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Prestens hjørne

Om forsiden:  
Nordby kirke 25.november 2012, etter høstens 
beskjæring av hestekastanjetrærne ved inngangen. 
Foto: E. Fløistad. Til venstre: før/etter bilder. Foto: O. 
Aardalsbakke.

Prostens hjørne

Gudstjenestereformen klar til bruk
Første søndag i advent gikk startskuddet for resul-
tatet av «det største kirkelige gruppearbeidet» gjen-
nom tidene her i Norge. Da lå de nye gudstjenestep-
ermene klare, og gudstjenestereformen ble innført 
over hele landet. Fra 2004 er det på mange forskjel-
lige steder i hele vårt langstrakte land blitt prøvd 
ut ordninger og nye måter å samarbeide på. Det er 
blitt komponert ny musikk, og «tygd» på ord og for-
muleringer. Det var ungdommene som gikk foran! 
Fra Ungdommens kirkemøte kom ønsket om nye 
og fleksible gudstjenesteordninger, og tiden viste 
seg moden. Frøet, som ble sådd av ungdommene, 
falt i god jord og bredte seg ut over hele landet gjen-
nom komitéer og gudstjenesteverk steder, gjennom 
utprøvende gudstjenestefellesskap, på utdan-
ningssteder og institusjoner. Unge og eldre, lek 
og lærd, små og store lagde gudstjeneste sammen. 
Kirkerådet samlet det hele til et materiale som ble 
systematisk utprøvd i 100 forskjellige menigheter, 
og dessuten gjennomgått med lupe på teologiske 
fakulteter og høyskoler. Gudstjenestekunnskap 
og gudstjenesteglede har blitt delt på en måte som 
aldri før, og vi ble inspirert til å stille spørsmål 
som: Hvordan vil vi at gudstjenesten skal være her 
hos oss? Hva er våre særegne verdier og kvaliteter? 
Hva ønsker vi å løfte fram fra den kulturen vi lever 
midt i, og løfte inn i kirkens rom?

Liturgi – folkets tjeneste
Ordet «liturgi» betyr «folkets tjeneste», en tjeneste 
som både kan sies å ligge bak den gudstjenesteper-
men vi nå sitter med i hendene, og som skal forløses 
gjennom måten vi skal feire gudstjenestene på. Det 
er ikke tilfeldig at gudstjenestereformen har fått 
tre kjerneverdier: Stedegengjøring, Involvering og 
Fleksibilitet. Det er her hos oss gudstjenesten skal 
feires – sammen for Guds ansikt. 

Hvorfor gudstjenestereform?
Da Jesus ble født av ungjenta Maria, kom han til 
et bestemt sted, Betlehem, og til det dette stedet 
kunne tilby ham. Det var ikke stort. En krybbe i et 
fjøs. Likevel begynte alle slags folk straks å samles 
rundt det vesle barnet, og det de opplevde, var så 
sterkt at en ny tidsregning begynte. Siden den gang 
har mennesker samlet seg om dette forunderlige: 
at Gud kom som et menneske for å være sammen 
med oss. Når vi samles til gudstjeneste, enten det er 
i et kirkehus eller et annet sted (jeg har feiret flere 
gudstjenester i fjøs), er det for å minne oss selv og 
hverandre om at han faktisk er her, ønsker kontakt 
med oss, vil tale til oss, og gi oss det vi trenger til 
livet her. Men også for å minne oss om at vi har 
noe å gi hverandre, og gjennom det: Gud. Når vi 
tar med oss livet i dets mangfold inn i gudstjenes-
ten, kan vi også få øynene opp for det hellige i dets 
mangfold ute i livet. Når vi tar med oss respekten 
for det mangfoldige i kunst og kulturuttrykk inn i 
kirken, og bruker det der, kan vi også møte hveran-
dre med respekt og verdighet ute i samfunnet. 

Å samles til gudstjeneste er et fellesprosjekt, 
slik livet i verden er det. I gudstjenesten blir vi 
minnet om at vi lever det livet «Sammen for Guds 
ansikt», som alltid vil lyse over oss og gi oss fred. 
Her. God jul!  

Hege E. Fagermoen,
prost i Søndre Follo prosti
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Himmelen tar jorden i favn.
En julebetraktning julen 2012
Mennesket har så lenge vi har eksistert, forsøkt å 
komme i kontakt med den makten som gjør at vi 
finnes. I kamp med naturens makt og ondskap, har 
menneskene gjennom ritualer i musikk, dans og 
malerier uttrykt sin lengsel etter opplevelser av det 
som er annerledes enn hverdagen, og som gir livet 
mening og beskytter mot alt det onde i tilværelsen. 
Denne drivkraften for å komme nærmere vår 
tilværelses urgrunn, er å søke etter det hellige. Det 
hellige som er annerledes enn oss, som gir livene 
våre mening, og som viser menneskets storhet i 
forhold til alle andre skapninger.

Verdens eldste urbefolkning lever i Khalahari 
ørkenen i Botswana. Sanfolket uttrykte sin lengsel 
etter kontakt med det hellige i dans og hulemale-
rier. Noen hevder å ha sett spor etter disse ritualene, 
som er 70.000 år gamle. I Botswanas høyeste fjell, 
Tsodilo Hills, finnes mer enn 4000 hulemalerier, 
som i alle fall er 25.000 år gamle, og som uttrykker 
denne tilbedelsen av det hellige. 

De aller fleste kirkene har kirkegård med spir 
som uttrykker den samme lengselen etter det hel-
lige. Spirene peker mot himmelen og uttrykker den 
samme, urmenneskelige streben etter kontakt med 
det hellige som Sanfolket uttrykte for 25.000 år 
siden.

I Betlehem for 2000 år siden begynner en ny 
historie. Himmelen tok jorden i favn. Det hellige 
kommer til oss som et menneske, født av en ung 
kvinne i en bestemt by i et kjent land. Og byen 
ligger der fortsatt som et synlig uttrykk for at det 
hellige slo seg ned blant menneskene. Det hellige 
ble den hellige. 

Det er julens ufattelige mysterium at den hellige, 
tilværelsens opphav og dypeste mening, kom til 
oss og delte våre liv. Vi slipper å streve og strebe 
mot himmelen. Himmelen kom til oss. Den hellige 
kommer til oss med ordene om kjærlighetens 
tilstedeværelse og kraft. Derfor får Maria og 
gjeterne høre de ordene som gir dem livsmot og 
livskraft: Vær ikke redde! Den hellige er kjærlighet 
som overvinner ondskap og død, og som favner oss 
alle i et himmelsk favntak. Det all grunn til å feire 
Jesu fødsel. Det er å feire at Gud, Den hellige tar 
oss i favn. Noen større grunn til å feire finnes ikke.

Atle Sommerfeldt,
biskop i Borg

Nå stunder det mot juletid
Tekst: Arnfinn Folkvord
Melodi: Owain Edwards, tidligere kantor i Kroer

Nå stunder det mot juletid. Vi feirer Jesu komme.
Født til vår jord et lite barn. Vår ventetid er omme.
Han skulle bli en konge stor, men ei av denne verden.
Han leder oss hvor hen vi går, og støtter oss på ferden.

Når kirkeklokkers glade klang til julehøytid ringer,
skal salmesangen gi hans gode budskap nye vinger
Vi minnes om den mørke natt da stjernen viste veien,
til barnet som i krybben lå, i stallen hist på heien.

