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Prestens hjørne

Om forsida: Opningsgudstenesta i Ås kirke 9. november var ei stor oppleving, med kor, unge musikarar og 
dansarar. Ås-folket var benka på kvart eit ledig sete, og i kø i våpenhuset. Sindre Skeie stilte med nyskriven 
salme. Biskop Atle Sommerfeldt forkynte frå forgylt preikestol! Sola skein i mørke. Foto: Arve Skutlaberg.

I mange hjem settes det fram en jule krybbe 
når det går mot jul. Julekrybben er en 
modell av stallen der Jesus ble født, med 
skikkelsene som det fortelles om i Bibelen. 
Hjemme hos meg kommer den på plass 
første søndag i advent. Selv om den ikke er 
stor, trenger den ganske stor plass, for ennå 
er Josef, Maria og eselet langt unna, sau-
ene er ute på markene med gjeterne sine, 
englene svever i det fjerne, og Jesus-barnet 
ligger foreløpig i matskapet. Mens advents-
tiden skrider fram, nærmer de forskjellige 
skikkelsene seg stallen. Det er like morsomt 
å se hver morgen hvordan de har fl yttet på 
seg. Det gjelder nemlig for en av husets 
beboere å benytte et ubevoktet øyeblikk og 
sette dem i bevegelse. På julekvelden er de 
alle samlet i og tett rundt stallen, og Jesus-
barnet har på mystisk vis kommet ned fra 
matskapet og funnet sin plass i krybben. 
Juleevangeliet kan leses. Også vi har funnet 
vår plass rundt krybben. 

Den aller første julekrybben trengte 
adskillig mer plass enn vår som har fi gurer 
du kan holde i hånden. Den var nemlig i 
full størrelse, med ordentlige dyr og men-
nesker, med krybbe og halm, ute under 
stjernehimmelen. Vi må ca. 800 år tilbake, 
til år 1223 i Greccio i Italia. Der møter vi 
Frans fra Assisi, rikmannssønnen som 
ble tiggermunk. Han var opptatt av at alle 
mennesker skulle få muligheten til å fi nne 
den gleden han selv hadde oppdaget, da 
han sa nei til all den materielle rikdommen 
han kunne levd med. Han mente at alle de 
fl otte klærne, all den fantastiske maten, alle 
de overdådige festene og drømmer om ære 
og makt hadde stengt utsikten for ham til 
all rikdommen som fi ns i den verden som 

Gud har skapt: naturen som forandrer seg 
gjennom årstidene, vakre fugler og dyr, 
havet, fjellene, alt som lever og gror. Han 
kalte fuglene og dyrene og blomstene og 
trærne for sine brødre og søstre og er et 
stort forbilde for alle oss som er opptatt av 
det «grønne blikket» på tilværelsen. 

Frans hadde tilbrakt mange juleguds -
tjenester i fl otte kirker. Han syntes de vakre 
maleriene og fullendte skulpturene ikke 
greide å formidle det store som skjedde for 
hvert menneske da Jesus ble født. Hvorfor 
ikke feire kongen som kom til jorden slik 
det virkelig var, mente han. Med jordgulv 
og dyr og halm i en krybbe. Og derfor: Jule-
natt 1223 feiret han det slik, sammen med 
de mange, mange som kom for å være med. 
Frans sa: «Ta imot den fattige kongen som 
julen minner om ble født inn i vår verden. 
Han som var fattig, er vår bror, og bare han 
vet å bringe oss de rikeste gaver.»

 Det ble en fantastisk, levende og glad 
gudstjeneste, akkurat sånn Frans hadde 
tenkt da han planla den virkelige julekryb-
ben. Han sa: «Han som en gang kom, 
kommer hver gang et menneskehjerte åpner 
seg. Derfor skal vi juble!» 

Frans kalte seg for den minste av 
«minste brødrene», som ble munkeordenens 
navn: «Il poverello». Han fant virkelig den 
freden, gleden og skjønnheten verden har 
å by på, midt i all lidelse og fattigdom og 
nød. Han fant Jesus, slik han kom til denne 
jorden. Guds gave, til meg og til deg. Til 
verden. Guds fred og god jul! 

Hege E. Fagermoen,
prost i Søndre Follo

Prostens juleandakt
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Mer himmel på jord
I vår del av verden feirer vi jul på den 
mørkeste og kaldeste tiden av året. Mange 
vil derfor kalle vår julefeiring en lysfest, 
fordi svært mye av våre dekorasjoner er 
knyttet nettopp til lys og derav følgende 
glede. Lyset får først mening når det mørkt 
og kaldt. Stearinlys i sommersol har i 
grunnen aldri vært noen stor suksess! Da 
vi feiret jul i Botswana, var dette en stor 
utfordring – det ble ikke skikkelig jul fordi 
julen i Botswana faller på den varmeste 
tiden av året! Heldigvis var det ikke lenger 
sør enn at kveldene var mørke.

«Det sanne lys, som lyser for hvert men-
neske, kom nå til verden», skriver Johan-
nes når han beskriver hva som skjedde 
julenatten i Betlehem. I et opphøyet språk 
tolker han det budskapet som ble formidlet 
til gjeterne gjennom englenes himmelske 
lovsang, og som vismennene fra den andre 
siden av Jordanelven med annen tro og 
annen nasjonalitet fortalte Josef og Maria.

Lyset avdekker Guds kjærlige involve-
ring i menneskene og verdens liv. Det var 
ikke tilstrekkelig for Gud at skapelsens lys 
gjorde alt liv mulig. Gud hørte ropene fra 
alle dem som både den gangen og i vår tid 
opplever at mørkets krefter og virkelighet 
hele tiden truer med å overskygge livets 
og kjærlighetens lys. I vår tid blir vi hver 
eneste dag konfrontert med hvordan men-
nesker og skaperverk utsettes og trues.

Det er naturlig å tro at den hellige Gud 
ikke vil bekymre seg om et lite menneskes 
hverdagsslit. Det er heller ikke umulig å 
tenke seg at dette lille menneskebarnets 
hovedoppgave burde være å streve etter 
å komme opp til himmelens herlighet der 
livets opphav fi nnes. Julens budskap er helt 
annerledes. Det er budskapet om at evig-
hetens lys kommer til oss og blir en del av 
vår hverdag. Gud gjorde hvert menneskes 
og hele skaperverkets kamp mot mørke og 
ødeleggelse til sin egen kamp. 

Guds virkelighet ble synlig og forståelig 
for oss.

Og Gud fi kk sannelig ganske raskt merke 
at våre liv ikke er en dans på roser. Kong 
Herodes – slik som så mange herskere etter 
ham – ble truet av sannheten om at him-
melens tilstedeværelse på jord fantes i en 
alminnelig familie i en liten landsby og 
med fattigfolk ved krybben som det første 
lovsangskoret. For å være på den sikre siden 
massakrerte han alle guttebarna, men klarte 
ikke å hindre den hellige familie å fl ykte til 
Egypt – etter èn tradisjon til dagens Gaza.

Bildet av Maria og barnet på eselet 
minner oss om at Gud var fl yktning. Dette 
gir oss en særlig forpliktelse til å legge 
forholdene godt til rette for fl yktninger som 
kommer til oss og blir våre naboer. Måtte vi 
bidra til at julens lys blir et lys for alle dem 
som i vår tid fl ykter fra mørket, enten det er 
makthaveres undertrykkelse, uutholdelige 
familieforhold eller mørket innerst i sjelen - 
og slik være Guds medhjelpere i å la mer av 
himmelen bli en del av livet på jorda.

 Biskop i Borg bispedømme 
Atle Sommerfeldt

Foto: Jon K. Øiestad. 
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Globalaksjon i Ås Ten Sing
Onsdag 29. oktober 
arrangerte Ås Ten Sing 
globaløvelse med besøk 
fra Ski Ten Sing. På 
globaløvelsen satte vi fokus på og lærte 
mer om globalaksjonen til KFUK-KFUM. 
Vi arrangerte et globalmarked for å samle 
inn penger til aksjonen. Til et globalmarked 
kommer deltakerne med noe de vil selge, 
for eksempel en klem, sang, dikt eller kake. 
Samtidig tar de med seg penger, slik at vi 
kan kjøpe ting av hverandre. I år, som i 
tidligere år, var cupcakes og loddtrekning 
svært populære aktiviteter med stor suk-
sess.  

Tonje Stordalen er ny 
dirigent i Ås Ten Sing. 

Fortell litt om globalaksjonen til KFUK-
KFUM, hva støtter den? 

– KFUK-KFUM ønsker å være en 
samfunnsengasjert organisasjon som 
jobber for å bedre det lokale miljøet. Men 
et viktig moment er også hvordan vi som 
organisasjon fungerer i møte med det 
globale samfunnet. KFUK-KFUM har sitt 
utspring i YMCA-YWCA og er en del av et 
verdensomspennende nettverk. Derfor har 
vi hvert år et nytt prosjekt på globalt plan 
som vi støtter gjennom prosjektet «Global-
aksjonen». I år støtter vi prosjektet «Ilula 
Orphan Program» (IOP). Prosjektet drives 
i Ilula, en by i Tanzania, og er et prosjekt 
med mange satsingsområder. 

Det hele startet med at Berit Skaare og 
Joyce Msolla opprettet et barnehjem for 
foreldreløse jentebarn i 1986. Hovedpo-
enget var å støtte disse barna med midler 

slik at de kunne få skolegang og en trygg 
oppvekst. Prosjektet har etter hvert fått et 
utvidet formål, og i dag støtter IOP fl ere 
prosjekter. For eksempel fosterfamilier som 
tar inn barn det ikke er plass til på senteret, 
fl ere speidergrupper og skoler. IOP har også 
vært behjelpelige med å starte mikrofi nans-
grupper, og de har spilt en viktig rolle i 
kampen for å skaffe rent vann til byen. 
Senteret har altså fått en sentral og viktig 
rolle i lokalsamfunnet. 

