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Prestens hjørne

Om forsiden: Kroer kirke 5. november 2022. Søndag 4. desember blir det mere lys i mørketida i Kroer kirke, 
da er det lysmesse kl 18; se s. 9. Foto: Svend-Kristian Martinsen

En plass å høre til
Ser du på adventskalender på TV? Det er 
noe av det jeg koser meg mest med i advent. 
Det er deilig å få ta en pause fra alt mulig 
annet for en liten stund og bare være i barn
dommens juleforventning. 

I år får vi et gjensyn med NRKs «Snø
fall». Der følger vi ni år gamle Selma. For
eldrene hennes døde for mange år siden, og 
Selma bor nå i midlertidig fosterhjem hos 
den tilsynelatende svært stramme og følel
sesløse Ruth. Selma savner en familie, hun 
savner å ha noen hun hører til hos.

Jeg skal ikke røpe for mye, men én dag 
havner Selma i Snøfall. Det er en magisk 
verden der julenissen, Julius, bor. Og sakte, 
men sikkert, oppdager Selma at hun hører 
til flere steder enn hun var klar over!

Fortellingen om Selma får meg til å tenke 
på at Gud en gang kom til jorda, som et lite 
barn som også trengte et sted å høre til. 

Jesu far, Gud, bor i himmelen, og der 
er han til stede for oss alle som et slags 
nærvær overalt. Men Gud var ikke til stede 
som menneske på jorda med en kropp som 
kunne arbeide og tjene penger, lage mat og 
trøste. Han kunne ikke ta Jesus på fanget, 
eller legge teppet rundt ham om kvelden 
når han skulle sove, kysse ham på panna og 
ønske god natt. Han kunne ikke vente på 
Jesus med åpne armer når han kom hjem fra 
reise, og massere slitne føtter. Derfor måtte 
Gud finne noen andre Jesus kunne høre til 
hos den tida han var et menneske. 

Gud valgte seg ut Maria og Josef. Det var 
de som bar Jesus, bysset ham i søvn, lærte 
ham å lese og skrive, reparerte slitte klær 
og gredde ut flokene av håret hans. Og slik 
hørte Jesus hjemme både i himmelen og på 
jorda.

Du hører også til. Her på jorda, blant 
de som er glad i deg – og i evigheten, hos 
Gud. Du hører til, som Guds elskede barn, 
uansett og alltid. Det er ingenting som kan 
bryte det båndet, og det står der uavhengig 
av om du hører til noe sted ellers. Jesus kom 
til jorda for å styrke dette båndet, for å lære 
oss hvem Gud er, og for å åpne himmelen 
og fellesskapet med Gud opp for oss.

Vi skal ikke tenke smått om disse felles
skapene vi hører til i. Familie er ikke bare 
noe vi er født inn i, det handler ikke bare 
om gener eller DNA. Nei, familie er de 
menneskene som tar imot deg som du er. 
Som støtter deg, elsker deg, løfter deg opp 
og står ved din side. Familie er der du kjen
ner at du hører til, at du har en plass og at 
du er ønsket. Noen ganger må vi skape vår 
egen familie hvis familien vi er født i, ikke 
føles sånn eller ikke kan fylle alle de oppga
ver den skal. Og den familien kan være like 
viktig som den første familien din. 

Jesus lærte oss også hvordan vi skal la 
andre høre til hos oss. Han åpnet sitt liv 
og sin omgangskrets for alle, også for de 
som var utstøtt av samfunnet. Kanskje har 
du noen i din nærhet som du kan skape en 
plass for i ditt liv? Kanskje kan det bli et 
mål for julehøytiden og for det nye året som 
snart ligger foran oss.

Guds fred over dagene som ligger foran. 
Måtte du få hvile i at vi kan høre til hos 
hverandre, og at vi alltid hører til hos Gud.

Jane Christin Siewartz Dahl, kapellan.

Foto: Lena Saugen/NRK 
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Biskopens juleandakt 
Jeg liker så godt å vandre gatelangs i 
desember. Lysene som er tent i vinduene 
gir meg det jeg ofte lengter etter på denne 
tiden av året: julestemning. Den søtlige og 
forventningsfulle følelsen av at noe godt er 
i vente. Iblant siver lukten av pepperkaker 
ut fra et åpent kjøkkenvindu. Da kan jeg 
kjenne hvordan barnet i meg kroer seg og 
nærmest maler som en katt. Å, kunne jeg 
bare bli barn igjen!

I år tenker jeg ekstra mye på alle barn 
som ikke møter julen med en forventning 
om noe godt. Barn som gruer seg fordi de 
vet at deres voksne drikker mer enn ellers i 
julen. Fest og julestemning er ikke ord som 
bærer med seg gode følelser, men ubehag 
og frykt. Og jeg tenker på barn som lever 
i hjem der det ikke er nok penger til å lage 
den julen man ønsker. Vi vet at mange av 
oss strever ekstra med det nå. Økte utgifter 
gjør at det er vanskeligere enn på mange år 
å handle inn julemat og julegaver. 

I Ukraina og i andre krigsrammede land 
er muligheten for å feire jul avhengig av 
aggresjonsnivået i krigen. Vil det bli jule
fred? Slik noen soldater i skyttergravene 
under første verdenskrig selv valgte å ta en 
pause fra krigen og møtes i «ingenmanns
land» til fredelig utveksling av gaver? Det 
fortelles at den korte freden ble innledet av 
at soldatene begynte å synge julesanger til 
hverandre fra skyttergravene: Glade jul, 
hellige jul… Tenk om det kunne blitt jule
fred på jord! 

Frykten for krig er med på å prege livsfø
lelsen til mange av oss. De voldsomme rap
portene fra katastrofer forårsaket av klima
endringene gjør mange redde for fremtiden. 
Kraftkrisen og inflasjonen likeså. 

Det kan synes absurd å oppsøke jule
stemning midt i alt dette. Men jeg gjør det 
likevel. Fordi jeg trenger det. Jeg trenger en 
pause fra alt som skremmer og som skaper 
uro. Jeg får styrke av å oppleve at det gode 
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finnes og er like nært som et lys i et vindu 
eller duften av nystekte pepperkaker. Jeg 
tror soldatene i skyttergravene opplevde det 
samme. At når noe godt finner veien til oss 
og til våre hjerter, styrkes troen på at det 
onde ikke skal vinne. At mørket aldri skal 
overvinne lyset. Og slik får vi ny kraft til å 
tro på morgendagen og kjempe for at den 
skal bli god. 

Midt i mørkeste natten ble verdens lys, 
Jesus Kristus, født i en stall i Betlehem. Det 
var ikke mye julestemning der. Det var dyr 
som skubbet mot hverandre, lukt av møkk 
og svette, og på alle måter kummerlige 
forhold å starte et liv i. Men det skjedde 
likevel. Gud ble en av oss den natten. Vi 
trenger ikke frykte at Gud har forlatt oss 
når kriser truer og livet ser umulig ut. Nei, 
vi kan lytte til julefortellingens budskap 
om at Gud kommer til oss, midt i det mørke 
og vanskelige, og blir hos oss. Mørket skal 
aldri overvinne lyset. Det er det som er jule
stemningens uuttømmelige kilde. 

Så kan vi mennesker tenne lys og skape 
julestemning for hverandre. Noen ganger 
trenger vi å ta imot fra andre fordi vi selv 
ikke har noe å gi. Andre ganger kan vi gi og 
dele av vårt for at en som trenger det, skal 
ha litt mer å lage jul av. Vi bærer hverandres 
liv i våre hender. La oss se hverandre og 
dele med hverandre og være hos hverandre 
slik Gud er hos oss. Da kan julestemningen 
få vinger og varme mange menneskers 
skjelvende hjerter. 

Kari Mangrud Alvsvåg,  
biskop i Borg

Nå tennes tusen julelys,
det stråler rundt vår jord,
og himlens stjerner blinker ned
til liten og til stor.

Og over land og by i kveld
går julens glade bud
om han som fødtes i en stall,
vår Frelser og vår Gud.

Du stjerne over Betlehem,
send dine stråler ned
og minn oss om at julens bud
er kjærlighet og fred.

Til hvert et fattig hjerte send
et lysstreif ifra sky,
så finner det den rette vei,
og det blir jul på ny.

Tekst og melodi: E. Köhler
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Høygravid og på flukt

Katerina fra Odesa flyktet fra krigens 
grusomheter med babyen i magen. – Det 
eneste jeg ber om, er å føde i trygghet, sier 
hun. Hun husker godt den dagen krigen 
startet. Det var sent, og hun hadde lagt seg 
for kvelden. Plutselig ble hun revet ut av 
søvnen og våknet av kraftige skudd.

– Jeg visste ikke hva som foregikk, og 
vi forstod ikke at krigen hadde startet, før 
morgenen etter, forteller Katerina da vi 
møter henne på et flyktningesenter i byen 
Lasi i Romania.

Noen dager senere tok hun og famili en 
den tunge beslutningen om å forlate 
Ukraina og komme seg i sikkerhet. Barnet 
i magen ville hun beskytte for enhver pris, 
gjentatte ganger måtte hun søke dekning i 
bomberom når sirenene begynte å ule de 
siste dagene før flukten.

– Jeg fikk panikk og ville bare få babyen 
i magen i sikkerhet. Jeg klarte ikke å slappe 
av før vi krysset grensen, forteller Katerina.

Flukten tok henne hit til senteret i Lasi. 
Her får hun trygghet, mat og omsorg. Det 
er godt å vite at hun nå får all den hjelp hun 
trenger for å føde barnet sitt i trygge omgi
velser uten å trenge å frykte bomber og 
granater fra krigens herjinger i hjemlandet. 
På senteret her i Lasi bidrar Kirkens Nød
hjelp med blant annet mat og senger og med 
forebyggende tiltak mot menneskehandel.

En trygg fødsel
Katerina flyktet fra krigen sammen med 
moren, tanten og katten sin. Barnefaren 
til den kommende babyen måtte bli igjen i 
hjemlandet. 

Men først og fremst er Katerina takk
nemlig for at hun er i sikkerhet her på sen
teret i Romania og at hun kan føde barnet 
sitt i trygge omgivelser.