Når snøen lyser hvit og kald og peisild kroppen varmer,
da skuer vi det lille barn trygt i Marias armer.
Vi har vårt eget Betlehem, må ei til Østen vandre,
men lukke øyne, åpne sinn og lyse for hverandre.

Hvis vi lar barnet slippe inn, vil Jesus i oss lage -
i våre mørke hjerterom - vår egen Edens hage.
Der skal vi, som i Englekor, få synge til Guds ære
og prise ham som kom til jord,  
Hans barn for alltid være.
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Tekst: Arnfinn Folkvord
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Det skjer i Ås menighet

Juleverksted 9. desember
Søndag 9. desember kl. 11 er det gudstjeneste i 
Ås arbeidskirke. Under gudstjenesten er det søn-
dags skole, et tilbud for barn opp til 10 år. Etter 
gudstjenesten er det som vanlig kirkekaffe, og i 
forlengelse av denne samles vi til juleverksted og 
grøtfest. Vi lager forskjellig julepynt og pepper-
kaker – og så spiser vi grøt sammen. Mon tro hvem 
som finner mandelen? Hjertelig velkommen!

Juletrefest 6. januar
Søndag 6. januar kl. 16.30 er du invitert til menig-
hetens tradisjonelle juletrefest i Ås arbeidskirke. 
Vi regner med å holde på til ca. kl. 18.30. Store og 
små, ja, hele storfamilien er hjertelig velkommen! 
Ta gjerne med resten av julekakene eller litt frukt 
til kakebordet. Det blir underholdning, sang, lek, 
andakt, juletregang og godteposer til barna. Pris 
per barn: kr 30, maks kr 50 per familie. Velkom-
men!

4-års kirkeklubb
Tilbudet til fireåringene er en del av trosopplærin-
gen i menighetene. Søndagene 14. og 21. oktober 
fikk 39 fireåringer tildelt «Min egen Kirkebok 4» 
under familiegudstjenester i Ås og Kroer. De tre 
påfølgende mandagene var barna invitert med på 
4-årsklubb i Arbeidskirka. Rundt 20 barn deltok på 
dette. Det sier seg selv at med 20 fireåringer, ja, da 
blir det fest! Og fest ble det også da barna under 
2. samling endelig fant den bortkomne sauen. Den 
hadde gjemt seg i kannen oppe i døpefonten. 20 
små lam ble produsert av flittige hender, med hjelp 
av litt papp, ull og lim. Deretter gikk kveldsmaten 
ned på høykant. Takk for super deltakelse!

Linnea Johanne 
Tolo koser seg 
på kirkeklubben 
5. november, 
sammen med 
pappa. 

Kode B –  
trosopplæring for 
5.-klassinger
Søndagene 27. januar (Ås) og 
10. februar (Kroer) blir det 
arrangert Kode-B-gudstjenes-
ter med utdeling av Nytes-
tamenter til 5.-klassingene. 
Disse vil i forkant få en invitasjon i posten til å 
delta på et spennende opplegg hvor vi sammen skal 
løse oppdrag og bli bedre kjent med Bibelen. Følg 
med i postkassen!

Kode B er det tredje breddearrangementet i tros-
opplæringa. Fra før er vi godt kjent med LysVåken 
og Tårnagentene. I Kode B skal barna gjøre et dyp-
dykk i Bibelen, og bli bedre kjent med mennesker 
og historier der.

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer

Grøtfest for ungdommen i Ås
TenSing, Krik og Klubben i Ås inviterer alle ung-
dommer og konfirmanter til førjulsgrøtkveld i Ås 
arbeidskirke 7. desember kl. 19–22. Vi skal spise 
grøt i stort kvantum. Den som finner mandelen, får 
premie! Så kaster vi oss ut i den tradisjonelle leken. 
Velkommen! 

Jenny Marie Langseter,
hovedleder Klubben
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Gled deg til julemusikken  
i Ås og Kroer
Kantor Jostein Grolid kan allerede avsløre noen av 
musikerne som skal delta under julegudstjenestene 
i Ås. – Ikke alt er avklart ennå, sier han til Menig-
hetsbladet. – Det blir med flere instrumentalister.

Øivind Andersen og 
sønnen Trond Ikdahl 
Andersen spiller 
trompet under guds-
tjenestene julaften 
og 1. juledag i Ås 
kirke.

Jasmin Kjus Belmekki og 
Anne-Karine Kjus skal 
synge under gudstjenesten 
i Ås kirke julaften kl. 16.15.

Barnekantoriet skal synge 
under gudstjenesten i 
Ås kirke julaften kl. 15. 
På bildet ser du koret 
under generalprøven i 
Arbeidskirken 11. novem-
ber. Barna kan sangene 
utenat, og veksler om å 
synge solo. Det er virkelig en fryd å høre på!

Kroer barnekor synger 
på gudstjenesten i Kroer 
kirke julaften kl. 16.

1. juledag synger Elisabet Voll Ådnøy og medlem-
mer av Ås kirkekor.

Under gudstjenesten på Moer Sykehjem 2. juledag 
kl. 11 deltar Ås Seniorkor. Michael Grolid spiller 
bratsj og Anne Christine Pittet Grolid fløyte. 

Konsert-JULEGAVEN  
fra Soul Children 16.12.
Velkommen til stor julekonsert i Ski nye kirke 
den 16. desember kl. 18. Ås Soul Children deltar, 
sammen med Langhus Soul Children og Wongel 
barnekor fra Ski. Og ikke minst: Vi har fått med oss 
artisten Trine Rein! Konserten heter JULEGAVEN!

I fjor startet et spen-
nende og fruktbart 
samarbeid mellom 
Trine Rein og lokale 
Soul Children- og Soul 
Teens-kor. Det ble til 11 
julekonserter i kirker 
rundt på Østlandet. 
Opplevelsene med dette samarbeidet var så posi-
tive at Trine bestemte seg for å gjenta suksessen. I 
år skal hun turnere i mange byer, fra Karmøy i vest 
til Askim i øst. På veien vil hun samarbeide med 
flere tusen sangfugler fra lokale Soul Children-kor, 
så vel som andre lokale kor i kirkene hun besøker. 

Musikken du får høre, er en blanding av kjent og 
kjært, fra norsk julemusikk til svingende sørstats-
gospel. Trine Rein formidler et klart budskap og tar 
juleevangeliet på alvor. Her er det bare å slippe seg 
løs i høy stemning, mye sang og juleglede!

Gratis inngang for barn under 5 år. Dørene åpnes 
kl. 17.30. Billetter kan kjøpes hos Billettservice 
JULEGAVEN/http://bit.ly/Rd08IH. Grupper på 
over 10 personer kan bestille på telefon 815 33 321. 
Det er også anledning til å kjøpe billetter ved 
inngangen, så sant konserten ikke er utsolgt på 
forhånd. 

Ingeborg Hauge Høyland

Trine Rein. Foto: Kristin & Vibeke

Ås Soul Children på korøvelse i Ås kirke 06.11. 
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Ungdommene kommer
Søndag 10. februar kl. 18 skal ungdommen lage 
gudstjeneste i Ås arbeidskirke.