Jeg var heldig og fi kk besøke IOP-senteret 
da jeg var på turné med Ten Sing Norway 
høsten 2012. Det er et utrolig fl ott og inspi-
rerende prosjekt som har endret livet til 
svært mange mennesker i lokalsamfunnet. 
Det var helt tydelig at virksomhetene knyt-
tet til IOP bedret livskvaliteten og skapte 
livsglede og håp hos mange. IOP er likevel 
sterkt avhengige av pengegaver fordi det er 
et uavhengig prosjekt. Jeg synes derfor det 
er ekstra fl ott og rørende at KFUK-KFUM 
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har valgt å satse på dette prosjektet som 
betyr så mye for så mange!

Har du vært med på globalmarked før, 
og hvordan synes du det gikk?

– Tidligere har jeg vært med på festivaler 
og andre arrangementer der globalmarked 
har blitt holdt. Men jeg har aldri før vært 
med på at en Ten Sing-gruppe har hatt øvelse 
med eget globalmarked. Dette synes jeg var 
en spennende vri, og en veldig god måte 
å ta det globale aspektet inn over seg på.

 

Jeg synes det var spesielt fi nt at Ski Ten 
Sing også ble invitert. At en liten gruppe 
ungdommer, helt uten egoisme og med stor 
iver, samler inn tett oppunder 2000 kroner 
gjør meg glad og svært rørt. Det hersker 
ingen tvil om at ungdommene i Ås og Ski 
er en fl ott og samfunnsengasjert gjeng. Og 
onsdager har blitt et naturlig høydepunkt i 
min uke. Det er jeg takknemlig for.

Hvordan er det å være dirigent for Ås 
Ten Sing?

– Helt fantastisk! Jeg synes det er kjem-
pegøy å se at ungdommer i dag kan sette 
pris på tilbudet og miljøet innad i gruppa, 
på samme måten som jeg gjorde da jeg gikk 
i Ten Sing. Samtidig er det ganske utrolig 
å få lov til å dirigere en gjeng som er så 
engasjert og lærevillig. Det er ikke alltid en 
selvfølge. Jeg er også imponert over hvor-
dan gruppa er organisert, og synes det er 
fl ott at alle medlemmer får lov til å bidra og 
jobbe med det som interesserer dem mest. 

Grøtkveld for Klubben og Ten Sing
Fredag 12. desember kl. 19-22 inviterer 
Klubben og Ten Sing til grøtkveld for hele 
ungdomsarbeidet i Ås. 

Nattvolleyball
30.-31 januar arrangerer Oslo og Akershus 
krets av KFUK-KFUM nattvolleyball i 
OAK-hallen på Ekeberg. Ungdomsarbeidet 
i Ås stiller med lag. 

Tekst og foto: Aina Bjørnereim, Ås Ten Sing

Ås Ten Sing på scenen i Ås kirke under ungdoms-
konserten 14. november. 
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Det skjer i Ås

Lucia-konsert i Ås kirke
Velkommen til Lucia-konsert i Ås kirke 
lørdag 13. desember kl. 17. Medvirkende: 
Ås Barnekantori med solister, Ås Kirkekor, 
Ås Seniorkor og Jonas Aune (fl ygel). Dette 
er korenes tradisjonelle julekonsert – denne 
gang med et stemningsfullt Lucia-opptog. 
Vi synger kjente og ukjente julesanger. Fri 
entré, kollekt.

Jostein Grolid,
kantor i Ås

Ås barnekantori

Oppstart av korene i Ås etter nyttår

• Ås Kirkekor: torsdag 15. januar kl. 19.00 
i Ås kirke.

• Ås Barnekantori: mandag 12. januar kl. 
17 i Ås ar beidskirke.

Nyåpning av Ås kirke, festen fortsetter:
Velkommen til Festspill og 
Flygelfest!
Onsdag 10. desember kl. 20: de edle 
kvartetter - Engegård og Alegrar 
Den berømte Engegårdkvartetten fram-
fører en strykekvartett av Mozart, 3. 
sats fra Beethovens kvartett op. 132 og 
«Crisantemi» av G. Puccini. I samarbeid 
med kantor Jostein Grolid får vi også høre 
en orgelkonsert av Joseph Haydn og noen 
av de vakreste julesalmene våre. 

Alegrar-kvartetten fra Barratt Due 
Musikkinstitutt fremfører Michael Grolids 
«Oktett». Stykket ble urfremført under 
Oslo Griegfestival i 2013.

Gled dere til de edle kvartetter i Ås 
kirke! Les mer om Engegårdkvartetten på 
http://engegardkvartetten.no/. Entré kr 200. 
Barn og studenter kr 100.

Jostein Grolid,
kantor i Ås

Engegårdkvartetten

Kirkeskyss
Har du behov for kirkeskyss i Ås 
eller Kroer? Ring diakoniutvalget på 
tlf. 950 04 667. 
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Kristen tro 
– trosopplæring for voksne
Ås menighetsråd arrangerer i vårsemesteret 
en seminarserie over åtte kvelder som tar 
sikte på å gi deltakerne en innføring i kris-
ten tro. Kirken driver mye trosopplæring for 
barn og ungdom, men nå får også voks ne et 
tilbud. Kurset starter 20. januar. 

Georg Børresen er sokneprest i Ås. Vi 
må be ham om en forklaring. 

Hvem vil du skal komme på kurset, 
Georg?

– Unge voksne og voksne, både folk som 
føler behov for å lære kristendommen å 
kjenne for første gang, og de som vil opp-
datere seg på sentrale emner i den kristne 
tro. 

Også folk som er utmeldt av kirken eller 
aldri har vært innom?

– Kurset er åpent for alle. Jeg tror  mange 
vil ha stort utbytte av det, både folk innen-
for kirken, og de som er på utsiden.

Hva står på timeplanen?
– Bibelkunnskap, rett og slett: Hva er det 

vi tror på? Hva er det som står i Bibelen, 
og hvordan forstår vi det som fortelles her? 
Dette er noe alle fra tid til annen trenger 
å repetere. Både vi som går regelmessig til 
gudstjeneste, og alle andre i vårt mangfol-
dige samfunn. Vi trenger å bli oppdatert. 

Men krever ikke kirken at man må tro 
ganske hardt?

– Troen er en gave, en gave alle kan få 
om vi stiller oss åpne til evangeliet om 
Jesus. Kirken stiller ikke krav i så måte. Vi 
forkynner evangeliet og tar imot alle men-
nesker som ber om kirkens tjenester. 

Program
Seminarserien vil bli holdt på tirsdager kl. 
19.30-21.30 i Ås arbeidskirke. Det blir først  
en innledning på ca. 45 minutter, deretter  
kaffepause. Så samtaler vi om dagens tema. 
Prester i Ås og omegn vil holde innlednin-
gene. 
• 20.1. Tro på Gud. Innleder: Georg Bør-

resen.
• 3.2. Tro på Jesus. Innleder: Hege E. 

Fagermoen
• 10.2. Tro på den Hellige Ånd. Innleder: 

Sigurd A. Bakke
• 3.3. Frelst av nåde, frelst av tro. Innleder: 

Per Kristian Aschim 
• 17.3. Bønn. Innleder: Sindre Skeie
• 14.4. Dåpen og nattverden. Innleder: 

Georg Børresen
• 28.4. Det kristne livet. Hvordan lever vi 

som kristne (etikk)? Innleder: J.O. Hen-
riksen.

• 12.5. Hva lærer Bibelen om døden, opp-
standelsen og det evige liv. Innleder: 
Georg Børresen.

Ås menighetsråd

trosopplæring i den norske kirke
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Trosopplæring

4-åringer på klubb!
Tre mandager i oktober var 15 fi reåringer 
fra Ås og Kroer samlet til 4-årsklubb i 
Arbeidskirken. Temaene for samlingene var 
dåpen, den bortkomne sauen og juleevan-
geliet. Vi tegnet, lagde sauer, hadde stor 
fest med heliumballonger og is, lagde perle-
kjeder og armbånd, lekte og sang. Til slutt 
på hver samling spiste vi også kveldsmat 
sammen. Det var virkelig moro å være på 
klubb sammen med dere! 

Gudstjeneste for liten og stor i Ås 
arbeidskirke
Søndag 12. oktober var det duket for høst-
takkefest og utdeling av «min kirkebok» til 
4-åringene i Ås arbeidskirke. Bygdekvin-
nelaget hadde pyntet og laget en vakker 
ramme rundt det hele, Thomas (håndduk-
ken) og presten fortalte om hvor viktig vann 
er for alt som lever – at vann kan forandre 
alt. 25 spente 4-åringer mottok bok med 
en stolt mine, og de mange barna i Baluba 
barnekor deltok med latter, sang og musikk 
under gudstjenesten. 

Mange barn i Baluba
Barnekoret Baluba har fått rekordmange  
medlemmer denne høsten, på øvelsene 

teller vi opp imot 30 barn. Men vi har fort-
satt plass til fl ere! Oppstart på nyåret er 
onsdag 7. januar kl. 18–19 på Ås menighet-
shus, Johan K. Skanckesvei 7. På bildet syn-
ger koret på gudstjenesten 12. oktober. Det 
er Ingvill Krogstad Svanes som dirigerer, 
helt ute til høgre. De eldste i Baluba fi kk 
synge solo i mikrofonen på en av sangene. 
Det hørtes kjempefi nt ut, og solistene var 
veldig stolte!

