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Prestens hjørne

Om framsida: Kroer kirke pynta med ekte krystaller, iskrystaller / lett rim-pynt, 22. november slik det så ut 
80 meter over bakken. Foto: Erling Fløistad.

Biskopens hjørne

Jorden tar himmelen i favn
«Glade jul, hellige jul, engler daler ned i 
skjul» begynner en kjent og kjær julesang. 
Det er vel flere enn meg som synes det var 
litt rart at Jesus ble født i vedskjulet når det 
ble lest at han ble født i en stall. Min undring 
har jeg tydeligvis ikke vært alene om – i den 
nye salmeboken er det en forklarende note 
som sier at «skjul» betyr «i det skjulte». Erik 
Hillestads nye overset
telse flytter fokus fra 
skjulte engler til den 
første natten de nybakte 
foreldrene har med sitt 
førstefødte barn: «Stille 
natt. Hellige natt. Alt 
har søvn og mørke tatt. 
Trofast våker de hellige 
to. Varsomt vogger de 
barnet til ro.» Slik kan 
det ha vært denne første 
natten, som så mange 
foreldre har erfart. 
Angs ten under gravidi
teten og for fødselen er 
forløst i et skrikende 
nytt menneske som 
etter sitt første måltid sovner tilfreds ved 
mors bryst. Den hellige natten er gjenkjen
nelig for alle som har opplevd den nyfødtes 
første natt. Den hellige natten er en almin
nelig natt.

Den hellige natt er en alminnelig natt og 
en helt ekstraordinær natt. Enhver fødsel er 
et under, men denne natten er underet også 
et mysterium som er større enn vi kan fange 
med vår tanke og vår kunnskap. I denne 
natten, den gang i Betlehem, ble Gud men
neske og flyttet til vår verden. 

Barnet ble født for at vi mennesker skulle 
vite hvordan Gud er når Gud holder på i vår 
virkelighet og i vår verden. Større kan en 
natt ikke være. Himmelen er kommet til 
jord.

Men for de to er livet som foreldre slik 
det er for alle foreldre. Barnet må ha mat 
fra mors bryst og det må vaskes og stelles. 
Når Maria legger barnet til brystet, tar hun 
himmelen i sin favn: «Jorden tar himlen i 
favn» som Hillestad uttrykker dette største 

av alle mysterier.
I et ikon jeg fant i Jeru

salems Gamleby, malt av 
nonner som holder fre
dens og forsoningens fane 
levende midt i konflikten, 
fremstilles flere av begi
venhetene julenatt. Et av 
dem er Maria som vasker 
den nyfødte Jesus i et vas
kevannsfat. Slik må det jo 
ha vært. Men alt er ikke 
bare det vi ser. I ikonet har 
vaskevannsfatet en gjen
kjennelig form som finnes 
i alle norske lokalsamfunn. 
Det er formet som en døpe
font. Julenattens alminne

lige handling når mor vasker barnet, ble et 
tegn på at Gud vasket meg da jeg ble døpt, 
slik at jeg ble klargjort for livet i Guds lys. 

Slik Maria gjorde himmelen klar til å leve 
på jorden da hun vasket barnet, gjorde Gud 
meg klar for himmelen da jeg ble vasket i 
dåpens vann. Gud tok meg i sin favn og ga 
meg og alle som deltar i dåpsgudstjenes
tene, glimt av himmel. Fredfull julefeiring!

Atle Sommerfeldt,  
Biskop i Borg
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Ungdommen med klassisk julekonsert 22.12.

Velkommen til å oppleve klassisk konsert i 
Ås kirke lørdag 22. desember kl. 20. Unge 
musikere fra Ås og Kråkstad kommer hjem 
til jul. De ønsker å presentere et spennende 
og variert program, i samspill og hver for 
seg. 

Oda Holt Günther fra Kråkstad spiller 
fiolin. Hun var i finalen i NRKs musikkon
kurranse «Virtous» i 2018. Hun ble plukket 
ut til å være solist med Oslo Filharmoniske 
på deres utendørskonsert i år. Oda er i gang 
med bachelor-studium ved Hanns Eisler 
Musikhochschule i Berlin.

Iver Bunkholt fra Ås har cello som hoved
instrument. Han studerer nå ved Norges 
Musikkhøgskole, og har lang erfaring som 
solist, orkester- og kammermusiker.

Jonas Aune fra Ås var med i «Grieg 
minutt for minutt», og gjorde en strålende 
innsats som ble lagt merke til! Han går på 
masterstudiet i klassisk piano på Norges 
musikkhøgskole, med Einar Henning 
Smebye som lærer. Jonas har også fullført 
Musikkhøgskolens talentutviklingspro
gram, og holdt konserter i Spania, Neder
land og Østerrike. I høst har Jonas øvd litt 
ekstra søndag formiddag, som organist-
vikar på hjemmebane.

M i c h a e l 
Grolid fra 
Ås fikk Arve 
Te l l e f s e n s 
Musikkpris i 
2017, og ble 
tildelt publi
k u m spr i se n 
i «Virtous» 
i 2016. Han 
har vært bratsjsolist med KORK, Bergen 
Filharmoniske Orkester og Trondheim 
Symfoniorkester. I Ås kjenner vi ham også 
som operakomponist av «Munken». Musik
ken hans er blitt spilt av landets ledende 
orkestre.

Konserten er støttet av Ås kommune. 
Entré kr 200. Studenter og barn kr 100. Arr. 
Kirkemusikalsk utvalg i Ås.

Jostein Grolid,
kantor i Ås
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter

Barnekoret 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 å starte i Baluba, 
så er det bare å ta turen til Ås arbeidskirke 
i Drottveien 41 en onsdag mellom kl. 18 og 
19. Oppstart etter nyttår: onsdag 9. januar.

Lucia-konsert 16.12.
Velkommen til Lucia-konsert i Ås kirke 
søndag 16. desember kl. 17 med Ås Barne- 
og ungdomskantori, Ås Korforening og Ås 
Kirkekor. Velkommen til en livlig og flott 
konsert med en herlig blanding av små og 
store sangere! Korene har slått seg sammen 
for å gjennomføre årets hyggelige og tradi-
sjonsrike Lucia-konsert. 

Fra Lucia-konserten i fjor. Foto: Bonsak Hammeraas.

Det blir et stemningsfylt og rørende 
Lucia-opptog. Korene fremfører vakre, 
kjente og mindre kjente julesanger. Tilhø
rerne får synge med. Fri adgang, men det 
er fullt mulig å gi kollekt etter konserten til 
dekning av utgifter. Konserten er støttet av 
Ung Kirkesang og arrangeres av Ås Barne- 
og ungdomskantori.
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Trosopplæringen – barne-  og ungdomsarbeidet

Lysmesse i Kroer kirke 2. desember, 
presentasjon av konfirmanter 
Konfirmasjonstiden er sparket i gang i Ås 
og Kroer. 47 konfirmanter, 42 i Ås og 5 i 
Kroer, deltar allerede i menighetens ung
domsarbeid. Noen er med i D41 og noen på 
KRIK. 

Søndag 2. desember er det lysmesse i 
Kroer kirke kl. 19.30. Her blir det presenta
sjon av Kroer-konfirmantene. Konfirman
tene deltar med lesing av tekster, bønner 
og lystenning. KroerAdHoc-kor bidrar 
tradisjonen tro med et knippe advents- og 
julesanger. Vi ser fram mot en stemnings
full adventskveld i kirka. 

Ås-konfirmantene ble presentert under 
kveldsgudstjenesten 18. november i Ås 
kirke. Vi gleder oss til en flott konfirma
sjonstid frem til konfirmasjonsdagene i 
september 2019. 

Familiefredag våren 2019
Bli med på Familiefredag! Et tilbud for hele 
familien. En fredag i måneden samles vi 
til deilig middag kl. 16.30 i arbeidskirken. 
Middagen koster kr 60 pr. voksen og kr 
40 pr. barn. Etter middag er det en sam
ling med sang, musikk og bibelfortelling 
for barna. Den siste timen bruker vi på 
lek, hobby aktiviteter og andre aktiviteter 
mens de voksne kan ta seg en prat over 
kaffe koppen – så her skal det være noe for 
en hver! Kl. 18.30 samles vi til en felles 
av slutning. Store og små, gammel og ung 
er alle varmt velkommen inn i fellesskapet! 

Datoene for vårens familiefredag er: 
1. februar, 8. mars, 26. april og 24. mai. 
Ønsker du å bli med, setter vi stor pris på 
en påmeldings-SMS til Øygunn på tlf.: 986 
22 931 innen onsdagen før familiefredagen, 

slik at vi lettere kan beregne mat. Familie
fredag driftes på dugnad. Vi trenger stadig 
nye hender som kan hjelpe. Har du lyst til 
å bake en kake, synge, eller holde andakt? 
Eller kanskje du er god på hobbyaktiviteter, 
eller ønsker å hjelpe til på kjøkkenet? Ta 
kontakt med Jenny kateket på kirkekontoret 
om du ser noe du ønsker å bidra med! Tlf. 
64 96 23 44, e-post: jenny.marie.aagedal@
as.kommune.no.

