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Prestens hjørne

Om framsida: Advent og jul er høysesong for sang og musikk i kirkene våre. Det vil du se i dette Menighets-
bladet! Nordby Gospel opptrådte under gudstjenesten i Nordby kirke 13.11. Koret skal i ilden igjen under 
Lysmessa 04.12. Se omtale s. 10. Foto: Ann Kristin Bergvik.

Biskopens julehilsen

Lyset fra Gud
I mitt barndomshjem var det levende lys 
på juletreet. De skjelvende små lysene ble 
høytidelig tent når vi skulle begynne å gå 
rundt treet og synge julesanger. Selv jeg 
som var minst, forsto at de små flammene 
krevde varsomhet, for å hindre at treet og 
huset skulle bli forvandlet til en askehaug. 

Senere ble det elektriske lys. De lyste 
hver dag og hadde mistet stearinlysenes 
skjørhet. De trengte ikke varsomhet og var 
ikke skjelvende og urolige. De elektriske 
lysene levde ikke på samme måte, de var 
kunstige.

Å tenne lys er et av den verdensvide 
kirkes mest brukte uttrykk for å søke 
kontakt med Gud og det hellige. Lysene 
hører ikke bare julen til. Dåpsbarn får et lys 
i dåpsgave fra kirken. I de fleste kirkerom 
er det nå mulig, også hos oss, å tenne lys 
i glober eller kasser slik vi har lært det 
av våre katolske og ortodokse søsken. På 
gravstedene tennes det lys stadig oftere. 

Lystenning er tilgjengelig for alle. Det 
krever ingen ordrik bekjennelse. Bare 
denne enkle overgivelse av en tanke, en 
bønn til noe eller noen som er større enn 
oss og utenfor vår hverdag og vårt strev.

Gravstedene er lyst opp av lys i den mørke 
julenatten. På en særlig inntrykksfull måte 
knyttes forbindelsen mellom slekters gang 
og den utrolige fortellingen som formidles 
inne i kirkerommet. I kirkerommet møtes 
vi av Guds lys for oss og til oss.

Fortellingen hører vi i kirkerommet 
under julegudstjenestene: Gud som er helt 

annerledes og større enn vårt «vesle vett», 
som Ivar Aasen sier, ble menneske. Gud 
forsto at vi ikke kan forstå hvordan Gud er, 
uten å se og høre en røst vi kan gjenkjenne. 
Gud så våre lengslers lys og tente sitt lys 
for oss julenatt, midt i vår verden og i vårt 
mørke, for å vise oss hvem Gud er. Gud 
kom som et spebarn, skjelvende og sårbart, 
men levende. Varsomt må Josef ha løftet 
ham opp og lagt ham i krybben, husdyrenes 
matfat, slik at Maria kunne få svøpt babyen 
i den kjølige natten. Denne kvelden var 
Guds lys i verden mer som et skjelvende 
stearinlys på min barndoms juletre, enn en 
strålende og kraftfull sol som menneskene 
ikke kan nærme seg, slik vi hører om i Det 
gamle testamentet. Når Gud er kommet som 
et spebarn, kan vi alle nærme oss og la oss 
berøre av varmen fra Guds lys. Vi kan ha 
tillit til at Gud er med oss i all vår sorg, nød 
og glede. Et av navnene barnet fikk forteller 
oss det: Immanuel – Gud er med oss. 

Gud er kommet til oss som vår bror og 
deler våre kår. Vi kan se hvem Gud er og 
finne veien til livets evige kilde. Så stor er 
julenatt. Så stort er det lille barnet som ble 
født denne natten. Jesus er lyset Gud tente 
for oss for å vise oss hvem Gud er og hvor 
Gud er å finne.

 Atle Sommerfeldt, biskop i Borg
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I de vise menns fotspor

Sist i oktober var vi så heldige å få være 
med på en reise i regi av Borg bispedømme, 
med besøk til The Evangelical Lutheran 
Church i Jordan og Det hellige land. Denne 
kirken og Borg bispedømme har fra 2001 
hatt en samarbeidsavtale – og turen var del 
av gjensidige utvekslinger. Vi møtte kir
keledere i samtaler om kirkens og enkelt
menneskers situasjon. Denne hilsenen 
sendte de med oss hjem:

– Hils våre brødre og søstre i Borg og 
fortell dem at her kan vi leve godt side om 
side med våre jødiske og muslimske naboer. 
Fortell at ingen forfølges for sin tro. I 
Jordan og Det hellig land er det ikke reli-
gion som skaper konflikt. Det politiske sys-
temet skaper og opprettholder konflikten. 
Brødre og søstre i nord, be deres politikere 
om å være pådrivere i sine internasjonale 
nettverk for å rive murer og bygge broer.

På vei mot Betlehem ser vi muren som 
skiller folk fra familie, jobber, egne beite
marker og olivenlunder, som hindrer utdan
ning, utveksling og handel. Inntil åtte meter 
høye betongmurer. Ved sjekkpunkt for 
innreise til Betlehem, vinkes vi i turistbus
sen raskt gjennom. Ved siden av sto køen 
av mennesker på vei mot Betlehem, etter 
endt arbeidsdag utenfor muren. Køen ga en 
følelse av avmakt.

Det sterkeste møtet var med den luther
ske presten i Betlehem, Mitri Raheb. Han 
delte erfaringer fra livet i en by under 
beleiring. Han pekte på viktigheten av 
felles skap og tro, og de unges livsutfoldelse 
med stolthet over historie og kultur, uansett 
religion, utdanning og jobb. Universitetet 
i Jerusalem er åpent for palestinere, men 
veien fra Betlehem er sperret av muren. 
De seneste år er det bygget opp et mindre 
universitet i Betlehem. Pastoren i menig
heten som lever i det vi så som en håpløs 

situasjon, kom med følgende utfordring til 
oss for sam arbeid: Prayer, Pilgrimage, Poli
tical advocacy and Projects (bønn, besøk, 
politisk arbeid og bidrag til prosjekter). Han 
formidlet sitt budskap med tro på ordene 
hos profeten Jeremias 29, 11: «Jeg vil gi 
dere framtid og håp.»

Der fredsfyrsten ble født, bygges nå 
stengslene. Vi spør: ville Maria og Josef ha 
nådd fram til Betlehem i dag – eller ville 
Jesus vært født i køen ved et av flere sjekk
punkt på veien? Ville de vise menn kunne 
passere grenseovergangene?

Vårt ønske for julen og det nye året: Bryt 
grenser, riv murer, bygg broer, både fysisk 
og psykisk.

Solveig og Niels Thyge Nielsen

Mitri Raheb - prest i den luthersk evangeliske 
kirken i Betlehem. Foto: Karianne Hjørnevik Nes.
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Ungdomsarbeidet på The Stream!
Fredag 20. oktober reiste en god gjeng (ca. 
50) fra ungdomsarbeidet, i regi av klubben, 
til Chateau Neuf i Oslo på direkteinnspill
ing av The Stream! Det var gratis pizza, 
hyggelige folk, fete artister og god stemn
ing! I tillegg til artistene som deltok, fikk vi 
også møte folk fra band som Karpe Diem, 
Makeup Malin og Lisa Børud. Mye dansing 
og bra musikk. Etterpå kunne vi konklu
dere med at det hadde vært en veldig bra 
klubbkveld.

The Stream er en musikkonkurranse som 
har til hensikt å bringe frem «leve dyktige» 
artister for årene som kommer. Først lastet 
deltakerne opp en egen låt på nettet. De 
100 med flest avspillinger av sin låt, ble 
innkalt til audition. Nå er det kun noen få 
deltagere igjen. De som går videre hver uke 
blir valgt ut på grunnlag av stemmer sendt 
inn av publikum, pluss antall avspillinger 
av sangen i løpet av uka.

Grøtkveld fredag 09.12.
Fredag 9. desember kl. 19 er det Grøtkveld 
for hele ungdomsarbeidet i Ås menighet, 
arrangert av klubben. Det blir grøt, den 
tradisjonelle leken paven og pavinnen, 
andre leker, kos og hygge. Samt en gudstje
neste.

Oppstart av ungdomsarbeidet 
over nyttår
Over nyttår starter Klubben opp fredag 
06.01. Ås Ten Sing har første øving onsdag 
04.01. Søndag 15.01. blir de nye konfirman
tene presentert for menigheten under guds
tjenesten i Ås kirke kl. 11. 

Foto: Aina Bjørnereim

Styreseminaret omfattet begeistringsøvelser med 
salg av kaffe og ferske boller bak kafédisken på Øst-
markskapellet. Foto: Aina Bjørnereim.
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Styretur til Østmarkskapellet

14.–16. oktober dro styrene i ungdomsar
beidet på styretur til Østmarkskapellet. Det 
ble en veldig hyggelig og lærerik helg med 
ledertrening, tillitsøvelser, leker, skum
rings og bibelstund, kos foran peisen, god 
mat og kortspill. På søndagen var vi med på 
å arrangere gudstjeneste for ivrige turgåere. 
Etterpå sto vi i kafeen. Vi stortrivdes både 
sammen og på plassen, og syntes det var 
veldig gøy å få være med på gudstjenesten 

Styretur til Østmarkskapellet. Foto: Aina Bjørne-
reim og Emilie Brataas.

sammen med andre sporty mennesker i 
turklær. Preken var om den barmhjertige 
samaritan, en fortelling som også var 
sentral i ledertreninga vår denne helga. 
Hvordan kan vi være eksempler og vise 
nestekjærlighet i hverdagen? Kort oppsum
mert en meget vellykket, innholdsrik og bra 
helg sammen med en gjeng supre folk!