Ås-kunstner med 
Baluba-design
Kunstner, designer 
og forsknings for-
midler Hilde Fougner har laget ny fi n logo 
som barna i Baluba har på t-skjortene sine 
når de opptrer. Premieren var 12. oktober.

– Baluba bobler av energi og glede. Det 
måtte jeg få frem i logoen. Uttrykket består 
av en font jeg har designet for Baluba, og 
bobler og toner som strekker seg opp til 
himmelen og stjernene. Jeg er helt sikker 
på at englene blir i godt humør hver gang 
tonene til Baluba stiger til himmels, sier 
Hilde til Menighetsbladet. – Jeg ville også 
at logoen skal være moderne med et litt 
ungt design. Det håper jeg synes. På bildet 
ser du Hilde og sønnen Markus med den 
nye Baluba-skjorta. Les mer på nettsiden 
hennes http://www.hildefougner.no/ 

Foto: Dag H. Nestegard. 
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Gudstjeneste for liten og stor
 i Kroer kirke
Søndag 19. oktober var det høsttakkefest og 
utdeling av «Min kirkebok» til 4-åringene 
i Kroer. Også her var det bygdekvinnelaget 
som stod for den estetiske rammen – med 
høstens frukter godt synlig både på alteret, 
opp midtgangen og rundt døpefonten. Fem 
fl otte 4-åringer mottok bok. Barn fra 1.-4. 
trinn deltok med sang sammen med repre-
sentanter fra KroerAdHoc-kor, og det hele 
ble avsluttet med deilig kirkekaffe, saft og 
boller i kirkestua.

Konfi rmantpresentasjon 
i Kroer (07.12.) og Ås (11.01.)
Konfi rmasjonstiden er alt i gang i Ås og 
Kroer. 61 konfi rmanter, 54 i Ås og 7 i 
Kroer, deltar allerede i menighetens ung-
domsarbeid. Noen er med i Ten Sing, andre 
i Klubben eller på KRIK. Søndag 7. desem-
ber kl. 19.30 er det lysmesse i Kroer kirke 
med presentasjon av Kroer-konfi rmantene. 
Her deltar konfi rmantene som med-liturger, 
med lesing av bibeltekster, bønner og lys-
tenning. Ås-konfi rmantene blir presentert 
for menigheten under gudstjenesten søndag 
11. januar kl. 11 i Ås kirke. Vi gleder oss 
til en fl ott konfi rmasjonstid frem til konfi r-
masjonsdagene 12. og 13. september 2015. 

Juleverksted for alle barn 7.12.
Søndag 7. desember er det årets siste 
søndagsskole under gudstjenesten i Ås 
arbeidskirke kl. 11. Etter kirkekaffen sam-
les vi til juleverksted. Her blir det mulig 
å lage masse forskjellig julepynt, spise 
julegrøt og få ordentlig julestemning. Store 
og små er hjertelig velkomne til et hyggelig 
og kreativt fellesskap!

Hellige tre kongers-fest søndag 04.01.
Vel møtt til menighetens årlige juletrefest 
i Ås arbeidskirke søndag 4. januar. Festen 
starter kl. 12.30, rett i etterkant av guds-
tjenesten. Her blir det kaker, bordkonkur-
ranser, juletregang og godteposer til barna. 
En fest til glede for både store og små! Ta 
med restene av julekakene eller litt frukt 
til et felles kakebord og kom! Både Ås 
Barnekantori og Baluba blir med for å spre 
juleglede denne dagen! 
Pris pr. familie kr 50.

Kode B for 10-åringer og 
Karnevalsgudstjeneste!
Fyller du ti år i 2015? 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 
Bibelen og å få ditt eget Ny-testamente? 
Da kan du bli med på Kode B 31. januar 
og 1. februar. Lørdag 31. januar blir det 
10-årsklubb med oppgaveløsing, lek og 
bibelfortellinger. Søndag 1. febru ar braker 
det løs med karnevalsgudstjeneste sammen 
med små og store i Ås arbeidskirke kl. 
11. Under denne gudstjenesten får Kode 
B-barna høytidelig overlevert hvert sitt 
nytestamente. Alle som fyller ti år i 2015, 
er spesielt inviterte til å være med. I januar 
må du kikke nøye i postkassen. Da får du 
nemlig en invitasjon!

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer
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Det skjer i Kroer menighet

Lysmesse i Kroer kirke
Søndag 7. desember kl. 19.30 er det lys-
messe i Kroer kirke. KroerAdHoc deltar 
med solister og instrumentalister. Reper-
toaret vil bestå av  advents- og julesanger. 

Kroers 7 konfi rmanter 2014-2015 blir 
presentert. De leser bibeltekster og deltar i 
gudstjenesten. Forrettende prest er Anette 
Cecilie Nylænder. Kom og opplev kortreist 
og ekte førjulsstemning i Kroer kirke!

Svend-Kristian Martinsen
Anne Christine Pittet Grolid,

kantor i Kroer

KroerAdHoc og Ås kirkekor under konserten med 
Solveig Kringlebotn og Bjarne Sakshaug 12.10. 
Foto: Eskild Gausemel Berge, ØB.

Foto: Svend-Kristian Martinsen
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• Nytt semester starter 29. januar
• Klubben er tilsluttet Norges KFUK og 

KFUM.
• Drives i regi av Kroer menighet.
• Beregnet for barn fra 3. til 7. klasse.
• Vi møtes på Kroer Samfunnshus (Vellet).
• Mellom kl. 18 og 20.
• Brus kan kjøpes for kr. 15. Overskuddet 

av brussalget går til hjelpearbeid blant 
barn i Kibera-slummen i Kenya.

• Medlemskontingenten er kr. 75 per 
halvår eller kr. 130 per skoleår. Ikke-
medlemmer betaler kr. 20 per møte.

Ledere:
Liv og Edvin Folkvord, Bjørg Malme, 
As bjørn Rønning, Anders Magnus Martin-
sen Mjøs, Berit og Svend-Kristian Martin-
sen
Kontakttelefon: 905 31 140 Berit Martinsen

Kroer TriangelKlubb løp inn 4200 kro-
ner i KFUK-KFUMs sponsorløp under 
Globalaksjonen i høst. Pengene går til 
kampen mot fattigdom. Løypa gikk fra 
Kroer Samfunnshus og rundt skolen og 
tilbake. De fl este hadde skaffet seg spon-
sorer og løp så lenge sponsormidlene rakk 
– til sammen 40 runder. Det kom til og med 
sponsorpenger fra noen som var forhindret 
fra å løpe. Til sammen ga dette 3200 kr. 
I tillegg sponset klubbens kasse det gode 
formålet med 1000 kroner. 

Pengene går til prosjekter i regi av 
YMCA (KFUM) og YWCA (KFUK) for å 
hjelpe unge mennesker ut av fattigdom, til 
å stå opp mot urettferdighet og å bidra til 
trygg oppvekst og utdanning, blant annet 
i Tanzania. Kroer Triangelklubb takker 
løpere og sponsorer, og  håper pengene kan 
være med og gjøre verden til et bedre sted å 
leve for noen som virkelig trenger det. 

Svend-Kristian Martinsen. Foto: kfuk.kfum.no

Kroer TriangelKlubb løp inn 4200 kr 
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Prostens hjørne

Nye kirkebygg i Frogn og Son
Når vi går inn i advent, har det skjedd store 
ting på kirkebyggfronten i Søndre Follo 
prosti: Den 16. november ble det lagt ned 
grunnstein for det nye fl erbrukshuset på 
Dyrløkke i Frogn. Son kulturkirke - Saga 
vigs les den 30. november. Begge byggene 
er resultater av prosessen etter kirkebranner 
i 1994 og 1995, der ønsker om å bygge opp 
igjen tradisjonelle langkirker på de gamle 
kirkestedene ble sammenholdt med ønsket 
om mer funksjonelle kirkebygg som kan 
romme en større bredde av aktiviteter og 
uttrykk. Begge steder har nybyggene fått 
sin form gjennom omfattende planlegging 
i menighetene og kommunene, og resultatet 
har blitt to forskjellige løsninger. 

I Frogn blir kirkerommet integrert i et 
såkalt fl erbrukshus som kommunen vil eie 
og drive. Kirkerommet får 80 sitteplasser, 
og skal vigsles som kirke av biskopen. I 
tillegg kommer det en større kultursal med 
400 sitteplasser. Dette rommet er åpent 
for alle slags kulturaktiviteter, tros- og 
livssynssamfunn. Salen vigsles til såkalt 
«kirkelig bruk» av prosten. Denne typen 
vigsling legger ikke føringer for bruken av 
rommet til andre arrangementer og seremo-
nier, men ivaretar samtidig kirkens behov  
ved gudstjenester og kirkelige handlinger. 
Og sammen oppfyller disse to rommene 
departementets krav til antall sitteplasser i 
kirken. 

Nybygget skal også huse øvingsrom, 
fl erbruksrom og kontorlokaliteter for kirken 
og kulturenheten i kommunen. Den 16. 
november var det altså grunnsteinsnedleg-
gelse ved ordfører Thore Vestby og biskop 
Atle Sommerfeldt. 