Juleverksted for alle barn  
i Ås arbeidskirke 9. desember 
Den 9. desember er det gudstjeneste med 
søndagsskole i Ås arbeidskirke kl. 11.00. 
Etter kirkekaffen denne dagen, samles 
vi til juleverksted. Her blir det mulig å 
lage mye forskjellig julepynt og julegaver, 
spise julegrøt og få ordentlig julestemning. 
Store og små er hjertelig velkommen til et 
hyggelig og kreativt fellesskap! Kr 30 per 
person.

Hellige-tre-kongers-fest 6. januar!
Vel møtt til gudstjeneste og Hellige-tre-
kongers-fest i Ås arbeidskirke søndag 6. 
januar. Vi starter som vanlig kl. 11 og 
rigger om kirkerommet til juletregang og 
kirkekaffe. Vi lover også lek og godteposer 
til barna. Barnekoret Baluba blir også med 
på festen for å spre juleglede denne dagen! 
Ta med resten av julekakene, eller litt frukt 
til et felles kakebord, og bli med på jule-
festen!

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

Syng Høst 2018

28. oktober var det musikkmeditasjon med 
refleksjon, inspirasjon og allsang i Kroer 
kirke. Det var sanger, musikk og  tekster om 
skapelsen, miljø, solidaritet og livet.

Medvirkende: Kroer AdHoc-kor, Ingrid 
Øygard, Cathy Donelly, Harriet Kjus 
Müller-Tyl, Karin McGregor, Aleksander 
Krogh Plur og Ulrika Bergroth-Plur.

I tillegg til utøverne, hadde et 30-tall 
mennesker funnet veien til årets SyngHøst 
i Kroer kirke 28. oktober. Bildene avspeiler 
en ettertenksom stemning, som også var 
den røde tråden i dette arrangementet. 

For å si det med siste vers i Erik Byes 
sang «VårHerres klinkekule»:

Det var vår egen Jord som var blitt borte, 
og marken lå der nattekald og våt.
Og Gud gikk hjem og hutret i sin skjorte. 
Men jeg kan ikke huske om han gråt. 
Og vi som av den lille jord en båren
og tror at intet teller uten den,
får drømme at Han leter mer i morgen
og håpe at Han finner oss igjen.

Tekst: Svend-Kristian Martinsen.  
Foto: Bonsak Hammerås
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Nominasjonskomité i Kroer
Ved kirkevalget 8. og 9. september 2019 
skal det velges 4 medlemmer og 5 vara-
medlemmer til Kroer menighetsråd. 

Kroer Menighetsråd har oppnevnt en 
nominasjonskomité som består av Sigrid 
Hjørnegård, Inger Lise Nordseth Stubberud 
og Svend-Kristian Martinsen. De skal sette 
opp liste over personer som har sagt ja til 
å stille som kandidater. Det er også anled
ning for andre til å levere inn egne kandi
datlister. På lista stilles kandidatene opp i 
prioritert rekkefølge. Medlemmene velges 
for fire år. Kroer Menighetsråd møtes seks 
ganger i året. 

2019
Kirkevalget

Velkommen til

LYSMESSE
på første søndag i advent  

Medvirkende: 
Konfirmantene
Kateket Jenny Marie Ågedal
Sokneprest Jan Kay Krystad
Kroer AdHoc-kor
Per Kristian Aschim (piano)
Alexander Krohg Plur (klarinett og fløyte)
Oda Bergroth-Plur (fiolin)
Ulrika Bergroth Plur (piano og direksjon) 

KROER KIRKE
søndag 2. desember kl. 19.30

Foto: Trond Sildnes

Menighetsrådet vil arbeide for å motar
beide isolasjon og splittelse. Du trengs til 
den viktige oppgaven å bygge broer – ikke 
murer, og å støtte det som fremmer respekt 
for både fellesskapet og for hvert enkelt 
menneske. Menigheten din gir mange 
muligheter for engasjement.

Menighetsrådet leder kirkens virksom
het i Kroer. Som rådsmedlem kan du ha 
stor innflytelse på de lokale oppgavene og 
utfordringene. Menighetens arbeid spenner 
over mange temaer: miljø og rettferdighet, 
gudstjeneste, musikk, misjon, omsorg, 
barne- og ungdomsarbeid. I Kroer er vi 
også i gang med å pusse opp den fine kirka 
vår. 

Om du har lyst til å være med på å skape 
framtidas kirke, så ta kontakt med et av 
medlemmene i nominasjonskomitéen. 

Kroer menighetsråd
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Det skjer i Nordby menighet

Lysmesse og Krybbevandring 

1. søndag i advent, 2. desember er det to 
arrangementer i Nordby kirke: 

Krybbevandring og juleverksted
Velkommen til krybbevandring for femår-
ingene i Nordby kirke fra kl.15. Etterpå skal 
vi spise grøt sammen med barna i KidSing, 
og ha juleverksted. 

Lysmesse for alle
Velkommen til Lysmesse i Nordby kirke 
søndag 2. desember kl.17. Sokneprest Jan 
Kay Krystad deltar, sammen med Nordby 
KidSing med dirigent Julie Kaasa. Velkom
men! 

Julekonsert med Nordbykoret
Søndag 9. desember inviterer Nordby 
kirkemusikk Nordbykoret til julekonsert 
i Nord by kirke kl. 18. Nordbykorets nye 
dirigent er Kjell Magnus Sandve. Solis
tinnslag og allsang. Velkommen!

3 gudstjenester på julaften
Julaften er det tre gudstjenester i Nord by 
kirke: kl. 13.45, kl. 15 og kl. 16.15. 1. juledag 
begynner gudstjenesten kl. 13. Den er ved 
prost Hege E. Fagermoen. 

Gudstjeneste med juletrefest
Velkommen til gudstjeneste med juletrefest 
søndag 6. januar kl. 11, ved vikarprest Frøy
dis Haug. Det blir juletregang og markering 
av frivillig innsats knyttet til gudstjenester. 

Kirketreff
Kirketreffene i Nordby fortsetter i det nye 
året hver annen torsdag kl. 12. Det er andakt 
i kirken og en hyggelig sammenkomst med 
lunsj i Menighetssenteret. Vi ønsker alle 
velkommen! Nordby Menighet. Datoer i 
høst og vinter: 29. november, 17. januar, 31. 
januar, 14. februar, 28. februar, 14. mars, 
28. mars, 11. april, 25. april, 9. mai og 23. 
mai.
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Babysangen på Vinterbrosenteret er populær
Nytt kurs starter 10.01.
Babysang-kursene til Nordby menighet er 
populære. Vi planlegger å starte et nytt tors
dag 10. januar kl. 12 på Nordby bibliotek i 
Vinterbrosenteret. Det går over 4 torsdager.

Etter Babysangen kan mødrene slått seg 
ned i Lesekroken med en kopp kaffe, mens 
babyene sover ut etter sangtimen. På Vin

terbro får foreldrene også handle og trene, 
så jeg føler kirken er der hvor livet er og 
tingene foregår. Babysang på senteret er 
utrolig spennende! 

Meld deg på til kateket Timea Bakay Holby, 
e-post timea.holby@as.kommune.no, tlf. 
909 39 054. Velkommen!

Nordby menighet
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Ungdomsarbeidet D41 – 
ÅSOME
I hele vår jobbet ungdommene i Ås Ten 
Sing og Klubben for å finne veien videre. 
Nå har de to enhetene slått seg sammen 
og dannet vår nye enhet: D41 – ÅSOME. 
Navnet kommer av Ås Arbeidskirkes 
adresse, Drottveien 41, og undertittelen 
«ÅSOME» består av verdiene våre: Åpen, 
Sosial, Omsorgsfull, Modig og Ekte. Hver 
fredag kl. 19–22 samles ungdommene til 
ulike aktiviteter, temakvelder og andakt-
samling i Ås arbeidskirke. Hvert år er det 
noen av konfirmantene som går på D41 
som en del av konfirmasjonsopplegget, men 
alle ungdommer i ungdomsskolealder og 
oppover er velkommen. Mer informasjon 
finner du på nettsiden til kirken og på snap 
«D41 – ÅSOME».

Grøtfest 7.12.
Fredag 7. desember arrangerer D41 grøt
fest og gudstjeneste for ungdommene 
i menigheten. Vi møtes kl. 19 i Ås 
arbeidskirke, spiser grøt sammen, har noen 
leker og aktiviteter og avslutter kvelden 
med gudstjeneste. 

Konsert på Moer sykehjem
I mange år har Ås Ten Sing hatt konsert på 
Moer sykehjem, og selv om Ten Sing ikke 
består i samme grad, har ungdommene 
i D41 bestemt seg for å holde tradisjonen 
ved like. Fredag 14. desember stiller de opp 
med musikk og sang for beboerne på Moer.