Aina Bjørnereim
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter

Trosopplæring

Natt til 1. søndag i advent, 26.–27. novem
ber, er alle 11åringer i Kroer, Nordby og Ås 
inviterte til å overnatte i Ås arbeidskirke. 
Søndag kl. 11 skal de delta på Lys våken
gudstjeneste i Arbeidskirka kl. 11. Etter 
kirkekaffen samles vi til Juleverksted. 
Her blir det mulig å lage masse forskjellig 
jule pynt og julegaver, spise julegrøt og få 
ordentlig julestemning. Det koster kr 30 
per barn å delta. Store og små er hjertelig 
velkommen til et hyggelig fellesskap! 

Nye konfirmantkull  
presenteres for menighetene
28. september hadde vi Kick Off med nytt 
konfirmantkull i Ås og Kroer. I år teller vi 
69 konfirmanter – 65 i Ås og 4 i Kroer. Kon
firmantene deltar allerede i menighetenes 
mangeartede ungdomsarbeid. Noen er med 
i Ten Sing, andre i Klubben eller på KRIK. 
Innimellom vil dere også møte disse flotte 
ungdommene i kirka under gudstjeneste, 
som medhjelpere.

Konfirmantene i Kroer blir presentert 
under Lysmessen søndag 4. desember  
kl. 19.30 i Kroer kirke. De deltar med tekst
lesing, bønner og lystenning. Vi ser fram 
mot en stemningsfull adventskveld i kirka. 
Se nærmere omtale s. 8.

Ås-konfirmantene blir presentert under 
gudstjenesten søndag 15. januar i Ås kirke. 

Nordby-konfirmantene blir presentert 
under gudstjenesten søndag 22. januar i 
Nordby kirke. Til nå er 47 konfirmanter 
påmeldt. Undervisningen starter lørdag 21. 
januar.

Vi gleder oss til en flott konfirmasjonstid 
frem mot konfirmasjonsdagene i september.

Under KickOff for Ås- og Kroer-konfirmantene 
29.09. Det var dans, musikk og lek – alt i regi av 
ungdomsarbeidet. Årets konfirmantkull er glad i å 
leke – så vi gleder oss til fortsettelsen! Foto: Jenny 
Marie Ågedal.

Juletrefest søndag 8. januar – en fest til 
glede for store og små!
Vel møtt til vår årlige juletrefest i Ås 
arbeidskirke søndag 8. januar. Dette er 
et samarbeid mellom Bygdekvinnelaget, 
Landbrukslaget og Ås menighet. Fes
ten starter kl. 12.30 – rett i etterkant av 
Helligetrekongergudstjenesten. Her blir 
det kaker, lek, juletregang og godteposer 
til barna. Barnekoret Baluba blir også med 
på festen for å spre juleglede denne dagen! 
Ta med restene av julekakene eller litt frukt 
til et felles kakebord, og bli med du også! 
Inngang: kr 50 pr. barn, kr 100 pr. familie.

trosopplæring i den norske kirke

Baluba
Er du mellom 1 og 7 år, glad i musikk og å 
bevege deg? Da høres det ut som at Baluba 
er stedet for deg! Har du lyst til å starte i 
Baluba, så er det bare å ta turen til Ås 
menighetshus i sentrum (Johan K. Skanckes 
vei 7), en onsdag mellom kl. 18 og 19. Opp
start på nyåret er onsdag 4. januar.
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Familiefredag i vårsemesteret
Familiefredag er et tilbud for hele fami
lien. En fredag i måneden samles vi i 
Arbeidskirken til middagsmat og prat kl. 
16.30. Middagen koster kr 50 pr. voksen og 
kr 30 pr. barn. Etterpå har vi en samling 
med sang, musikk og bibelfortelling for 
barna. Den siste timen bruker vi på lek, 
aktiviteter og hobbyaktiviteter, mens de 
voksne kan ta seg en prat over kaffekoppen. 
Det blir noe for enhver! Kl. 18.30 samles vi 
til en felles avslutning. 

Datoene for vårens familiefredag er:  
3. februar, 10. mars, 7. april og 5. mai. 
Ønsker du å bli med, setter vi stor pris på en 
påmeldingsSMS til tlf. 986 22 931, Øygunn, 
innen onsdagen før familiefredagen, slik at 
vi lettere kan beregne maten. Velkommen!

Barnefamiliefredag etter middag. Lek og aktivi-
teter! Foto: Jenny Marie Ågedal.

Søndagsskolen i Ås
Søndagsskolen i Ås finner 
sted under guds tjenestene i 
Arbeidskirken kl. 11. Vi bruker 
Norsk Søndagsskoleforbunds opplegg 
«Sprell levende». På hver samling får vi 
høre en kort bibel fortelling, så synger vi 
sanger sammen og har diverse aktiviteter. Vi 
deler oss i to grupper, slik at vi kan ivareta 
interessene hos både de minste barna, og 
de som går på skolen. Det er søndagsskole 
4. desember. Første søndagsskole over nyt
tår er søndag 22. januar. Fullt program på 
menighetens nettsider.

Jenny Marie Ågedal, kateket.

Ungdomsarbeidere i Ås menighet
Ås menighetsråd har engasjert tre dyktige 
ungdomsarbeidere. Angela Maria Bakke er 
dirigent for Ås Ten Sing. Aina Bjørnereim 
har hovedansvar for Klubben. Og Halvor 
Bekken Aschjem har hovedansvar for Ten 
Singbandet, samt ungdomsgudstjenestene.

Astrid Holmsen Krogh, kirkeverge i Ås 

Tro og Lys Follo – et sted for deg
Er du på leiting etter et fellesskap som 
passer for deg? Da er kanskje Tro og Lys 
Follo løsningen for deg. Vårt fellesskap 
er særlig tilrettelagt for mennesker med 
særlige behov, og deres pårørende. Og Tro 
og Lys er et godt sted å være for alle typer 
mennesker. Vi er del av den internasjonale 
og tverrkirkelige Tro og Lysbevegelsen. I 
fellesskap prøver vi å ta være på hele men

nesket – inkludert det åndelige. Vi deler 
hverdagshistorier, synger kjente sanger 
og lærer oss nye. Vi spiser sammen, feirer 
bursdager og det beste av alt: vi feirer guds
tjeneste sammen som en avslutning. Pro
gram i desember – februar:
Lørdag 10. desember kl. 14 i Ås arbeidskirke.
Lørdag 14. januar kl. 14 i Ås arbeidskirke.
Lørdag 4. februar kl. 14 i Ås arbeidskirke.

Marit Rauset, Tro og Lys Follo

Kroer TriangelKlubb
Over nyttår starter Kroer TriangelKlubb 
opp torsdag 2. februar kl. 18 i Kroer Sam
funnshus. Klubben er for barn på 3.–7. 
klasse. Detaljert program i neste nummer. 

Svend-Kristian Martinsen
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Det skjer i Kroer menighet

Syng jul i Kroer kirke 04.12.
Lysmesse med konfirmantpresentasjon
Søndag 4. desember kl. 19.30 er det Lys
messe i Kroer kirke. Da presenterer kateket 
Jenny Marie Ågedal de fire nye konfirman
tene for menigheten. Forrettende prest er 
Anette Cecilie Nylænder.

Koret KroerAdHoc skal framføre et 
knippe vakre advents og julesanger, både 
noen eldre melodier og andre av nyere 
dato. Med oss på piano og bass har vi fått 
Per Kristian og Halvor Aschim. I tillegg til 
solister fra koret skal vi få høre Magnus 
Øyvind Lange.

«Joleklokker» har en vakker melodi 
komponert i 1866 av Rikard Nordraak. 
Han er kanskje best kjent for å ha tonesatt 
nasjonalsangen vår. Teksten er fra 1923, og 
er skrevet av Anders Hovden. Den har fire 
innholdsrike vers som får oss til å tenke 

over hva julefred betyr. Hovden var prest og 
salmedikter. Kristendom og norskdom sto 
sentralt for ham. Han var med på å redigere 
Nynorsk Salmebok, som kom ut i 1925.

Av nyere sanger skal koret synge «Å, 
skjønnest rose på vår jord» med tekst av 
Svein Ellingsen og melodi av Iver Kleive. 
Selv om dette er en salme fra vår tid, hen
speiler den på kirkens lange sangtradisjon 
ved å bruke latinske ord i refrenget. 

Koret har også øvd inn en julesang basert 
på en folketone fra Israel, «Guds ängel 
kom». Den er arrangert for kor, piano, bass 
og fløyte.

Velkommen til Lysmesse i Kroer! Ikke 
minst konfirmantene, med venner, foreldre 
og familier!

Anne Christine Pittet Grolid,
kantor i Kroer

KroerAdHoc m/ band framførte spiritualen «Go, tell it on the mountain» under Syng høst-messen søndag  
30. oktober. Foto. Arve Skutlaberg.
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Planer for  
tros opplæring  
klare
 
Trosopplæringsplanene for Kroer, Nordby 
og Ås menigheter er nå leveringsklare. 
Takk for fantastisk jobb av alle involverte 
i dette arbeidet, med kateketene Jenny 
Marie Ågedal og Timea Bakay Holby i 
spissen! På felles stabsmøte 2. november 
fikk alle de ansatte i fellesrådsområdet 
servert kake for å feire denne milepælen! 
De tre menighetsrådene vedtar planene i 
sine møter i november. Så sendes alt over 
til biskopen for endelig godkjenning.