I Son har ønsket om en åpen kulturkirke, 
med rom for forskjellige kulturuttrykk 
og mangfold av lag og foreninger, vært 
førende. Idealet er en «sjømannskirke» og 
et møtested for folk fl est. Det er et stort og 
imponerende dugnadsarbeid som ligger 
bak det bygget som nå tas i bruk. Kirken 
får 300 sitteplasser og vil ha et stort kir-
kerom, to sidesaler, kjøkken, ungdomsfl øy 
og peisestue. Det er allerede planlagt et 
mangfoldig gudstjenesteliv og spennende 
kulturarrangement som spenner over et 
vidt spekter. Første søndag i advent er det 
stor vigslingsgudstjeneste med biskop Atle 
Sommerfeldt. 

Det er all grunn til å gratulere både 
Frogn og Son med nye og hensiktsmessige 
kirke- og kulturbygg som vil ivareta lokal-
befolkningens behov på en god måte!

Hege E. Fagermoen,
prost i Søndre Follo
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Ås menighets misjonsprosjekt
Det var med stor glede vi mottok nyheten 
om at Ås menighetsråd har vedtatt å forlenge 
engasjementet i misjonsprosjektet i Etiopia 
med fi re år (2015-2018). Bistandsprosjektet 
«Landsbyutvikling Green Livelihood Pro-
gram (Green Lip)» drives i samarbeid med 
den etiopiske evangeliske kirke Mekane 
Yesus (EECMY). Prosjektet legger vekt 
på klima, miljø, økt jordbruksproduksjon, 
bærekraftig ressursforvaltning og å styr ke 
marginaliserte folkegruppers språk og 
kultur. Den delen som gjelder jordbruk og 
miljø, er jo skreddersydd for Ås, der vi har 
Norges fremste faglig kompetanse innen 
disse områdene. 

I de første årene vi støttet prosjektet,  var 
det begrenset til et mindre område i Vest-
Etiopia. For et år siden ble det omorganisert 
og dekker nå 2 regionalstater i Vest-Etiopia 
(Oromia og Benishangiul Gumuz). Vel-
utdannede etiopiere koordinerer delpro-
sjekter, og innen jordbruk er det ansatt en 
gumuz med universitetsutdannelse fra uni-
versitetet i Awassa. De norske misjonærene 
i Etiopia gjør en stor innsats, og dyktige 
etiopiere leder og utvikler prosjektet. Slikt 

lokalt engasjement er et viktig mål for alt 
bistandsarbeid i NMS. Prosjektet vil også 
få betydelig støtte fra NORAD. For hver 
krone vi samler inn, betaler NORAD ni 
kroner.

I august økte antall norske NMS-misjo-
nærer i Etiopia fra 3 til 5, da ekteparet 
Sophie og Mparany Rakotondrainy og 
deres barn fl yttet fra Madagaskar til Etio-
pia. Sophie skal jobbe som rådgiver for det 
prosjektet vi støtter. Hun får spesielt ansvar 
for arbeid mot etniske minoriteter, kvinner, 
barn og ungdom. Vi vil formidle nytt fra 
hennes arbeid i Menighetsbladet i tiden 
framover.

Vi du vite mer om dette prosjektet? Gå 
inn på siden http://www.nms.no/landsbyut-
vikling-etiopia/category2232.html. 

Sophie Küspert Rakotond-
rainy skal arbeide i Ås 
menighets misjonsprosjekt i 
Etiopia. Foto: NMS.

Sylvi Haldorsen 

Hva er kirkevalget?
Valg av menighetsråd og bispedømmeråd 
blir holdt 13. og 14. september 2015. I Ås 
har vi 3 menighetsråd: Ås, Nordby og 
Kroer. Bispedømmerådet har 10 medlem-
mer, og 7 av disse skal velges i Kirkevalget. 

Nominasjon til menighetsrådene
Innen 1. januar blir det oppnevnt nomina-
sjonskomitéer for hver menighet. I tillegg 

er det anledning for andre til å utarbeide 
alterna tive lister til menighetsråd. Frist for 
alle listeforslag: 1. mai. 

Nominasjon til bispedømmerådet
Nominasjonskomité skal være på plass 15. 
desember. Til 15. januar fremmer menig-
hetsrådene forslag på inntil 4 kandidater. 
Foreløpig liste klar 1. mars. Endelig liste 
klar 1. mai. Også til bispedømmerådsvalget 
er det mulig å fremme alternative valglister.

Arve Skutlaberg



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 201414

Det skjer i Nordby menighet

Kirketreff i Nordby annenhver torsdag
Velkommen til kirketreff i Nordby kirke 
hver annen torsdag kl. 12. Der er det sang 
og musikk, andakt og en stille stund før vi 
spiser formiddagsmat sammen på Menig-
hetssenteret. Vi avslutter kl. 13.30. Vårse-
mesteret 2015 blir treffene disse dagene: 
22.01., 05.02., 19.02., 05.03., 19.03., 09.04., 
23.04., 07.05. og 21.05. 

Nordby menighet

Trosopplæring

Juleverksted i Nordby 7.12.
Velkommen til juleverksted for både store 
og små søndag 7. desember kl. 16–17.45 (før 
Lysmessen) på Nordby menighetssenter. Vi 
lager adventspynt og julegaver, pynter pep-
perkakefi gurer, koser oss med julegløgg og 
klementiner, lytter til julemusikk og slår av 
en koselig prat midt i julestria. Velkommen 
til en unik opplevelse! 

Påmelding skjer til kateket Timea Bakay 
Holby, på tlf. 909 39 054, eller e-post: 
timea.holby@as.kommune.no.

Lysmesse i Nordby 7.12.
Søndag 7. desember kl. 18 inviterer Nor-
dby menighet til lysmesse i Nordby kirke. 
Vi får høre sentrale bibeltekster om Jesu 
fødsel fra det gamle og det nye testamentet. 
Og vi skal synge julesanger sammen. Et 
sammensatt kor som består av barn fra 
Nordby Gospel og unge og voksne Nordby 
kirkemusikere, deltar sammen med solister. 
Hjertelig velkommen!

Hilde Nora Veidahl Wang,
kantor i Nordby

Babysang-gudstjeneste i Nordby 11.1.
Velkommen til Familiegudstjeneste med 
Babysang i Nordby kirke 11. januar kl. 
11. Dette er en vanlig familiegudstjeneste 
med innbakt Babysang-opplegg. Vi legger 
til rette for babyers og småbarns behov og 
interesse. Jeg er opptatt av å skape bro mel-
lom generasjoner, mellom de eldre og de 
nybakte foreldrene. Tidligere i år sang vi på 
Kirketreffet, og vi deltok på Blomsterfesten 
i juni. Mødrene og babyene hadde pyntet 
seg, og vi sang 2–3 sanger som vi lærte på 
Babysang-treffene. 

Babysang 2015
Nordby menighet planlegger å starte opp 
et nytt Babysang-kurs i løpet av februar, 
men tidspunkt og opplegg er ikke helt klart 
ennå. Timea Bakay Holby,

kateket i Nordby

Nordby Gospel
Lysmessen er siste gangen at Nordby 
Gospel opptrer før juleferien. Over nyttår 
starter koret opp igjen onsdag 14. januar. 
Vi øver på onsdagene kl. 17.30–18.15 på 
Menig hetssenteret. Frukt/kjeks fra 17.15.

Kjøp juleblomstene på
GARTNERIUTSALGET

Melby Gård 
og gartneri

Du fi nner oss på fylkesveien mellom Nygård 
og Wassum. 

Tlf.: 64 94 63 20 / 90 16 75 25
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Dette har vært 
det største jeg har 
opplevd i livet mitt!

For ikke lenge siden var 25 agenter samlet 
i Nordby kirke. Det var tårnagenthelg! Alle 
møttes i Menighetssenteret, noen mer spente 
enn andre – og det å få utdelt agentbevis og 
buff gjorde ikke saken mindre spennende! 
Første oppdrag ble gitt, man måtte komme 
seg igjennom agentløypa før man kunne 
kalle seg en ekte agent. To og to klatret opp 
på stoler og bord, hoppet ned og krabbet 
igjennom mørke ganger kun opplyst av lys-
staver. 

I kirken fi kk agentene utdelt skattekart! 
Hvor mange oppgaver klarer laget ditt å 
løse i løpet av noen minutter? Det var en 
ny måte å bli kjent i kirka på – prekestolen 
ble klatret opp på, alteret ble undersøkt med 
lupe, benkene ble sett fra undersiden, dåps-
fatet ble undersøkt på nært hold. Til slutt 
ventet klokketårnet, hvor en og en klatret 
helt opp i tårnet til de store klokkene.

I menighetssenteret igjen ventet det mat: 
rottetaco (som var helt vanlig taco, men 
med ”agentnavn”). Så skjedde det noe rart. 
Mens vi spiste, forsvant fl ere kirkeskatter 
fra kirka. Det enste som lå igjen var 4 bal-
longer med en papirlapp inni! Det viste seg 
å være en rebus i gåteform. Klarte vi gåten, 
ville vi fi nne de gjemte kirkeskattene! 

Søndag morgen var agentene på jobb 
igjen, og kirkeskattene ble reddet. Dåpsfa-
tet var på sin plass, bibelen lå ved alteret, 
salmeboken var klar til å brukes, og dåps-
lyset stod klart til å bli tent! 

Noen av agentene tok oppgaven svært 
alvorlig. Hjemme hadde en agent fortalt 

foreldrene at de måtte komme, for noe spe-
sielt skulle skje. Hva ville han ikke si, det 
var et hemmelig oppdrag! I begynnelsen av 
gudstjenesten kom alle tårnagentene frem 
for å lede menigheten i samlingsbønn med 
bevegelser. En agent går til tekstleserpulten 
og leder alle i bønnen. Dette var hans hem-
melige oppdrag, og med et stort smil gjen-
nomførte agenten oppdraget – og like store 
var smilene i benken der foreldrene satt! 