– Jeg vil reise hjem igjen, men jeg vet 
ikke når det blir mulig. Byen min er blitt 

ødelagt og må bygges 
opp igjen. For meg 
er trygge omgivelser 
for barnet mitt det 
aller viktigste nå, sier 
Katerina.

Vi skal snart feire 
jul, i takknemlighet 
og glede over Jesu 
fødsel. En fødsel som 
mest sannsynlig var en tøff erfaring for 
unge Maria. I en stall, i en fremmed by, 
langt borte fra familien. 

Jesus overlevde både fødselen og flukten 
den lille familien måtte legge ut på. Jesus 
overlevde spedbarnstiden på tross av den 
urolige verden han ble født inn i.

2000 år etter vet vi at nyfødte under 28 
dager står for nesten halvparten av døds
fallene blant barn under fem år. Mange 
fødes fortsatt i krig og konflikt, til sult og 
fattigdom. 

Vårt oppdrag er å redde liv og kreve 
rettferdighet for disse. Vi kan være med og 
gi nyfødte barn en trygg fremtid. Sammen 
med deg og dem kan vi bygge flere føde
avdelinger og sørge for tilgang til mat, rent 
vann, vaksiner og utdanning slik at flere får 
fylle fem år.

Tekst: Markus Plementas.  
Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.

ÅRETS VIKTIGSTE JULEGAVE
Vipps et valgfritt beløp til 2426

Send GAVE på sms til 2426  
og gi 250 kroner

Gavekonto: 1594.22.87248
Gi en fremtid i gave!
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Familiefredag
Vi har hatt hyggelige samlinger med fami
liefredag denne høsten. Siste samling før 
jul, 2. desember, er selvfølgelig juleutgaven: 
grøt med mandel i, juleverksted, julespill 
og juletregang! Her er du sikret julestem
ningen allerede tidlig i desember! Meld 
dere på til Jenny på tlf. 920 99 102 innen 
onsdag 30. november så vi er sikkre på at 
vi har nok mat. 

Til våren møtes vi igjen til taco middag, 
musikk og andakt, hobbyaktiviteter og 
andre aktiviteter for barna, kaffe og tid for 
en prat for de voksne. Vi starter med middag 
kl. 17 og har en felles avslutning kl. 19.00. 
Middag koster 70 kr for voksen og 40 kr for 
barn. Datoene denne våren er: 3. februar, 3. 
mars, 14. april og 12. mai. Velkommen!

Tweens (5.-7. trinn)
De fredagene det er familiefredag, er det 
også tweensklubb i Arbeidskirka fra kl. 19 
til 21. Dette er en åpen klubb der vi har ulike 
aktiviteter, vi spiser litt snacks og leker 
sammen. På bildet har vi mørke gjemsel i 
Arbeidskirka, der finnes det nemlig veldig 
mange gode gjemmesteder! I tillegg til 
på klubbkvelder møtes tweensgjengen til 
Tweens KRIK (idrettslek) i Rustadhallen 
4 ganger i det kommende vårsemesteret. 
Datoene legges ut på nettsiden. Det er også 
mulig å følge med på tweenstilbudet i appen 
Spond. Koden til gruppa er NVOYI.

1-2-3-gudstjeneste 
22. januar kl. 14.00 i Arbeidskirka
1, 2 og 3åringene i Kroer og Ås er spesielt 
inviterte denne dagen, og de mottar også en 
liten gave fra menigheten. 1åringene får 
den fine keramikk-dåpsduen sin som har 
hengt på dåpstreet siden de ble døpt. Nå 
skal trærne få nye duer gjennom hele 2023.

Vi ønsker både store og små velkommen 
til en hyggelig samling i Arbeidskirka.
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Babysang
på Nordby menighetssenter og i Ås 
arbeidskirke 
Gjennom hele høsten har det vært babysang 
på torsdager både i Nordby (10–11.30) og i 
Ås (11–13).  Mange mødre har møtt opp og  
sunget, danset og ikke minst kost seg med 
vafler og kaffe i godt fellesskap.

I desember har vi julepause, men vi star
ter opp igjen 12. januar. Det er «dropin», 
så du behøver ikke melde deg på i forkant. 
Babysang koster 30 kr gangen.

Velkommen!

Konfirmantkickoff og 
bibelworkshop!
Konfirmantene i kommunen er allerede 
godt i gang. De har blant annet deltatt på 
kickoff, oppstartsamtaler og bibelwork
shop. Sistnevnte var felles for alle Kroer, 
Nordby- og Ås-konfirmantene, og nesten 
90 konfirmanter var samlet i Arbeidskirka 
den kvelden. God stemning! 

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med 
gjengen og til å bryne oss på små og store 
spørsmål sammen med dem. 

Tekst og foto: Jenny Marie Ågedal. kateket

Ås kirkeakademi 
Tirsdag 31. januar 2022 i Ås kulturhus, 
Halvor Moxnes, professor emeritus fra 
teologisk fakultet, Universitetet i Oslo. 

Svarte kong Baltasar – Rasisme i jule
krybben? Fortellingen om vismennene fra 
Østen er vidt spredt i kirkekunst og folke
fromhet gjennom århundrer. Men hva skjer 
når kongene havner i en kryssild av debatt 
om rasisme, kolonihistorie og slavehandel? 

Solveig Nielsen
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Advents- og julekonserter
• Fredag 25. november kl. 19.00. Ås kirke. 

Konsert med «Early Voices».  
• Tirsdag 29. november. Tre konserter 

i Ås kirke: kl. 17.00, 19.00 og 21.00. 
Studentenes julekonsert. Kantor Hans 
Dur Molvik. Husk påmelding.

• Søndag 4. desember kl. 18.30. Nordby 
kirke. Julekonsert med Nordbykoret.

• Onsdag 7. desember kl. 18.00. Nordby 
kirke. Julekonsert med Kulturskolen i Ås.

• Onsdag 7. desember kl. 19.00. Ås kirke. 
Julekonsert med Ås Gospelkor.  

• Lørdag 10. desember kl. 16.00. Ås kirke. 
Konsert med Ås jente og guttekorps.  

• Søndag 11. desember kl. 17.00. Ås 
kirke. Luciakonsert med Ås barne og 
ungdomskantori, Ås kirkekor og Ås 
korforening. Musikkspillet «Nikolas fra 
Patara» av Ivar Skippervold. 

• Tirsdag 13. desember kl. 18.00. Ås kirke. 
Julekonsert med musikklinjen ved Ski 
videregående skole  

• Torsdag 15. desember kl. 18.00. Ås kirke. 
Julekonsert med Kulturskolen i Ås.

• Fredag 16. desember kl 19. Nordby Kirke. 
Konsert med: Upper Tunes, Caroline 
Myrland Siblini, Celine Marie Jensen, 
Birgit Hole Slørstad, Thomas Gut
tormsen og Hans Dur Molvik. Vi skal 
drømme oss bort i julens mange gode 
følelser. Gratis inngang, kollekt til nytt 
flygel til kirken ved utgang.

• Onsdag 21. desember kl. 19.00. Ås kirke. 
Julekonsert med «Classica», Anne Chris
tine og Jostein Grolid.

• Fredag 23. desember kl. 20.00 og 22.00. 
Ås kirke. Julekonsert med ÅsEnsemblet.  

Julekonserter med elever og 
lærere fra Kulturskolen
Kulturskolen i Ås ønsker elever, foresatte, 
venner og menighet velkommen til gra
tis konserter i Nordby kirke, onsdag 7. 
desember kl. 18.00, og Ås kirke, torsdag 15. 
desember kl. 18.00.

Kom i førjulsstemning ved å høre solis
ter og ensembler fra kulturskolen fremføre 
musikk i ulike sjangre.

Besøk gjerne vår nettside for å lese mer 
om kulturskolens tilbud: https://www.
as.kommune.no/kulturskolen

Maria Sjøberg, inspektør på Kulturskolen

Lucia-konsert i Ås kirke 
Søndag 11. desember kl. 17.00
Medvirkende: Ås Barne og ungdoms
kantori med unge solister; Ås Korforening, 
dir. Christian Killengren; Ås Kirkekor, dir. 
Jostein Grolid.

Velkommen til en livlig og flott konsert 
med en herlig blanding av unge og voksne 
aktører! I år er det Barne- og ungdoms
kantoriet, Ås kirkekor og Ås korforening  
som har slått seg sammen for å gjennomføre 
en tradisjonsrik Luciakonsert. Kantoriet 
planlegger å framføre musikkspillet «Niko
las fra Patara» med unge og voksne aktører. 
Spillet handler om biskopen St. Nikolas, 
ham vi kan kalle forløperen til julenissen 
(Santa Claus), og hvorfor han begynte å gi 
gaver. Det blir et stemningsfylt og rørende 
Luciaopptog, og korene fremfører kjente 
og mindre kjente julesanger. Tilhørerne vil 
selvfølgelig også få gleden av å stemme i 
med sangen i løpet av konserten!

Det er som alltid fri adgang, men det er 
fullt mulig å gi en kollekt etter konserten til  
dekning av kantoriets utgifter. 

Konserten er støttet av Ung Kirkesang 
(www.sang.no) og arrangeres av Ås Barne 
og ungdomskantori.
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Den vakre desembernatten
Endelig, endelig, skal ÅsEnsemblet få 
synge julen inn igjen i Ås kirke, lille julaf
ten, fredag 23. desember. To år på rad har 
pandemien stoppet korets stolte tradisjon. 
Nå er ÅsEnsemblet klar med en perlerad 
av vakre julesanger. Koret akkompagneres 
av pianist og cellist. – Vi gleder oss, og 
håper å fylle kirkerommet to ganger denne 
kvelden, sier dirigent Inger Torbjørnsen. 
Som tidligere blir det to konserter, klokka 
20.00 og klokka 22.00. Billetter kjøpes via 
korets hjemmeside. Etternølere kan også 
kjøpe i kirkedøra.  