I de snart femti år jeg har vært aktivt med i 
kirken, er det ett spørsmål som hele tiden er blitt 
stilt: Hvordan få ungdom fra konfirmasjonsalder 
og oppover aktivt med i søndagens gudstjenester? 
Vi har enda ikke lykkes med det, bortsett fra noen 
korte perioder på slutten av 60-tallet og i begyn-
nelsen av 80-tallet, hvor en ungdomsgjeng fant sin 
plass, gjerne på bakerste benk, i kirken. Ellers er 
ungdommene nokså fraværende, om vi ser bort fra 
konfirmantene som må ha sine obligatoriske guds-
tjenestebesøk for å bli konfirmert. 

La oss se virkeligheten i øynene. Den gudstje-
nestefeirende menigheten søndag formiddag klok-
ken elleve består i gjennomsnitt av femtiåringer. Ett 
unntak er familiegudstjenestene, som har fokus på 
barn; her synker gjennomsnittsalderen betraktelig. 
Men ungdom mellom 13 og 20 år og unge voksne 
opp mot 30 år, kommer sjelden frivillig til kirke en 
søndag formiddag. 

Men nå kommer ungdommene. Ungdomsrådet i 
Ås har etterlyst en søndagsgudstjeneste på et annet 
tidspunkt enn klokka elleve. De har også ytret 

ønske om å få være med og lage denne gudstjenes-
ten og få sette sitt preg på den. Musikalsk, instru-
mentalt og med andre elementer som ungdommene 
kjenner og bruker når de er sammen. 

Jeg ønsker dette initiativet velkommen, og jeg 
har blitt enig med Ungdomsrådet om at vi skal lage 
en slik gudstjeneste, søndag 10. februar kl. 18 i Ås 
arbeidskirke. Så skal vi se hvordan dette går, og så 
skal vi planlegge et par slike gudstjenester i semes-
teret framover. 

Med dette utspillet fra Ungdomsrådet er det 
viktig å legge merke til at ungdommene ikke 
ønsker å lage en ren ungdomsgudstjeneste bare 
for dem selv. De har understreket at denne guds-
tjenesten blir Ås menighet sin gudstjeneste denne 
dagen. Og det skal være en gudstjeneste for oss alle 
sammen. Det betyr at vi «gamlingene» vær så god 
får innfinne oss og være med og la oss inspirere og 
ta imot det ungdommene ønsker å formidle. 

Så er vi kanskje på vei til å skape en gudstjeneste 
hvor vi alle kan være sammen og føle oss hjemme, 
og i fellesskap ta imot alt det Gud ønsker å gi oss.

Georg Børresen,
sogneprest i Ås

Ungdomsrådet i Ås: Jenny Marie Langseter (Klubben), Magnar Sundfør (KRIK), Tora Aschjem (TenSing), Gunder 
Skiaker, Eivind Nordseth (TenSing); Knut Halvor Aschjem og Jenny Marie Ågedal. Lasse A. Lindland (Klubben) 
var ikke til stede da bildet ble tatt.

Heidi Tomte Sire er nytt medlem i kyrkjetenar-
teamet i Ås arbeidskirke. Til kvardags er ho å finna 
på kyrkjeverjekontoret i Ås, og heime på garden i 
Tomter.
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Sogneprest Georg Børresen og kantor Jostein 
Grolid inviterte Springar’n og De Frilynde til 
svingende folkedansgudstjeneste i Arbeidskirken 
21. oktober. Dermed ble det musikk og dans både 
til Kyrie og Gloria! Forbønnen ble fremført uten 
ord, men med musikk og rolig dans – virkelig 
ut trykksfullt! De Frilynde spilte også rolig, fin 
musikk under nattverden. Innimellom danset 
Springar’n flere turer, og avsluttet med å få unge 
og gamle med på utgangsmarsjen. Etter kirkekaf-
fen ble det instruksjon (v/Alex Cordray) og dans for 
alle, med sognepresten og kirkevergen på gulvet til 
siste tone fra De Frilynde! Leder for spelmannsla-
get er unge Elise Tegnér. Det er hun som spiller 
fiolin på første rad t.v. på bildet over. Elise studerer 
ved Norges musikkhøgskole. I høst har hun også 
deltatt i Stjernekamp på TV! 

Tekst og foto: Hanne-Marit,
menighetskoordinator i Ås og Kroer

Julekonsert i Ås 
kirke 15. desember
Medvirkende:
• Ås Barnekantori og Kroer 
Barnekor med unge solister
• Elisabet Voll Ådnøy og 
Christian Killengreen (sang)
• Zorn-kvartetten fra  
Baratt Due musikkinstitutt
• Henriette Elnes Vonen (obo), 
Anne Christine Pittet Grolid 
(fløyte), Ulf Krupka (piano)
• Ås Korforening, dir. 
Christian Killengreen
• Ås Kirkekor,  
dir. Jostein Grolid

Hovedverket blir «I denne søte juletid» av Arne 
Dagsvik. Dette er meget vakker musikk for kor, 
solister, strykere og instrumentalister., og vi kan 
garantere julestemning og en fin opplevelse av 
julens budskap.

I tillegg synger korene hver for seg både kjente 
og mindre kjente julesanger. Som vanlig blir det 
også fine allsanger. Fri adgang – kollekt. Konserten 
er støttet økonomisk av Ås kommune.

Velkommen!

Velkommen til å synge  
i Ås Kirkekor!
Første øvelse på nyåret blir torsdag 10. januar kl. 
19 i Ås kirke. Ås Kirkekor starter innøving av 
Mozarts fantastiske «Requiem». Verket skal frem-
føres siste helg i oktober 2013. I tillegg planlegger 
koret å fremføre Arne Dagviks arrangement av 
«Misa Campesina» i løpet av våren.

Kirkekoret inviterer også, sammen med andre 
kor, til kurs i gregorianske bibelske salmer lørdag 
19. januar i Ås arbeidskirke. Det er komponist og 
spesialist i gregoriansk sang, Henrik Ødegård, som 
skal holde kurset. Kursdagen ender opp med en 
tidebønn i Ås kirke kl. 17.

Oppstart for Ås Barnekantori!
Første øvelse på nyåret blir mandag 7. januar kl. 
17 i Ås arbeidskirke. Vi synger forskjellige typer 
sanger, og alle som vil, får prøve seg som solis-
ter. Øvelsene slutter med morsomme sangleker.  
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Det skjer i Kroer menighet

Godt besøkt Babysang 
Sosial møteplass og musikalsk fellesskap
I høst har vi hatt babysang i Kroer kirke på fre-
dager i perioden 12. oktober til 16. november. På 
det meste har det vært 13 babyer i følge med mor 
eller far. Vi har hatt sanger med bevegelse som «En 
engel er ombord», som er hentet fra Frelsesarmeens 
Bomchikabom CD. Vi har også brukt sanger som 
vi har hentet fra IKO sin babysang, Dirridam og 
Gynge lite Grann. 

Vi har også brukt piano, fløyte, klokkespill og 
rytmeinstrumenter. Og vi har en egen sol som vi 
har brukt under sangen «Sola»: «Sola kryper opp-
over, himlen er så fin. Sola kryper oppover, nå er 
dagen min. Ute synger fuglene, inne synger jeg. Og 
hvis du vil høre på synger jeg for deg.» 

Sanger og aktiviteter blir delt inn etter tema. Etter 
velkommensanger har vi sunget bevegelsessanger, 
så vuggesanger, så regler. En av dem er forresten 
om Sakkeus. Så har vi sunget sanger om himmel og 
hav, før vi har danset og sunget Per Spelmann og 
samba. Etter sangen har det vært tid for en hyggelig 
lunsj med prat og lek. 