Etter gudstjenesten ventet det kirkekaffe, 
med tårnkake, varme kanelsnurrer og enda 
mer! Nesten alt ble spist opp. Agenter satt 
lenge sammen og pratet om helga, om hva 
de hadde gjennomført og opplevd! - Dette 
har vært det største jeg har opplevd i livet 
mitt, var det en agent som sa. - Er det mulig 
å bli tårnagent igjen neste år?

Tusen takk for all god hjelp, kjære agen-
ter og englevakter! Takk for at dere reddet 
gudstjenesten og gav en stor opplevelse til 
oss alle sammen! 

Knut Helge Kråkenes Moe
Barne- og ungdomspresten i Nordby kirke 
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Sterkt vitnesbyrd 
om tro, lys og kjærlighet

Knut Kielland-Lund bor i Dr. Sødrings vei, 
og Menighetsbladet hadde på forhånd gjort 
avtale om en prat. Den ble lang, god og 
innholdsrik. –Min startdato i livet var 22. 
mai 1959 i Oslo, men så legger han til med 
glimt i øyet: – Det starta nok egentlig under 
en familie-sammenkomst i Ringsaker ni 
måneder pluss 5 dager tidligere. 

Om vi går litt lenger tilbake i tid, snakker 
han varmt om sin oldemor som hadde Ale-
xander Kielland til onkel. Hennes far var 
Jacob Kielland, prost som kom til Stange 
på Hedemarken. Lund-navnet stammer fra 
Eidsberg i Østfold, kan han fortelle. Knuts 
far og mor er henholdsvis fra Stange i Hed-
mark og Mangen i Aurskog-Høland. Faren 
studerte på NLH, med skogbotanikk som 
spesialfelt. Han hadde hele sin yrkeskarri-
ere på Ås, der familien også bodde

Vendepunkt i Afrika
– I 1976 reiste jeg og broren min sammen 
med foreldrene våre til Morogoro i Tanza-
nia. Far fi kk jobb på Sokoine-universitetet 
der. Mitt Afrika-opphold kom til å vare i 
åtte måneder. Jeg fi kk en infeksjon som 
førte til hjerneblødning, innleggelser på 
to sykehus i Tanzania og så hjemtransport 
til Norge via London. Afrika-fl yet var for-
sinka, fl yet til Oslo hadde gått, og det ble 
vanskelig å få plass på et seinere fl y. Ope-
rasjonen fant sted på Rikshospitalet. – Alt 
dette har jeg jo bare blitt fortalt i ettertid. 
Jeg våkna opp på Lørenskog, og så ble det 
opptrening på Sunnaas.

Knut forteller at han ble konfi rmert i Ås 
kirke i mai 1974. Etter det kom et år med 
tvil, og han forkasta troen på kristendom-
men. Året før turen til Afrika gikk han 
første året på Ski gymnas. Etter oppholdet 
på Sunnaas i 1977 gikk han de siste to årene 

på Vårli videregående på Jeløya. 20. august 
1979 starta Knut sine realfagsstudier på 
Blindern. – Det gikk ganske greit de tre 
første semestrene. Etter hvert fi kk jeg van-
skeligheter med konsentrasjonen. Etter fem 
års studietid måtte jeg gi opp mitt ønske om 
å ta botanikk hovedfag. 

Bønnens makt
Livet tar mange vendinger. Etter at Knut 
forlot kristendommen sommeren 1975, 
fi kk han fl ere anledninger til å komme 
tilbake. – Gud ga meg fl ere sjanser, som 
han selv uttrykker det. I 1984 traff jeg to 
eldre damer på Modum som vitna for meg, 
og en eldre kar på Fetsund spurte også om 
jeg kjente Jesus. Den høsten bodde jeg hos 
mormor i Aurskog og gikk regelmessig til 
gudstjeneste i Mangen kapell. Kristendom-
men virket ‘all right’, jeg lurte og tenkte, 
var ikke helt sikker. I januar 1985 var det 
sprengkaldt og mye snø. Jeg måkte snø for 
to hus. Snøen var hvit, rein, myk og stille, 
men inne i meg var det helt motsatt! Jeg 
ville være som snøen og begynte å be. Etter 
hvert fi kk jeg oppleve at det var bra å være 
en kristen, og jeg fi kk bønnesvar.

Knut forteller videre at han lengta etter 
kristne felleskap. Tilfeldigvis møtte han ei 

I 1972 begynte Knut å spille obo og ble medlem i Ås 
musikkorps. Han slutta der da han reiste til Afrika 
med foreldrene, men korpslua har han beholdt.
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Sommeren 1985 var Knut på Beitostølen Helse-
sportsenter. Der begynte han å lese Bibelen. 
Første gjennomlesing begynte med evangeliene og 
Apostlenes gjerninger, men andre og tredje gjen-
nomlesing gikk fra perm til perm. – Jeg fikk mye ut 
av det, men samtidig ble det klart for meg at ikke 
alt som står der, kan tolkes bokstavelig i vår tid!

dame på Oslo S. Hun spurte om Knut trodde 
på Gud og var en kristen. Jo, han mente nå 
det og fi kk innbydelse til å være med i lov-
sangfelleskapet Arken i Garder. Sommeren 
etter var han på Beitostølen og deltok på 
et møte med Fagernes pinse menighet. Det 
førte han til Evangeliesalen i Ås der han var 
medlem i 7 år. Knut har vandra litt rundt i 
ulike kristne forsamlinger. I dag sier han at 
Tro og Lys er hans åndelige hjem, med sitt 
inkluderende, kristne fellesskap med enkel 
forkynnelse. I tillegg til det står Knuts 
gudstjenesteplass i Ås sjelden tom!

Du fi kk en funksjonshemning i ung alder. 
Har bitterhet og fortvilelse fulgt deg gjen-
nom disse årene?

– Overhodet ikke. Lammelsen har vært 
min beste læremester. Med den er jeg blitt 
mer sosial og målbevisst og attpåtil kristen, 
og så er det sider hos meg som har kommet 
mer fram etter hvert. Størst av alt er det jo 
at jeg har funnet tilbake til troen og blitt 
en kristen. Så lurer du sikkert på hvordan 
dette kunne skje siden jeg ikke fi kk noen 
kristen oppdragelse hjemme. Jeg tror på 
bønn, og alle mine besteforeldre var kristne 
mennesker. Det ser jeg på som en vesentlig 
forklaring på det som har hendt i livet mitt 
så langt.

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Knut lurer på hvorfor jeg ikke har spurt 
om alle de salmer han har skrevet og 
sendt inn til Menighetsbladet. Jeg må 
vedgå stor grad av kunnskapsløshet, 
men han hjelper meg raskt ut av det. 
– Jeg har ingen julesalme her og nå, men 
dette julediktet skildrer en soloppgang på 
et feltkurs i 1982. Seinere skjønte jeg at 
soloppgangen og lyset er et bilde på Jesus!

Håpets lys

1. Hyttetur og det er høst.
Vindu har vi ut mot øst.

2. Skyene ved soloppgang
over horisonten hang. 

3. Himmelen var liten nå.
Gul var kanten av det blå.

4. Bakom åsers fjerne topp
seiler sola sakte opp.

5. Himmel blir til gull med ett.
Hvilket under! Har du sett!

6. Hele himlen er av gull -
som en fl od, så underfull.

7. Skyene forsvinner så.
Himmelen blir stor og blå.

8. Mørke er til morgen vendt.
Håpets klare lys er tent.

Knut  Kielland-Lund

– Lammelsen har vært min beste 
læremester. Med den er jeg blitt 
mer sosial og målbevisst og attpåtil 
kristen. 
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Gratulerer 
med nytt flygel i Ås kirke!
Med utgangspunkt i egen erfaring med ver-
dien av et godt instrument er det en glede å 
ønske velkommen – ja også selv å ha prøvd 
litt – det nye Steinway-fl ygelet i Ås Kirke. 
Et godt instrument gjør også utøveren 
bedre!

Hva er det da som gjør dette fl ygelet 
unikt? Kvaliteten er sammensatt av fl ere 
faktorer. Balansen mellom stemmene 
diskant og bass må tilgodese mellomstem-
mene og ikke dominere. Da blir det størst 
dynamikk og uttrykksregister. Men vik-
tigst av alt er den mekaniske kvaliteten, 
dette med anslagsvekt på tangentene for å 
utløse en tone og retardasjonen, hastigheten 
en tangent er tilbake med og klar til nytt 
anslag – altså villigheten og ledigheten i 
mekanikken. Alt dette er på plass i det nye 
fl ygelet. Og når kirkerommet i tillegg er et 
glimrende konsertlokale, kan det ikke bli 
bedre! Honnør til innsamlingskomiteen 
med «Generaldirektør Georg» i spissen og 
alle sponsorer for å ha maktet anskaffelse 
av fl ygel i toppklassen. 

Thorolf Jakobsen

Takk for flotte 
opningskonsertar! 
Vi har vore gjennom ei veke med mange 
fi ne konsertar i Ås kirke. På opningskon-
serten 7.11. viste pianist Håvard Gimse kva 
ein Steinway C-227 er god for, mellom anna 
til tolking av vestlendingar som Grieg, 
Sæverud og Tveit. 