Torstein Hvattum

Fra konserten i 2017. Foto: Bonsak Hammeraas

Lysmesse i Kroer kirke
Alle er velkomne til Kroer kirke på søndag 
4. desember kl. 18.00. Det blir en fin stund 
sammen der konfirmantene blir presen
tert, og Kroer Adhockor synger advents
sanger. Vi har med oss Anne Christine 
Pittet Grolid og Jenny Marie Ågedal, Per 
Kristian Aschim på piano og Halvor Bek
ken AschimTeigum på bass. Medvirkende 
prest blir Ingrid Øygard. Kom og bli med!

Karin McGregor

Jul i Kroer. Foto: Gro Elin Vinnes Tutturen.



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 202210

Festival og fellesskap til 
inspirasjon, tilhørighet og glede  

I år igjen fikk Tria Ås gleden av å være med 
på Barnefestivalen på Østlandet, sammen 
med nesten 200 andre barn – blant andre 
også Nordby Kid Sing. En fin oktoberhelg 
i Lommedalen la gode rammer for aktivitet 
både inne og ute i regi av KFUKKFUM 
Region Oslo og Akershus. 

Våre deltakere fikk delta på myldretorg 
med utkledning, tskjorteverksted, hop
peslott og håndarbeid hvor mange ulike 
ting kunne lages. Videre fikk vi gode 
måltidsfellesskap, samlinger med musikk, 
lek og tro, og nye bekjentskaper fra andre 
grupper på Østlandet. På globalløp fikk vi 
utfordret oss til å bidra til å lære om og løpe 
for bistandsarbeid til traumebehandling for 
barn i SørSudan som ikke har de samme 
forutsetningene som oss. 

Det er stor stas å samles rundt show, fel
lesdans, konkurransekveld og overnatting i 
sovepose. Det gir motivasjon og inspirasjon 
til å utvikle vårt tilbud i Tria Ås, og barna 
fikk mange nye ideer til aktiviteter gjennom 
en slik helg. Helgen var veldig innholdsrik 
og varte fra lunsj til lunsj. Dette skjer hvert 
år, og vi inviterer gjerne flere med på dette 
neste oktober. Og som en av årets deltaker 
sa på vei hjem: 

– Det er veldig gøy å være på overnatting 
hvor det skjer så mange aktiviteter. Glad for 
at det skjer igjen til neste år.

Vi gleder oss til å skape nye samlinger i 
Tria for både musikk, friluftsliv, matlaging 
og lek til våren igjen. Men først inviterer 
vi til juleavslutning fredag 25. november 
med adventsstemning hvor vi lager ting 
sammen, synger julesanger og – hvem vet – 
kanskje det blir noen overraskelser.

Tekst og foto: Kari Klyve-Skaug 
 og Ingvild Storvoll
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18. oktober lanserte Kirkens Nødhjelp pro
sjektet “Kraft til å bære” med stor konsert 
i Trefoldighetskirken i Oslo. Med i barne
koret stod Nordby Kid Sing sammen med 
barnekorene fra Holmlia, Holmlia Tween
Sing og HoBaKLUZZ. 

Byggeklosser til skole og kirke
“Kraft til å bære” rommer diverse bygge
klosser til musikal, konsert, trosopp læring 
og gudstjeneste og er laget til bruk både 
i skole og i kirke. Sangene, manuset og 
samtaleopplegget tar oss med på en reise 
inn til FNs bærekraftsmål og viser oss 
både de fine og de utfordrende tingene med 
verdenen vår på en engasjerende måte som 
både store og små skjønner. 

Da vi i Nordby Kid Sing ble spurt om å 
være med på lanseringskonserten til ”Kraft 
til å bære”, var det ikke noen tvil om vi 
skulle si ja. Det er viktig for oss at barna 
skal få oppleve å være med på større opp
setninger og arrangementer for å få følelsen 
av å være en del av et stort barnekormiljø 
på Østlandet. 

Suksess allerede på første øvelse 
Vi begynte å øve på sangene da vi startet 
opp i august, og etter hvert ble de gjeve 
soloene også delt ut. Etter første øvelse 

sammen med barna i Holmlia satt de ans
varlig voksne igjen med stjerner i øynene 
og oppfatningen om at dette blir et ordentlig 
bra prosjekt.

Spente barn
Så kom konsertdagen 18. oktober. Grunnet 
strømsparing i alle kirker var Trefoldighets
kirken også satt ned til 15 grader, og barna 
var kledd i ulltøy under kortrøyene. Smi
let og spente øyne var på plass, og snart 
skulle stolte foreldre og resten av publikum 
komme inn dørene. 

Stående applaus 
Etter halvannen time med gjennomganger 
og pizza startet konserten 19.00. Med pro
fesjonelle musikere på siden og i våre øyne 
“verdens flinkeste barn” på scenen ble dette 
ikke noe annet enn en magisk konsert. Selv 
om de minste begynte å gjespe og henge 
med øynene litt utpå etter en lang dag, ga 
de alt, og det resulterte i stående applaus 
etter siste sang. 

Nå begynner julesesongen for oss i 
Nordby Kid Sing, men denne opplevelsen 
er noe vi kommer til å ta med oss i lang tid 
fremover. Om du vil lese mer om prosjektet 
eller sjekke ut innholdet, kan du gjøre det 
på www.krafttilåbære.no

 Marianne Instanes Mathiesen, 
dirigent, Nordby Kid Sing 

Nordby Kid Sing på lanseringen av ”Kraft til å bære”

Foto: Hans Olav Baden
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Ungdomsarbeidet i Ås menighet
Ungdomsarbeidet i Ås menighet består av 
to ulike enheter som driver med litt for
skjellige ting. Alle ungdommer fra 8.klasse 
og oppover skal være velkommen hos oss. 
Har du lyst til å komme, men ikke har vært 
med før? Ta gjerne kontakt med barne og 
ungdomsprest Ingrid (kontaktinfo under). 
Ungdomsarbeidet i Ås menighet består av 
D41 – Åsome og KRIK Ås. 

D41 – ÅSOME
Ungdomsarbeidet, tilknyttet KFUK/
KFUM, samles i Ås arbeidskirke hver 
fredag kl. 19.00–22.00. Her møtes ung
dommer i alderen 13–20 år for å ha det 
gøy sammen. Programmet er variert og 
inneholder blant annet leker, musikk, dans, 
hobbyaktiviteter og konkurranser. Her kan 
også ungdommene være med å bestemme 
programmet og komme med innspill til hva 
de ønsker å gjøre disse fredagskveldene. 
I løpet av kvelden har vi også en samling 
hvor vi tenner lys, leser en bibeltekst og får 
høre noen fortelle om sin tro. I D41 reiser vi 
også på turer og festivaler i regi av KFUK/
KFUM. Du er hjertelig velkommen til å 
delta i fellesskapet!

Programmet frem til jul er følgende: 
• 25. november – øving til juleopptreden 

på Moer sykehjem
• 2. desember – pepperkakebaking og 

øving til Moer
• 9. desember – opptreden på Moer syke

hjem med påfølgende kosekveld hos en 
av lederne etterpå

• 16. desember – grøtfest og ungdoms
gudstjeneste.

KRIK – kristen idrettskontakt
KRIK Ås er en forening for idrettsglad 
ungdom i alderen 13–19 år som ønsker å ha 
et kristent treffsted. Vi samles cirka annen-
hver søndag kl. 19.00–20.45 i flerbruks-
hallen på Rustad skole.

Aktivitetene er uhøytidelig idrettslek 
og ballaktiviteter. Vi drar også på turer og 
deltar på enkelte cuper. Kunne du tenke deg 
litt mosjon annenhver søndag i et godt fel
lesskap? Velkommen på KRIK! 

Datoene frem til jul er følgende: 
• 27. november – vanlig samling i Rustad 

flerbrukshall
• 11. desember – tur til Rush trampo

linepark
• 16. desember – grøtfest og ungdoms

gudstjeneste.
Det er også mulig å følge med på ungdoms
tilbudet i appen Spond. Koden til gruppa 
er KQZQZ. Har du spørsmål, ta kontakt 
på epost: IO484@kirken.no eller tlf.: 
95919318. Ingrid Ulvestad Øygard, 

 barne- og ungdomsprest

Stemningsbilde fra Ten Sing seminar. Foto: Fayo 
Boki og Janice Iversen. 
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RØST
I sommer deltok tre av våre ungdommer i 
D41 på RØST. RØST er en nasjonal festival 
i regi av KFUKKFUM for ungdommer i 
klubb og Ten Sing. Ungdomsarbeider Mar
tha har snakket med Klara, Marthe og Pia 
og hørt hvordan de opplevde festivalen. 

– Jeg vil si RØST var en veldig fin opp
levelse. Vi ble veldig godt tatt imot. Vi ble 
kjent med mange nye folk, og alle var kjem
pegreie, forteller Pia.

Marthe henger seg på: – Jeg synes det 
var veldig gøy. Masse forskjellig å gjøre 
i løpet av dagen. Vi ble delt inn i camp
grupper sammen med mange fra andre 
steder. Vi hadde morgenshow hver dag med 
ulike tema, sang og dans. Vi var på stranda 
en dag. Hadde disko og showkveld hvor 
det var vi som skulle gjøre noe. Vi hadde 
også noe som het parktid, hver kveld i en 
park med en scene og benker. Det var en 
kiosk der med litt godteri og sånt. Alt i alt 
en veldig fin og lærerik opplevelse som jeg 
ikke kommer til å glemme.

Annethvert år arrangerer KFUKKFUM 
Norge og KFUMKFUK Danmark RØST
festivalen og Wonderful Days. Neste år er 
det altså Danmark sin tur, og ryktene tilsier 
at ungdommene er gira på å sette kursen 
sørover for mer festivalstemning!

Ten Sing-seminar
Fayo og Janice i D41styret deltok på Ten 
Singseminar på Sunnmøre folkehøgskule 
i Ulsteinvik i sommer. Også disse har ung
domsarbeider Martha tatt seg en prat med. 

«Det var en fantastisk opplevelse!» 
På seminaret kan deltakerne velge 

mellom undervisning i alt fra å spille et 
instrument, til konsertproduksjon, drama, 
dans, teknikk, styrearbeid, samfunnsenga
sjement og mye mer. Janice gikk teknikk
seminar der hun lærte å styre lyd og lys, 
mens Fayo dansa seg gjennom uka. 

De forteller videre at de hadde morgen
samlinger hver dag der de dansa og sang. 