KRIK  
– Kristen Idrettskontakt
KRIK Ås er en forening for idrettsglad 
ungdom i alderen 13–19 år. KRIK Ås har 
som formål å bevare, inspirere og vinne 
idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag 
og menighet. Samlingene er på Åsgård 
skole annenhver søndag kl. 19–21. Hvert 
år er det en del konfirmanter som deltar på 
KRIK, men det er åpent for alle ungdom
mer som ønsker å være med. Aktivitetene 
er uhøytidelig idrettslek og ballaktiviteter. 
Programmet på møtene er idrettsleker, 
andakt, fotball / volleyball / innebandy. 
Datoene fremover er: 9. desember, 6. 
januar, 3. februar, 17. februar, 17. mars, 31. 
mars, 28. april, 12. mai. 

Volleyballturnering 20. 
januar
Søndag 20. januar arrangerer KRIK vol
leyballturnering og gudstjeneste på Åsgård 
skole. Her er det lav terskel for å være med, 
og alle ungdommer som ønsker kan være 
med! Mer informasjon om dette vil komme 
på nettsiden til menigheten og på Facebook. 

Har du spørsmål angående ungdomsar
beidet i Ås og Kroer menigheter, ta kontakt 
med kapellan/barne- og ungdomsprest 
Ingrid Ulvestad Øygard. 
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Guttas fugleskremsel
Seks gutter fra Kroer Triangelklubb var 
med på weekend på Knattholmen leirsted. 
På bildet ser du f.v. Jostein, Kristian, 
Amund, Evander, Hermes (delvis skjult) 
og Yannick med maskoten som vi laget 
av ting vi fant i naturen da vi gikk rundt 
i sporlek-løypa. Guttas idé var at vi skulle 
lage et fugleskremsel. Resultatet kan tolkes 
på flere måter. Noen av oss mente også det 
liknet på et krusifiks.

Tekst og foto: Svend-Kristian Martinsen

Ås kirkekor
Ås kirkekor har hatt en aktiv høst: Konsert 
med Magnolia jazzband og Harriet Kjus 
Müller-Tyl, vi deltok på Allehelgensguds-
tjenesten, menighetsfest og på jubileet til 
Ås korforening. 

Nå øver vi, sammen med Ås barne- og 
ungdomskantori og Ås korforening til 
Luciakonserten 16. desember kl. 17, og til 
radiogudstjenesten i Ås kirke 1. nyttårsdag 
som overføres i NRK P1. 

Vi tar gjerne imot nye sangere på alle 
stemmer. Kirkekoret synger naturlig nok 
for det meste kirkemusikk. Vi øser av en 
uutømmelig kilde av musikk, fra minst 
1000 år tilbake og fram til i dag. Øvelsene 
er torsdager kl. 19–21.30 i Ås kirke. Første 
øvelse i 2019 er torsdag 10. januar.

 
Ås barne- og ungdomskantori
Søndag 14. oktober deltok Kantoriet på 
Lions kulturkonsert i Ås kirke sammen 
med elever fra Kulturskolen. Koret gjorde 
en super innsats. I tillegg har vi sunget 
på miljøgudstjeneste og julegrantenning 
i Ås sentrum. Det neste vi jobber mot er 
Luciakonserten. Den blir definitivt ikke det 
samme uten oss! 

Kantoriet er en flott gjeng med omkring 
20 barn. Men det er plass til flere. Vi øver 
mandager kl. 16.45–18 i Ås arbeidskirke. 
Første øvelse over nyttår er mandag 7. 
januar. Tone Grindal,

dirigent

Ås kirkekor sang under Allehelgensgudstjenesten i 
Ås kirke 4. november. Foto Arve Skutlaberg.
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Advent, jul og nyttår:
Mye å glede seg til på gudstjenestene

Lysmesser
Lysmessene er faste innslag i adventstida. 
Søndag 2. desember er du invitert til 
Nord by kirke kl. 17. KidSing deltar, ledet 
av Julie Kaasa. Samme dag kl. 18 i Kroer 
kirke deltar konfirmantene på lysmessa 
der. Søndagen etter, 9. desember, er det lys
messe i Ås kirke kl. 18. Speiderne er beredt! 

Juleverksted i Ås arbeidskirke
Etter gudstjenesten søndag 9. desember, 
blir det Juleverksted i Ås arbeidskirke. Her 
er det mulig å lage julepynt og julegaver, og 
å gå adventstiden i møte med en real dose 
julestemning. Det blir grøtservering. Kr 30 
per person. Vel møtt! 

Døra på gløtt til Loppemarkedets 
julebokgavelager i Arbeidskirka 09.12.?
Fra informert hold har vi fått opplyst at 
det ikke må antydes noe om dette. Gamle 
bøker har ligget under treet før, og man må 
pakke dem inn selv, på nytt. Det kommer til 
å støve! Mer er det ikke å si om den saken. 

Sang og musikk i kirkene i jula
Julaften er det 5 gudstjenester i Ås, 3 i 
Nord by og 2 i Kroer. Det er bare å velge. 
Her er smakebiter av det musikalske pro
grammet i Ås:

Julaften i Ås kirke kl. 13.45:
Ellen Alnes Nygård (sang)
kantor Jostein Grolid
Øivind Andersen (trompet)
Iver Schjøth Bunkholt (cello)
Michael Grolid (bratsj)

Julaften i Ås arbeidskirke kl. 14.30:
Organist Jonas Aune og prost Hege E. 
Fagermoen lager en barnevennlig fami
liegudstjeneste. 

Julaften i Ås kirke kl. 15:
Ås Barne- og ungdomskantori
Christine Lange
kantor Jostein Grolid
Øivind Andersen (trompet)
Iver Schjøth Bunkholt (cello)
Michael Grolid (bratsj)

Julaften i Ås kirke kl. 16.15:
Astrid og Kristin Langsrud (sang)
kantor Jostein Grolid
Øivind Andersen (trompet)
Iver Schjøth Bunkholt (cello)
Michael Grolid (bratsj)

1. juledag i Ås kirke
Ås kirkekor
Øivind Andersen (trompet)
Anne Christine Pittet Grolid (fløyte)
kantor Jostein Grolid

Nyttårsaften i Kroer kirke kl. 16
kantor Anne Christine Pittet Grolid
kantor Jostein Grolid
Michael Grolid (bratsj)
Elisabet Voll Ådnøy (sang)
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Radiogudstjenesten 1. nyttårsdag

1. nyttårsdag er det direktesendt radioguds-
tjeneste fra Ås kirke kl. 11. Det blir en vak
ker, høytidelig og nær gudstjeneste, fylt 
med musikk og sang. Ås kirkekor deltar 
sammen med Elisabet Voll Ådnøy (sang), 
Michael Grolid (bratsj) og Kari Solheim 
(trompet). Kantor Jostein Grolid skal trak
tere både piano og orgel denne dagen. Kan
tor Anne Christine Pittet Grolid dirigerer 
og spiller fløyte. Hun har også laget musikk 
til en motett som koret og musikerne skal 
framføre. Det gleder vi oss til!

Det er to år siden jeg tok kontakt med 
NRK for å høre om de ville lage radio
gudstjenester fra Ås. Det var fordi jeg 
unner Norges «radiomenighet» å få ta del 
i gudstjenester i Ås kirke. Jeg gleder meg 
alltid stort til å ha gudstjenester der, med 
mange folk og aktiv deltakelse. Sanggleden 
i menigheten er stor, ofte både med tillegg 
av solister, og inspirert av våre dyktige 
kantorer. Nå gleder jeg meg til å få dele 
dette med resten av landet. Det blir en fin 

Ås-start på det nye året. 
Under nyttårsdagsgudstjenesten i Ås 

kirke for to år siden, kom det nesten 200. 
Jeg håper minst like mange kommer 1. 
nyttårsdag. Møt opp og bli med! Det fine 
med en radiogudstjeneste er at ingen behø
ver å være redde for at den blir lang. Vi må 
være ferdige på litt under en time – mellom 
nyhetssendingene!

Tre radiogudstjenester til i år
Det blir to radiogudstjenester til fra Ås 
kirke i løpet av året. Søndag 17. mars blir 
det Storband-gudstjeneste som jeg skal 
lede sammen med kantor Jostein Grolid. 
Frimurernes storband skal spille, både til 
salmene og med egne avdelinger. Det blir 
også to radiogudstjenester til høsten. Én 
under ledelse av sokneprest Jan Kay Kry-
stad, og én med kapellan Ingrid Ulvestad 
Øygard. Mye å glede seg til!

Hege E. Fagermoen,
prost Søndre Follo

ÅsEnsemblet dobbelt opp  
i Ås kirke lille julaften
ÅsEnsemblet svikter ikke sitt trofaste publi
kum. Også denne lille julaften inviterer det 
blandede koret til en fortryllende «Desem
bernatt» i Ås kirke. Det blir to konserter, 
kl. 20 og kl. 22. Dirigent Inger Torbjørnsen 
styrer taktstokken, i harmonisk samspill 
med pianist André Bongard og cellist Anina 
Kristine Radotina. ÅsEnsemblet skapte stor 
munterhet og begeistring med sin spesielle 
versjon av «Tre nøtter til Askepott» i fjor. 
Koret lover en musikalsk overraskelse også 
i år. Billetter til «Desembernatt» selges hos 
Libris i Ås Kvartal. Vel møtt!