De 5 T-ene
Trygghet, Trivsel, Tilhørighet, Tro og Tjen
este er hovedmål for trosopplæringen. Disse 
5 Tene er overskriften for alt menighetene 
gjør i dette arbeidet. Vi ønsker at barn og 
unge i Ås skal kjenne seg hjemme i kirka. 
Her skal de kjenne at det er rom for hele 
livet. Rom for undring, rom for tro og tvil, 
rom for glede og sorg – og alt midt i mel
lom. Rom for å utfolde seg, vokse og bli 
utfordret, men også rom for å bare være. 

Trosopplæring fra døpefont til voksenliv
Kirken ønsker å gi barn og unge i alders
gruppen 0–18 år, uansett funksjonsnivå, 
en systematisk trosopplæring der de kan 
bli kjent med den treenige Gud og vokse i 
troen på ham. Vi ønsker at den enkelte skal 
kunne forstå sitt liv og sin virkelighet i lys 
av troen, og få hjelp til å møte livet både når 
det er godt og når det er vondt og vanskelig.

Timer og tiltak
Trosopplæringen består av ca. 260 timer 
med opplæring, fordelt på 20 tiltak som 
barna skal gjennom på vei fra døpe
font til voksenliv: Babysang, Dåpssam
ling, 123gudstjeneste, Krøllekveld for 

3åringer, 4årsklubb og gudstjeneste med 
utdeling av bok, 5 år Familiefredag, Helt 
førsteklasses, 7årsklubb og gudstjeneste 
med påskevandring, Agent for miljøet, 
Tårnagenthelg, Agent for rettferdighet, 
Karneval, 10årsklubb, Lys Våken, Jorda 
rundt!, Ung i Ås menighet, Jeg, en kon
firmant?, Konfirmasjon, Minilederkurs 
(Milk), Manus for livet, Myndighetsfeiring.

Nordby ikke helt lik Ås
– Vi har ønsket å lage oppleggene for tros
opplæring i de tre menighetene våre så like 
som mulig, sier Timea til Menighetsbladet. 
– Men i Nordby menighet har vi ikke så 
mange frivillige medarbeidere som det Ås 
har. Vi må jobbe mer med det for å kunne 
gjennomføre tiltakene våre. Kontaktbyg
ging og dialog med samarbeidspartnere må 
derfor prioriteres. Inkludering av barn og 
ungdom som faller utenfor, er kanskje enda 
viktigere enn økt oppslutning i de forskjel
lige tiltakene. 

Plan over trosopplæringen
Mange av tiltakene er i gang. For hvert tiltak 
angis mål, ansvarsfordeling og hva som skal 
gjøres. Planene blir viktige for menighetenes 
prioritering av penger og folk.

Tekst og foto: Astrid Holmsen Krogh,
kirkeverge i Ås

De to kateketene våre har arbeidet mye med planer for 
trosopplæring det siste året: f.v. Jenny Marie Ågedal 
(Ås og Kroer) og Timea Bakay Holby (Nordby).

trosopplæring i den norske kirke
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Det skjer i Nordby menighet

Lysmesse i Nordby kirke –  
Nordby Gospel
Velkommen til Lysmesse i Nordby kirke 
søndag 4. desember kl. 17. Nordby Gospel 
skal synge.

Over nyttår starter koret opp med øvin
ger hver torsdag kl. 17.30–18.30 på Nordby 
menighetssenter. Første øvingsdag er 12. 
januar. Det er Christian Wang som leder 
dette viktige arbeidet i menigheten. Alders
gruppe: barn mellom 5 og 10 år.

Timea Bakay Holby
Hilde Veidahl Wang

Nordby Gospel sang og gjorde bevegelser under 
gudstjenesten 13.11. i Nordby kirke. Dere ser jo at 
barna liker å opptre. Det er plass til flere i koret. 
Velkommen! Foto: Ann Kristin Bergvik.

Basar
Lørdag 5. november inviterte Nordby 
Menighetsforening til basar på Menighets
senteret. Resultatet ble på hele 35 500 kro
ner. Pengene går til ungdomspreststillingen 
i Nordby. Det kom mye folk og stemningen 
var god. Nordby gospel deltok med sang, og 
kateket Timea Bakay Holby holdt en kort 
andakt. Takk til alle som deltok, kjøpte 
kaker og tok lodd! Og takk til Menighets
foreningen og andre som skaffet kaker og 
andre gevinster!

Tekst og foto: Olav Aardalsbakke 

Kirketreff
Velkommen til Kirketreff i Nordby kirke 
hver annen torsdag kl. 12. I kirken er 
det sang, musikk og andakt, før vi spiser 
formiddagsmat på Menighetssenteret. Vi 
av slutter kl. 13.30. 

I vinter blir det Kirketreff på følgende 
torsdager: 1. desember, 19. januar, 2. 
februar, 16. februar, 2. mars, 16. mars. Vel
kommen!

Nordby menighet,
Anne-Lise Røed

Basaren kunne by på et rikholdig gevinstbord. Her 
ser du Hilde Veidahl Wang (t.v.) som kjøper lodd 
av Bente Jønvik (t.h.). I bakgrunnen ser vi Olaug 
Dreyer ved basarbordet.
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Julekonsert 18.12.
Velkommen til julekonsert i Nordby kirke 
søndag 18. desember kl. 18. Nikol Kon
stante (mezzosopran) og Øyvind Denstad 
(piano) presenterer et internasjonalt pro
gram med julesanger fra Norge og Skan
dinavia, Tyskland, Frankrike, Hellas og 
resten av Europa, samt spirituals og klas
siske jazzmelodier. Konsertens nettside: 
http://jul2016.webs.com.

Hilde Veidahl Wang,
organist i Nordby

Babysang på Vinterbro- 
senteret er populært
Nytt kurs starter over nyttår

Babysangkursene våre har i høst vært 
veldig populære. Noen har måttet vente 
til neste kurs. Nå er vi i gang med å plan
legge nye kurs over nyttår. Vi ønsker å 
fortsette samarbeidet med Nordby bibliotek 
i Vinterbro senteret. Det har fungert godt 
i høst. Bibliotekarene har hjulpet oss med 
praktisk tilrettelegging. Etter Babysangen 
har mødrene slått seg ned i Lesekroken med 
en kopp kaffe, mens babyene sover ut etter 
sangen. På Vinterbro får foreldrene også 
handle og trene, så jeg føler kirken er der 
hvor livet er og tingene foregår. Babysang 
på senteret er utrolig spennende! 

Når opplegget for neste kurs er klart, 
legger vi ut informasjon på menighetens 
nettsider (www.kirken.no/as). Pris: kr 100. 
Alder: 0–1 år. Meld deg på til kateketen, 
epost: timea.holby@as.kommune.no, tlf. 
909 39 054. 

Velkommen!
Tekst og foto: Timea Bakay Holby, kateket.

De unges Julekonsert 11.12.
Velkommen til julekonsert i Nordby kirke 
søndag 11. desember kl. 19. Bak invita
sjonen står Håkon Tollefsrød. Han er først 
og fremst sanger, men spiller litt gitar ved 
siden av. Han har interesse for forskjel
lige typer musikk, men særlig klassisk 
og pop. Med seg på konserten har Håkon 
elever fra Musikkdansdramalinja på Ski 
videregående skole: Marius Hjertø (gitar), 
Erik Jordheim (bass), Daniel Medhaug 
(trommer) og Edvard Sandbakken (piano). 
De skal framføre julesanger som de fleste 
kjenner og kan synge med på. På engelsk og 
norsk. Entré kr 50. Barn går gratis. 

Hilde Veidahl Wang

Håkon Tollefsrød. Foto: Anne-Line Biberg.
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Prostens hjørne

Prester som kommer og prester som går
Det skjer mye på prestefronten i Søndre 
Follo prosti den kommende tiden. Her i Ås 
skal vår gode sokne
prest Georg Børresen 
utrolig nok tre over i 
pensjonistenes rekker 
våren 2017. Søndag 
23. april holder han 
sin siste gudstjen
este som sokneprest i Ås. Selv om det er 
vemodig å takke av Georg, vil nok gud
stjenesten bære preg av både glede og stor 
takknemlighet over den tjenesten han har 
lagt ned og fylt i Ås. Som prost vil jeg nok 
også trekke noen linjer til hans øvrige tjen
este her i prostiet gjennom mange år. Etter 
planen skal ny sokneprest innsettes i august 
eller september. 

Studentprest Øystein Spilling går også 
over i pensjonistenes rekker fra januar. 
Men han fortsetter i 50prosentstilling som 
prostiprest i Nordre Follo. I vårsemesteret 
vil sokneprestene i Ås og Nordby stå for 
prestetjenesten ved universitetet. Georg 
Børresen har ansvar for Torsdagsmessene, 
Sigurd A. Bakke for samtaletilbudet. 

For å ivareta ungdomsarbeidet og ikke 
minst konfirman
tene gjennom hele 
konfirmanttiden, 
er ungdomsprest 
i Nordby Knut 
Helge Kråkenes 
Moe frikjøpt til 

tjeneste også i Ås og Kroer, med tittelen 
prostiprest. Nyordningen er allerede i gang, 
og Knut Helge vil følge konfirmantene i 
alle tre menighetene fram til konfirmasjon 
i september. Han vil også ha annen preste
tjeneste, først og fremst begravelser. 

Kapellan i Vestby Frode Granerud sluttet 
i sin stilling 7. november, og går over til tje
neste som områdesekretær for Norsk Luth
ersk Misjonssamband i Østfold. For tiden 
vikarierer Silje Mathea Kleftås Nygård 

som kapellan. 
Stillingen lyses 
ut i uke 51, og 
vi håper at den 
blir besatt fra 
1. mars. Silje 
er det sikkert 

mange som husker fra tjeneste i Ås i fjor. 
Før hun kom til Vestby, var hun en «red
dende engel» i Nesodden. 