– Vi hadde også sporty/fritid, felleskor, 
kveldsprogram, kveldstanker/skumrings, 
ganggrupper og mye mer. Fredag kveld 
var det åpen scene, og lørdag kveld var det 
konsert hvor alle viste hva de hadde lært i 
uka. Det var veldig morsomt å se på, og en 
opplevelse vi aldri kommer til å glemme.

Ten Singseminar er et nasjonalt arrange
ment i regi av KFUKKFUM hvor en lærer 
mer om Ten Sing, seg selv og å lede andre. 
Seminaret har deltakere fra hele landet, og 
ungdommene ble godt kjent.

– Vi fikk mange nye venner som vi savner.
Det er ingen tvil om at jentene koste seg 

på seminar og at det ga mersmak.
– Utrolig gøy, lærerikt og bare helt 

fantastisk egentlig! – Ja helt enig, vi skal 
tilbake neste år!

Martha Johanne Pedersen

Stemningsbilde fra RØST. Foto: Pia Sankhayan

Ten Sing seminar. Foto: Fayo Boki og Janice Iversen.
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Grønn spalte

Å være en venn av livet
«Mitt ønske er å besynge skjønnheten og 
gleden som krigen truer med å utslette. 
Krigeren lytter gjerne til gjøkens rop og 
lerkens triller. Og slik som disse livsgledens 
bevingede budbærere aldri lar seg bringe til 
taushet av krigens tordenvær, men stadig 
på nytt synger Skaperens pris, slik bør også 
menneskene i onde og harde tider besynge 
det gode.»

Ordene er fra Evert Taubes forord til 
visesamlingen Sjösalaboken (min overset
telse), utgitt under andre verdenskrig, i 
1942. Blant visene her finner vi Sjösala vals, 
den berømte sangen som begynner med at 
Rönnerdahl «han skuttar med ett skratt ur 
sin säng», og hvor hver strofe avsluttes med 
de fire blomsternavnene «gullviva, mandel
blom, kattfot och blå viol».

I fjor fikk jeg en henvendelse fra Teolo
genes klimaaksjon med spørsmål om jeg 
ville holde preken og også forsøke å skrive 
en ny salme til en gudstjeneste i Oslo dom
kirke, under overskriften «Klimamesse». 
Da ønsket jeg å ta utgangspunkt i noe av 
den samme holdningen som Taube legger 
for dagen i sitatet ovenfor. Den nye salmen 
skulle på den ene siden takke og lovsynge 
Skaperen for jordens rikdom og skjønnhet, 
og samtidig ville jeg at den skulle si noe 
om sammenhengen mellom å være en som 
verner livet på jorden, og en som tror på 
livets Gud.

I salmen tiltales Gud på en måte som 
nok vil virke fortrolig for mange, men som 
likevel bærer på noe nytt – tror jeg: «Du liv 
i alt som lever, du kraft i alt som gror». Det 
er en velkjent bibelsk tanke at Gud er livets 
kilde, at det er i Gud vi «lever, beveger oss 
og er til», men ofte er det likevel som om 
Gud, i kristen forkynnelse, blir forflyttet til 
et annet sted, til en annen virkelighet eller 

dimensjon. Det etableres et skille mellom 
det «naturlige» og det «overnaturlige», hvor 
Gud henvises til sistnevnte sfære. Denne 
salmen er et forsøk på å uttrykke troen på at 
Gud er kraften som bærer alt liv, her og nå, 
og ikke bare en fjern skikkelse som ga et 
ellers selvgående skaperverk en første gnist 
i en for lengst forgangen urtid. 

Salmeteksten ble skrevet med melodien 
«Du Ord frå alle æver» i tankene. Den kan 
også synges for eksempel på «Den blom
stertid nå kommer».

Du liv i alt som lever,
du kraft i alt som gror,
å, hør min takk for livet
som myldrer her på jord!
Jeg lover at jeg aldri
vil ta en dag for gitt
på denne rike stjernen
hvor jeg har hjemmet mitt.

Når makten stadig stjeler
det livet lever av,
tar våre fjell og skoger,
vårt åkerland, vårt hav,
må noen stå og hegne
om det som er igjen,
og hver og en som våger,
skal kalles Livets Venn.

Du liv i alt som drepes,
du kraft som brytes ned
av maktens tusen redskap:
Tving dødens makt i kne,
slik du lot livet spire
da jorden vår var tom,
og brøt deg ut fra graven
til tross for død og dom!

Sindre Skeie 2021

For Grønt utvalg, Sindre Skeie
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Gjør det lille du kan 
“Gjør det lille du kan” er en salme av Lina 
Sandell som kom til å bety mye for meg i 
livet. At det lille jeg gjorde, betød så mye, 
var godt for meg å høre. 

Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt, 
stå ei ledig mens dagene flyr!
Etter vår kommer høst, og på dag følger natt, og 
kan hende ny morgen ei gryr.
Mens det ennå er tid, så Guds ord på ditt sted, og 
din gjerning skal modnes i fred.

Lina Sandell

«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. 
Den er evangeliet i handling og uttrykkes 
gjennom nestekjærlighet, inkluderende fel
leskap, vern om skaperverket og kamp for 
rettferdighet.» heter det i  Plan for diakoni, 
Den norske kirke, 2020.

Nå har vi endelig fått vår diakon i menig
hetene. Karen Elisabeth Lund Dahl ble 
ansatt våren 2020. Hun startet et forbilled
lig arbeid, men ønsket jobb nærmere boste
det og sluttet etter ett år. Halvor Bekken 
Aschim har vokst opp i Ås og er nå etablert 
med bosted her, så vi har håp om at han blir 
en stund. En god kar i denne flotte jobben!

Diakoni har for meg vært og blitt en 
hjertesak; det er så viktig at troen vår gir 
resultater i medmenneskelighet.

Jeg ble med i Diakoniutvalget i Ås menig
het fra 2007. Behovet for en diakon i Ås var 
åpenbart for meg, og jeg fulgte spent med 
på to utvalg som utredet diakonbehovet i Ås 
kommune i 2009 og i 2011. Konklusjonene 
var klare: Vi trengte en diakon for syke og 
eldre.

Jeg var med i Menighetsrådet for Ås fra 
2009 til 2019. Der ble det en del saksbe
handling, også i diakonsaken. Etter hvert 
ble det enighet om å etablere et diakoni
fond. Fondet ble viktig for Diakoniutvalgets 
søknader om diakon/diakoniprosjekter og 
til slutt også en hel diakonstilling. 

Prost Hege Fagermoen bragte fram  
behovet i Borg bispedømme ved utlysing av 
midler, og vi ble tildelt 200.000 per år fast 
for en ungdomsdiakon. Prost og kirkeverge, 
stab og menighetsråd dro prosessen videre 
til det ble mulig å etablere en hel stilling.

I Kroer, Nordby og Ås har vi nå del i en 
prostidiakon for Søndre Follo, og en hel
tidsansatt diakon, spesielt for ungdom.

For oss som er engasjert i diakoni og dia
koniutvalget, er det ganske klart at flere enn 
ungdommene trenger en diakon eller prest.

Sosial kontakt (nestekjærlighet, inklude
rende fellesskap) og aktivitet er viktig, også 
når vi blir eldre; det er der vår vesentligste 
oppgave ligger i Diakoniutvalget:

Vi skjønner at vår nye diakon vil ha 
mange oppgaver blant ungdommene, men 
håper også å se deg blant oss i Diakoni
utvalget. Velkommen Halvor, og lykke til!

Gro Mette Rønningen, supplert av   
Terje Sørhaug, Diakoniutvalget

Halvor Bekken Aschim-Teigum ble vigslet til diakon 
i Ås kirke 23. oktober 2022. Foto: J.M. Aagedal
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Aina Bjørnereim leste begrunnelsen da Gunder Skiaker ble meget overrasket over å få Kongens fortjenest-
medalje i Ås Arbeidskirke søndag 30. oktober. Foto: Svend-Kristian Martinsen

Ås arbeidskirke søndag 30. oktober var fullsatt da Gunder Skiaker mottok Kongens fortjenestmedalje; det ble 
feiret med kake og kirkekaffe. Gudbrand Skiaker bak til høyre. Foto: Jenny Marie Ågedal

Gunder Skiaker fikk Kongens fortjenestmedalje
Søndag 30. oktober ble en stor dag for Gun
der Skiaker! Han er allerede blitt  62 år og 
pensjonist, og har siden 1973, i nærmere 50 
år nå, vært frivillig i KFUKKFUMs ung
domsarbeid i Ås menighet. Vi nevner blant 
annet voksenleder i D 41, Klubben og Ten 
Sing. 

Vi takker deg Gunder for ditt smittende 
engasjement og ditt utrettelige arbeid! Du 
har skapt et hjem i Arbeidskirka for genera
sjoner av unge her i Ås. Medaljen er så vel
fortjent, og vi gleder oss til å høre hvordan 
det var å besøke kongen.

TUSEN TAKK, GUNDER!
Redaksjonen i Menighetsbladet,  

i kø blant gratulantene.
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      Quiz
1. Juleevangeliet som leses julaften, er fra 

Lukas kapittel 2; hva leses som evange
lium 1. juledag?

2. Når feires juledag i Georgia? (Landet, 
ikke staten i USA)

3. På Island spiser mange hangikjøtt på 
julaften. Hvilket kjøtt er det?

4. Hvem var landshøvding i Syria da Jesus 
ble født, ifølge Lukas?

5. Mange ser på ”Tre nøtter til Askepott” 
på julaften;hvilket år ble den spilt inn? 

6. Har Mikke og Minni Mus vært gift?

7. Hvem skrev teksten til ”Jeg er så glad 
hver julekveld”?

8. Fullfør denne strofen (3 neste ord): «Eg 
heiter Håvard Hedde og er så …….

9. I England er 2. juledag en stor fotball
dag; hva kalles dagen der?

10. Luciadagen markeres 13. desember. 
Hvilken øy kom Santa Lucia fra? 

Svarene finner du på side 23.
Quizmester: Atle Eikeland

Tro, hopp og kjærlighet
10., 11. og 12. februar 2023 skal menig
hetene konkurrere i hopp: Ås, Kroer og 
Nordby mot Ski mot Tomter. Her må alle 
delta, liten som stor, barn som voksen, med 
og uten erfaring. 