Torstein Hvattum
Foto: ØB
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Ås menighets misjonsprosjekt

Etiopiaprosjekt og 
misjonsgudstjeneste i Ås

Søndag 28. oktober var det misjonsgudstje
neste i Ås arbeidskirke med Ingrid Ulvestad 
Øygard som forrettende prest. Flere etio-
piere var invitert, og de var med på å gjøre 
gudstjenesten spennende. 

En av bibeltekstene ble først lest på 
norsk av Atle Eikeland og deretter av Lidya 
Belayneh på amharisk. Det er et språk vi 
nordmenn ikke skjønte noe av, men etio-
pierne satte pris på å høre bibellesning på 
sitt eget språk.

Prekenen startet med at Atle intervjuet 
Lemma Desta. Lemma vokste opp i Etio
pia, er utdannet prest og arbeider i Norges 
kristne råd. Det var flott å høre ham fortelle 
hvilken betydning det har at Ås støtter 
landsbyprosjektet i Vest-Etiopia! Lemma 
holdt en kort preken, der han snakket om 
hovmodighet og ydmykhet. Det kunne 
treffe noen og enhver, for ydmykhet er kan
skje ikke det mest typiske for oss i Ås.

Sangeren Biniam Badessa fra Oromo 
sang vakker etiopisk lovsang på oromo og 
amharisk, de to ledende etiopiske språkene. 
Etiopierne som var tilstede sang med, mens 
vi nordmenn bare lyttet. 

Menighetsrådet har bestemt at vi skal 
støtte det samme landsbyprosjektet også i 
neste fireårsperiode. For kommende år vil 
det derfor bli mange glimt fra landsby-
prosjektet i gudstjenestene, og kanskje kan 
det også kan bli en menighetstur til Etiopia? 

Omtrent annenhver uke er det nyheter 
fra prosjektet i Etiopia på nettsiden www.
nms.no/etiopia. Her er en liten smakebit fra 
innlegget datert 12 oktober:

«I år begynte prosjektet «Truly Fruit-
ful» («Virkelig Fruktbart»), som lærer 

opp prester og evangelister om bruken av 
Bibelen etter at den har blitt oversatt til eget 
morsmål. Først ute var minoritetsspråket 
nord-gumuz. For at en bibeloversettelse 
skal lykkes, skal det mer til enn bare å ha 
Bibelen i hånden. Når en prest aldri har 
blitt opplært til å lese og skrive på sitt eget 
språk, kan det være tvil om hans evne til å 
dele evangeliet med andre på sitt eget språk. 
Å støtte disse prestene og kirkeledere i egen 
evne til å lese, skrive, be og forkynne med 
selvtillit, påvirker hele menigheten og sam
funnet!»

Sylvi Haldorsen

Biniam Badessa sang lovsanger under misjonsguds-
tjenesten i Arbeidskirken. Foto: Aud Karin Hovi.
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Konsert i Ås kirke 13.01. Navidad Barrocca!
Velkommen til konsert i Ås kirke søndag 
13. januar kl. 19 med «Ensemble Wirako
cha». Program: Latinamerikansk barokk-
julemusikk av komponister fra Mexico, 
Guatemala, Peru og Spania. 

Ensemble Wirakochas repertoar er latin
amerikansk barokkjulemusikk. Den er sjel
den fremført i Norge, og ensemblets brede 
erfaring fra rytmisk og klassisk musikk 
bidrar med noe nyskapende på den norske 
konsertscenen. For ensemblet er musikken 
ikke bare noe spennende og eksotisk, men 
har en kosmopolitisk verdi som gjør den 
spesielt relevant i vår tid. 

Repertoaret blomstret i en mørk periode 
av historien på 1600-tallet da kriger, slaveri, 
undertrykkelse, rasisme og fornektelse 
av det menneskelige uttrykkes på mange 
måter, også i kulturen. Mennesker har den 
fantastiske evnen til å skape skjønnhet rundt 
seg, til og med i vanskelige situasjoner, og 
det er det denne konserten formidler.

I Ensemble Wirakocha synger alle musi
kerne i tillegg til å spille sitt instrument. 
De synger på spansk, urspråkene quechua 
(Inka) og nathual (Aztek), og på dialektene 
som ble snakket på denne tiden og som har 
overlevd gjennom manuskriptene.

Ensemblet er satt sammen av barokk
spesialister og improvisasjonsmusikere. De 
framfører denne flerstemmige musikken 
med barokkimprovisasjon og med groove. 

Instrumentene er djembe, panfløyte, sang 
og barokkinstrumenter som cembalo, the
orbe, barokkgitar, barokkstrykere (fiolin, 
bratsj, cello), blokkfløyter og perkusjon.

Musikken bærer preg av å ha oppstått i en 
kulturell smeltedigel av europeiske kolonia
lister, afrikanske slaver og urbefolkningen. 
Det meste av repertoaret er kirkemusikk, 
brukt hovedsakelig av jesuittene for å spre 
den kristne troen i de spanske koloniene. 
Urbefolkningene i Latin-Amerika og de 
forskjellige gruppene av afrikanske slaver 
påvirket musikken. Slik har musikken 
røtter i alle verdens hjørner. Tusenvis av 
asiater var nemlig også tatt med som dårlig 
betalte arbeidere, og derfor snakker denne 
musikken til oss alle!

Komponistene som er representert er 
hovedsakelig enten spanske som levde og 
døde i koloniene (Tomás de Torrejón y 
Velazco, Juan de Araujo, Antonio de Sala
zar) eller innfødte komponister fra Mexico 
(Manuel de Sumaya), Guatemala (Gaspar 
Fernandes) og Peru (José de Orejón y 
Aparicio). Dette repertoaret er i ferd med 
å bli gravd frem fra manuskripter i Peru, 
Guatemala, Mexico og Bolivia. Ensemblet 
gleder seg til å framføre det for det norske 
publikum!

Entré: Voksne kr 200, barn og studenter 
kr 100, familiepris kr 350. Jostein Grolid,

kantor i Ås

Ensemble Wirakocha
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Hvem vil styre kirken vår? Det er kirkevalg 
8. og 9. september 2019. Det skal velges 
medlemmer til menighetsråd og til Borg 
bispedømmeråd. Valgperioden er fire år. I 
Ås kommune skal det velges medlemmer til 
tre Menighetsråd:
• Kroer menighetsråd,  

4 medlemmer, 5 varamedlemmer.
• Nordby menighetsråd,  

7 medlemmer, 5 varamedlemmer.
• Ås menighetsråd,  

8 medlemmer, 5 varamedlemmer.
Vi ønsker kandidater med ulik utdannings- 
og yrkesbakgrunn, og gjerne med erfaring 
fra frivillig arbeid innen andre arenaer i 
lokalsamfunnet. Menighetsrådet møtes  
6–11 ganger i året. Medlemmene velges for 
fire år. 

Bli med!
Du trengs til den viktigste oppgaven i 
dagens Norge: Å skape sterkere fellesskap 
i bygd og by. Mange tendenser bryter ned 
fellesskapet mellom oss. Vi trenger å enga-
sjere oss for å motarbeide isolasjon og split
telse. Vi må jobbe fram en motkultur mot 
alle tegn som tyder på forakt for svakhet. Vi 
vil støtte det som fremmer respekt for både 
skaperverket og for hvert enkelt menneske. 
Menigheten din gir mange muligheter for 
engasjementet. I møtene med folk i ditt 
nabolag kan dine holdninger og handlinger 
utgjøre en stor forskjell.

Menighetsrådene oppnevner hver sin 
nominasjonskomité. Det er i tillegg anled
ning for andre til å levere inn egne kandi
datlister. Alle kandidatlister er satt opp i 
prioritert rekkefølge.  

Til de regionale bispedømmeråds
valgene vil det foreligge lister fra en 
nominasjonskomite (som består av ett 
medlem fra hvert prosti i bispedøm
met etter avstemning i et valgmøte der 
hvert menighetsråd sender sin represen
tant), og fra andre nomineringsgrupper. 

Hvem kan du kontakte?
Kontakt Ås kirkekontor eller Nordby kirke
kontor for  å si fra om at du kan tenke deg 
å stille til valg,  komme med forslag til 
kandidater, eller bare få mer informasjon 
om Kirkevalget lokalt. Kontaktinformasjon 
finner du øverst på side 31. Se også egen 
artikkel side 7 om kirkevalget i Kroer.

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens 
virksomhet der du bor. Som medlem i 
menighetsrådet får du stor innflytelse på 
de lokale oppgavene og utfordringene i din 
kirke. Menighetens arbeid spenner over 
mange temaer: trosopplæring, barne- og 
ungdomsarbeid, gudstjenester, diakoni, 
kirkemusikk, misjon, miljø og rettferdighet, 
og organisering av det frivillige arbeidet. 
Menighetsrådet og de ansatte i kirken har 
sammen ansvar for å planlegge kirkens 
utvikling lokalt, både det kommende året, 
og på lang sikt. Hvert av de tre rådene i 
Ås har én representant i kirkelig fellesråd. 
Fellesrådet tar seg av administrative og 
økonomiske oppgaver og er arbeidsgiver 
for kirkens ansatte, bortsett fra prestene og 
prostidiakonen. De er det prosten som leder.