Kapellan Maria Ådland Monger i Frogn 
har sagt opp sin stilling fra 15. januar. 
Ungdomspreststillingen der ble ledig, og 
hun går over i den. Kapellanstillingen skal 
lyses ut med tanke på ansettelse i mars.

For å dekke «hull i rekkene» har prostiet 
vårt fått låne prest William Bøhler fra 
Hamar, fra november og ut februar. Han 
vil også ha noen 
gudstjenester og 
begravelser i Ås. 
William er 60 år 
og har permisjon 
fra stillingen som 
prostiprest i Odal, 
Solør og Vinger. 
Han har sin utdan
nelse fra Menig
hetsfakultetet og 
ble i 1980 ordinert 
i Kolbotn kirke. Han har vært sogneprest i 
Steinkjer og prostiprest i Evje, Hornes og 
Iveland prosti. Han er gift, har tre voksne 
barn og er nå bosatt på Kløfta.

William Bøhler
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Norges folkekirke fra 01.01.2017
1. januar er tiden som statskirke forbi, og vi 
er Norges folkekirke, slik det står i Grunn
lovens §16. Det betyr at Staten fremdeles 
har økonomiske forpliktelser for at det er 
kirkelig betjening tilgjengelig for folk over 
hele landet. Samtidig betyr det at kirken nå 
selv får ansvar for å fordele de midlene som 
kommer fra Staten. Føringene for dette leg
ges av kirkepolitikerne i Kirkemøtet, og det 
skal bli spennende å se hvilke konsekvenser 
dette får for fordelingen. 

For prestetjenestens del vil nyordningen 
nok ikke merkes noe særlig utad i første 
omgang, da målet er å videreføre tjenesten 
på samme nivå som tidligere. Men for prest
ene blir det en overgang fra å være stats
tjenestemenn til å være ansatte i kirken. 
Også for oss som er utnevnt av Kongen i 
statsråd (proster, biskoper og noen andre), 
er embetsmannsstatusen over ved nyttår, og 
nye tariffer må inngås i løpet av årets første 
uker. Kirkerådet overtar samtidig departe
mentets styringsfunksjoner. 

Kirkemøtet holdes tidlig
Årets kirkemøte blir derfor holdt svært 
tidlig i 2017, allerede den siste uken i 
januar. Foruten virksomhetsoverdragelsen, 
står det flere store og viktige saker på sak
slisten. Som leder av Kirkerådets «Nemnd 
for guds tjenesteliv» har jeg fått være med 
på å forberede flere av dem. De vil i høyeste 
grad merkes, både av dem som har gud
stjenesten som del av sitt arbeidsfelt, og av 
kirkefolket. Dette gjelder blant annet:

 Dåpsliturgien er revidert som en del av 
gudstjenestereformen.

 Den liturgiske musikken er revidert. 
Antallet valgmuligheter blir kraftig redu
sert etter utprøvingsfasen som vi nå har 
vært gjennom. 

Ny vigselsliturgi
Størst oppmerksomhet i offentligheten får 
nok Kirkemøtets behandling av ny vigsels
liturgi som også skal kunne brukes av 
likekjønnede par. Med den følger også en 
veiledning fra biskopene. Fra våren av vil 
vi derfor ha to vigselsliturgier i vår kirke, 
den vi bruker nå, og den som blir vedtatt 
på Kirkemøtet. Sammen vil de to alterna
tive liturgiene ivareta interessene til folk 
og prester som forholder seg til de to ulike 
ekteskapsforståelsene vi nå har i kirken. Par 
som ønsker kirkelig vigsel skal få den litur
gien de ønsker til seremonien, og det skal 
skje i den kirken de ber om. For prestenes 
del innebærer nyordningen at de skal kunne 
forholde seg til den liturgien som svarer til 
deres ekteskapssyn. Prosten har ansvar for 
å se til at interessene til både folk og prester 
ivaretas. Kirkevergene ivaretar interessene 
til øvrig kirkelig bemanning ved vielser.

Hege E. Fagermoen,
prost i Søndre Follo prosti

Hege Fagermoen var solist da Magnolia Jazzband 
spilte i Ås kirke 23.10. Foto: Jon Kr. Øiestad.
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Å være til stede …
Mange er glade i Hans Børlis dikt. Jeg er 
en av dem. Jeg er også glad i magasinet 
«Fjell og vidde», der jeg finner skildringer 
av naturperler og turmuligheter, og blir 
inspirert til å planlegge neste tur.

En av vårens utgaver av magasinet 
presenterte eksempler på hvordan naturen 
har inspirert poesien, blant andre diktet 
«Du lever» av Hans Børli.

Diktet beskriver ingen spektakulær 
fjellbestigning, ville stormer eller en veldig 
spesiell utsikt. Nei, det omhandler helt 
nære, enkle og små glimt fra den naturen 
som Børli levde så tett på.

Disse linjene har appell hos meg fordi 
de møter meg med et viktig budskap: Hvor 
nødvendig det er for oss å være til stede i 
våre egne liv. At livet er NÅ. At det som er 
viktig, ikke kan kjøpes for penger, men er 
gitt oss gratis, som Guds gaver.

Vi som lever nå, utsettes for større og 
mer konstante strømmer av informasjon, 
lyd og bilder enn noen gang. Strømmer som 
drar vår oppmerksomhet mot andre steder 
og andre liv. Ikke rart det er vanskelig å 
være fullt til stede i øyeblikket. Ikke rart 
at mange oppsøker kurs og seminarer om 
mindfulness og meditasjon.

Guds skaperverk møter oss med en 
annen type «informasjonsstrøm». Ved å ta 
naturen inn gjennom sansene, hjelpes vi til 
å finne tilbake til nærværet, til pusten, til 
stillheten. Den hjelper oss å tenke på hva 
som er viktig, på hvem vi er og hva vi har 
NÅ. Det leser jeg ut av Børlis linjer:

Elin Finnseth Sæverås

DU LEVER

Du rusler gjennom skogen,
med sol på hendene dine
som varmen av blyge kjærtegn.
Da trår du på en kongle på stien,
kjenner det mjuke trykket av den
gjennom sålen på skoen din.
En liten hendelse, så liten at
den nesten er ingenting.
Men vær hos den
med hele ditt menneske.
For det hender deg på Jorden dette.
Du lever. Lever.

Hans Børli

Diktet ble publisert i dikt- og akvarell-
samlinga «Dagene går mot vest» (Hans 
Børli – Arne Martinsen. Skrifter utgitt 
av Kulturfondet for Värmland/Hedmark 
nr. 3, 1982). Diktet står også i «Samlede 
dikt» (Aschehoug 1995, 2001). Du kan 
søke opp boka på nettet via www.oria.no.
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Kirkeskyss
Har du behov for kirkeskyss i Ås eller 
Kroer? Ring Diakoniutvalget på forhånd 
(tlf. 950 04 667), innen fredag før den 
aktuelle søndagen.

Kirkeskyss 
for Bjørnebekk-beboere
Ås og Kroer menigheter har god og 
berikende kontakt med Bjørnebekk asyl
mottak. Flere av beboerne der deltar på 
gudstjenester i kirkene våre. De både går 
og sykler langt på kirkevei. Nå når vinteren 
nærmer seg, blir avstanden lang, særlig til 
Ås kirke. Dette har ofte ordnet seg ved at 
folk i menighetene har kjørt en ekstra tur 
innom Asylmottaket. Men dette bør komme 
inn i litt fastere former. Vi ønsker oss en 
liste over frivillige som kan ta med seg 
beboere fra Bjørnebekk på gudstjenester 
i Ås eller Kroer. Man trenger ikke binde 
seg til å gjøre dette ofte. Er det flere som 
stiller opp et par ganger  i løpet av vårse
mesteret, vil det være til stor hjelp og glede! 
Har du lyst? Ta kontakt med prosti diakon 
Atle Eikeland, tlf. 94856362 eller epost:  
atle.eikeland@as.kommune.no.

Ås kirkeakademi
Tirsdag 24. januar kl. 
19.30 i Ås kulturhus har 
Ås kirkeakademi sitt 
første møte i 2017. Vi får 
besøk av historiker Inger 
Marie Okkenhaug. Hun 
har nylig gitt ut boka «En 
norsk filantrop: Bodil 
Biørn og armenerne 19051934» (Portal, 
2016). Bodil Biørn arbeidet i nesten 30 
år med bistand, sykepleie og misjon i Det 
osmanske riket (dagens Tyrkia, Armenia og 
Syria). Hun gjorde en stor innsats for arme
nerne under folkemordet i 1915. 

Håkon Andersen

Julemøte på Åpent hus 21.12.
Åpent hus i Ås inviterer til Julemøte ons
dag 21. desember kl. 11–13. Prost Hege E. 
Fagermoen holder andakt. Så serverer vi 
sodd, riskrem og kaffe. Vi synger oss sam
men i forventning til julehelgen. Første 
Åpent hussamling over nyttår er onsdag 4. 
januar kl. 11–13. Velkommen.

Tekst og foto: Terje Sørhaug.

God julestemning og fin servering under julemøtet 
på Åpent hus 16.12. i fjor. 