Babysanggudstjeneste
Fortellingen om Sakkeus ble også brukt som pre-
kentekst på babysanggudstjenesten 18. novem-
ber i Kroer kirke. Vi startet gudstjenesten med 
babysamba hvor vi kom dansende inn i kirken med 
babyene!

Salmene som vi har brukt på babysang, er 
Solbarn (Syng håp nr 98), Hvem har skapt alle 
blomstene (barnesalmeboka nr 96) og Ingen er så 
trygg i fare (NoS nr 489)

Vårt mål med babysangen har vært å bidra til 
et sosialt og musikalsk fellesskap. Vi har ønsket 
å gi familiene en sangskatt som inneholder både 
nye og gamle sanger. Vi har forsøkt å bidra til et 
positivt gudsbilde, hyggelig sosialt samvær og gode 
nettverk i kirken. 

Ny Babysang til våren
I april starter vi opp en ny runde med Babysang i 
Kroer. Velkommen! Ta kontakt med Anne Chris-
tine (tlf. 481 99 812) eller Anette (tlf. 958 62 818) 
om du vil melde deg på eller har spørsmål.

Tekst: Anne Christine Pittet Grolid og Anette 
Nylænder. Foto: Heidi Tomter Sire.
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Første møte i 2013 blir torsdag  
31. januar kl. 18 

Klubben er tilsluttet Norges KFUK og KFUM og 
drives i regi av Kroer menighet. Den er beregnet 
for barn fra 3. til 7. klasse. Vi møtes på Kroer sam-
funnshus (Vellet) kl. 18 og 20. Brus kan kjøpes for 
kr 15. Medlemskontingenten er kr 75 per halvår, 
eller kr 130 per skoleår. Ikke-medlemmer betaler 
kr 20 per møte.

Liv og Edvin Folkvord, Bjørg Malme, Asbjørn Røn-
ning, Berit og Svend-Kristian Martinsen.  

Kontakttelefon: 905 31 140 (Berit Martinsen)

Lysmesse 9. desember
Den 9. desember samles vi til den årlige lysmessen 
i Kroer kirke kl 19.30. Kroer-konfirmantene deltar, 
og vi får sang av Ad Hoc-koret. 

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

Vi trenger også flere sjåfører! For å styrke til-
budet om kirkeskyss trenger vi flere som kan være 
med på kjøredugnaden. Kan du stille for en ekstra 
hyggelig kjøring før kirketid en gang imellom? 
Ring Gro Mette Rønningen, tlf. 971 76 023, eller 
Elsie Ørstavik, tlf. 481 41 704.

Diakoniutvalget i Ås og Kroer

Kroerbarn på festival i 
Lommedalen
Kroer Triangelklubb stilte med 8 deltakere på årets 
KFUK-KFUM Barnefestival i Lommedalen. Festi-
valen er blitt tradisjon. Arrangementet flytter seg 
fra år til år. I fjor var stafettpinnen hos Drøbak, 
hvor Kroer stilte med 5 deltakere. Gode opplevel-
ser ryktes, derfor ble det enda flere i år. Asbjørn 
Rønning var med som leder også denne gangen. I 
tillegg hadde vi hjelp fra foreldre som nattevakter. 
Festivalen samlet total 300 barn og 30 ledere fra 
hele Østlandsområdet. Deltakerne var inndelt i 
aktivitetsgrupper etter tilhørighet og interesser. 
En gruppe laget egen videofilm, og det var nok av 
motiver. Musikk, dans og sang er alltid populært, 
i tillegg til sportslige aktiviteter. Det var også tid 
til å finne på ting selv. Kroer-gjengen arrangerte 
skoleklasse i sovesalen der hver enkelt etter tur fikk 
drømme seg inn i lærerrollen. Det passet jo bra at 
sovesalen var en virkelig skolestue på Mølladam-
men skole. Bildet viser Kroer-deltakerne ved koret 
i Lommedalen kirke. Der var det samlinger med 
Jesu liv og lære i sentrum.  

Svend-Kristian Martinsen

SyngHøst i Kroer kirke
SyngHøst-konserten er blitt en fin tradisjon med 
Kroer AdHoc-kor og solister. Mange hadde funnet 
veien for å lune seg litt til høstens toner og tekster. 
Musikken fikk bare de frammøtte, men her følger 
prologen til konserten:

Den som opplever høsten for første gang må tro 
at noe alvorlig er på ferde. Åkrene forvandles fra 
bølgende grønne hav til stive gule børster. Far-
gerike enger og blomsterbed tones av brunstikk. 
Løvtrærne blir stående med avkledde grener og 
kvister. En slik førstegangsopplevelse er ganske 
skremmende.

Hans Hyldbakk opplevde dette 100 ganger. Han 
ble en gammel mann. En av de siste gangene skrev 
han den sangen vi nettopp hørte: «No fell det lauv 
i haustdagslier og eg går takksam for at eg er til». 

Som Hyldbakk har vi lært at høsten bare er en 
overgang. Og etter hvert ser vi at høsten er god. 
Landskapet åpner seg. Vi ser tvers igjennom løv-
skogen. Sola står lavt på himmelen. Anne-Lise 
Gjerdrum kaller det «Krystallklare dager» i vår 
neste sang.

Fuglene flyver i flokk når de er mange nok heter 
det i en sang som vi ikke skal synge i dag, men 
«Fuglestemmen daler», sier Grundtvig i sin sang. 
Nordboere som vi er, vet vi at fargene snart blir 
bare én, den rene, hvite. Mark og enger hviler. 
Men vi kjenner jo historien og vet hvordan det gikk 
– at naturen får en ny sjanse, –at alt vil spire og 
gro og vokse med sol og vann. Slik har det vært i 
uminnelige tider, og vi synes det er såre godt, og 
regner med at det skal fortsette inn i evigheten. 

I sangen «No er det tid til å gå … og hausta 
… og byggja Guds rike» utvider Haldis Reigstad 
perspektivet og gjør årets gang til et bilde på hele 
livets gang. Tiden er inne for å være den vi skulle 
vært, og gjøre det vi skulle gjort. 

I en av sangene mot slutten utvides perspektivet 
nok en gang, og den favner tiden og evigheten:  
Jeg tror på jordens forvandling, en tid, et sted, en gang  
Skal alle ting bli nye og alt bli fylt av sang 
Ja, jorden skal forvandles, dens natt går alt mot gry!  
Jeg tror at Jesus Kristus skal gjøre verden ny.

Svend-Kristian Martinsen
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Det skjer i Nordby menighet

Juleverksted for barn 09.12
Søndag 9. desember kl. 12–15 blir det juleverksted 
for barn og voksne på Nordby menighetssenter. Har 
du lyst til å være med og lage julegaver, pepperkaker 
og julepynt? I år skal vi ha et stort juleverksted med 
sløyd, hobby og baking. Alle er hjertelig velkom-
men til å delta. Ta gjerne med en voksen om du 
syntes det høres best ut. Vi stiller med utstyret som 
dere trenger, og julegrøt selvfølgelig. Men har du 
en nisselue, så kan du gjerne ha den. Pris: kr 50 
pr. barn

Lysmesse i Nordby kirke 09.12
Søndag 9. desember kl. 18 inviterer Nordby menig-
het til lysmesse i Nordby kirke, med solister og 
allsang. Menighetspedagog Morten Ødegaard og 
kantor Hilde V. Wang deltar.