Kilde: www.kirkevalget.no 

2019
Kirkevalget
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Ås kirkeakademi våren 2019
Det blir møter i Kirkeakademiet kl. 19.30 
i Ås kulturhus, Store sal på følgende tirs
dager: 29. januar, 26. februar og 26. mars. 

Møtet 29. januar vil være med Mats Tange-
stuen fra Jødisk Museum i Oslo. Han vil 
snakke om: «Jødisk historie i Norge, hva 
ligger bak snublesteinene?»

Hoveddelen av foredraget vil omhandle 
den jødiske historien i Norge med hoved
vekt på 2. verdenskrig. Han vil vise hvor
dan overgriperne søkte å kamuflere det 
som var i ferd med å skje. Det vil også bli et 
«lokalt innslag» på møtet ved Astrid Klokk 
og Magnhild Reisæter. De vil snakke om 
de sju personene som det i år er lagt ned 
snublesteiner for i Ås.

Mats Tangestuen, foredragsholder på januarmøtet

Mats Tangestuen (f. 1975) leverte sin 
hovedfagsoppgave ved UIB i 2004 om de 
jødene som under krigen flyktet til Sve
rige. Han har jobbet ved Jødisk Museum i 
Oslo siden 2004, fra 2012 som faglig leder. 
Fokusområdet for hans arbeid har stort sett 
kretset rundt den jødiske minoritetens stil
ling under okkupasjonen, herunder flukt, 
antisemittisme og formidlingen av histo
rien i etterkrigsårene. 

Møtet 26. februar blir ved Bjørn H. Samset 
i CICERO senter for klimaforskning. Han 
skal snakke om vitenskap, «alternative 
fakta» og barrierene vi selv setter opp mot 
samfunnsendringer. 

Møtet 26. mars blir ved journalist i Vårt 
Land, Alf Kjetil Walgermo, som vil ta 
utgangspunkt i sin bok «Røff guide til 
Bibelen». Mer informasjon om disse 
møtene kommer seinere.

Henrik Solbu

Per Edgar Kokkvold holdt et godt, interessant og 
morsomt foredrag om Johan Falkberget på kirke-
akademiet 20.11, for fullsatt sal! Foto: Hanne-Marit 
Kjus Pettersen. 

Fem av snublesteinene i Ås, alle til minne om 
familien Bild, ligger samlet  i krysset Sentralveien 
– Solfallsveien. Les om dem og andre snublesteiner 
på: www.snublestein.no. Foto: Erling Fløistad.
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Er du kjent i Ås?

Til stedsoppgaven i Menighetsbladet num
mer 5 kom det bare ett korrekt svar. Selv 
et ektepar med har lang fartstid som fri
luftsmennesker i Ås fant ikke ut av dette, 
selv med alle forutsetninger for å kjempe 
om plassen øverst på pallen. Om de ikke  
lyktes denne gangen er det bare å stå på, 
ikke gi opp. Pallplassen gikk, ikke uventa, 
til Torstein Furnes som sendte inn følgende 
svar: «Det hvite huset i høyre bildekant er 
Nordby Menighetssenter, som befinner seg 
rett ved siden av Nordby kirke. Adressen 
er Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro». Nok en 
gratulasjon til deg, Torstein! 

Litt hjelp gis ut nå når det er snakk om 
ny oppgave. Menighetsbladets lesere hadde 
kanskje venta seg et foto av noe med jule
preg? Indirekte kan det hevdes at dette 
stedet burde tiltrekke seg mange etter at 
jule og nyttårsfeiringa er avslutta. 

Send svaret til as.menblad@online.no 
Lykke til!

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Svar på forrige oppgave: Det hvite huset i høyre 
bildekant er Nordby Menighetssenter, som befinner 
seg rett ved siden av Nordby kirke. Adressen er 
Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro
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www.asbank.no 

Quiz
1.  Hva var spesielt med fjellet Garisim som 

nevnes i Bibelen?

2.  Hvilket av disse landene feirer 1. jule
dag: Armenia, Kenya, Kroatia?

3.  Hvilket Paulus-brev i Det nye testa
mente er det korteste?

4.  Stemmer følgende: Betlehem ligger i 
Galilea, Nasaret i Judea?

5.  Julehuset i Drøbak er kjent for oss. Men 
hva heter byen i Finland som hvert år 
får besøkt av mange turister som skal 
besøke nissen? 

6.  På Follo museum finner vi gamle Hol
stad skole fra Ås. Når ble denne bygget?

7.  Programlederen Helene Olafsen fra en 
av våre nabokommuner, vant «Skal vi 
danse» i 2017. Før dette var hun kjent 
som idrettsutøver. I hvilken idrett?

8.  I hvilken film spilte Leif Juster detekti
ven Stein Rask?

9.  Hva er Norges minste rovdyr?

10. Det andre verset begynner med: «Og 
over land og by i kveld». Hvilken jule
sang tenker vi på?

Quizmester: Atle Eikeland
Svarene finner du på side 21

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 
har møte på Ås menighetshus: 
• Søndag 9. desember kl. 18: Møte. Talar: 

Øystein Fagermoen.
   Trygve Gjedrem

Schubert-konsert
Velkommen til konsert i 
Ås kirke lørdag 26. januar 
kl. 18. Det blir Musikk 
av Franz Schubert. Med-
virkende: Follo Sinfonietta, dirigent Nils 
Thore Røsth, Ås kirkekor, dirigent Jostein 
Grolid, Drøbak kantori, dirigent Hans Dur 
Molvik, Nesodden&Frogn Kammerkor, 
dirigent Gunnar BjerknesHaugen.

Konserten er blitt til gjennom et sam-
arbeid mellom Follo Sinfonietta og tre kor 
fra Follo. Det blir nydelig musikk med blant 
annet Schuberts «Messe nr. 2 i G-dur», 
og hans kanskje mest kjente sang, «Ave 
Maria». Entré kr 200 barn/stud. kr 100.

Jostein Grolid,
kantor i Ås
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Dåp hele uka – lørdagsdåp 09.03. og 27.04.
I høst prøvde vi oss på å sette opp to lør
dager hvor det var mulighet for dåp utenom 
den vanlige søndagsgudstjenesten. Dette 
ble ingen ubetinget suksess på annet vis 
enn at vi fikk god omtale i media og slik 
drevet reklame for gaven vi mener alle bør 
få del i. For god omtale og reklame er noe 
som kommer til å behøves mer og mer. 

Slutt på informasjon fra Folkeregisteret
Fra 1. oktober i år kan ikke kirken lenger 
sende ut gratulasjoner og tilbud om dåp 
direkte til nybakte foreldre. Dette på grunn 
av strengere personvernlovgivning. Min 
oppfordring til alle Menighetsbladets lesere 
er derfor at dere snakker varmt om dåpen 
til familie, venner og naboer. Og vi i kirke
staben må bli enda flinkere til å få ut infor
masjon om dåp på nett og i media for øvrig.

Dåpsgudstjenester på lørdager
På tross av manglende suksess med lør-
dagsdåp, velger vi å sette opp to tidspunk
ter også i vårsemesteret. Lørdag 9. mars i 
Ås kirke og lørdag 27. april i Nordby kirke, 
begge dager klokken 13.

Det er to hovedbegrunnelser for dette. 
For det første ønsker vi å gi et bedre tilbud 

til familier med langveisfarende gjester. 
Da vi for noen år siden åpnet for konfirma
sjon på lørdager, så vi at et massivt flertall 
ønsket lørdag som feiringsdag. Søndag vil 
fortsatt være den store dåpsdagen, men vi 
ønsker å gi folk nye valgmuligheter. 

Ikke bare for småbarn
Vi ønsker å senke terskelen inn til døpe
fonten, både for liten og stor. Det er nå mulig 
å «droppe innom» for å bli døpt. Du tar kon
takt med kirkekontoret på forhånd. På dåps
dagen vil en av prestene være tilgjengelig et 
par timer før gudstjenesten, slik at dere kan 
snakke sammen om dåpshandlingen og det 
å bli en kristen som er medlem i Den norske 
kirke. Vi tror dette kan være et tilbud for 
den lille familien med et nyfødt barn, og 
som ikke ønsker en stor feiring. Eller for de 
som har en femåring som de ikke rakk å 
døpe som baby. Men også en mulighet for 
ungdommer. Og for voksne, kanskje eldre 
kvinner og menn, som endelig ser at det 
ikke er for sent å bli døpt. 

Vi i kirka skal være klare til å ta imot alle 
ukens dager, ja, nå også lørdag!

Jan Kay Krystad,
sokneprest.

Barnedåp under gudstjenesten er i Ås arbeidskirke 9. september. Foto: Arve Skutlaberg
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Fasit til Quiz på side 19
1. Samaritanerne regnet det som hellig. 2. 
Armenia. 3. Brevet til Filemon. 4. Nei, det er 
omvendt. 5. Rovaniemi. 6. 1869. 7. Snøbrett. 8. 
Den forsvunne pølsemaker. 9. Snømus. 10. Nå 
tennes tusen julelys.