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 201616

Kirkevergens hjørne

Markering av navnet minnelund
Mandag 31. oktober markerte vi, med en 
enkel seremoni, at navnet minnelund på Ås 
kirkegård kan tas i bruk. Navnet minne
lund er en gravform der den enkelte grav 
ikke er markert med eget gravminne, men 
med felles gravminne og navneplate for 
hver av de avdøde som er gravlagt på feltet. 
Pårørende har ikke ansvar for planter, det 
ivaretas av kirkegårdsbetjeningen. Vi tror 
denne gravformen blir tatt godt imot.

Navnet minnelund blir også etablert på 
kirkegårdene i Nordby og Kroer. I Nordby 
skjer det i forbindelse med utvidelsen som 
kommer der neste år. Deretter står kirke
gården i Kroer for tur. Begge steder videre
fører vi prinsippene fra minnelunden i Ås: 
En sentral minnestein, gjenbruk av gamle 
gravminner og felles beplantning. Alle 
trosretninger kan benytte minnelundene. 
Arbeidet med å få på plass navnet minne
lund på alle de tre kirkegårdene er nesten 
fullfinansiert. Vi gjør det vi kan innenfor 
budsjettet, og forsøker å finne gode og 
rimelige løsninger.

Takk for anonym gave
Etter åpningen av minnelunden mottok 
Fellesrådet en anonym gave på kr 20 000 
som bidrag til å finansiere det gjenstående 
arbeidet med den første navnede min
nelunden i kommunen, på Ås kirkegård. 
Fellesrådet takker for gaven! Et aktuelt 
prosjekt er opparbeiding av gangsti – helst 
med noe skifer – fram til gravminnet.

Kranser på gravene
Det er mulig å bestille krans til grav på 
kirkegårdene i Kroer, Nordby og Ås. Tje
nesten koster kr 200 per krans, bestilling 
av krans til jul må skje innen 9. desember. 
Kransen legges da ned i uke 51, siste uke 
før jul. Bestilling: kirkevergekontoret i Ås, 
epost: heidi.sire@as.kommune.no 

Advent og jul
Desember måned ligger foran oss. Kirkene 
våre skal fylles med mange konserter, kryb
bevandringer, øvelser og gudstjenester. Vi 
gleder oss! Se omtale av arrangementene i 
dette nummeret av Menighetsbladet.

Erfaringsmessig blir det fullt med biler 
rundt kirkene, spesielt på julaften. Vi ber 
dere følge skilt og anvisninger som settes 
opp. Parkering langs veien inn mot Ås kirke 
tillates ikke.

Astrid Holmsen Krogh, kirkeverge i Ås.  
Foto: Olav Aardalsbakke

Sluttbefaring ved nyoppussa Ås kirke: f.v.: Morten 
Holum (rådgjevande ingeniør, Høyer Finseth AS), 
Kåre Lauvli (kyrkjegardsforvaltar), Monica Lis-
lerud (prosjektleiar, Molis AS) og Astrid Holmsen 
Krogh (kyrkjeverje). Foto: Arve Skutlaberg
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Ås menighets misjonsprosjekt

Uro i Etiopia. Hva gjør kirkene?

Misjonær KlausChristian Küspert rap
porterer om indre uro i Etiopia. Landet 
blir regnet som Afrikas lokomotiv, med 
sterk økonomisk vekst og rask industri
alisering og utbygging. Dette fører også til 
sterke indre spenninger. Så vidt vi vet har 
det hittil ikke vært politisk uro i områder 
der norsk misjon driver virksomhet. Vårt 
misjonsprosjekt i VestEtiopia er først og 
fremst rettet mot minoritetsgrupper, slik 
som gumuzfolket. Disse er langt nede på 
den sosiale rangstigen og spiller liten rolle i 
de sentrale konfliktene.

Opprør mot regjeringen
Protester mot regjeringen blusser opp med 
jevne mellomrom. Eiendommer knyttet 
til regjeringen ødelegges. Biler brennes 
og veier blokkeres. Folk mistenker regjer
ingen for å ha drept politiske fanger, uten 
at sakene deres er behandlet av domstolene. 
Staten kontrollerer alt og underlegger seg 
jord slik at folk blir hjemløse. Det siste året 
er over 500 mennesker drept i politisk uro, 
100 bare den første uka av august. Stats
apparatet fungerer fremdeles, og regjerin
gen er effektiv. Men stadig flere frykter mer 
uro.

Mange mener dette bunner i skjev makt
fordeling mellom etniske grupper. Tigray
gruppen utgjør ca. 6 % av befolkningen, 
men kontrollerer mye av økonomien. Andre 
folkeslag føler seg utestengt og diskrimi
nert. Det påstås at bankene har ulik utlåns
praksis etter hvilken bakgrunn kunden har. 
Oromoene og amharene utgjør rundt 60 % 
av innbyggerne. De fleste demonstrantene 
kommer fra dem, for eksempel bønder i 
sentrale deler av landet som er drevet fra 
gårdene sine. Store områder der blir gitt 

til utenlandske selskaper som skal etablere 
næringsvirksomhet på bøndenes marker og 
åkrer. De som må flytte, får liten eller ingen 
kompensasjon. Mange blir sinte, noen rea
gerer med vold.

Hvor står kirkene i denne striden?
Halvparten av befolkningen tilhører den 
etiopiskortodokse kirke. Før 1974 hadde 
den status som statskirke. Fra 1991 har den 
vært likestilt med protestantiske kirker og 
islam. Andelen ortodokse går gradvis ned, 
mens protestantiske kirker vokser. Regjer
ingen har garantert full religionsfrihet. 
Protestantiske kirker er derfor forsiktige 
med å kritisere regjeringens maktbruk. De 
tror at politikken beskytter kristendom
men og holder muslimene i sjakk. Flere 
kirkeledere i Etiopia forteller at de opplever 
press fra utlandet om å være tydeligere i 
kampen for rettferdighet, og mindre opp
tatt av eget indre liv. Men etiopiske kristne 
svarer at det er lett å være kritisk når man 
selv ikke står midt oppe i uroen.

 
Spiller norsk misjon noen rolle i striden?
Det norske misjonsselskap (NMS) er ikke 
en politisk organisasjon. Misjonærene 
våre sier likevel at den lutherske Mekane 
Yesuskirken ikke kan lukke øynene når 
mennesker lider, barn blir fratatt sin frem
tid, kvinner utsettes for vold og menn for
svinner. Norske misjonærer ønsker ikke 
å tie stille om det som nå skjer. Men de 
ønsker heller ikke å pålegge menighetene 
byrder som er for tunge å bære. Derfor er 
dette  en vanskelig balansegang for alle. 
Vi oppfordrer menighetene i Ås til å be 
for misjonsprosjektet og for misjonærene. 
Har du lyst til å vite mer? Kontakt Klaus
Christian Küspert: Kck@nms.no.

Av Sylvi Haldorsen. Fra: Ny blomst 3/2016.
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Borg bispedømme og Göteborgs stift samarbeider

I fjor samarbeidet norske og svenske 
menigheter om prosjektet «Klima
pilegrimsvandring i grenseland». Nå har 
disse erfaringene ført videre i en forplikt
ende vennskapsavtale.

Avtalen mellom Borg bispedømme og 
Göteborgs stift ble undertegnet av biskop
ene Atle Sommerfeldt og hans svenske kol
lega Per Eckerdal, i gudstjenester i domkir
ken i Göteborg 23. oktober og i domkirken 
i Fredrikstad 30. oktober.

– Kirkens grunnleggende natur er 
verdensvid og grenseoverskridende. 
Kontakt mellom kristne på ulike steder 
har alltid vært til stede. Derfor var det 
innlysende for oss å formalisere et tettere 
samarbeid i vår umiddelbare nærhet, uttaler 
de to biskopene. 

Vennskap, kunnskap og inspirasjon er 
hovedtema i femårsavtalen. I praksis betyr 

dette deltakelse på festivaler, kurs, konfe
ranser og etterutdanning, på alle nivåer. 
Avtalen tar også opp interreligiøs dialog. 

Karianne Hjørnevik Nes

Temasamlinger i Søndre Follo 
Bønn, stillhet og trospraksis
Vi inviterer til to temasamlinger om bønn, 
stillhet og trospraksis. Begge skal være i Ås 
kirke kl. 11– 14 på følgende dager:

 Lørdag 11. februar: «Fokus og funksjon: 
Kontemplasjon og aksjon hånd i hånd». 
Innledning ved Sindre Skeie. Han er prest, 
kommunikasjonssjef ved Diakonhjemmet, 
og salmedikter.

 Lørdag 22. april: «Se, han kommer til 
deg». Innledning ved Ellen Merete Wilkens 
Finnseth. Hun er forfatter, journalist og 
religionsviter.

Samlingene starter med kaffe, te, og 
frukt, før innledningen. Det er tid til 
stillhet, refleksjon og bønn, og programmet 
avsluttes med nattverdgudstjeneste. Pris: 
Kr. 100.

Retreat i fastetiden
Du er velkommen til retreat 14. – 18. mars, 
hjemme! Start i Nordby kirke tirsdag kveld, 
avslutning i Langhus kirke på lørdag. 
Fastetiden er en god tid for stillhet, bønn og 
for å innrette seg mot påskens budskap. Du 
inviteres til et gratis opplegg bestående av 
egentid med bønn, tre veiledningssamtaler 
og to fellessamlinger i løpet av noen dager 
i fastetiden. Dette er et samarbeid mellom 
prestene i Ås og Langhus. Programmet er 
under forberedelse, så mer info kommer i 
en egen brosjyre, og i Menighetsbladet. Ta 
kontakt med sokneprest i Ås og Nordby, 
Sigurd A. Bakke, tlf. 990 15 790, epost: 
sigurd.bakke@as.kommune.no. Åpent for 
alle interesserte. Velkommen!