Juletrefest 06.01
Søndag 6. januar kl. 16 er det juletrefest for alle 
barn som har lyst, i Nordby menighetssenter.  
Nordby Gospel deltar med sang!

Nordby Gospel
Nordby Gospel er i full gang hver onsdag kl. 
18–19 på Nordby menighetssenter. Vi er et kor for 
deg fra 4 til 12 år. Vi synger, har hobbyaktiviteter 
og hører Bibelfortellinger. Organisten vår Hilde 
Wang spiller til sangene våre. Oppstart 30. januar. 
Påmelding til Hanne Tegnér, tlf. 915 89 895.

Ministranttjeneste
Er du mellom 6 og 12 år? Har du lyst til å hjelpe til 
på familiegudstjenestene? Da kan du melde deg på 
ministranttjeneste. Du kan få gå i prosesjon, tenne 
lys, lese bønner, delta på rollespill, synge eller 
danse. Alle har på seg hvite kapper. Eget kurs for 
ministranter i uke 3 og 4. Nærmere opplysninger 
og påmelding: Hanne Tegnér, tlf. 915 89 895. 

Adventskonsert 02.12
Søndag 2. desember kl. 18 inviterer Nordbykoret 
med dirigent Evy Ernsteen til adventskonsert i 
Nordby kirke. Kom og syng julen inn sammen med 
oss! Det blir både korsang og allsang. Sogneprest 
Sigurd A. Bakke forteller en julelegende.

Julekonsert 08.12
Liv Kjersti, Kjell Magnus og Inga Sandve har 
gleden av å invitere alle til julekonsert i Nordby 
kirke lørdag 8. desember kl. 17. I årets konsert 
vil publikum, med hjelp av våre kjente og kjære 
julesanger, bli tatt med på en musikalsk reise, fra 
middelalderen, via klassisismen og romantikken, 
helt fram til vår egen tid. I samarbeid med Sandve 
Musikkskole vil vi også få  innslag med unge sang-
talenter fra Nordby.
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Liahøi Selskapslokaler 

til alle livets begivenheter 
Askehaugvn. 150, like v/ Nordby kirke 

Nå kan du leie kjøkkenet og lage maten selv. 
Nytt og pent utstyr på kjøkkenet. 

Storsalen ca 120 pers. Lillesalen ca 30 pers. 

Ring og bestill: 64 94 63 29   
www.liahoi.no 

Upper Tunes med nyskrevet 
musikalsk forestilling
Søndag 16. desember kl. 18 inviterer vokalensemb-
let Upper Tunes til intet mindre enn urpremiere i 
Nordby menighetssenter! Korets dirigent, Heidi 
Brathagen, har skrevet både tekst, melodi, manus 
og arrangement til den musikalske forestillingen 
«Når sola snur». Dette er et livssynsnøytralt 
julespill med en vakker historie om en kvinne 
som ser tilbake på sitt liv. Tone Holte bidrar som 
skuespiller. Per Arne Øyestad er regissør. Upper 
Tunes fikk mange og svært gode tilbakemeldinger 
på fjorårets Amundsen-forestilling. Den ble sett 
av mange. Velkommen til en ny flott musikalsk 
opplevelse! Billetter kjøpes ved inngangen: kr 200, 
honnør kr 100.

Karin Eikeland, Upper Tunes

Upper Tunes. Heidi Anita Brathagen foran t.v., Tone 
Holte bak t.v. Foto: Helene Alterskjær

Julekonsert 12.12
Onsdag 12. desember kl. 18 inviterer Ås Kulturskole 
til julekonsert i Nordby kirke.

Musikk på gudstjenestene i julen
Julaften 24. desember: Gudstjenester med bidrag 
fra Nordby Skolekorps og Pernille Grøtvedt.

1. Juledag 25. desember kl. 13: Ingrid Mæland 
spiller fiolin.

Temalørdag om spiritualitet og 
Retreat på Thomasgården 

Flere og flere, også i våre menigheter, er opptatt 
av forholdet mellom stillhet og aktivitet, bønn og 
arbeid, kontemplasjon og aksjon. I en travel hverdag 
blir det lite tid til stillhet og bønn. Samtidig trenger 
vi nettopp dette for å leve aktive liv i tjeneste for 
Gud og vår neste. Vi lengter etter balanse i livene 
våre.

Vi er en gruppe i menigheten som ønsker å foku-
sere på dette. I år har vi arrangert to temalørdager 
om spiritualitet. Dette ønsker vi å utvikle videre i 
2013. Lørdag 9. mars inviterer vi til ny temalørdag 
i Ås kirke fra kl. 11. Doktorgradsstipendiat Ingvild 
Røsok fra MF innleder over temaet Kjærlighet og 
overgivelse. 

Vi skal også arrangere Retreat på Thomasgården 
ved Kornsjø 3.–5. mai. Notér deg datoene allerede 
nå! For nærmere informasjon kontakt:
Sogneprest i Nordby, Sigurd Bakke, tlf. 990 15 790, 

e-post: sigurd.bakke@as.kommune.no.
Atle Eikeland, tlf. 466 16 323,  

e-post: atleeik@online.no.
Elin Sæverås, tlf. 934 41 915,  

e-post: elfinn@online.no.
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REISESIDEN – turer i menighetene

Menighetstur sommeren 2013
Vi er i gang med å planlegge sommerens menig-
hetstur. Den skal gå gjennom de baltiske statene: 
Litauen, Latvia og Estland. Tidsrommet antas å 
bli 21.–29. juni. Turen planlegges ut fra følgende 
reiserute: 1. dag til Karlskrona og ferje til Gdynia. 
Deretter kjører vi til Marijampolė, en liten by i 
Litauen som ligger like ved Kaunas. Her vil vi få 
et innblikk i hvordan det var å drive menighet i 
Sovjet-tiden, og hvilke oppgaver man sto overfor 
etter Sovjetunionens fall. Etter gudstjenesten der 
drar vi til Vilnius for overnatting. Neste dag går 
turen til Riga der vi blir to netter. Fra Riga går 
turen til Tallinn og ferje til Stockholm. 

Reiseleder blir Knut Lein, og undertegnede 
kjører bussen. I første nr. Menighetsbladet på nyåret 
vil det komme et mer utførlig turprogram. Det er 
allerede nå mulig å sende en uforpliktende påmel-
ding til Kristen Bjorå, e-post: kristen@bjoraa.net,  
tlf. 992 26 881 / 22 67 14 60.

På veien mellom Vilnius og Riga ligger Korshøyden. 
Tusener av trekors er plassert her siden 1400-tallet. 

Glogerfestspillene i Kongsberg
Lørdag den 26. januar arrangeres for sjette år på 
rad tur til Glogerfestspillene i Kongsberg. Avreise 
med buss fra Ås stasjon kl. 12.30 (fra Nyborgveien 
kl. 12.20). Vi rekker en kopp kaffe i Kongsberg 
sentrum før vi kjører til kirken.

Kl. 15.30 er det orgelkonsert ved domkantor 
Kåre Nordstoga fra Oslo. Han regnes som en 
av Europas fremste konsertorganister. Orgelet i 
Kongsberg kirke ble bygget av Gottfried Heinrich 
Gloger og stod ferdig i 1765. Det er nå det største 
barokkorgelet i Norden.

Kl. 19.30 er det konsert ved Akademie für Alte 
Musik Berlin. Dette orkesteret regnes som et av 
verdens fremste barokkorkestre. De skal fram-
føre musikk av blant annet Händel, Telemann og 
Vivaldi.