Kjære frivillige:
     Du gjør en forskjell!

   «Så la oss gjøre godt
         mot alle
    så lenge det er tid ...»
                  (Gal. 6 10)

Takk for din tid, glede og tålmodighet i 
2018.

Diakoniutvalget for
Ås, Kroer og Nordby

Matilde Ausen fra Dilling spilte piano for oss på 
Hyggekveld 29.01.2018. Foto: Terje Sørhaug.

Diakoniutvalget for Ås, Kroer og Nordby har minst 90 frivillige som gjør en stor innsats. 7. desember i fjor 
serverte vi middag og spilte i Dr. Sødrings vei 8. F.v.: Liv Folkvord, Helen Schytz, Kari Inger Svennevik, Tora 
S. Roberts og Solfrid Corneliussen. Foto: Terje Sørhaug.

Tro og lys vårsemesteret
Tro og lys har følgende samlinger i vår-
semesteret:

12.01., 16.02., 16.03., 13.04. og 15.06.
For Tro og Lys Follo,

Marit Rauset
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Operasjon dagsverk for Ås arbeidskirke
Parkeringsplassen ved Arbeidskirken skal 
utvides og det er felt mange trær på tomta. 
Noen trær er også gitt fra tomta hvor nye 
Rustad skole bygges. Herman Aschjem 
har stilt en traktor med vedkløyver til dis
posisjon, og resultatet er fine 30 cm lange 
vedkubber.

Elever i 9. klasse ved Ås ungdomsskole 
hadde fått jobb på OD-dagen med å pakke 
vedsekker for Stiftelsen Ås arbeidskirke. 
Da Menighetsbladet kom innom, hadde 
de en god økt bak seg, og var i ferd med 
å avslutte lunsjpausen, gode og mette på 
grillpølser, men likevel klare for nystekte 
kanelboller. Solveig Nielsen og Bjørg Bør
resen sto for traktementet. Ute igjen satte 
de i gang som de ikke skulle ha gjort noe 
annet enn å pakke ved i sekker. Ved dagens 
slutt ble resultatet 208 sekker fin ved. 

De fem ungdommenes innsats ved Ope
rasjon Dagsverk er nesten som et Kinderegg:  
– Tjene penger til et prosjekt for ungdom i 

Palestina som drives av KFUK-KFUM.
– Pakke ved til inntekt for Arbeidskirken.
– Mange får god varme fra kirkeveden.

Ungdommene er ikke de eneste ved
kløyverne. Driftige karer som Georg Bør
resen, Niels Thyge Nielsen og Erling Ulvik 
har allerede pakket ved i flere uker. Andre 
har også bidratt, ikke minst Frode Hansen, 
tilsammen kommer de opp i rundt 1000 
sekker.

Veden skal selges under det årlige loppe-
markedet i august. Det er mulig å kjøpe den 
alt nå, men årets ved er ikke klar til bren
ning før til neste år. Den trenger en god 
tørkeperiode. Arbeidskirken selger veden 
i sekker à 60 liter, til konkurransedyktig 
pris. Frakt og elegant levering på trappen 
eller i vedboden koster kr 100, innenfor Ås 
kommune. Veden er garantert tørr i august 
2019. Du kan bestille ved henvendelse til 
Niels Tyge Nielsen eller Erling Ulvik.. 

Tekst og foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen.

Takk skal dere ha for en flott dugnad! Fra venstre: Simon Champasith-Laugen, Eirik P. Mjaaland, Lennard 
Rolstad Denby, Benjamin Grønsten, Remi Edvardsen.
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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!

Lennard Rolstad Denby (til v.) og Benjamin 
Grønsten pakket vedsekker som om de aldri hadde 
gjort noe annet.

Begravelsesbyrået Jølstad har nylig åpnet kontor 
i Ås, vegg i vegg med Ås Blomster. Undertegnede 
tok i døra en dag og traff byråleder Tom-Egil 
Svenning. Etter en hyggelig prat kom vi inn på 
at det nærmer seg Allehelgen - og at vi her i Ås 
holder Ås kirke åpen for besøkende og pårørende 
både lørdag og søndag. Spørsmålet mitt ble da om 
Jølstad kunne tenke seg å bidra med blomster til 
alteret i kirken? Svaret ble umiddelbart ” ja”! Jøl-
stad ber Ås Blomster om å lage to vakre buketter, 
som bringes til Ås kirke lørdag morgen. Tusen takk 
til begge for et viktig bidrag ved Allehelgen, en tid 
hvor blomster, lys og stillhet betyr mye for mange.

Hanne-Marit Kjus Pettersen
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Torsdag 31. januar
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.

3. februar, 5. søndag i åpenbaringstiden, 
Joh 5,1–15

Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 18: Keltisk messe.

10. februar, 6. søn. i åpenbaringstiden, 
Mark 13,21–27

Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 18: «Syng vinter».  

Allsangsgudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Onsdag 13. februar:
Ås arbeidskirke kl. 11.30: Gudstjeneste for 

Åpent hus.

Lørdag 16. februar 
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lys-

gudstjeneste.

17. februar, Såmannssøndag, Matt 
13,24–30

Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

Gudstjenestelista, fortsatt fra siste side.

Ingrid Ulvestad Øygard (t.v.) tenner lys sammen 
med Frøydis Haug som er ny vikarprest i Nordby. 
De er begge glade; Ingrid har fått fast ansettelse i 
Ås og Frøydis har fått et seksmåneders vikariat. De 
skal ikke bare tenne lys, men forsøke å bringe det ut 
til alle som trenger det i menighet og lokalsamfunn.

Flerfoldig glede i kirke, 
menighet og lokalsamfunn
I Nordby ble det behov for vikarprest for 
Kristin Bremnes Gulowsen, den rollen har 
Frøydis Haug (51) gått inn i på kort varsel. 
Hun begynte i stillingen som ungdomsprest 
og kapellan 1. november og er engasjert i 
et halvt år. Frøydis er utdannet metodist
prest og bosatt i Ås. Når dette skrives midt 
i november, har hun hatt to gudstjenester 
allerede; den første i Nordby og så en felles
gudstjeneste i Arbeidskirken. Hun gleder 
seg til presteoppgaven i Ås, og vi ønsker 
Frøydis velkommen.

Ingrid Ulvestad Øygard er en annen 
prest som også er glad! Hun er ikke lenger 
vikar-prest i Ås siden hun nå har fått fast 
stilling her. Ingrid kjenner vi jo fra før. Vi 
gratulerer med nyansettelsen og kan slå 
fast at både kirke og menigheter synes det 
er stas med unge og nytenkende personer i 
presterollen.

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Tannlege 
Anne Torhild Hovda

Yamahabygget, Vinterbro
Telefon: 64 94 22 00/96 01 00 38

post@tannlegevinterbro.no
www.tannlegevinterbro.no

post@tannlegevinterbro.no
www.tannlegevinterbro.no

VINTERBRO TANNLEGEKONTOR
Velkommen som pasient

Kirkeskyss
Har du vansker med å komme deg til kirke? 
Ring Diakoniutvalget på tlf.: 950 04 667, 
innen fredag før den aktuelle gudstjenesten.
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Lesehjørnet

Penelope er syk
Roman av Ole Robert Sunde.
Gyldendal 2017

«Penelope er syk» – en av de 
beste romanene jeg leste i fjor. En fortel
ling som grep meg fra første stund. Ole 
Robert Sunde har skrevet mange romaner 
og essays, men kanskje er det med denne 
romanen han har nådd ut til et bredere pub
likum. Boken er svært personlig og forfat
teren bruker sitt eget liv i teksten. I 2016 
mistet Sunde sin kone. Hun døde av kreft. 
Tre måneder etter hennes død, begynte 
Sunde å skrive på denne romanen.

Romanen handler om en mann som går 
fra sin leilighet i Thereses gate på Bislett for 
å kjøpe sushi, brød og snus. Kanskje skal 
han stikke innom det nærmeste antikva
riatet. Kona hans, som er alvorlig kreftsyk, 
venter hjemme i leiligheten. På veien får de 
minste observasjoner av ting og mennesker 
vår hovedperson til å tenke på alt mellom 
himmel og jord. Assosiasjoner flyter fritt 
mellom alt fra gresk mytologi, metafysikk, 
filosofi, kunst og musikk – for så å vende 
tilbake til tankene om konen og hennes 
tilstand.

Bokens tittel, «Penelope er syk» henspei
ler på Penelope i Homers Odysseen. I eposet 
er Odyssevs på reise hjem etter Trojaner-
krigene. Hjemme venter kona Penelope. 
Men det skal ta tid før Odyssevs kommer 
hjem. Reisen er lang og full av hindre. Til 
og med gudene stikker kjepper i hjulene for 
Odyssevs, og de tar tyve år før han kommer 
hjem til sin kjære Penelope.