Biskop Atle Sommerfeldt (i midten) skriver under 
vennskapsavtalen sammen med Göteborgs biskop 
Per Eckerdal (t.h.). Leder av Borg bispedømmeråd 
Karin Elin Berg (t.v.). Foto: Erling Omvik.



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 2016 19

Klangfull desembernatt
ÅsEnsemblet i Ås kirke. To konserter 23.12.
Roen senker seg, lysene dempes, en fullsatt 
kirke gleder seg til kjente og kjære jule
sanger – og noen musikalske overraskelser. 
Det er rammen om ÅsEnsemblets tradisjon
srike konsert, ”Desembernatt”, i Ås kirke, 
kvelden før kvelden, fredag 23. desember. I 
år som i fjor blir det to konserter. Den første 
starter kl. 20, den siste kl. 22. Under ledelse 
av dirigent Inger Torbjørnsen og pianist 
Andre Bongard fremfører koret klassiske 
julesanger i kombinasjon med mer moderne 
amerikanske toner. Solistopptredener hører 
som alltid med. ÅsEnsemblet er utvidet 
siden i fjor. En rekke nye stemmer gir koret 
et enda mer variert og harmonisk lydbilde. 
Det er bare å lene seg tilbake og slippe jule
freden inn i hode og hjerte.

Torstein Hvattum

Lucia-konsert Ås kirke 11.12. kl. 17

ÅsEnsemblet.

Ås Barnekantori under fjorårets julekonsert. Foto: Arve Skutlaberg.

Julekonserter i Ås

Julekonsert med Ås 
Korforening og Nordbykoret 
Søndag 18. desember kl. 18 inviterer Ås 
Korforening og Nordbykoret til stemnings
full og tradisjonsrik julekonsert i vakre 
Ås kirke. Vi lover god julestemning med 
kjente og kjære julesanger. Gratis inngang. 
Kollekt. Velkommen!

Toril Strand Klemp

Små og store er velkommen til Lucia 
konsert i Ås kirke søndag 11. desember  
kl. 17. Ås Barnekantori har fått med seg 
Hannah og Robert Carding, og Kirkekoret, 

for å lage et stemningsfullt program med 
Luciaopptog og musikk for advents og 
juletiden. Fri entré. Kollekt. 

Ås Barnekantori & Ås Kirkekor



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 201620

Klassisk jul
Konsert i Ås kirke 
lørdag 3. desember kl. 17

Fjorårets konsert fylte kirkerommet med 
stemningsfulle toner og en varm atmosfære. 
I år er vi tilbake igjen! Ensemblet som har 
bakgrunn fra noen av musikkNorges mest 
prestisjetunge institusjoner, kommer til Ås 
kirke for å holde julekonsert bestående av 
klassisk musikk for klaver, gitar og sang. 
Med oss i år har vi den flotte barytonen 
Jørgen Backer. Han har blant annet jobbet 
som solist ved Den Norske Opera & Ballett.

La tankene gli til viltre vinterlandskap 
med «Vivacissimo» av Castelnuovo
Tedesco, eller finn høytidens fred i «Ave 
Maria» av Caccini. Du får også høre 
verker av Schubert og Grieg, samt et 
utvalg julesanger og salmer i klassisk 
innpakning. Konserten passer alle som 
er glade i musikk! Vel møtt! Billett
pris: kr 200. Barn under 12 år går gratis. 

Medvirkende: 

Ida Gudim (sopran). Foto: Conor Cunningham

Jørgen Backer (baryton). 
Foto: Mathilde Salmi 
Marjavara

Petter Richter (gitar). 
Foto: Julie Christine 
Krøvel

Dimitris Kostopoulos 
(flygel). Foto: Musikk 
i Nor

Julekonserter i Ås

Vi synger advent og jul
Velkommen til allsangskveld i Ås kirke 
lørdag 26. november kl. 17–19. Vi synger 
kjente og kjære – og ukjente – advents og 
julesalmer. I tillegg har vi invitert voksen 
og barnekor, instrumentalister og solister. 
Men, det viktigste er ALLSANGEN! 

I regi av Krafttak for sang.
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Julekonsert med stjernestrykerne
Velkommen til julekonsert i Ås kirke fredag 
16. desember kl. 19. Bak invitasjonen står 
de fire unge stjernestrykerne fra Ås:
- Ludvig Norum Gudim (fiolin)
- Emilie Norum Gudim (fiolin)
 Michael Andreas Grolid (bratsj)
 Johannes Martens (cello)
Sistemann på laget er Sveinung Bjelland, 
pianist og klaverprofessor ved Universitetet 
i Agder. På programmet står blant annet en 
Schumannkvintett. 

Ludvig vant årets Virtuos-finale i NRK. 
Michael tok hjem publikumsprisen. Emilie 
studerer ved Norges Musikkhøgskole, og 
vikarierer ved flere av orkestrene i hoved
staden. Johannes spiller i Oslo Filharmoni
ske orkester. Bedre blir det ikke i Ås – dette 
året! Entré kr 150.

Arr. Kirkemusikalsk utvalg i Ås menighet

Ludvig Norum Gudim. Foto: VÅRT LAND.

Emilie Norum Gudim. Foto: Aust-Agder Blad.

Michael Andreas Grolid. Foto: Henning Gulli, NRK.

Johannes Martens. Foto: Oda Hveem.

Sveinung Bjelland. Foto: C.F. Wesenberg.

Julekonserter i Ås
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SIDE

Finn 5 feil
Det var ikke ledig rom i Betlehem for Josef og Maria. 
De to bildene er nesten like. Finn du de fem feilene på bildet under?

Finn veien til Jesusbarnet i krybben!

Tegninger: Karoline Andersen
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Han svarte
: «Du skal e

lske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av al
l din kraft o

g av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Krabber i ak
sjon, 

side 2

Pianisten Martin.

Tårnagentene 

side 8

Supersetning
Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

               sid
e 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet
Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: 
Det dere gjorde mot én av disse mine minste 
søsken, har dere gjort mot meg.’

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

14 
2015

1.-8. november

Jesus vekker opp 
enkens sønn

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
2016

21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 

og mine kjenner meg.

Krabbe eller flyndre?side 2

Lukas til unnsetning!side 8

SupersetningJohannes 10,14

3 
2016

7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte

Gruppeabonnement kun 239,- per barn

(privatabonnement 
 hjem i posten)

16 blader + 1 CD 
= kun 399,- 

Bestill på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00

Abonnér på barnebladet

Den gode

gjeteren

Den gode

gjeteren

En             
       -DVD

20 tegnefilmfortellinger 

fra Jesu liv.

Forteller: 

Harald Stoltenberg

Tegnere: 

Asbjørn Tønnesen,

Chris Murphy,

Vera Tataro,

Rikke Fjeld Jansen,

Raymond Gaustadnes,

Erik Ødegaard

Animasjon: 

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: 

Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: 

Dicentia

Tegneseriemanus/produsent:  

Runar Bang

    og © Norsk Søndagsskoleforbund 2011

PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

Bestilling av DVD: 

butikk@sondagsskole.no En
-DVD fra

Bli abonnent på

        Søndagsskolens barneblad

14 blader + DVD + bok rett hjem i posten.

Bestill på barnas@sondagsskole.no

Den godegjeteren

En
-DVD fra

NSSF S0211 © 2011

Bibeltegneserier 
og gøyale aktiviteter!

Perfekt som 
faddergave!
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www.asbank.no 

Quiz
1.  Hvilket evangelium i NT omtaler de tre 

vise menn?

2. Hvilken profet i GT skriver: «Et barn er 
oss født, en sønn er oss gitt»?

3. Hvilket landskap/område i Sverige 
snakker vi om: Emil fra Lønneberget, 
IKEA, kremmerånd, bastion for frikir
ker, stor utvandring til Amerika i sin tid. 
«Skarregrensen» går gjennom området, 
det skarres i sør ikke i nord.

4. Hvilken europeisk hovedstad har 
bygrense til to andre land?

5. Hageplanten gullbusk kalles også …?

6. Hva heter Norges minste fugl?

7. Hvem spilte Stutum i sin tid?

8. Hvem skrev romanen «Flytande Bjørn»?

9. Hva betyr ordet advent?

10. Hvilke kirkesamfunn feirer juledag 7. 
januar?

Quizmester: Atle Eikeland
Svarene finner du på side 25

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 
har følgjande møte på Ås menighetshus: 
• Søndag 27. november kl. 18: Møte. Talar: 

Per Haakonsen.
• Søndag 4. desember kl. 18: Møte. Talar: 

Oddvar Pederstad.
• Søndag 11. desember kl. 18: Sam

talemøte.
• Søndag 8. januar kl. 18: Møte.
• Tysdag 17. januar kl. 17: Årsmøte.

Trygve Gjedrem

Samlivskurs 28. og 29.01.
Ås kommune ved Helsestasjonen arrang
erer nytt samlivskurs lørdag 28. og søndag 
29. januar i Ås kulturhus, Lille sal, begge 
dager kl. 11–15. Å bli foreldre er en fin 
ting. Samtidig er det forandringer for 
paret som innebærer mange utfordringer. 
Barne, ungdoms og familiedirektoratet 
har derfor utarbeidet kurset «Godt Sam
liv» for førstegangsforeldre. Det kan også 
være aktuelt for par med flere barn. Kurset 
er gratis. Lunsj blir servert. Påmelding til 
Inger Nordstrand i Ås kommune, epost: 
inger.nordstrand@as.kommune.no, tlf.: 
474 66 728. Ytterligere info om kursets 
innhold: http://www.bufdir.no/Familie/
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Løsning på forrige oppgave: Furua står på ei jorde-
øy i Kroer med låven på Revhaug i bakgrunnen.