Innimellom spiser vi middag på restaurant 
Opsahlgården like ved kirken. Prisen vil avhenge 
litt av hvor mange vi blir, men regn med ca. kr 
700 per person for 2 konsertbilletter og reise. 
Velkommen til hyggelig tur og flotte musikkopp-
levelser i Sølvbyens vakre kirke. Påmelding til 
Kristen Bjorå så snart som mulig, senest 13. januar.  
E-post: kristen@bjoraa.net, 
tlf. 992 26 881 / 22 67 14 60.

Bli med og bygge hus i Uganda
Bildet viser husbygging for WATOTO i Uganda påsken 
2009. Erling Ulvik (t.v.) murer, med Susan Jensen og 
Iori Roberts som løpergutter. Pastor Paul overvåker 
det hele. I juni 2013 kan DU bli med på neste tur, les 
mer på side 18.
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Stilfull UKAgudstjeneste 7. oktober

Bønnerom/stillerom for 
muslimer og andre
Blant de meningsfylte sakene universitetsprester 
er engasjert i, er også det å legge til rette for bøn-
nerom eller stillerom for folk fra andre religioner. 
Muslimene utgjør en gruppe på UMB, men det er 
også sikher, buddhister, hinduister og folk med 
andre religioner blant studentene. De skal vite at de 
har et fredet sted å gå til med sin tro og sitt behov 
for stillhet, bønn og ettertanke.

Stabburet er mye brukt
Fra før er Stabburet et sted med mye kristen virk-
somhet. Der samles folk fra Laget, IBF og ortodokse 
kristne som har sin lille gruppe i studentmiljøet. 
Virksomheten er hyggelig bred og omfattende, og 
Stabburet er i bruk hver dag. Universitetspresten er 
ansvarlig for utlån og ivaretagelse av huset.

Øystein Spilling,
studentprest ved UMB

Studentpresten. Foto: Maria Henden Kjetså / UKA i Ås

En halv søndag i oktober var UMBs storstue Aud-
Max forvandlet til katedral. Et vakkert pyntet alter 
dannet sentrum i «kirkerommet». Studentkoret 
Noe Ganske Annet og prosjektbandet Proprius var 
musikalsk «bakvegg» på den store scenen. Salen 
var et stort menighetslokale med stoler vendt mot 
alteret. Utenfor – i vrimlehallen – var det sted for 
kirkekaffe og wastefood-meal etter gudstjenesten. 
Changemaker var på plass med stand, sammen 
med Laget og Fremtiden i våre hender (FIVH) 
som var vertskap for bespisningen. Gudstjenestens 
tema var «Bibelens økologiske visjoner». Salmene 
kunne synges på engelsk og norsk, og Kristine 
Aschim var en dyktig forsanger og solist. Kolle-
kten (kr 9000) gikk til UKEhjelpens prosjekt for 
ungdom i Afrika. Vi antar at det var ca. 180 per-
soner til stede.

Torsdagsmessene i Ås kirke
Torsdagsmessene i Ås kirke fortsetter også vinteren 
2013. Hver siste torsdag i måneden kl. 19.30 møtes 
vi i Ås kirke. Messekomitéen består av studenter 
fra UMB og fastboende i Ås. Den innreder kirken 
til et vakkert landskap for bønnevandring. Vi vet at 
mange setter pris på denne måten å utnytte kirke-
rommet på, ikke bare studenter, men også folk fra 
Ås menighet. 

Dato  Tema         Hovedtekst
30. jan. Pusten – Guds tegn i din kropp    1. Mos. 2,7
28. feb. Hjertet – Guds tegn i din kropp       Åp. 3,20
21. mar. Der palmene suser for deg             Joh. 12,13
25. apr. Tom grav og åpen himmel          Mat. 28,1-7

Kaffekopp
Kaffekopp-prosjektet foregår hele året. Høsten 
2012 har vi klart å få til 15 koblinger mellom 
nors ke verter og utenlandske studenter. For noen 
ble det trolig flere treffpunkt over en viss tid. Nye 
studenter ved UMB vil bli gjort kjent med ordnin-
gen, men det er nok først til neste sensommer at vi 
tar initiativ til en fornyet runde med dette.
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Er du kjent i Ås?

I forrige nummer av Menighetsbladet gikk turen til 
Ås videregående skole. Hvem andre enn Torbjørn 
Skjellum, mangeårig rektor der, kunne da gå av 
med seieren?! Han skriver:

«Svaret er Turid Eng: VEKST. Da Ås 
videregående skole ble bygd i 2. halvdel av 
1970-årene, ble det som vanlig ved offentlige 
byggeprosjekter satt av penger til kunst. To større 
verk ble innkjøpt: Son-kunstneren Erik Thomes 
relieff i tre, kalt SKIP på gallerifronten i kanti-
nen, og Turid Engs VEKST. De første årene stod 
VEKST på skolens nordside. Skulpturen ble så 
flyttet til plassen mellom blokk C og «halvmånen» 
med beplantning på østsiden. Den står nå ved den 
sørlige inngangen til den nye blokken. VEKST var 
lenge lite påaktet, men er nå et klenodium, som 
skolen og lokalsamfunnet kan være stolte av. Det er 
i det hele tatt ikke så rent lite verdifull kunst på Ås 
videregående skole. Det kan enhver som ønsker å ta 
en titt, forsikre seg om. Turid Eng er født i 1937, og 
ble kjent og anerkjent med sitt verk HEPTAKORD 
(7 kvinneskikkelser i bronse) utenfor Konserthuset 
i Oslo»

Premien til Torbjørn ble en utfordring om å 
finne fram til nytt fotosted. Den utfordringen tok 
han på strak arm, og spørsmålet er: Hvor i Ås har 
han satt seg ned på kne, og hva kunne han fortelle 
herfra etter å ha lest seg opp? Send svaret til e-post: 
as.menblad@online.no. Du har alle muligheter til å 
gå av med seieren, siden deltakelsen historisk sett 
ikke er enorm. Valg av neste fotomotiv blir da ditt.

 
Dementi ... nesten
Bakk bru i Kroer har tidligere vært presentert i 
Menighetsblad under vignetten «Er du kjent i Ås» 
Men den uerfarne og nyinnflyttede medarbeideren 
har tatt seg til rette og fortalt at brua starter i Ås 
og ender i Hobøl, eller motsatt. – Dette er nok ikke 
korrekt, sier Nikolai Bjørneby, nestor i kommunal 
lokalhistorie. – For noen generasjoner siden skulle 
elva demmes opp for å utnytte vannkraften. For 
ikke å skape strid om fallrettighetene, fikk en ord-
net det slik at grunnen på begge sider av demningen 
ble Ås-land. Derfor både starter og ender Bakk bru 
i Ås kommune, uansett hvilken retning du kjører. 
Redaksjonen takker ... og beklager.

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Turid Engs VEKST er å finne på Ås videregående skole. 
Foto: J.A. Fløistad
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Menighetsbladets grønne spalte

Flomlys på strømsparing i 
Kroer
I flomlyset ved Kroer kirke er de gamle arma-
turene med 250 W halogenlamper nå erstattet 
med nye 48 W LED-lamper. Med dette sparer vi 
ca. 2000 kWt per år. Dette er en Grønn Menighet 
verdig! Lysstyrken er omtrent den samme som før, 
og vi sparer 1500–2000 kr i årlige driftsutgifter, 
avhengig av strømprisen. Da er også besparelse i 
pæreskift tatt med. Avskriver vi armaturen på 15 
år, blir netto besparelse ca. 1000 kr per år.