Og selv om vår hovedperson bare skal ut 
i et par ærender som kanskje tar høyst en 
time, er det som om han er på en reise akku

rat slik som Odyssevs. Tiden oppleves uvir
kelig. Alle tankesprangene han er innom, 
alle minnene han befarer, alle inntrykkene 
han ikke klarer å stoppe – de rommer et helt 
liv og sirkler rundt en kjærlighet han står 
nær ved å miste. 

En anmelder av boken beskrev den som: 
«En fortvilet, svært klok og vakker roman. 
Det skyldes Sundes kjærlige omgang med 
språket og det skyldes beretningen om den 
forventede, uutløste sorgen». At Sunde har 
skrevet en vakker bok, er det ingen tvil 
om. Romanen ble da også belønnet med 
P2-lytternes romanpris for 2017. 

Anbefalt av Maria Solbrekke Mäkinen,  
Ås bibliotek

Ås bibliotek i Kulturhuset i Ås sentrum.
Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret.

http://www.as.folkebibl.no/ 

Ole Robert Sunde. Foto: Julie Pike
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Oslolege og verdensvant ur-Åsinnvåner

år ved Universitetet i Minnesota. Var lærer 
i Oslo noen år, før spørsmålet om jeg ville 
dra til Algerie dukket opp. Jeg var ved Met
odistkirkens pikehjem i Constantine, først 
som leksehjelper i skolestua, så som barne
hagelærer for barn fra nabolaget. Jeg hadde 
heldigvis en flink arabisktalende assistent. 
I disse årene fikk jeg støtte for mitt ønske 
om å studere medisin. I studietiden fikk 
jeg være utvekslingsstudent i Japan og i 
USA. En god venninne fra 1. året i Algerie, 
Ruth fra Sveits senere gift i Ungarn, har jeg 
fortsatt god kontakt med, og vi har besøkt 
hverandre.

– Jeg har arbeidet som allmennlege i 
Oslo og blant andre hatt mange innvandrere 
som pasienter. En familie har jeg ofte vært 
i kontakt med. Jeg var på besøk hos dem da 
de bodde noen år i Pakistan. I 2009 var jeg 
i Uganda på dugnad som medlem av Hånd 
i Hånd Uganda. Siste langtur (i sommer) 
var oppfyllelsen av et gammelt ønske om å 
besøke Madagaskar. Reiseledere på denne 
turen var Lillian og Per Ivar Våje, som 
mange i Ås kjenner.

Livet hadde mer å by på
Bjørg traff mannen i sitt liv, Magne Eriksen 
via en medstudent. De fikk mange gode år 
sammen, og bodde mye i Østheim. Magne 
er gravlagt på kirkegården i Ås, hvor også 
hennes foreldre, Martha og Helge Kjus, er 
gravlagt.

Som menighetsrådskoordinator i Ås fra 
2005 fikk jeg Bjørg med i kirkevertteamet. 
Her er hun fortsatt med som frivillig, ofte 
sammen med sin gode venninne gjennom 
mange år, Turid Leirgul. Våren 2017 flyt
tet Bjørg til Ås, og hun trives godt i bygda 
og i Ås menighet. Åpent Hus er blitt et fast 
møtested hver onsdag. 

Bjørg Magnhild Kjus fikk fast adresse i 
Ås våren 2017, men hun har også bodd her 
tidligere og mange har sett henne i kirkene 
i Ås i flere år. 

– Jeg er egentlig Vika-jente, sier Bjørg 
til Menighetsbladet. Født i Oslo, men jeg 
har hele livet hatt tilknytning til Ås. Farfar 
kjøpte Østby østre i 1913 og flyttet hit 
med kone og seks sønner. Han bygde en 
to etasjes villa som kårhus på en tidligere 
husmannsplass, Bilitt. Selv fikk kan nok 
ikke mye glede av stedet, han døde i 1926. 
Men farmor bodde der med sine to yngste 
sønner. Høsten 1935 slo lynet ned i lednin
gene, og huset brant ned til grunnen. En stor 
tragedie, men liv gikk ikke tapt og farmor 
flyttet tilbake til hovedgården. Det tøm
merhuset som nå står på eiendommen, ble 
funnet på en utstilling i Hallingdal, fraktet 
stokk for stokk med toget, og bygget opp 
igjen som et puslespill i 1937. Min far fikk 
skjøte på eiendommen i 1942, og navnet ble 
forandret til Østheim.

– Det var fint å være på landet om som
meren og i weekender. Østheim ble drevet 
som et småbruk, med dyrking av frukt og 
grønnsaker. Min far hadde mange bikuber 
og drev honningproduksjon. De siste årene 
av krigen bodde vi fast i Ås, og jeg gikk 
på Holstad skole, der jeg trivdes så godt at 
jeg ønsket å fortsette der etter at vi hadde 
flyttet tilbake til Oslo. Jeg tok trikk og tog, 
men siden toget fra Oslo ikke stoppet på 
Holstad, måtte jeg sitte på til Ås. Der ventet 
lokaltoget til Oslo på meg, og jeg fikk reise 
med det tilbake til Holstad. Men denne ord
ningen kunne selvsagt ikke vare lenge.

Reiselysten og tidlig verdensvant
– Senere er det blitt lengre reiser. Etter lær
erskolen fikk jeg muligheten til å være et 
år i USA hos slektninger, og studerte 1/2 
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Gjør føttene klare for vinteren
Ønsker du deg en deilig fotbehandling?
Vi behandler alle typer føtter. Ledig kapasitet.  
Kvelds åpent etter avtale.

Gavekort i alle prisklasser, til dem som har alt, over anklene.

FotterapiKlinikken i Moerveien 5 i Ås
Ring Guro: 64 86 66 99 / 924 04 049

Bjørg er interessert i mye, og er svært 
kunnskapsrik. Det er aldri kjedelig i hennes 
selskap. Hun er en ivrig fotograf, og gleder 
mange med fine bilder. Bjørg er glad i kunst, 
litteratur og musikk. Ja, i USA opptrådte 
hun med pianospill på lokal-TV! 

Bilde til Ås arbeidskirke
Bjørg har gått på skole sammen med kunst-
neren Leikny Derlick, og kjøpt bilder av 
henne, blant annet relieffet i korsramme. 
Leiknys sønn, Torgrim E. Flaten har vært 
mester for rammen. Dette bildet har Bjørg 
donert til Stiftelsen Ås arbeidskirke. Det 
henger foran glassmaleriet, til venstre for 
alteret.

Leikny Derlick (1934-2015) hadde ate
lier i Enebakk. Faren, Hannes Derlick, var 
tysk kunstner. Fordi han var tysk pasifist, 
måtte han under krigen rømme til Sverige. 
Leikny kunne da ikke bruke sitt etternavn, 
men tok et navn fra morssiden for være 
trygg. Leikny var utdannet på gullsmed
linjen ved Statens håndverks og kunstin
dustriskole. Hun ble en allsidig kunstner, 
og behersket mange teknikker. Hun laget 
smykker, relieffer, oljemalerier, akvareller 
osv. I starten hadde hun dekorasjonsopp

drag for kaféer og restauranter, men deltok 
også i kollektiv utstillinger både i Norge og 
utenlands. Hun hadde separatutstillinger, 
spesielt i Leikny’s Galleri i Enebakk, og var 
med å stifte Enebakk kunstforening. I 1999 
mottok hun Enebakk kommunes kulturpris. 

Torgrim Emil Flaten er utdannet ramme
maker i USA, men har de senere årene også 
etablert seg som kunstner. Han lager bilder 
i glass, og hadde for noen år siden sin første 
separatutstilling i Ski Ramme – Dekor.

Hanne-Marit Kjus Pettersen

Bjørg Magnhild Kjus ved siden av kunstverket hun 
har gitt til Arbeidskirken. Foto: Hanne-Marit Kjus 
Pettersen.
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Servicesidene
Brann/større ulykker   110
Politi   112
Follo Politistasjon   64 99 30 00 
Ambulanse   113
Legevakt    64 87 19 30
Follo politidistrikt    64 85 16 00
Kirkens SOS i Borg     69 36 87 50
Krise- og incestsenteret i Follo    64 97 23 00
Follo Taxi    06485
Ås kommune, servicetorget    64 96 20 00
Kirkekontoret i Ås    64 96 23 40
Kirkekontoret i Nordby  64 96 26 70
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 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

FRISØRER - DAME/HERRE

Hårstudio 1095
Moerveien 2    64 94 10 95
Galleriet Frisør
Ås kvartal, Rådhusplassen 29
www.galleriet-frisor.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 

FotterapiKlinikken i Ås sentrum
Moerveien 5 64 86 66 99 / 924 04 049.
Autoriserte fotterapeuter behandler alle type føtter!

HÅNDVERKERE

Ås Elektriske
Myrveien 4    64 94 10 65
Alt i elektriske installasjoner

Ås Glassmesterforretning A/S
Johan K. Skanckes vei 2     64 94 04 10
Bygg – bil – blyglass – speil – persienner og markiser

KONSULENTER

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

SERVERING & CATERING

Damene fra Texas Catering i Ås    921 53 113
Vi har mat til enhver anledning og diskuterer 
gjerne løsninger med deg.  
www.damenefratexas.no

SPESIALFORRETNINGER I SENTRUM

Ås Optiske – Optiker-K 
Raveien 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
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UTLEIE

Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger     950 09 825

Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfirmasjon, 
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt: 
Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577, e-post: 
oaardals@online.no.