Vinneren denne gang er SvendKristian
Martinsen. Han kjente igjen furua
på jordeøya med låven på Revhaug i bak
grunnen.

Dagens oppgave består av to bilder 
tatt på samme sted, i Ås naturligvis. 
Under trafikkskiltet er det en tekst, og 
dersom du sender inn denne teksten til: 
as.menblad@online.no er du med i jule
månedens finale-omgang. Lykke til!

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad.

Er du kjent i Ås? 

Furua var det ikke mange som hadde klart 
å identifisere; bare én innsendt, korrekt løs-
ning. Fotografen lurer på hvor det ble av de 
trofaste steds-jegerne; som f.eks. Furnes og 
Jacobsen? 
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Service-sidene (forslag, 3 linjer): 
 
FRISØRER - DAME/HERRE 
 
Galleriet Frisør 
Ås kvartal, Rådhusplassen 29 
www.Galleriet-frisor.no   64 94 42 00 
 
Rubrikkannonse: 
 
Mal:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Rådhusplassen 29 (Ås kvartal) 
Telefon: 64 94 42 00 
www.galleriet-frisor.no 

Her klipper vi både                
damer og menn i alle aldre! 

Fasit til Quiz på side 23:
1. Matteus. 2. Jesaja. 3. Småland. 4. Bratislava i 
Slovakia. 5. Forsythia. 6. Fuglekonge. 7. Bjørn 
Sand. 8. Frode Grytten. 9. Ankomst, komme 
(Herrens komme). 10. De ortodokse kirkesam
funn.

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

Festgudstjeneste 1. januar –  
ny kirkeordning,  reformasjonen 500 år, og Ås kirke 150 år!

I 2017 skal vi markere at det er 500 år siden 
den lutherske reformasjonen startet. Selve 
reformasjonsdagen er 31. oktober. Da slo 
Luther opp sine teser på slottskirkedøren i 
Wittenberg. Men vi begynner allerede på 
årets første dag, med stor felles festgudstje
neste 1. januar i Ås kirke kl. 13. Den blir ved 
prost Hege Fagermoen og sokneprest Georg 

Børresen. Preken blir 
ved leder av Kirkenes 
Verdensråd, Olav Fykse 
Tveit – som gjerne 
omtales som verdens 
nest største kirkeleder 
etter paven. Ås kirkekor 
og dyktige instrumen
talister under ledelse av 

kantor Jostein Grolid vil sette sitt gode preg 
på denne gudstjenesten. For Ås og Søndre 
Follo prosti blir dette en gudstjeneste som 
vil markere minst tre ting: 

 Den norske kirkes nye status.
 Starten på Reformasjonsåret.
 Innledningen av jubileumsåret for Ås 

kirke. Den fyller nemlig 150 år! Selve 
jubileumsgudstjenesten for kirken blir 
på Maria budskapsdag 26. mars.

Fellesgudstjenesten på Oscarsborg 2. 
pinsedag
Også fellesgudstjenesten på Oscarsborg 2. 
pinsedag (5. juni) vil stå i reformasjonsårets 
tegn, blant annet med et nyskrevet verk av 
vår egen salmedikter Sindre Skeie. 

Alle prestene i prostiet gjennomgår nå 
en videreutdanning med Luthers tekster 
og Lutherforskning i fokus, i likhet med 
prester over hele landet. Det skal ikke forun
dre meg om menighetene også gjennom 
dette kommer til å få et utvidet og fornyet 
kjennskap til Luthers skrifter, teologi og 
tanker. Jeg tror det er mye å glede seg til! 

Hege E. Fagermoen,
prost i Søndre Follo prosti
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Informasjonsmøte om fosterhjem

Onsdag 14. desember kl. 18–20 inviterer 
Bufetat deg som ønsker å vite mer om hva 
det vil si å være fosterhjem for barn og 
ungdom, til informasjonsmøte. Sted: Råd
hussvingen 7 i Ski sentrum. Der får du vite 
mer om:
• Hvem er barn/unge som må bo i foster

hjem?
• Hvorfor må de flytte fra foreldrene sine?
• Hvem kan bli fosterforeldre?
• Hvordan blir du fosterforelder?

• Hvem må du samarbeide med?
• Økonomi og rettigheter
• Opplæringskurs for nye fosterforeldre 

(PRIDE)

På møtet deltar folk som alt er foster foreldre. 
De vil svare på spørsmål og fortelle om det 
å være fosterhjem. Vi tilbyr også informa
sjonssamtale, hvis du ønsker det, men du 
binder deg ikke til noe ved å delta på møtet. 
Meld deg på via https://www.bufdir.no/ 
Fosterhjem/Alle_kontorer/Akershus/. 

Diakoni

Flere frivillige til andakter på Moer sykehjem
Hver fredag er det samling i kapellet på 
Moer sykehjem. En av bygdas prester eller 
prostidiakonen holder andakt. Med seg 
har de en av kantorene for å lede sangen. 
I forbindelse med jul og påske er det guds
tjenester på sykehjemmet. For å få beboere 
til andakter og gudstjenester, trengs det 
frivillige til å trille rullestoler og følge hver 
enkelt ned i kapellet. Det faste personalet 
ved sykehjemmet har ikke mulighet til å 
klare dette alene. 

Betty Halvorsen tok initiativet
Tilbudet om andakter startet på Åslund 
sykehjem for mange år siden. Betty 
H alvorsen var en av initiativtakerne, og 
ansvarlig gjennom mange år, i samarbeid 
med prestene. Nå har hun trappet ned etter 
lang og trofast tjeneste. Jeg har vært med 
fra 2008 og har sett at denne tjenesten er 
viktig for at beboerne skal kunne delta på 
andaktene. Så da Betty ikke orket mer, tok 
jeg over ansvaret med å skaffe frivillige og 
å fordele «vaktene» slik at det hver gang er 
minst tre medhjelpere tilstede. 

Åtte frivillige – vi trenger flere!
Nå er vi åtte frivillige som deler på dette 
arbeidet. For oss er det en svært menings
full og hyggelig tjeneste. Vi gleder oss til å 
være med hver gang. Beboerne kjenner oss, 
og vi oppfatter det vi gjør som viktig. Vi 
snakker med beboerne, og noen ganger blir 
det prat over kaffen i kantina. Så det er en 
form for besøkstjeneste også. 

Vi trenger flere hjelpere. Da blir det litt 
lengre mellom hver gang hver enkelt deltar. 
Slik det er nå, er vi svært sårbare dersom 
noen melder forfall. Og det er et svare strev 
å skaffe vikarer på kort varsel. Kan du tenke 
deg å være med? Meld fra til meg, helst så 
snart som mulig, tlf.: 971 76 023!

Gro Mette Rønningen, Diakoniutvalget i Ås, 
Nordby og Kroer

Hjelpere under 
guds tjenesten 
på Moer 4. 
november, 

f.v.: Astrid Fjerdingren, Gerda Eliese Røed, Terje 
Sørhaug og Gro Mette Rønningen (koordinator). 
Foto: Gerd Asklund. 
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Lesehjørnet

Vi trenger  
nye navn

Roman av NoViolet 
Bulawayo 
(Cappelen Damm, 
2014)

I «Vi trenger nye 
navn» møter vi 
den ti år gamle jenta Darling og vennene 
hennes: Bastard, Chipo, Godknows, Sbho 
og Stina. De bor i et slumområde i Zimba
bwe, et område som bærer det svært så mal
plasserte navnet Paradise. For Paradise er 
langt fra et paradis. Barna går ikke lenger 
på skole. De bruker dagene sine på å stjele 
frukt, gjøre rampestreker og leke krig. De 
bor i blikkskur. De lurer på hvordan de 
skal få babyen ut av magen til den elleve 
år gamle Chipo. De drømmer om å reise 
til Europa, eller enda bedre, til USA. De 
drømmer om Lady Gaga, Barack Obama og 
David Beckham. Håpløsheten i situasjonen 
deres ligger som et tjukt lag utenpå hele 
handlingen i boka. 

Det er alltid spesielt å lese om barn i 
brutale omgivelser. Dette er uten tvil tøff 
lesning. Men det er også tidvis morsom les
ning. Barna er fryktløse, de skyr ingenting. 
Det er mange rare hendelser og episoder i 
denne boka som får en til å undre seg over 
hvordan vi mennesker innretter oss og leter 
etter lysglimt i selv de mest heslige situa
sjoner.

Boka er delt i to. Den første delen er for
talt gjennom barnet Darlings ståsted. I den 
andre delen er Darling eldre, og vi følger 
henne som illegal flyktning i USA. Darling 
møter mange prøvelser i USA, hun kjenner 

på savnet etter landet og menneskene hun 
forlot. Samtidig vet hun at hun ikke kan 
reise tilbake. 

Forfatteren NoViolet Bulawayo er selv 
født og oppvokst i Zimbabwe. For denne 
boken ble hun nominert til Man Booker
prisen i 2013. 