Hopp i det utstyret dere er vant til å 
bruke, f.eks. slalomski, langrennski, tele
markski, hoppski. Hjelm er anbefalt. Da 
må vi ha med oss både tro og kjærlighet til 
hverandre. Kollenhopp kommer med kjente 
hoppere og det blir premier.

10. februar samles vi på Ramlapinnen ved 
Ås Kirke kl. 18. Det blir en kort bønn for 
alle hopperne før vi setter utfor. Soknepres
tene og prosten hopper selvfølgelig også. 
Det blir individuell premiering av lengste 
hopp og premiering av hvilken menighet 
som hopper lengst.

11. februar samles vi i Ellingsrudkollen 
i Ski kl. 10 for frihopping, deretter bønn 
for hopperne kl. 12 før hopprenn kl 12.30. 
Proster og prester hopper her også!

Søndag 12. februar samles vi i Grans
kollen i Tomter. Frihopping fra kl. 10, 
der etter gudstjeneste med nattverd i unna
rennet før vi kjører hopprenn kl. 13.00. 
Her hopper selvfølgelig også prest, prost, 
skriver og fut! Sammenlagt premieutdeling 
kl. 14.00.

Tekst og foto: Hans Dur Molvik

Sokneprestene Svein Filtvedt Elgvin, Tomter, Sarah 
Olsson, Ski, og Tom Egil Nordengen, Ås, Nordby og 
Kroer helt klare til menighetsmesterskap i skihopp.
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Mimrespalten
Kirkens Nødhjelp er 75 år
Kirkens Nødhjelp, KN, ble etablert i 1947, og fra begynnelsen av 60-tallet var det ikke bare nødhjelp 
som sto på programmet. Det første langsiktige prosjektet tok for seg jordbruksutvikling i Nigeria. To 
sentrale familier fra Ås reiste da til det vestafrikanske landet.

Kirkens Nødhjelps norske stab i Nigeria samla til 17. maifeiring i Abakaliki i 1964. Fra venstre: Halvor 
Aschjem med seks måneder gamle Benedicte på armen og kona Tove Ravnsborg Aschjem; bak til høyre Edvard 
Nordrum og Johanne Nordrum, Elg Ola Nordrum foran med tromme ved sida av søster Siv. Jorid Nordrum 
gikk på internatskole i Kamerun og deltok ikke på 17. maifeiringen.

Tekst: Jon Kr. Øiestad
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Kirkens Nødhjelp 75 år
Brød, vann, fred og forsoning
Kirkens Nødhjelp ble stifta i oktober 1947 
da Menighetspleiernes Landsforbund satte 
i gang en egen innsamlingsaksjon for nød
lidende mennesker i Tyskland. Derfor kan 
KN se tilbake på 75 års virksomhet i år. I 
dette Menighetsbladet velger vi å mimre 
om Åsfolk som har vært aktive i KN.

Nigeria i VestAfrika blei KNs første 
bistandsland, med jordbruksprosjekt i Aba
kaliki i 1962. Prosjektet hadde en stab av 
svært motiverte fagfolk fra Norge og fra 
Ås. Deretter kom nødhjelpen til sultram
mede i Biafra i 1966. Mange forbinder ennå 
KN med Elias Berge, den sunnmørske 
‘fisker presten’ som fortvilet vendte hjem 
fra krigens herjinger og ba det norske folk 
om hjelp. Folk svarte i en grad som vi aldri 
har sett siden. 

Ås-profiler i Kirkens Nødhjelp
Halvor Aschjem (1937–2005) dro som 
fersk agronom, sammen med kona Tove,  
til Nigeria i 1962, til KNs nyoppretta 
jordbruks prosjekt i Abakaliki. Halvor var 
knytta til utvikling av jordbruket i om rådet, 
og Tove arbeidde med stort engasjement for 
mor, barn og helse. Dette skulle bli starten 
på et livslangt bistandsengasjement, med et 
særlig landfokus på Nigeria, Kenya, Sudan 
og SørSudan. Halvor veksla mellom ulike 
stillinger hjemme og ute, og med land og 
prosjektansvar på KNs hovedkontor i Oslo. 
I perioden 1987–1994 var Halvor utenlands
sjef hjemme og stedlig representant for Øst 
Afrika med sete i Nairobi.

Dette ga Halvor Aschjem en spesiell 
innsikt og forståelse av konflikten mellom 
sør og nord i Sudan og medførte at han 
ble norsk spesialutsending for Utenriks
departementet i langvarige forhandlinger 
som førte fram til at Sør Sudan fikk selv
stendighet som nasjon.

Halvor Aschjem fikk stor anerkjennelse 
for innsatsen gjennom sitt  engasje ment. 
Lokalt kom dette til uttrykk ved at Ås 
Rotaryklubb tildelte han sin høyeste utmer
kelse, Paul Harris, i 2005. Arne Pedersen, 
president i klubben det året, foretok utdelin
gen, og han har gjort seg disse refleksjonene 
i ettertid:  ‘Jeg skulle bare ønske at Halvor 
hadde fått utmerkelsen tidligere. Det hadde 
han fortjent. Dette var tanker jeg hadde 
under Halvors begravelse i en overfylt Ås 
kirke. En begravelse er nesten alltid trist, 
men den kan også være noe mer. Det gikk 
nok opp for mange at hans innsats, særlig 
i Afrika, hadde vært uvanlig og langt mer 
betydningsfull enn det de fleste kjente til. 
I begravelsen var Afrika representert ved 
Paride Taban, katolsk biskop i SørSudan; 
dette som et symbol på den brobygging 
Halvor representerte. Fra tidligere kjente jeg 
til arbeidet i Kenya og hjelpearbeidet med 
den dramatiske luftbroen fra São Tomé. 
Hans arbeid i Sudan var mindre kjent, men 
kanskje det viktigste. Under begravelsen 
vandret mine følelser fra det triste til en 
takknemlighet for alt det Halvor Aschjem 
hadde fått utrette’.

Halvor Aschjem i budsjettsamtalene for en ny 4-års-
periode for Sudanprogrammet i Sør-Sudan i 1977. 
Foto: Jon Kr. Øiestad
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Edvard Nordrum (1925–2002) hadde 
utdannelse både som veterinær og som 
sivilagronom. Han var den første bistands
arbeideren KN sendte ut til et langsiktig 
bistandsprosjekt. Etter tre år i Nigeria 
flyttet han og familien til Ås der Edvard 
var forsker på Norges landbrukshøgskole. 
I 1968 arbeidet han for Det lutherske ver
densforbund under Biafrakrisen, og i to 
år fra 1979 var han landbrukskorrdinator 
i KNs Sudanprogram. Fra 1976 var Nord
rum leder for personalavdelingen ved KNs 
hovedkontor. Hans siste engasjement var 
som prosjektleder for organisasjonens hiv 
og aidsarbeid, nytt og ganske kontrover
sielt den gangen. Edvard var også medlem 
av styret i NORAD. Mange er klar over at 
Edvard Nordrum hadde et aktivt engasje
ment for kirken og menighetslivet her i Ås. 
Han var nøktern i sin livsførsel og hadde en 
egen evne til å få kontakt med folk, både 
ute og hjemme. Utallige historier verserer 
om hans mange påfunn og kreative idéer.

Edvard Nordrum fikk Kongens fortjenst
medalje i gull. Atle Sommerfelt, den gang 
generalsekretær i KN, uttalte ved den anled
ningen –Edvard valgte bort en komfortabel 
akademisk karriere til fordel for det å tjene 
andre. For Kirkens Nødhjelp har han tatt på 
seg pioneroppgaver og vært med på å lede 
organisasjonen i viktige overgangs faser. 
Det er med stor glede vi ser at Nordrum 
mottar Kongens fortjenestmedalje i gull.

Fasteaksjonen 

I menighetene er Kirkens Nødhjelps faste
aksjon en åreviss dugnad der konfirmanter 
og menigmann i bygda møtes til innsats for 
medmennesker i nød. Vi har utfordra Astri 
Tønnessen Berg til å fortelle om arbeidet 
hun gikk inn i da familien kom til Ås etter 
fire år i Sør-Sudan for KN. 

– Ganske fort ble jeg med i Faste
aksjonskomiteen der Astrid Syrstad var 
leder. Senere tok jeg over ansvaret som leder 
frem til vi flyttet fra Ås i 2013. Vi hadde 
særlig fokus på to sider. Det ene var kon
firmantenes plass i aksjonen. Når vi tømte 
bøssene deres, var det mindre med penger 
der enn hos voksne bøssebærere. Noen år 
prøvde vi å gi dem andre aksjonsoppga
ver, men vi landet på at det var viktigere å 
inkludere de unge i denne flotte dugnaden 
enn at vi mistet noen kroner. Det andre vi la 
mye arbeid i, var ‘Faste-kafeen’. Vi ønsket 
at samlingen etter utført jobb skulle opple
ves god og inkluderende. Mye vafler, og ei 
stor bløtkake kom til, det skulle være rike
lig. Vi ønsket at alle skulle kjenne på gleden 
ved å få være med på en slik dugnad. Selv 
er jeg veldig glad for å ha fått være med i 
dette arbeidet. Det er flott å vite at vi i Ås 
samler inn så mye penger til mennesker i 
nød og å kjenne på gleden i å få ta et tak 
sammen! For meg var det også flott å kunne 
gi ‘stafettpinnen’ videre til Solveig Nielsen.

Og Solveig holder fortsatt i pinnen. Faste
aksjonen er, og skal være, hele menighetens 
aksjon, sier Solveig. Folk i alle aldre deltar 
sammen med konfirmanter og foreldre. 
Statistikken fra 2002 til 2022 viser at antall 
personer har variert fra 121 til 218 på inn
samlingsdagen. I 2022 var det spennende 
å starte opp med dørtildøraksjon igjen 
etter pandemien. – Bøsseaksjonen gir folk 
en påminnelse og en mulighet til å gi. Fra 
alle tre menighetene kom det inn 269 487 kr 
i år, kan Solveig Nielsen stolt fortelle. 