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 Janson-Haddal, tlf.: 64 96 23 47, 
e-post: linda.janson-haddal@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.   Tlf.: 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 
kirke lige 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, Hanne-
Marit Kjus Pettersen. Korrektur for dette nummeret: Helene Kieding. 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: 7900. 
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås kommune. Trykk og innbinding: Grøset Trykk 
AS. Leveringsfrist neste nummer: 15. januar 2019

Liahøi Selskapslokaler 
til alle livets begivenheter. 

Askehaugvn. 150, like v/ Nordby kirke 
Du kan leie en kokk eller lage maten selv. 

Nytt og pent utstyr på kjøkkenet. 
Storsalen ca. 120 pers. Lillesalen ca. 30 pers. 

bestilling@liahoi.no eller 93266108
VELKOMMEN!
www.liahoi.no

Menighetsbladet trenger bladbud

Følgende ruter er ledige:
• 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, 
e-post: oaardals@online.no.
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SLEKTERS GANG
ÅS

Døpte
Emil Engstad Andressen
Sigrid Klyve-Skaug

Døde
Kirsten Nelly Glesne
Ole Jerven
Ragnhild Helene Jerven
Bodil Johansson
Terje Nielssen
Laurits Skytterholm
Rannaug Strand

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no

NORDBY

Døpte
Axel Dischler-Ekerby
Emma Eitzen Gamborg
Mia Deraas Johansen
Natalie Overvad
Emily Revell Rønnes
Tidemann Kvamme Syversen

Døde 
Kåre Haug
Ninni Jorid Hjelsvold
Fred Hallager Juul
Brita Margrethe Nybøe
Karin Solberg

Vi ønsker å gi den beste hjelp og veiledning

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

Vestby og Ås

Begravelsesbyrået
JAN-ODDLEIV GARDER

Ski - Kolbotn - Askim
Nesodden - Ås
64 91 49 00  (24t)

jolstad.no

Minnegave
Nordby menighetsråd vil takke for kr. 14 150 som ble gitt som 
minnegave til ungdomsprestens arbeid i Nordby, ved general
major Asbjørn Wehn Lerheims bisettelse i våres. Vi beklager 
at denne takken ikke er kommet med i Menighetsbladet 
tidligere. Olav Aardalsbakke, leder
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  KONTAKT KIRKENE I ÅS –

Ås kirkekontor
Kontortid man-, tirs-, tors- og fredag kl. 9–15, 

onsdag kl. 12–15. Tlf.: 64 96 23 40.

Nordby kirkekontor
Kontortid tirsdag og torsdag kl. 10–14.
Tlf.: 64 96 26 70.

E-post til menighetene
kroer.menighet@as.kommune.no
nordby.menighet@as.kommune.no
as.menighet@as.kommune.no

Ås kirkelige fellesråd
Tlf.: 64 96 23 30.
E-post: kirkevergen@as.kommune.no

Kirkeverge: Kristine Thorstvedt.  
Tlf.: 64 96 23 31 / 986 09 010.  
E-post: kristine.thorstvedt@as.kommune.no

Saksbehandler: Heidi Tomter Sire. Tlf.: 64 96 23 30 
 E-post: heidi.sire@as.kommune.no

Fellesrådets leder: Olav Aardalsbakke. Tlf.:  
905 18 577. E-post: oaardals@online.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

Ansatte i menighetene
Saksbehandler: Toril Strand Klemp.  

Tlf.: 64 96 23 40.  
E-post: toril.klemp@as.kommune.no

Saksbehandler/menighetskoordinator for Ås og 
Kroer menigheter: Linda Janson-Haddal.  
Tlf.: 64 96 23 47.  
E-post: linda.janson-haddal@as.kommune.no

Saksbehandler Nordby: Berit Eldor. E-post: 
berit.eldor@as.kommune.no.

Sokneprest i Kroer, Nordby og Ås:  
Jan Kay Krystad. Tlf.: 982 41 135.  
E-post: jan.kay.krystad@as.kommune.no.

Spesialprest: Sigurd A. Bakke. Tlf.: 990 15 790. 
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no.

Kapellan/ungdomsprest: Frøydis Haug. Tlf.:  
64 96 26 72 / 957 42 875.  
E-post: froydis.haug@as.kommune.no.

Kapellan: Ingrid Ulvestad Øygard. Tlf.: 959 19 318. 
E-post: ingrid.oygard@as.kommune.no.

Kateket i Kroer og Ås: Jenny Marie Ågedal.  
Tlf.: 64 96 23 44 / 404 20 902.  
E-post: jenny.marie.agedal@as.kommune.no.

Kateket i Nordby: Timea Bakay Holby.  
Tlf.: 64 96 26 74. / 909 39 054 
 E-post: timea.holby@as.kommune.no.

Kantor: Jostein Grolid. Tlf.: 412 87 055. E-post: 
jostein.grolid@as.kommune.no.

Organist: Hilde Veidahl Wang. Tlf.: 996 94 012. 
E-post: hilde.veidahl@as.kommune.no.

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

Kirketjenere: Daniel Hveding, Janne Birgitte 
Ueland. Kirketjenerkontakt Nordby: Olav 
Aardalsbakke.

Studentprest NMBU:  
Sigurd A. Bakke. Tlf.: 67 23 01 39.  
E-post: sigurd.a.bakke@nmbu.no.

Menighetsrådene
Kroer menighet: Menighetsrådets leder:  

Svend-Kristian Martinsen. Tlf.: 920 55 159. 
E-post: skmartinsen@gmail.com. 

Nordby menighet: Menighetsrådets leder:  
Olav Aardalsbakke. Tlf.: 905 18 577.  
E-post: oaardals@online.no.

Ås menighet: Menighetsrådets leder:  
Halvor Aarrestad. Tlf.: 918 29 961.  
E-post: hala.hjemme@gmail.com.

Ås arbeidskirke 
Drottveien 41, 1434 Ås.  
Utleie: Linda Janson-Haddal. Tlf.: 64 96 23 47. 
E-post: linda.janson-haddal@as.kommune.no.

Nordby menighetssenter 
Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro. Utleie:  
Olav Aardalsbakke. Tlf.: 905 18 577.  
E-post: oaardals@online.no. 

www.kirken.no/as
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30. des., Romjulssøndag, Luk 2, 25–35
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

31. desember, Nyttårsaften, Matt 11, 25–30
Kroer kirke kl. 16: Fellesgudstjeneste.

1. januar 2019, 1. nyttårsdag, Matt 18, 
19–20

Ås kirke kl. 11: Radiogudstjeneste. Se 
omtale s. 13.

6. januar, Kristi åpenbaringsdag, Joh 12, 
42–47

Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste med 
Helligtrekongersfest.

Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
juletregang.

Lørdag 12. januar 
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lys-

gudstjeneste.

13. januar, 2. søndag i åpenbaringstiden, 
Joh 1, 29–4.

Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

20. jan., 3. søn. i åpenb.tid., Joh 1, 15–18
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Åsgård skole kl. 20: Volleyballgudstjeneste 

sammen med KRIK, Omtale s. 10.

27. jan., 4. søn. i åpenb.tid., Luk 13, 10–17
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Misjonsgudstjeneste.

trosopplæring i den norske kirke

VELKOMMEN TIL KIRKE

Gudstjenestelista fortsetter på s. 24.

trosopplæring i den norske kirke

Arrangementet er en del av 
trosopplæringen i menigheten.

2. desember, 1. søn. i advent, Matt 21, 10–17
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. English 

translation.
Kroer kirke kl. 19.30: Lysmesse. Konfir

mantene deltar. Kroer AdHoc-kor med 
musikere.

Nordby kirke kl. 17. Lysmesse.

Ås arbeidskirke kl. 14: Julevandring med 
Tro og Lys Follo.

9. desember, 2. søn. i advent, Joh 16, 21–24
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste. Jule

verksted. Se omtale s. 5.
Ås kirke kl. 18: Lysmesse med Speiderne.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

16. desember, 3. søn. i advent, Joh 5, 31–36
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

23. des., 4. søn. i advent, Matt 1,18–25
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

24. desember, Julaften, Luk 2, 1–20
Moer sykehjem kl. 11: Gudstjeneste.
Ås kirke kl. 13.45, 15 og 16.15: Tre guds

tjenester.
Ås arbeidskirke kl. 14.30: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 14.30 og 16: To guds

tjenester.
Nordby kirke kl. 13.45, 15 og 16.15: Tre 

gudstjenester.

25. desember, 1. juledag, Joh 1, 1–14
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste for Ås 

og Kroer. English translation.
Nordby kirke kl. 13: Gudstjeneste.

26. desember, 2. juledag, Joh 16, 1–4a
Moer sykehjem kl. 11: Gudstjeneste.