Åshild Rokstad Hammeraas, Jorunn 
Sogge og Lissi Hansen i Ås sanitetsforen-
ing var særleg innbedne til konserten, som 
sponsorar! Sanitetsforeninga la 175.000 
kroner i korga då sokneprest Georg Bør-
resen og kantor Jostein Grolid starta inn-
samlinga. Ordførar Johan Alnes skøytte 
på med 45.000 kommunale kroner under 
opningskonserten. Flygelkjøpet er også 
støtta av Lions-klubbane Ås og Ås-Eika, Ås 
Rotary Klubb, Kiwanis Club Ås, St. Johan-
neslogen Sirius og Ås Menighetsråd. Og 
av Begravelsesbyrået Jan-Oddleiv Garder, 
Jølstad begravelsesbyrå, DNB, Spydeberg 
Sparebank Ås og Ingeniørfi rmaet Truls 
Wetterhus as.

Sponsorlista omfattar mange privat-
personar: Solveig og Niels Thyge Nielsen, 
Thorolf Jakobsen, Alf Løken, Sigrid Hjør-
negård, Erling Hjørnegård, Mangnild Hjør-
negård, Unni Sofi e Dahl Grue, Janne Otnes 
Johansen, Astrid Solberg, Ole Ludvik 
Kleven, Gunnar Bjerknes-Haugen, Britt 
Pettersen, Marit Børset Aalde, Anna Turid 
Alfsnes, familien Agnes Kjus og Georg og 
Bjørg Børresen. Og innsamlinga, ja heile 
fl ygelprosjektet, starta med ei testamenta-
risk gåve frå Elsa Wickstrøm på 200 000 
kroner.                                    Arve Skutlaberg
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Ås kirkeakademi

Salmeseminar i Ås arbeidskirke 31.1. 

Salmer blir tema 
for et seminar i 
Ås kirkeakademi 
lørdag 31. januar 
fra kl. 11 i Ås 
arbeidskirke. For-
fatter Eyvind Skeie 
vil holde foredrag 
om salmehistorie, 
og vår egen prost, Hege E. Fagermoen, 
vil snakke om liturgi og livsutfoldelse. 
Og selvsagt skal vi synge salmer, mange 
salmer. Det er vel få ting som beskriver 
livet bedre enn vår salmediktning, og også 
få ting som gir bedre livshjelp. Og slik har 
det vært fra de tidligste tider; sammenlign 
bare Bibelens salmer med dem vi bruker i 
vår gudstjeneste. Og som salmene ble brukt 
i gudstjenesten i bibelsk tid, slik bruker vi 
dem, i samspill med liturgien. Vi serverer 
en enkel lunsj og vil derfor gjerne ha en 
viss peiling på hvor mange som kommer. 
Påmelding til totangvald@hotmail.com 
eller tlf. 975 72 668.

Asylsøkere i Norge: 
Hvem, hvorfra og hvorfor?
Tirsdag 17. mars kl. 19.30 i Ås kulturhus, 
Store sal: Kveldens tema er «Asylsøkere 
i Norge: Hvem, hvorfra og hvorfor?» 
Ann-Magritt Austenå, Ås-jente og gen-
eralsekretær i Norsk Organisasjon for 
Asylsøkere (NOAS), holder foredrag.  

Sivilisasjonen er kun en tynn og 
skrøpelig hinne
Tirsdag 21. april i Ås kulturhus, Store sal: 
Odd Einar Dørum med følgende tema: 
«Sivilisasjonen er kun en tynn og skrøpelig 
hinne.» 

Kirkeakademiets møte 16. september innle-
det med at Torbjørn Skjellum ble takket av 
som leder for akademiet. Han har gjort en 
stor innsats med å bygge opp Ås kirkeaka-
demi som en viktig kulturell møteplass i 
universitetsbygda. 

Torunn Tangvald

Familiefredag er en liten suksesshistorie. 
På sist samling benket 85 gjester (store 
og små) seg rundt bor dene i Arbeidskirka, 
spiste middag og hadde det hyggelig. 

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer menigheter
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Spiritualitet – program for vårsemesteret

Martin Lönnebo er i sin klassiske bok 
Religionens fem språk opptatt av at vi men-
nesker er skapt i Guds bilde som forskjel-
lige mennesker. Derfor har vi behov for å 
utrykke vår tro på Gud og vårt forhold til 
Gud på forskjellige måter. Skal vi få tak 
i kristentroens mening, og skal vår tro 
fornyes i vårt samfunn, er det nødvendig å 
ta vår forskjellighet som Guds skapninger 
på alvor. Kristentroen i vår tradisjon har i 
hovedsak fem viktige uttrykksformer:
• Erfaringens språk – den indre opplev-

else, mystikk, karismatikk
• Kultens språk – liturgi, gudstjeneste, 

livsriter
• Handlingens språk – å gjøre gjerninger 

som uttrykk for tro
• Lærens språk – dogmatikk, språket som 

nødvendighet, troslære
• Enhetens språk – de fi re språk i forening

Kristen spiritualitet har fokus på hva det 
betyr å arbeide med sin tro (formatio), det 
er å bli bevisst levd erfaring. Spiritualitet 
er troens ytringsformer og manifestasjoner. 
De siste to årene har det i Ås, Kroer og Nor-
dby vært satt i gang et prosjekt vi har kalt 
Spiritualitet. Poenget har vært å fokusere 
troens erfaringsdimensjon. Her følger pro-
grammet framover slik at det er mulig å 
merke seg datoene:
• Lørdag 29. november 2014 i Ås kirke kl. 

11-14.30: Tidligere generalsekretær i Blå 
Kors Geir Gundersen. Se nr. 5 av MB.

• Lørdag 28. februar 2015 i Ås kirke kl. 
11-14.30: Tore Laugerud snakker om 
Kirken og den åndelig lengsel. Stillhet, 
samtale, nattverd. Tore Laugerud er prest 
og leder av Areopagos sitt arbeid i Norge. 
Han er særlig opptatt av hvordan kirken 
kan møte den åndelige lengsel i vår tid 
og arbeider blant annet med å fremme 

en åndelighet med vekt på stillhet og 
meditasjon, og med kirkens møte med 
nyåndelighet. 

• Søndag 15. mars 2015 i Ås kirke kl. 19.30: 
Gunvor Hovland. Himmelske og jordiske 
relasjoner. Om bønn. Måten vi forholder 
oss til mennesker på, gir grunnlag for 
hvordan vi forholder oss til Gud. Sam-
tale, info og nattverdgudstjeneste. Start 
på retreat i hverdagen. Mer informasjon 
følger.

• 15.-22. mars 2015. Retreat i hverdagen: 
Et samarbeidsprosjekt mellom Langhus, 
Vestby og Ås. Stillhet i fastetiden med 
fokus på påsken. De som er med, får til-
delt en prest som medvandrer. De setter 
av tid til en halv times stillhet 3-4 dager i 
løpet av uka. Samtale med en av prestene 
som er med som veiledere, om hva som 
hendte i stillheten. Mer info følger. 

• 29.-31. mai 2015. Ungdomsretreat på 
Tomasgården: Retreat for ungdom i Ås, 
Kroer og Nordby. Taizéliturgi, stillhet 
og samtale. Ledere Kristine Bekken 
Aschim og Sigurd Bakke. 

• 17.-20. september 2015 Retreat på Tomas-
gården:

Mer informasjon i kommende nummer av 
Menighetsbladet. Kontakt:
sokneprest Sigurd Bakke (tlf.  990 15 790 
eller sigurd.bakke@as.kommune.no. 

Fornøyde deltakere etter vårens retreat på Tomas-
gården i Kornsjø. F.v.: Ingjerd Skinnes, Benedicte 
Aschjem, Gro Rønningen, Terje Sørhaug, Atle 
Eikeland, Sigurd Bakke (retreat-leder), Tore Irjall, 
May Aardalsbakke. Foto: Terje Sørhaug.
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Lesehjørne 

Bibliotekets arrangementer i desember

Forfatterbesøk: Roy Andersen

Follo-forfatteren Roy Andersen forteller 
fra sin nyeste bok «1914: Inn i katastrofen». 
Dette er den første boken på norsk om 
Norge og første verdenskrig. Vi får høre 
den dramatiske historien om opptakten og 
krigens tidlige fase.

Tid og sted: Ås bibliotek tirsdag 2. 
desember kl. 12. Gratis inngang og enkel 
servering.

Årets Bøker:
Bibliotekets personale forteller om noen av 
årets beste bøker for voksne og barn.
Tid og sted: Ås seniorsenter mandag 8. 
desember kl. 12. 
Gratis inngang. Alle er velkomne!

Ås Bibliotek 100 år!
I 2015 er det 100 år siden Ås bibliotek ble 
opprettet. I november 1915 ble de første 
bøkene lånt ut fra Ås folkeboksamling. 
Dette skjedde i folkeboksamlingens lokaler 
i Ås sparebanks nye bygning på Åsgård. 
Bøkene var plassert i bokskap, og det var 
bibliotekar Karl Solberg som sto for utlånet. 
Vi skal feire oss selv i hele 2015. Hvordan 
synes du vi skal feire? Kom gjerne med tips 
og ønsker. Vi takker for fi ne opplevelser i 
2014. Velkommen til jubileumsåret 2015!

Ås bibliotek: Tlf.: 64 96 23 72, e-post: 
as.bibliotek@as.kommune.no
Nordby bibliotek: Tlf.: 959 51 900, e-post: 
nordby.bibliotek@as.kommune.no
Ås bibliotek er på
Nordby bibliotek er på
www.as.folkebibl.no

Linda Rasten,
Ås bibliotek
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Finn riktig skygge

Vismennnnene kaster 
skygge inn inn i huset til 
Josef og Maria, men aria, men 
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Gudstjenestelista, fortsatt fra siste side.