Jon Kr. Øiestad

Edvard Nordrum var landbrukskoordinator i Sør- 
Sudan 1979–81, her på besøk hos Gudbrand Søberg 
på en  utestasjonen. Foto: Jon Kr. Øiestad
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Trygve og Astri Tønnesen Berg arbeidet 
i SørSudan 19821986, her med døtrene 
Kristin (t.h.) og Dagheid. Trygve ledet 
forsøksvirksomheten i Sudanprogrammets 
jordbruksprosjekt, og etter hjemkomst har 
han vært en sentral resursperson på Norag
ric  med undervisning, forskning og opp
følging av samarbeidsavtaler i Afrika.

Her er det snakk om Berg’ske ‘bistands-
gener’ i flere ledd. Kristin T. Berg har job
bet i to år for Kirkens Nødhjelp blant flyk-
ninger i Sudan med base i Khartoum. Et 
kvinnesenter tilbyr juridisk, psykososial og 
praktisk hjelp etter kjønnsbasert vold. Her 
er Kristin omgitt av lokale medarbeidere.

Tore Jørgensen kom flyt
tende til Nordby med 
familien sin i 1978. Tore 
ble ansatt i KN i 1972 
og arbeidet der i fem år. 
Han var bl.a. ansvarlig 
for kriseberedskap og 
nødhjelpsoperasjoner til 
India, Bangladesh,  Etio
pia og Tsjad. En periode var han også pros
jektleder for bygging av boliger  til fattige 
‘retornados’ fra Angola til Portugal.

Bjørn Rødsand og familien kom flyttende 
til Nordby da de vendte hjem fra SørSudan 
i 1979. Bjørn jobbet som KNsekondert på 
trykkeriet i Juba i to år. I Nordby var Bjørn 
svært menighetsaktiv, både som sekretær 
og leder i menighetsrådet.

Jon Kr. Øiestad var med på etableringen av 
Kirkens Nødhjelps distriksutviklingspro
gram i SørSudan. I perioden 197578 arbei
det han med å fremme samvirke aktiviteter 
blant lokale bønder. Fra 1969til 1987 var 
han prosjektleder ved hovedkontoret i Oslo. 
På bildet er landbruksminister Gamma 
Hassan (t.v.) på prosjektbesøk.

Andre Ås-folk i tjeneste for Kirkens Nødhjelp
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Gry Synnevåg gikk ut fra NLH i 1976. I 
mange år arbeidet hun ved Noragric og 
var programleder og siden landdirektør for 
Kirkens Nødhjelp i Afghanistan 200408. 
Bildet viser Gry foran de kjente (og bort
sprengte) Buddhastatuene i Bamiyam, 
sammen med sjåfør Nasim. – Han reddet 
livet mitt under angrepet på Serena Hotel i 
2008, forteller hun.

Arne Sæverås kom 
flyttende til Ås i 
2003, men har vært 
ansatt i Kirkens 
Nødhjelp siden 
1996 der han er 
engasjert i temaet 
fredsarbeid. Han 
har solid Afrika
bakgrunn, spesielt 
fra Etiopia, og er 
klar på at konflik
ter må løses lokalt 
og involvere alle 
parter. 

Til KNs 75års jubileum har Arne med
virket til rapporten ’Freden må eies av 
alle’. Forsidebildet viser to av pionerene for 
interreligiøst fredsarbeid i Pakistan. Hele 
rapporten finner du på KNs hjemmesider: 
www.kirkensnodhjelp.no/nyheter/publika
sjoner/rapporter/

Odd Evjen gikk ut fra NLH i 1985 og har 
vært ansatt i Kirkens Nødhjelp siden 1992, 
både hjemme og ute. I perioden 2005–2008 
var han stedlig representant på Afrikas 
horn med sete i Nairobi, Kenya. I dag er han 
landrådgiver for Sudan og SørSudan. Med 
oppvekst i Tanzania og en genuin interesse 
for Afrika har Odd satt et tydelig avtrykk 
i organisasjonen. Bildet er fra Mogadishu i 
Somalia på et av Odds feltbesøk; også dit! 

Jon Kr. Øiestad

KIRKENS NØDHJELP      1 

2022

FREDEN 
MÅ EIES 
AV ALLE
KIRKENS NØDHJELPS 
FREDSARBEID I EN 
UROLIG TID
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www.asbank.no 

Profesjonelt utdannet sanger synger ved 
bryllup, begravelser, jubileer og andre 
tilstelninger. Salmer, viser, pop, musikal, 
jazz eller klassisk. Ta gjerne kontakt! 
harriet@muellertyl.net

Harriet Kjus 
MüllerTyl.   
Foto: Inger Eide 
Nordseth 

Fasit til Quiz på side 17:
1. Johannesevangeliet kapittel 1. 2. 7. januar, 
landet er ortodokst. 3. Lammekjøtt. 4. Kvirinus.  
5. 1973. 6. Ja, i filmen ”Mickeys nightmare” fra 
1932. 7. Marie Wexelsen. 8. «ven ein kar».  9. 
Boxing Day. 10. Sicilia.

 

Fotograf Tlf: 99 45 98 47
Forevige de fine øyeblikkene.   
Bedrift – Portretter – Familie 
– Event – Presse inger.eide@

hotmail.com – www.ingernordseth.no

Kirketreff i Nordby 
Velkommen til kirketreff i Nordby på tors
dager. Det er andakt i kirken kl. 11.30 og 
etterpå er det formiddagsmat i menighets
senteret. Vi møtes annenhver torsdag.

Siste gang i 2022 er 24. november, vi 
starter opp igjen 5. januar 2023.

Velkommen.

Sjelefredsmesse i Nordby 
Siste søndag i oktober var det konsert
messe i Nordby kirke. Prost Kjerstin Jensen 
ønsket velkommen med disse ordene: – I 
kveld får vi en blanding av konsert og 
messe: Konserten lar oss lene oss tilbake 
og lytte til musikken mens messen inviterer 
oss til deltakelse i salmene og i nattverden. 
I dag er det bots og bønnedag i Kirkeåret. 
Det er en dag mange kan forbinde med litt 
tunge temaer, som tilgivelse, bot og skrifte
mål. Er det en dag som gir mest uro? Hva 
har det med sjelefred å gjøre? Sjelefreden 
på bots- og bønnedag – den kan vi finne når 
vi får legge av det tunge vi bærer på, og får 
puste fritt. Vi håper det skal bli rom for net
topp det i kveld.

Fra venstre: Arve Fløystad-Thorsen, tekstleser, Arne 
Kollandsrud, trompet, Kjerstin Jensen, prest og Hans 
Dur Molvik, piano. Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
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du nærmere på arbeidet med gudstjenes
ter, omsorg for utsatte mennesker, dåp 
og trosopplæring, konfirmasjon og ung
domsarbeid, kor og kirkemusikk, vern om 
skaperverket og mye mer, vil du oppdage et 
mangfold av mennesker og tjenester.

Menighetsrådet skal oppnevne en nomi
nasjonskomité som skal nominere kandida
ter. Det er i tillegg anledning for andre til å 
levere inn egne kandidatlister. 

Ta kontakt med Linda på kirkekontoret 
dersom du ønsker å stille til valg eller vil 
foreslå kandidater til et av menighets
rådene!  Linda Janson-Haddal

Din kirke – Ditt valg – Du kan bidra

Kirken trenger deg!
Høsten 2023 skal det velges 7000 medlem
mer til menighetsrådene i Den norske kirke. 
Som medlem i menighetsrådet kan du ha 
stor innflytelse på de lokale oppgavene og 
utfordringene i din kirke. Bli med! 

Hvordan vil du at kirken skal være? 
Du har mulighet til å påvirke ved kirke
valget. Kirken er et mangfoldig felleskap. 
Ulike meninger og ulikheter gjør fellesska
pet rikere. Derfor trenger vi nettopp deg i 
menighetsrådet i Kroer, Nordby eller Ås.

Hva gjør menighetsrådet? 
Menighetsrådet leder menighetens 
virksomhet der du bor. Som medlem i 
menighetsrådet kan du ha stor innflytelse 
på de lokale oppgavene og utfordringene i 
din kirke. Menighetens arbeid spenner over 
mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, 
gudstjeneste, musikk, misjon, barne og 
ungdomsarbeid, samt jus og økonomifor
valtning.

Hver uke inviterer Den norske 
kirke titusen vis av folk til aktiviteter, 
gudstjenest er og kulturopplevelser. Ser 

Glade medlemmer i Ås menighetsråd; fra venstre Jan Fredrik Holmqvist, 
Lise Marit Hustad, Stein Helge Kingsrød, Elg Ola Nordrum, Knut Olav 
Moen (leder), Janne Birgitte Ueland, Elin Sæverås, Ellen Ulvik Hansen 
(nestleder) og Geir Waldeland. Foto: Linda Janson-Haddal

Foto: Torstein Kiserud
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Ås bibliotek i Kulturhuset i Ås sentrum.
Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret.

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

Bokanbefalinger  til barn og 
unge

Høst er lesetid for mange, også for mange 
barn og unge. For når det ikke er like fris
tende å leke ute og det stadig blir mørkere 
på kveldstid, er det hyggelig å ha en god 
bok å kose seg med innendørs. Her kommer 
noen tips til nyere bøker for både barne
hagebarna og ungdomsskoleelevene – og 
alle dem imellom.

Vi starter med de yngste. Det er blitt gitt 
ut mange gode billedbøker de siste årene, 
men jeg vil trekke frem «Nattsvermerne» 
av Sunniva Sunde Krogseth og «Bak den 
svarte porten» av Anders Bortne. Begge er 
litt skumle, men har et dypere lag som åpner 
for ettertanke. Illustrasjonene er vakre på 
hver sine måter, og det er noe magisk over 
helhetsinntrykkene.