Svend-Kristian Martinsen

En grønn vinter
Nå som mørketiden nærmer seg 
og dagene blir kaldere, så trek-
ker folk seg sammen i omtanke 
og kjærlighet for hverandre.  

Likevel så oppfordrer jeg dere til å reise dere 
sammen, kle dere varmt og gå ut i den jorden og 
luften Gud skapte. Og liksom jorden er skapt som 
vår bolig, så er vi skapt i Guds bilde for å holde 
denne boligen ved like. Det er på tide vi viser vår 
takknemlighet overfor Gud vår Far, ved å passe på 
hans skaperverk. 

Dette krever en liten innsats, fra oss alle. Men 
ingen gjerning er liten i Guds øyne. Når vi går på 
dagligvaren nær oss, så oppfordrer jeg til å kjøpe 
mest mulig økologisk og kortreist mat. Selv om den 
svenske juleribben er billigere enn den norske, så 
er det flere hundre norske grisebønder som jobber 
hver dag for at dere skal få den beste maten, og at 
dyrene skal ha best mulig forhold. Vi i Norge har 
mer penger enn vi har godt av. Mens mennesker 
i fattige deler av verden bruker alle sine inntekter 
på mat, så klager vi over høye priser, når vi bare 
bruker 12 % av pengene våre på mat. 

Når du går til butikken, husk å ta med deg en 
sekk, så trenger du kanskje ikke ta med unødig 
plastposer. Kildesorter best mulig der du bor. Hvis 
du ennå har krefter i beina, la bilen stå. Gå deg en 
tur. Husk å slå av alt av elektronikk når du ikke 
bruker det. Ta med søppelet hjem når dere er i 
skogen. Vi eier ikke naturen rundt oss, men vi er 
velsignet som får lov til å ta del i den. Guds to store 
skaperverk, jorden og mennesket. Jeg tror Gud 
veldig gjerne skulle sett oss leve sammen.  

Espen Sørensen, student ved UMB, 
 og medlem i utvalget for Grønn menighet i Ås

Utvalg for grønn menighet i Ås:
Utvalget har følgende medlemmer: Torger Gillebo 
(leder), Sissel Brandtzæg (referent), Marit J. Rauset 
(menighetsrådets representant), Astri Tønnesen 
Berg, Espen Sørensen og Anna Sætane. Mandatet 
ble godkjent av Ås menighetsråd i høst. Utvalget 
skal:
•	 Være rådgiver for menighetsrådet.
•	 Følge opp de 25 punktene menigheten har 

forpliktet seg på å gjennomføre som grønn 
menighet. 

•	 Peke på de kristnes ansvar, og på det å ha 
re spekt for Guds skaperverk. 

•	 Inspirere til miljøbevissthet, og øke kunnskaps-
nivået om diakonalt ansvar hos enkeltmen-
nesker og menighet. 

•	 Synliggjøre oppgaven gjennom lokal presse og 
menighetsblad. 

•	 Samarbeide med andre.

Pakking og utdeling av Menighetsbladet
Menighetsbladet trenger nå 2 til 3 personer (gjerne 
pensjonister) til å være med og pakke Menighets-
bladet 6 ganger i året. Når bladene kommer fra 
trykkeriet, møter vi opp i Arbeidskirken og pakker 
bladene i bunker tilpasset budrutene. Jobben tar en 
times tid. Deretter kjører vi ut bladene til hoved-
leverandørene som bringer dem videre til blad-
budene. Slik havner Menighetsbladet i postkassene 

til alle husstander i Ås kommune, bortsett fra noen 
få som har reservert seg. 

I tillegg mangler vi bud i Brønnerud-området. 
Så bor du der, kan du få en halv times ekstra tur 
med en bladbunke 6 ganger i året. Ta kontakt med 
Olav Aardalsbakke på tlf. 905 18 577, eller e-post: 
oaardals@online.no. Uten pakkegjeng og bladbud 
stopper Menighetsbladet!
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Kirkevergens hjørne

Nytt begrep på kirkegården: «Navnet minnelund»

De senere årene er det flere steder utviklet tilbud 
om en ny form for gravlegging som er kjent under 
betegnelsen «Navnet minnelund». Dette er gravfelt 
for urner med graver av størrelse 0,5 x 0,5 meter 
med plass for en urne, eller grav på 3 x 1,5 meter 
med plass for en kiste. Det er i hovedsak urnegraver 
som benyttes. Gravene har ikke gravminner. Navn 
og data plasseres på et minnesmerke ved siden av 
gravfeltet. Ved dette minnesmerket er det plass for 
å legge ned blomster og tenne lys. 

Etablering og drift av Navnet minnelund er ikke 
regulert i dagens Forskrift til Gravferdsloven. Det 
har imidlertid på få år utviklet seg en praksis med 
grunnlag i dispensasjoner, og denne typen gravfelt 
er blitt relativt utbredt. Ved å regulere Navnet min-
nelund i forskriften vil Fornyings-, administra-
sjons- og kirkedepartementet nå bringe regelverket 
mer i samsvar med praksis, samt bidra til en mer 
ensartet praksis på området. Det innføres ingen 
plikt til å anlegge denne formen for minnelund.

Det har utviklet seg ulik praksis når det gjelder 
varigheten av en grav, og spørsmålet om adgangen 
til å feste grav på Navnet minnelund. Noen steder 
avgrenses varigheten til fredningstidens lengde (20 
år). Da fjernes navnet fra minnesmerket, og graven 
kan brukes på nytt. Andre steder kan graven festes 
etter fredningstidens utløp.

Departementet foreslår at varigheten av grav i 
Navnet minnelund, herunder mulighet for feste av 
grav, kan reguleres i vedtektene til gravplassen. 

Monumentet som skal plasseres ved Navnet 
minnelund, er et minnesmerke som Bispedømme-
rådet må godkjenne. På minnesmerket setter man 
opp skilt med navn og data på alle de gravlagte. 
Personer som er omkommet på havet, i krig eller 
liknende, og som ikke er gravlagt på gravplassen, 
kan minnes med navn på minnesmerket. Det kan 
ikke plasseres individuelle gravminner på minne-
lunden.

På grunn av minnelundenes innretning med like 
mange plasser på minnesmerket som det er graver i 
tilhørende gravfelt, samt ulik praktisering av varig-
het og mulighet for feste, finner ikke departementet 
å kunne åpne for såkalt symbolsk flytting fra det 
opprinnelige gravminnet til navnet minnelund.

Hvor langt er vi kommet med Navnet minnelund 
på kirkegårdene i Ås?

Informasjonen ovenfor er hentet fra departe-
mentets høringsnotat angående ny Forskrift til 
Gravferdsloven. Ås kirkelige fellesråd har i noen år 
hatt Navnet minnelund på ønskelista ved budsjett-
behandlingen, men det har så langt ikke vært mulig 
å få plass innenfor trange økonomiske rammer.

Siste kirkegårdsutvidelse i Ås var i 1998, i 
Nordby i 1993 og i Kroer i 1988. Navnet minnelund 
var da et ukjent begrep. Vi har imidlertid anonyme 
minnelunder både på Ås og Nordby, men etterspør-
selen er relativt beskjeden. 