Menighetsbladets grønne spalte

18. januar, 3. sønd. i åpenb.t., Joh 4, 4-26
Ås kirke kl. 11: Høymesse. G. Børresen. 
J. Grolid.

Kroer kirke kl. 11: Høymesse. 
A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.

Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
presentasjon av konfi rmanter. 
K.H.K. Moe. T.B. Holby. H.V. Wang.

25. januar, 4. søndag i åpenbaringstiden, 
Joh 9, 1-7 & 35b-38

Ås arbeidskirke kl. 11: Høymesse. 
G. Børresen. J. Grolid.

Nordby kirke kl. 11: Høymesse. 
S.A. Bakke. U. Bergroth-Plur.

Torsdag 29. januar
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. Ø. Spilling.

1. februar, Såmannssønd. Mark 4, 26-34
Ås arbeidskirke  kl. 11: Felles Kode B- 

gudstjeneste og karneval for Ås, Kroer 
og Nordby. A.C. Nylænder. 

8. februar, Kristi forklarelsesdag, Mark 
9, 2-13

Ås arbeidskirke kl. 18. Gudstjeneste av 
ungdom. G. Børresen. 

Nordby kirke kl. 18: Keltisk messe og 
menighetsfest. S.A. Bakke. Sindre Skeie. 
Salmer og diakoni - en sammenheng!

Kroer kirke kl. 11: Høymesse. 
G. Børresen.

15. februar, Fastelavnssøndag, Joh 12, 
20-33

Ås kirke kl. 11: Høymesse. G. Børresen.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse. 

A. C. Nylænder.

Torsdag 19. februar
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. Ø. Spilling.

22. feb., 1. sønd. i fastetid., Matt 16, 21-23
Ås kirke kl. 11: Høymesse. S.A. Bakke.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse. 

H.E. Fagermoen.

Gi trygghet til jul
Awe Andrea er født på fl ukt, i et enkelt telt. 
Hun er lykkelig uvitende om krisen i Sør-

Gi trygghet til jul
Awe Andrea er født på fl ukt, i et enkelt telt. 
Hun er lykkelig uvitende om krisen i Sør-
Sudan og om hvor tøft livet er for over en 
million mennesker som er tvunget på fl ukt.  
Mamma Cecilies fang er hennes egen trygge, 
lille verden.

Kirkens Nødhjelp er Ås menighets forlen-
gede arm ut i verden. Gjennom dem kan vi gi 
husrom, rent vann og nødhjelp til barn som 
fødes inn i krig og kaos, enten det er i Sør-
Sudan, Syria, Gaza eller Nord-Irak. 

 Dersom du tenker deg på julegudstjeneste 
denne julen, håper vi du vil støtte arbeidet vi 
gjør sammen med Kirkens Nødhjelp. Husk å 
ta med kontanter til kollekten – og vær med å 
gi trygghet i julegave til barna som trenger det 
aller mest! www.kirkensnodhjelp.no

Foto: Erik Thallaug/Kirkens Nødhjelp.
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Kirkevergens hjørne

Ask over ende på Ås kirkegård

Et av de fl otte asketrærne på Ås kirkegård 
måtte i høst gi tapt i en kraftig vindbyge. 
Heldigvis var det ingen mennesker i nær-
heten da det falt, og skadene på gravmin-
nene ble minimale. Vi har kontaktet alle 
festere som ble berørt av dette, og alt er nå 
ryddet opp igjen.

Vi har i etterkant av denne hendelsen hatt 
en befaring av trærne. Fagmannen beroli-
ger oss med at det ikke er noe som tyder 
på at fl ere trær vil falle. Men vi har uansett 
bestilt en rapport hvor vi får en konkret 
tilstandsregistrering av hvert enkelt tre som 
står rundt den gamle kirkegården. 

Leiaren i Fellesrådet, Olav Aardalsbakke, vart hyra 
inn som sagførar for å løysa askeproblemet i Ås. 
Han valde ein trinnvis framgangsmåte, etter først 
å ha vore innom Drøbak for å kjøpa ekstra langt 
sverd og kvass kjede! Foto: Astrid Holmsen Krogh 
og Olav Aardalsbakke.

Parkering ved Ås kirke på julaften

Vi venter storinnrykk i Ås kirke på julaften. 
Det er tre gudstjenester der: kl. 13.45, kl. 15 
og kl. 16.15. Mange feststemte og forvent-
ningsfulle mennesker kommer til kirken, 
og drar avgårde igjen – i mange biler. Veien 
inn mot Ås kirke er nå blitt blindvei. Dette 
gir oss noen ekstra trafi kale utfordringer på 
dager med fl ere gudstjenester etter hveran-
dre. Du kan parkere ved kirken, ved Ormen 
Lange og på plassen i krysset Kirkeveien 
/ Gamle kongevei. Det blir som tidligere 
år, ikke mulig å parkere langs Kirkeveien. 
Følg skilt og anvisninger, så går det greit 
i år også. Velkommen til julegudstjeneste!

Astrid Holmsen Krogh,
kirkeverge i Ås
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Quiz
1. Jesu disippel Natanael blir også omtalt 

med et annet navn, hvilket?

2. Hvem overtok etter Moses som leder for 
Israelsfolket? 

3. Hva het kjempen fra fi listerfolket som 
David kjempet mot? 

4. I hvilket kapittel i Lukasevangeliet 
fi nner vi det mest leste juleevangliet?

5. Leonardo da Vinci-broen i Ås kommune 
ble åpnet i oktober, men hvilket år?

6. Hvor mange innbyggere hadde Ås kom-
mune 01.01.2014?
a) 18.163,  b) 19.262,  c) 16.750

7. Hva heter øya på Nordmøre hvor vi 
fi nner en av Norges minste stavkirker?

8. Hva slags frukt er Red Anjou og Pack-
ham?

9. Hva heter det norske selskapet som har 
fått internasjonal anerkjennelse for sin 
nettleser?

10. Agnete Kristin Johnsen gjør det bra i 
«Skal vi danse» på TV 2 om dagen. Hun 
var vokalist i gruppen som vant Melodi 
Grand Prix jr. i 2008. Hva het gruppen?

Quizmester: Atle Eikeland

Svarene fi nner du på side 27.

Ås mållag 
spanderer tekstbøker

Styret i Ås mållag har vedteke å kjøpa inn 
«Tekstbok for Den norske kyrkja» som 
tekstlesarane kan bruka når dei vil lesa på 
nynorsk. Boka er ei gåve i samband med 
gjeno pninga av Ås kyrkje, men det fylgjer 
med eit eksemplar til Arbeidskyrkja også. 
Gåva vert overlevert under gudstenesta i Ås 
kyrkje 14. desember, 3. søndag i advent. 

Edvin Ørstavik og Nils Standal (t.v.) tok initiativet 
til gåva, og lagsleiar Arne Oddvar Skjelvåg (t.h.) 
fekk styret sitt med på tiltaket. 

Arve Skutlaberg

Korforeningen med 
julekonsert i Ås kirke 21.12.
 Ås korforening ønsker velkommen til 
sin tradisjonelle julekonsert i Ås kirke 4. 
søndag i advent, 21. desember, kl. 17. I år får 
vi også besøk av våre gode venner i Soon 
blandede kor. Korene vil opptre hver for seg 
og sammen. Det blir også allsang, slik det 
pleier å være. Vi lover god julestemning og 
mye kjent og kjær julemusikk. Velkommen! 
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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 

 Er du kjent i Ås? 

Det kom inn bare riktige svar på Menig-
hetsbladets stedsoppgave i nr. 5. «Fottur-
isten» hadde satt seg ned på benken som 
står på Nebba brygge. Og hvem vant denne 
gangen? Det var Håkon Tangerås og Tor-
stein Furnes, sistnevnte med oppgitte GPS-
koordinater. Gratulerer til begge.

I skrivende stund er det regnet som vær-
dominerer, men vi kan vel alle være enige 

Løsning på forrige oppgave: Benken som står på 
Nebba brygge, ved Bunnefjorden.

om at det har vært en strålende høst. Fort-
satt er det utrolig grønt alle steder. Det var 
det også da dette fotoet ble tatt, så spørs-
målet blir: Hvor i Ås har fotografen stilt 
seg opp for å ta dette bildet? Send svaret 
til asmenblad@online.no. Lykke til med ny 
stedsjakt!

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
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Fasit til Quiz på side 25:
1. Bartolomeus, 2. Josva, 3. Goliat, 4. Kapittel 2, 
5. 2001, 6. a )18.163 . 7. Grip, 8. Pære, 9. Opera Soft-
ware A/S, 10. The BlackSheeps

Julekonsert 
med 
Upper Tunes i Nordby kirke
4. søndag i advent, 21. desember, kl. 19 har 
vokalensemblet Upper Tunes sin årlige jule-
konsert i Nordby kirke. Koret består av 10 
sangere pluss ny dirigent av året, Egil Fos-
sum. Han har også det musikalske ansvaret. 
Ensemblet synger musikk i forskjellige 
sjangere. Vi har hatt mange spennende opp-
drag, konserter og musikalske forestillinger 
de siste årene. 4. søndag i advent er det 
blitt  tradisjon at koret fremfører julesanger 
i Nordby kirke, både de kjente og kjære 
julesangene, og nyere, litt mindre kjente 
sanger. Med andre ord, et bredt og godt 
julerepertoar. Konserten i Nordby kirke er 
noe sangerne i Upper Tunes gleder seg til 
når det nærmer seg jul. I år, som tidligere, 
ligger det an til å bli en stemningsfull og 
fl ott musikalsk opplevelse tre dager før 
julaften. Velkommen!