For de som har begynt på skolen og 
gjerne vil lese litt selv, vil jeg anbefale bio
grafiserien til Gyldendal, «Små folk, store 
drømmer». Her kan leserne bli inspirert 
av historiene til blant annet Mor Teresa og 
Coco Chanel (spennet er stort). I tillegg vil 
jeg løfte frem tegneseriene til Nora Dåsnes, 
der «Ti kniver i hjertet» passer for lesere fra 
9 år, mens oppfølgeren «La skogen leve» 
kanskje passer bedre til dem på 11–12. Og 
ikke minst «Ubesvart anrop» som er en 
sterk skildring av et ungt liv i tida etter 
22. juliterroren, og som passer for dem på 
rundt 15 år og oppover (også voksne!). 

Jeg har også lyst til å nevne boka til den 
lokale forfatteren Siw C. Christiansen, 
«Halvhodingene». Dette er en spennende 
fantasybok som jeg selv ikke har rukket å 
lese ferdig (for det er nemlig venteliste på 
den her på biblioteket), som passer for alle 
drømmere fra 11 år og oppover. Hvis man 
heller vil ha noe koseligere, kan kjendis
kjæresteserien til Kirsti Kristoffersen 
være noe å varme seg på for de som går på 
ungdomsskolen. Og kjenner du noen som 
er enda litt eldre og gjerne vil lese om kjær
lighet? Da er serien «Halve kongeriket» av 
Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug 
virkelig et hot tips! 

Av Helene Fagerhus, leder i barne- og  ung-
domsavdelingen på Ås bibliotek.
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Kurs i freds- og 
forsoningsarbeid i Etiopia 
I Etiopia er det fremdeles alvorlige kamper 
mellom folkegrupper i nord som ønsker 
uavhengighet, og den etiopiske hæren. 
Krigen omfatter heldigvis ikke området i 
VestEtiopia der Ås menighet støtter arbeid, 
men det er også lokale konflikter her. Det 
gjør samarbeid mellom ulike folkegrup
per vanskelig og er en hindring for det 
humani tære arbeidet i vårt misjons prosjekt. 
Misjonsselskapet (NMS) prøver å spille en 
aktiv rolle i forsoningsarbeid.

Tidlig en morgen ble vår etiopiakontakt, 
Sophie KüspertRakotondrainy, oppringt 
fra et ukjent nummer. I andre enden var 
det en stemme som sa: «Vi ønsker at du 
skal komme til Lideta menighet og lære 
oss om fred.» Sohphie svarte at det ville 
hun jo selvfølgelig gjerne, men at slikt 
måtte avklares med lokale medarbeidere. 
Derfor ringte hun lederen av fredskontoret i 
Mekane Yesuskirken og spurte om det var 
mulig å få hjelp til å arrangere en workshop. 
Hun fikk et positivt svar tilbake.

Kort tid etter var sekretæren fra freds
kontoret, Ms Woinshet Hailu, i full sving 
med å forberede tiltaket. Hun organiserte 
et egnet rom, inviterte frivillige og ansatte 
i menigheten og forberedte mat og drikke. 
Woinshet er selv en frivillig medarbeider 
i Mekane Yesusmenigheten. Hun tok seg 
ikke betalt for å organisere fredswork
shopen, og heller ikke de andre som hjalp 
til, fikk betalt.

Representanter fra fredskontoret og 
Sophie samarbeidet om innholdet på 
workshopen. Dagen begynte med å snakke 
om hva som er fred og hva som er konflikt. 
Hva er egentlig «vold»? Ofte forbindes 
vold med fysisk utøvelse av vold, men 
vold kan også være psykisk, strukturell 

eller kulturell. Noen ganger kan også en 
kirke utøve «vold». Etter denne innledende 
delen lærte deltagerne om ulike former for 
konfliktanalyse. Det kan være fristende 
å ønske å begynne med å «bygge fred». 
Men det er ikke lurt å begynne med dette 
før man har en god analyse av den lokale 
situasjonen. Man kan ikke begynne med 
fredsaktivitet er før man ser situasjonen fra 
ulike sider og har funnet fram til faktorene 
som driver konflikten videre. Dessuten må 
man ikke ha for høye mål. Sophie presise
rer at «global» eller «nasjonal» fred ikke 
var hovedpunkt i workshopen. Deltagerne 
måtte begynne med å analysere sitt eget 
nabolag. «Jeg skal begynne med meg selv,» 
sa en av deltagerne.

– Vi er så takknemlige for at dere tok 
dere tid til å hjelpe oss i gang med dette 
arbeidet, sa Woinshet. Hun føler at de har 
fått et innblikk i hvordan de som menighet 
kan forstå konflikter og hvordan de kan 
håndteres. Men, det trengs nok mer enn én 
dag før komiteen føler at de mestrer arbeidet. 

Man trenger ikke å ha en utdannelse på 
dette feltet for å gjøre en positiv forskjell 
i lokalsamfunnet. Det viktigste er at man 
tør å ta fatt og ikke glemmer å lytte. La oss 
derfor håpe at dette lille lokale tiltaket vil 
gi bedre samarbeid i prosjektområdet vårt. 

Selv om dette er et lite bidrag, kan det 
kanskje sees somen del av et mye større 
arbeid for fred og forsoning mellom folke
grupper i Etiopia!

Tekst: Sophie Küspert-Rakotondrainy,   
redigert av Sylvi Haldorsen.

Fredsworkshop i Lideta der viktige punkt settes på 
lapper på tavla. Foto: S. Küspert-Rakotondrainy
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Gudstjenestelista fortsatt fra siste side

29. januar, 4. søndag i åpenbaringstiden
Luk 18, 35–43 Den blinde ved Jeriko.
Nordby kirke 14.00: 123gudstjeneste.
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste. 
Ås arbeidskirke 20.00: Kveldsgudstjeneste 

/KRIKgudstjeneste.

4. februar, dåpslørdag
Nordby kirke 11.00: Dåpsgudstjeneste.

5. februar, Såmannssøndag
Luk 8, 4–15 Såmannen og jordsmonnet.
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.

12. februar, Kristi forklarelsesdag
Matt 17, 1–9 Disiplene får se Jesu herlighet.
Ås arbeidskirke 11.00:  Karnevalsgudstje

neste.
Nordby kirke 11.00:  Karnevalsgudstje

neste. 
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.

Ås barne- og ungdomskantori

Første øvelse i 2023 er mandag 9. januar. 

Kor i SFO-tiden – for barn fra 2. til 4. kl.
Koret øver hver mandag kl. 15.30–ca. 

16.30 i Ås arbeidskirke,  Drottveien 41, like 
ved Rustad skole.

Korsangerne øver på å opptre for andre,  
og de gis også anledning til å være solister. 
Sangglede, læring og fellesskap står i fokus 
i korarbeidet, og det vektlegges et godt 
miljø for barna. Barna skal oppleve venn
skap  og lærer om hvor viktig hver enkelt 
er for koret. Opptredener er en viktig del 
av det pedagogiske opplegget. Repertoaret 
favner vidt, fra salmer og barnegospel til 
viser og moderne sanger. Ved siden av å 
jobbe med nytt stoff ønsker vi å ta vare på 
den gamle sangskatten vår.

Barn fra 4/5. kl. og oppover øver i 
Arbeidskirken på mandager kl. 16.30–18.00.

 
Påmelding: Jostein Grolid, tlf. 412 87 055, 
eller på epost: jg297@kirken.no 
Semesteravgift kr 200, første semester kr 100.

Jostein Grolid, kantor

Ås kirkekor starter øvelsene og ønsker nye sangere velkommen 
Torsdag 12. januar starter Ås kirke
kor semesterets øvelser. Øvelsene er på 
torsdager kl. 19.00–21.30, stort sett i Ås 
arbeidskirke. Som i de fleste kor er manns
stemmer spesielt velkomne!  

Ås kirkekor er opptatt av å drive med 
sang på et godt nivå, men innenfor rammer 
der korsangen er en hobby.  

Koret samarbeider gjerne med profesjo
nelle sangere/musikere for å heve kvaliteten 
på prosjektene.  

Koret ønsker å tilby et hyggelig sosialt 
og inkluderende musikalsk fellesskap, med 
musikken i fokus.

Ta kontakt med vår dirigent eller møt 
gjerne opp på en øvelse. Dirigent er Jostein 
Grolid, tlf. 412 87 55, epost: jg297@kirken.no

Jostein Grolid, kantor 

Ås kirkekor og SkiMix. Foto: Bonsak Hammerås
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Servicesidene
Brann/større ulykker   110
Politi   112
Øst politidistrikt Ski   64 99 30 00 
Ambulanse   113
Legevakt    64 87 19 30
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    64 96 23 40
Kirkevergen i Ås    64 96 23 30

BIBLIOTEK
Besøk Ås bibliotek og Nordby filial på 
Vinterbrosenteret
Vi har både betjent åpningstid og mulighet 
for å logge seg inn i ubemannet tid. Se mer 
informasjon på hjemmesiden vår: http://
as.folkebibl.no/, og følg oss på Facebook: Ås  
og Nordby bibliotek. Tlf. 64 96 23 72 (Ås) og 
64 96 23 96 (Nordby).

BILVERKSTED

Aas Bilverksted A/S, Eriksen
Langbakken 12                                 64 94 00 68
BILEIERE: Hvorfor ikke bruke ”nærbilverkstedet” 
i bygda? Vi utfører km-service og reparasjoner 
på alle bilmerker. Faste priser.

BLOMSTER OG DEKORASJONER

Ås Blomster
Moerveien 6                                      64 94 12 36

FRISØRER - DAME/HERRE

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

HELSE OG VELVÆRE

Salong 9, Brekkeveien 5     64 94 04 13
Hudpleie og fotpleie.   www.salong9.no 

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

HÅNDVERKERE

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

Ås Glass
Verpetveien 32, 1540 Vestby     64 95 11 49
Bygg – bil – blyglass – speil – persienner og markiser

KONSULENTER

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga!  
Epost: arveskutlaberg@outlook.com

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

H.-M.K.P.