Midnattsbiblioteket
Barnebok (36 år) 
av Kazuno Kohara 
(Omnipax, 2016)

Nå i høst blir flere og flere bibliotek 
«meråpne». Det er en tjeneste som gir 
lånerne utvidet tilgang til bibliotekets 
lokaler og mediesamlinger utenom ordinær 
betjent åpningstid. Så da passer det å intro
dusere denne helt nye lille barnebokperlen 
«Midnattsbiblioteket»! Nå er det kanskje 
lite trolig at nettopp midnattsbibliotek vil 
bli innført i virkeligheten, men i denne 
boken er biblioteket kun åpent om natten. 
Og i midnattsbiblioteket jobber det en liten 
bibliotekar og tre flittige ugler. De hjelper 
alle med å finne de bøkene de helst vil ha. 
Og brukerne, ja, de er alt fra bråkete ekorn 
til saktelesende skilpadder! For her er det 
nemlig bare dyr som er brukere av bibli
oteket. En nydelig liten billedbok for før
skolebarn. Den kombinerer en gammeldags 
godnatthistorie med originale tegninger i 
retrostil. Boken finns også på nordsamisk, 
sørsamisk og lulesamisk.

Maria Solbrekke Mäkinen

Ås bibliotek i Kulturhuset i Ås sentrum.
Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret.
http://www.as.folkebibl.no/
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Servicesidene
Brann/større ulykker   110
Politi   112
Ambulanse   113
Legevakt    64 87 19 30
Follo politistasjon    64 85 16 00
Kirkens SOS     815 33 300
Krisesenteret    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 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

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

Galleriet Frisør
Ås kvartal, Rådhusplassen 29
www.gallerietfrisor.no    64 94 42 00

HELSE OG VELVÆRE

Salong 9, Brekkeveien 5     64 94 04 13
Fotpleie, ansiktsbehandlinger, manikyr, voksing, 
massasje og akrylnegler. www.salong9.no 

HÅNDVERKERE

Ås Elektriske
Myrveien 4    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

JORDMOR

Annett Michelsen     911 35 380
Torderudveien 25   
Privatpraktiserende jordmor

KONSULENTER

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! Epost: arve.skutlaberg@dknett.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
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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

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: Linda JansonHaddal, tlf.: 64 96 23 47, 
epost: linda.jansonhaddal@as.kommune.no. 
 

Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfirmasjon 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

Annonsér i Menighetsbladet
Redaksjonen takker alle annonsører 
som støtter bladet. Menighetsbladet 
kommer ut 6 ganger i året. Vi tilbyr både 
rubrikkannonser og plass på Service-
sidene. Bladet egner seg meget godt til 
markedsføring knyttet til høytider og kir-
kelige handlinger. 

Kontakt oss på: as.menblad@online.no, 
eller Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577.

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. 
Korrektur for dette nummeret: Tor Kristian Tveter. 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: 7300. 
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås kommune. Trykk og innbinding: 07 Gruppen 
AS. Leveringsfrist neste nummer:17. januar 2017.

 
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 

Menighetsbladet trenger bladbud
Menighetsbladet trenger bladbud på tre ruter i 
Ås og én rute i Nordby:
• Skogfaret, Søråsveien og Landåskollen (Ås).
• Myrerveien – ytterste del av Drøbakveien 

mot Frogn (Ås).
• Kvestadveien – Smebølveien (Ås).
• Nederste del av Askehaugveien og Nesset

veien – Nesset Terrasse (Nordby).
• Nedre Bekkvei – Nessetveien fra Bekk til 

Bekkevold (Nordby).
Kontakt: Olav Aardalsbakke, tlf. 905 18 577, 
epost: oaardals@online.no.
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SLEKTERS GANG

www.bgr.no  •  Telefon 64 95 16 65 – hele døgnet
Familieeid byrå for hele Follo

Vi ønsker å gi den beste hjelp 
og veiledning

����������������
��������������

������������������������

ÅS

Døpte
Madeleine Mathea Enoksen

Grønslet (døpt i Nordby 
kirke)

Oskar Elias Grimshave Gul
lerud

Sanna Steensgaard Nygård
Emilie Skjærvik
Marie Skjærvik

Døde
Inger Karine Olsen
May Persson
Åsmund Kåre Risnes
Martin Tore Stensrud

Viet
Hege Larsen og Kjetil Ulv

moen

NORDBY

Døpte 
Jonas Greaker Bjørndal (døpt i 

Ski middelalderkirke)
Richard Eidsvold Bøifot
Johanna Engødegård
Eilev Nikolai Waltoft Hoftvedt
Ellinor HøverMoen (døpt i 

Oppegård kirke)
Amanda Aline Tiainen Klar

holm
Andreas Juhani Tiainen 

Klarholm
Theo Brentebråten Thorvald

sen
Astrid Moss Tøgard

Døde 
Hans Arne Johnsson
Liv Astrid Gytri
Birger Armand Haugsand
Frank Pettersen

Vil du synge  
i Ås Gospelkor?
Øvelser på onsdager kl.  
17.30 – 20 i Ås kirke fra januar 
2017. Vi er et nyoppstartet kor 
for voksne som elsker gospel
musikk. Sanger og sangpeda
gog Harriet Kjus MüllerTyl 
er korleder. Kontakt meg for 
informasjon eller påmelding:  
harriet@muellertyl.net.
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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

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 

Søndre Follo prosti:
Prost: Hege E. Fagermoen. Tlf.: 64 96 23 41. 

E-post: hege.fagermoen@as.kommune.no
Prostidiakon: Atle Eikeland. Tlf.: 948 56 362. 

E-post: atle.eikeland@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.: 990 15 790. 
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no

Prest: Anette Cecilie Nylænder.  
Tlf.: 958 62 818. E-post:  
anettececilie.nylaender@as.kommune.no

Ungdomsprest i Nordby: Knut Helge Kråkenes 
Moe. Tlf.: 64 96 26 73. 
 E-post: knut.helge.moe@as.kommune.no

Studentprest NMBU: Øystein Spilling.  
Tlf.: 64 96 23 49/909 52 282.  
E-post: oystein.spilling@nmbu.no

Kroer menighet:
Menighetsrådets leder: Svend-Kristian Martin-

sen. Holtveien 8, 1430 Ås, Tlf.: 920 55 159. 
E-post: skmartinsen@gmail.com

Organist: Anne Christine Pittet Grolid.  
Tlf.: 481 99 812. E-post: a-chrigr@getmail.no

Kirketjener/klokker:  Ledig stilling
Kroer kirke. Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf.: 64 94 36 05.

Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Halvor Aarrestad. 

Granveien 6A, 1430 Ås. Tlf.: 64 94 21 32. 
E-post: hala.hjemme@gmail.com 

Saksbehandler: Linda Janson-Haddal. Tlf.: 64 96 23 47. 
E-post: linda.janson-haddal@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: 
Linda Janson-Haddal. Tlf.: 64 96 23 47. 
E-post: linda.janson-haddal@as.kommune.no.

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

Organist: Hilde Veidahl Wang. Tlf.: 996 94 012. 
E-post: hiwang@online.no

Kateket: 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 Aardalsbakke.
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.kirken.no/as

trosopplæring i den norske kirke

Dette symbolet i gudstjeneste lista, 
på neste side, viser at arrangementet 
er en del av trosopplæringen i 
menigheten.
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VELKOMMEN TIL KIRKE
27. nov, 1. søndag i advent, Matt 21, 111
Ås arbeidskirke kl. 11: Fellesgudstjeneste. 

«Lys våken» for 11åringer. Juleverksted.

4. des, 2. søndag i advent, Joh 14, 14
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste. Søn

dagsskole. Juleverksted
Ås kirke kl. 18.00: Lysmesse. Speiderne.
Kroer kirke kl. 19.30: Lysmesse.
Nordby kirke kl. 17.00: Lysmesse. Gospel.

Fredag 9. desember
Ås arbeidskirke kl. 19: Klubbens grøtkveld 

med gudstjeneste.

Lørdag 10. desember
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lysgudstjeneste.

11. des, 3. søndag i advent, Matt 11, 211
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

18. des, 4. søndag i advent, Luk 1, 4655
Ås arbeidskirke kl. 11. Fellesgudstjeneste.

Lør 24. desember, Julaften, Luk 2, 120
Ås kirke kl. 13.45, kl. 15 og 16.15: Tre 

gudstjenester.
Ås arbeidskirke kl. 14.30: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 13.45, kl. 15 og kl. 16.15: 

Tre gudstjenester.
Kroer kirke kl. 16: Gudstjeneste.

25. desember, 1. juledag, Joh 1, 114
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 13: Høytidsgudstjeneste.

26. desember, 2. juledag, Matt 2, 623
Moer sykehjem kl. 11: Gudstjeneste.

1. januar, Nyttårsdag, Luk 2, 21
Ås kirke kl. 13: Felles festgudstjeneste og 

trippelmarkering: Reformasjonen – ny 
kirkeordning – Ås kirke 150 år. Se s. 25. 

8. jan, Kristi åpenbaringsdag, Matt 2, 112
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste for 

liten og stor. Juletrefest etter gudstj.
Nordby kirke kl. 11: Hellige tre kongers

fest. 5åringer.

Lørdag 14. januar
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lysgudstjeneste.

15. januar, 2. søn. i åpenb.tid., Matt 3, 1317
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste med presenta

sjon av konfirmanter. 
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste
Nordby kirke kl. 11: Misjonsgudstjeneste

22. januar, 3. søn. i åpenb.tid., Joh 2, 111
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.  

Søndagsskole. 
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste med 

presentasjon av konfirmanter. 

Torsdag 26. januar
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.

29. januar, 4. søn. i åpenb.tid., Luk 18, 3543
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Lørdag 4. februar
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lysgudstjeneste.

5. feb, 5. søn. i åpenb.tid., Mark 2,1–12
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11. Gudstjeneste.

12. februar, Såmannssøndag, Luk 8,4–15
Ås arbeidskirke kl. 11: Karnevalsgudst.
Nordby kirke kl. 11: Karnevalsgudstjeneste.


	_GoBack
	_GoBack