Upper Tunes
Ingrid Merete Ødegård

Konserten for hele Ås
ÅsEnsemblet svikter ikke sitt store og tro-
faste publikum. Det blir en stemningsfull 
desemberkveld i Ås kirke også denne lille 
julaftenen, 23. desember kl. 22. For svært 
mange er korets konsert ved inngangen 
til julen en viktig del av de siste forbere-
delsene til høytiden. Når treet er pyntet 
og huset vasket, oppleves ÅsEnsemblets 
julesanger som en lise for sjelen. Også i år 
får publikum en variert blanding av tradi-
sjonelle sanger, toner og arrangementer 
som sikkert oppleves nye og fremmede for 
mange. På repertoaret står klassikere som 
Deilig er jorden, Nå tennes tusen julelys og 
O helga natt. Koret ledes av dirigent Inger 
Torbjørnsen. Akkompagnementet besørges 
av et fem-manns orkester under ledelse 
av Andre Bongard. Kvelden byr også på 
vakre solistinnslag. Kirkedøren åpnes i god 
tid før konserten. Tradisjonen tro synger 
ÅsEnsemblet sitt publikum ut i julenatten 
etter en drøy times musikalsk oppvarming 
til den store feiringen.  

Billetter ved inngangen.

 
 

Avdeling Ås  
Brekkeveien 7, 1430 Ås 

Telefon 69 83 66 00 
www.spydbank.no 
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Servicesidene
Brann/større ulykker   110
Politi   112
Ambulanse   113
Legevakt    64 87 19 30
Follo politistasjon    64 97 49 00
Kirkens SOS     815 33 300
Krisesentret    64 97 23 00
Drosje    64 94 27 70
Ås kommune Servicetorget    64 96 20 00
Kirkekontoret i Ås    64 96 23 40
Kirkekontoret i Nordby  64 97 73 90
Kirkevergen i Ås    64 96 23 30

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

Ås Blomster
Moerveien 6    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    64 94 10 95

HELSEKOST

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

HELSE OG VELVÆRE

Hverdagsluksus – for en bedre hverdag  
Raveien 2 i Ås sentrum, 2. etg      413 49 822
Klassisk massasje m/ laserbehandling, aroma- 
massasje – antistressbehandling, muskelstimulator 
– ørelysbehandling.     www.hverdagsluksus.net

Salong 9, Raveien 2     64 94 04 13
Fotpleie, ansiktsbehandlinger, manikyr, voksing, 
massasje og akrylnegler. www.salong9.no 

HÅNDVERKERE

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

Ås Glassmesterforretning A/S
Gamleveien 1    64 94 04 10
Bygg – bil – blyglass – speil – persienner og markiser

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

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! E-post: arve.skutlaberg@dknett.no

RENHOLDSTJENESTER

Vinterbro Renhold AS 943 19 740
Spesialister på fl ytte- og vindusvask!

www.vinterbrorenhold.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

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

UTLEIE

Smebøl gård

Trenger du selskapslokale? 
Kontakt: Gro Johnsen, e-post: gro@smebol.com. 
Facebook: Smebøl restaurant/kafé.   911 21 603

Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger     950 09 825

Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfi rmasjon, 
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt: Bjørg 
Christensen, bjorg.christensen26@gmail.com,
tlf. 64 94 68 07,        mobil   920 20 576

Ås arbeidskirke, Drottvn. 41
Utleie til private selskaper ved dåp, konfi rmasjon, 
jubileum, minnesamvær m.m. Fast og tilfeldig 
utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter, 
konserter, møter, kurs og seminarer. 
Kontakt Svein Rindal (utleieansvarlig): 
e-post: r234sv@gmail.com,  mobil: 924 22 079
 

Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfi rmasjon o.l. 
Kont.: Ingrid Holen, tlf. 64 94 26 84/938 48 409.

Trenger du å leie dåpskjole?
Ås kirkekontor har en dåpskjole til utleie. 
Vi tar kr 200 i leie. Ring, eller kom innom
 i Sagaveien 3 i Ås sentrum.   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, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke, Halvor Aarrestad, Tor 
Kristian Tveter. Korrektur: Kristen Fretheim. 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: 7100. 
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås. Trykk og innbinding: 07 Gruppen AS. 
Leveringsfrist neste nummer: 20. januar 2015. 

Spesialister på fl ytte- og vindusvask!
www.vinterbrorenhold.no.

Tlf.: 943 19 740

Vinterbro Renhold AS
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SLEKTERS GANG

www.gsb.no Norskeid familiebyrå for hele Follo

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

Hele døgnet

ÅS

Døpte
India Elizabeth Austeen (døpt i 

Drøbak kirke)
Frida Brandhøj Bakke
Gustav Børresen Berge
David Gajda-Jakobsen
Vilma Hauge Josten (døpt i 

Holmen kirke)
Amalie Schea (døpt i Garder 

kirke)

Døde
Tobias Kro Barlaup
Tone Bråthen
Hans Aasmund Hoelstad
Gunnar Kristoffer Kjærstad
Nils Peder Raastad

NORDBY

Døpte 
Tobias Frich Grevstad
Johan Lillegrend Hansen (døpt 

i Kilebygda kirke)
Liam Larsson Nedregård
Filip Døhl Petersen
Emil Rørdal Sundfær
Jonas Rørdal Sundfær

Viet 
Anita Skjervik og André 

Herberth Thoresen

KROER

Døpte
Oda Marie Thøgersen Kaxrud
 Heine Teigland
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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 NMBU: Øystein Spilling. 
Tlf.: 64 96 23 49/909 52 282. E-post: 
oystein.spilling@nmbu.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.: 64 96 23 31/996 93 553.

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.

Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Marit Børset Aalde.

Drottveien 6, 1430 Ås. Tlf. priv.: 468 22 039.
Saksbehandler: Hanne-Marit Kjus Pettersen. 

Tlf.: 64 96 23 47. E-post: 
hanne-marit.pettersen@as.kommune.no 

Kateket i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal.  
Tlf.: 64 96 23 44 / 404 20 902. 
E-post: Jenny.Marie.Agedal@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.

www.as.kirken.no
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VELKOMMEN TIL KIRKEN

Gudstjenestelista fortsetter på s. 23.

30. november, 1. søndag i advent, Luk 4, 
16-22a

Ås kirke kl. 11: Felles Lys våken-guds-
tjeneste for Ås, Kroer og Nordby. Dåp. 
K.H.K. Moe. T.B. Holby. H.V. Wang.

Kroer kirke kl. 11: Babysang-gudstjeneste. 
A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.

7. desember, 2. sønd. i advent, Luk 21, 27-36
Ås arbeidskirke kl. 11: Høymesse. 

G. Børresen. J. Grolid.
Ås kirke kl. 18: Lysmesse, speiderne. 

G. Børresen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 19.30: Lysmesse, presenta-

sjon av konfi rmanter. A.C. Nylænder. 
J.M. Ågedal. A.C.P. Grolid.

Nordby menighetssenter kl. 16-17.45: 
Juleverksted for barna.         ysmesse. 
S.A. Bakke. T.B. Holby. H.V. Wang.

14. desember, 3. søndag i advent, Luk 3, 7-18
Ås kirke kl. 11: Høymesse. Dåp. 

S.A. Bakke. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse. 

G. Børresen. H.V. Wang.

21. desember, 4. sønd. i advent, Luk 1, 39-45
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste for Ås/

Kroer og Nordby. H. E. Fagermoen. J. 
Grolid.

24. desember, Julaften, Luk 2, 1-20
Ås kirke kl. 13.45, 15.00 og 16.15: 

H.E. Fagermoen. J. Grolid.
Ås arbeidskirke kl. 14.30: Gudstjeneste. 

G. Børresen. A.C.P. Grolid.
Kroer kirke kl. 16: Gudstjeneste. 

A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 13.45, 15.00 og 16.15: 

K.H.K. Moe. H.V. Wang.

25. desember, 1. juledag, Joh 1, 1-14
Ås kirke kl. 11: Felles høymesse for Ås og 

Kroer. G. Børresen. A.C. Nylænder. 
J. Grolid. A.C.P. Grolid.

Nordby kirke kl. 13: Høytidsgudstjeneste. 
S.A. Bakke. H.V. Wang.

26. desember, 2. juledag, Matt 10, 16-22
Moer sykehjem kl. 11: Julegudstjeneste for 

Ås, Kroer og Nordby. Kirkekaffe. 
S.A. Bakke. J. Grolid.

28. desember, Romjulssøndag, Luk 2, 
36-38

Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste for Ås, 
Kroer og Nordby. G. Børresen. J. Grolid.

31. desember, Nyttårsaften, Joh 14, 27
Ås kirke kl. 16: Gudstjeneste. 

H. Fagermoen. J. Grolid.

4. januar, Kristi åpenbaringsdag, 
Luk 2,40-52

Ås arbeidskirke kl. 11: Hellige tre kongers 
fest. A.C. Nylænder. J.M. Ågedal. 
J. Grolid. A.C.P. Grolid. 
  Juletrefest kl. 12.30.

Nordby kirke kl. 11: Hellige tre kongers-
gudstjeneste. Solister. S.A. Bakke. 
H.V. Wang.

11. januar, 2. søndag i åpenbaringstiden, 
Mark 1, 3-11

Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste med presenta-
sjon av konfi rmanter. G. Børresen. 
J.M. Ågedal. U. Bergroth-Plur. 

Nordby kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Babysang. Solister. S.A. Bakke. T.B. 
Holby. H. Tegnér. H.V. Wang.
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