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 2022 29

UTLEIE
Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger, tlf.: 950 09 825

Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfirmasjon, 
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt: 
Dagny Askevold, tlf.: 932 32 849, etter kl. 16.00, 
man. til fredag. Epost: dagny2010@live.
no, eller Tom Møller, tlf.: 406 46 525, epost: 
tommoller@hotmail.com

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: Kirkekontoret, tlf.: 64 96 23 40 
epost: post.menighetene.as@kirken.no 
 

Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfirmasjon o.l. 
Kontakt: Gerd Asklund, tlf.: 959 60 169

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 rubrikk
annonser og plass på servicesidene. Bladet 
egner seg 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: Olav Aardalsbakke, Erling 
Fløistad, SvendKristian Martinsen, Karin McGregor, Tom Egil Nordengen, HanneMarit Kjus 
Pettersen, Odd Henning Unhjem, Åshild Utvik og Jon Kristian Øiestad. Adresse: Ås kirkekontor, 
Sagaveien 3, postboks 224, 1431 Ås. Epost: as.menblad@online.no. Regnskap: Oddvar Moen, 
Moerveien 8 B, 1430 Ås. Bankgiro: 1602 59 75417. Opplag: 8400. Menighetsbladet deles ut til 
alle husstander i Ås kommune.  
Trykk og innbinding: Merkur grafisk AS. Leveringsfrist neste nr.: 17. januar 2023.

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!

NO - 1430

Liker du å lese 
menighetsbladet?
Menighetsbladet lages og deles ut 
på dugnad, men trykkingen koster 
penger. 

Frivillig betaling av abonnement og 
gaver kan settes inn på konto:

Menighetsbladet  for Ås, Nordby og 
Kroer

Konto nr.: 1602 59 75417
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SLEKTERS GANG I MENIGHETENE

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no

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

jolstad.no

Ditt lokale gravferdsbyrå

64 95 16 65 – hele døgnet

garder.bgr.no

Garderveien 643 – Vestby
Lindtruppbakken 13 - Drøbak

ÅS

Døpte
Åsa Nesse Kolltveit
Miriam Løbben Brørs
Nova Sass Kierkegaard
William Paulsen Sørensen
Johannes SognSkinningsrud
Amelia Stivang Korsmo
Ludvik Nesbø Bjørnødegård
Leah Josefine Engen
Stella Wolff

Døde
Kjell Thirud
Målfrid Skarstein Ergon
Alf Takeid
Edvin Bernhard Åsmund 

Ørstavik
Sigmund Hermod Ryan
Kjell Magne Wennevold
Odd Munkeby
Waldis Annette Delbekk
Liv Austenå
Inge Krogstad
Nils Fiske
Esther Kristianne Markussen
Ingun Synnøve Øye

Nordby

Døpte
Ellinor May Eid
Henri Hagerup Karrestad
Vilma Tøien Ihler
Leah Frøysa Richardsen

Døde
Irene Hermansen
Sverre Arthur Bjerkeskaug

En jul 

å glede 

seg til

VIPPS en gave til 13130
Gi på konto 3201 52 74165

Ill
us

tr
as

jo
ns

fo
to

Mange familier går en tøff tid i møte. 
Din støtte kan gi barn som «Ida» 
en tryggere jul.

Ønsker du gravstell på graver 
for sommeren 2023? Da er frist 
for å bestille 15. mars 2023. Gå 
inn på vår nettside for å fylle ut 
skjema og bestille.

Annette Sviland,
Gravplassmyndigheten i Ås
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  KONTAKT KIRKENE I ÅS –

Ås kirkekontor, Sagaveien 3, 1430 Ås.
Kontortid man-, tirs-, tors- og fredag kl. 9–15, 

onsdag kl. 12–15. Tlf.: 64 96 23 40.

Nordby kirkekontor, Nordbyfaret 2,  
1407 Vinterbro. Åpent etter avtale.  
Kontakt Ås kirkekontor.

E-post til menighetene
post.menighetene.as@kirken.no

Ås kirkelige fellesråd
Tlf.: 64 96 23 30. E-post: post.as@kirken.no. 
Kontortid man-, tirs-, tors- og fredag kl. 9–15, 
onsdag kl. 12–15. 

Kirkeverge: Kristine Thorstvedt.  
Tlf.: 64 96 23 31 / 986 09 010.  
E-post: kt676@kirken.no

Saksbehandler: Annette A. F. Sviland.  
Tlf.: 64 96 23 30. E-post: as976@kirken.no

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

Søndre Follo prosti
Prost: Kjerstin Jensen. Tlf.: 997 14 007.  

E-post: kj395@kirken.no. 
Prostidiakon: Atle Eikeland. Tlf.: 948 56 362. 

E-post: ae943@kirken.no.

Ansatte i menighetene
Menighetskoordinator: Linda Janson-Haddal.  

Tlf.: 64 96 23 47. E-post: lj377@kirken.no.
Saksbehandler: Hanne Børresen. Tlf.: 975 78 967. 

E-post:hb834@kirken.no.
Sokneprest: Tom Egil Nordengen.  

Tlf.: 915 70 505. E-post: tn543@kirken.no. 
Kapellan: Jane Christin Siewartz Dahl.  

Tlf.: 454 99 004. E-post: jd352@kirken.no. 
Kapellan: Ingrid Ulvestad Øygard. Tlf.: 959 19 318. 

E-post: io484@kirken.no.
Kateket: Jenny Marie Ågedal.  

Tlf.: 64 96 26 44. E-post: ja542@kirken.no. 
Menighetspedagog: Katharina Frogner Kockum. 

Tlf.: 918 81 551. E-post: kk692@kirken.no.
Ungdomsdiakon: Halvor Bekken Aschim-Teigum.  

Tlf.: 404 20 902. E-post: ha577@kirken.no.

Kantor: Jostein Grolid. Tlf.: 412 87 055.  
E-post: jg297@kirken.no.

Kantor: Hans Dur Molvik. Tlf.: 995 51 757. 
E-post: hm685@kirken.no.

Kantor: Anne Christine Pittet Grolid.  
Tlf.: 481 99 812. E-post: ag422@kirken.no.

Kirketjener i Ås: Karoline Scheen Edvardsen. 
Kirketjener i Kroer: Daniel Hveding.
Kirketjenerkontakt Nordby: Olav Aardalsbakke.

Ansatte kirkegårdsdriften
Driftsleder: Anton Pascoal Solberg. 

E-post: as579@kirken.no.
Gravplassarbeider: Eirik Rustad.  

E-post: er982@kirken.no.

Studentpresttjenesten 
Ingrid Ulvestad Øygard. Tlf.: 959 19 318.  

E-post: io484@kirken.no.

Menighetsrådene
Kroer: Menighetsrådsleder:  

Asbjørn Rønning. Tlf.: 975 78 967. 
E-post: asbjornronning55@gmail.com.

Nordby: Menighetsrådsleder:  
Torbjørg Refsnes Jørgensen. Tlf.: 900 47 650.  
E-post: torbjorgrj@gmail.com.

Ås: Menighetsrådsleder:  
Knut Olav Moen. Tlf. 975 28 901. 
E-post: knutkom@hotmail.com.

Ås kirke, Kirkeveien 35, Ås.
Kroer kirke, Holtveien 1, Ås.
Nordby kirke, Nordbyfaret 1, Vinterbro.
Utleie av kirkene: Fellesrådet. Tlf.: 64 96 23 30. 

E-post: post.as@kirken.no.

Ås arbeidskirke, Drottveien 41, 1434 Ås.  
Utleie: Kirkekontoret. Tlf.: 64 96 23 40. 
E-post: post.menighetene.as@kirken.no. 

Nordby menighetssenter, 
Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro.  
Utleie: Dagny Askevold. Tlf.: 932 32 849. 
E-post: dagny2010@live.no. 
Tom Møller. Tlf.: 406 46 525.  
E-post: tommoller@hotmail.com.

www.kirken.no/as
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VELKOMMEN TIL KIRKE

Digital kirke
Følg med på nettsiden www.kirken.no/
as  og Facebooksidene @kroernordbyas
menigheter for oppdaterte oversikter og 
nye gudstjenester på nett.

27. november, 1. søndag i adventstiden
Matt 21, 1–11 Inntoget i Jerusalem.
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste for 

liten og stor.
Nordby kirke 17.00: Lysmesse.

4. desember, 2. søndag i adventstiden 
Joh 14, 1–4 Jeg vil ta dere til meg.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Kroer kirke 18.00: Lysmesse med konfir

mantpresentasjon.

11. desember, 3. søndag i adventstiden
Matt 11, 2–11 Jesus og Johannes.
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste  (English 

translation).
Nordby kirke 18.00: Konsertmesse. 
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.

Fredag 16. desember
Ås arbeidskirke 21.00:  Ungdoms

gudstjeneste.

18. desember, 4. søndag i adventstiden
Luk 1, 46–55 Marias lovsang.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste.

24. desember, julaften
Luk 2, 1–20 Jesus blir født.

Ås kirke 13.00, 14.30 og 16.00:  Gudstje
nester.

Nordby kirke 13.00, 14.30 og 16.00:  Guds
tjenester.

Kroer kirke 14.30 og 16.00: Gudstjenester.
Ås arbeidskirke 14.30: Gudstjeneste.

25. desember, juledag
Joh 1, 1–14 Ordet ble menneske.
Ås kirke 11.00: Høytidsgudstjeneste.
Nordby kirke 13.00: Høytidsgudstjeneste.

26. desember, 2. juledag/Stefanusdag
Matt 2, 16–23 Barnemordet og veien til 

Nasaret.
Moer sykehjem 11.00: Gudstjeneste.
Moertunet 12.15: Gudstjeneste.

31. desember, nyttårsaften
Luk 13, 6–9 Fikentreet som ikke bar frukt.
Kroer kirke 16.00: Gudstjeneste.

1. januar, nyttårsdag
Luk 2,21 Han fikk navnet Jesus.
Ås kirke 11.00: Høytidsgudstjeneste.

8. januar, Kristi åpenbaringsdag
Matt 2, 1–12 Vismennene hyller Jesus.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste. 
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste.

15. januar, 2. søndag i åpenbaringstiden
Matt 3, 13–17 Jesus blir døpt.
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke 18.00: Konsertmesse.
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.

22. januar, 3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 2, 1–11 Bryllupet i Kana.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Ås arbeidskirke 14.00: 123gudstjeneste.

Gudstjenestelista fortsetter på s. 27.

Oversettelse.  Enkelte gudstjenester 
simultanoversettes til engelsk. 
Hodetelefon er for lytting lånes ut ved 
inngangen.