I Ås kommune har vi ca. 100 gravferder årlig: 
60 kistebegravelser og 40 kremasjoner. En kre-
masjonsprosent på 40 er relativ høy til å være en 
landkommune. Den har steget fra 30 % for 25 år 
siden. Arealmessig og økonomisk vil det være mye 
å spare dersom flere velger kremasjon. Ei kistegrav 
gir plass til 2 vanlige urnegraver, og til 18 urnegra-
ver i minnelund.

Derfor vil anlegg av Navnet minnelund ha høy 
prioritet på kirkegårdene våre. På Ås har vi nylig 
hatt befaring sammen med dosent Kirsten Lunde, 
som underviser i kirkegårdsplanlegging ved UMB. 
Vi håper minnelunden kan stå ferdig i 2014/2015. 
Nordby vil få sin ved neste utvidelse ca. 2016, og 
Kroer vil følge tett etter.

Gerhard Winge, 
kirkeverge i Ås

Navnet minnelund ved Moholt kirkegård i Trondheim. 
Monumentet i forgrunnen viser hvordan navneskilt 
kan plasseres. Ved monumentet i bakgrunnen har 
besøkende satt ned blomsterbuketter.
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Michelle Djurstedt intervjuer 
ny dirigent
Ås Soul Children er et kor med mye dans, sang 
og lek. Og er ikke et kjedelig kor! Vi drar på turer 
sammen, møter andre kor og har det hyggelig. Vi 
har blant annet vært i Drøbak og Oslo. Det er også 
en helt fantastisk festival som er kjempemorsom. 
Der er det kjempemange kor, og du lærer mye der.

Men vi trenger flere medlemmer i koret! Derfor 
hadde det vært supert om DU også vil være med. 
Du må være i 5. klasse eller større. Ås Soul Chil-
dren øver hver tirsdag kl. 18–19.30 i Ås kirke. Vi 
har fått en ny, helt fantastisk dirigent som vi har 
intervjuet. Hun heter Juliane-Marie Løken.

Hvordan synes du det er å være dirigent?
–Jeg synes det er kjempegøy, og liker det kjem-

pemye. Og det er også noen utfordringer som man 
lærer mye av.

 Hvor lenge har du drevet med musikk? 
–Jeg sang før jeg snakket, så jeg har nok sunget 

hele livet. Jeg er også med i Oslo Soul Teens, og har 
sunget der i 4 år nå.

 Hva vil Ås Soul Children formidle? 
– At det er morsomt å synge, og at man kan prise 

Gud på den måten. Og Soul Children er med på å 
bygge opp mennesker, både åndelig, musikalsk og 
sosialt.

Tekst og foto: Michelle Djurstedt (12 år),
kormedlem

Kyndelsmesse - Lev i lyset
Ås menighet vil i samarbeid 
med Frimurerlogene i Ski og 
Moss invitere til kyndels-
messe i Ås kirke søndag  
3. februar kl. 18. 

Kyndelsmesse er en guds-
tjeneste av forholdsvis ny dato 
i Den norske kirke, men den 
bygger på gammel tradisjon. 
Siden 2006 er kyndelsmesse 
blitt feiret i Ski middelalder-
kirke, Rygge kirke og Våler 
kirke. Og nå også i Ås. 

Kyndelsmesse var opp-
rinnelig en fest som feiret 
minnet om møtet i templet 
mellom den nyfødte Kristus og Simeon. Messen 
er også kalt Marias renselsesfest, en katolsk fest 
som ble markert den 2. februar, som blandet seg 
med festen for Jesu fremstilling i templet. Ifølge 
Bibelen skulle en kvinne som hadde født en sønn, 
renses i 40 dager. Etter den tid brakte hun et offer 
til templet, og evangeliet forteller at Maria og Josef 
tok Jesus med til templet 40 dager etter hans fødsel. 
Det bibelske grunnlaget for en prosesjon med lys er 
beskrivelsen av Kristus som «et lys som åpenbarer 
Herren for hedningene».

Denne spesielle messen utviklet seg til å bli den 
dagen man innviet og velsignet alle rituelle lys som 
skulle brukes i kirken det påfølgende år. Dermed 
fikk festen også navnet «Lysmesse», Missa Cande-
larum, etter det latinske navnet på vokslys, candela 
(det var avgjørende at alle lys var av voks!). På nor-
rønt ble det til kyndill, derav det norske navnet kyn-
delsmess. Dette var en viktig merkedag, avmerket 
på primstaven med Maria-symboler: en krone, en 
rose eller en lilje. Festen ble opphevet som hellig-
dag i 1771.

Ved kyndelsmessen i Ås kirke deltar sogneprest 
Georg Børresen, sogneprest Finn-Ove Brandvold, 
sangeren Svein Carlsen og representanter fra 
logene i Moss og Ski. I tillegg vil Moss Frimurer 
Sangforening med dirigent Jostein Grolid, Moss 
Messingkvintett og kantor Thor Skott Hansen 
bidra. Arrangørene vil med dette få invitere alle 
interesserte til Ås kirke, for å oppleve en gammel 
tradisjon på en ny måte.

Jostein Grolid
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Watoto – husbyggertur til Uganda
Bli med på å bygge et hus for foreldreløse barn i 
Uganda! Nå har du sjansen til å oppleve Uganda 
i Afrika på en konkret, meningsfull og eventyrlig 
måte. Dersom det melder seg 20 interesserte, vil 
Tora og Iori Roberts igjen være reiseledere og 
guider for en gruppe «husbyggere» som de to siste 
ukene i juni 2013 drar til Uganda for å bygge et 
hus for foreldreløse barn. Dette vil bli femte år på 
rad at Tora og Iori tar på seg et slikt oppdrag i regi 
av Watoto Church i Uganda. Deltakerne må dekke 
reise og opphold selv, og i tillegg må gruppen stå 
ansvarlig for å skaffe ca. 150 000 kr som dekker 
utgiftene til huset som skal bygges. Hva får du så 
igjen for dette? 
•	 Et revidert syn på land og folk i Afrika
•	 En ny takknemlighet og glede over livet
•	 En stolthet og visshet om betydningen det du 

gjør
•	 En bekreftelse på at det er viktig å jobbe 

sammen
•	 En ny bevissthet om at kunnskap og kjennskap 

skaper vennskap
Og så alle turistopplevelsene i tillegg: safari i en av 
Ugandas nasjonalparker, ballansering på ekvator-
linjen, eksotiske markeder og folklore. Kort sagt: 
En slik tur vil bli et minne for livet!

Watoto Church i Uganda driver sitt arbeid ute-
lukkende ved hjelp av frivillige midler. De inviterer 
grupper fra hele verden til å delta i byggeteam. 
Opplegget med byggingen er profesjonelt og nøye 
planlagt. Under byggearbeidet, som varer 4–5 
dager, vil gruppen hele tiden bli veiledet av lokale 
bygningsarbeidere. Det er trygt og fritt, og vi blir 
invitert til å delta på gudstjeneste, og besøke skolen 
og husene i barnelandsbyen der vi bygger.

Påmelding skjer til Tora og Iori Roberts, tlf. 
992 92 087. Maks antall i en gruppe er 20 personer. 
Jo raskere vi får organisert bestilling av reisebillet-
ter, jo rimeligere blir turen. Noen har allerede meldt 
sin interesse. Endelig avgjørelse om det blir tur, må 
tas før jul. Når avgjørelsen er tatt, vil informasjon 
om reisetider, priser, vaksiner og flere viktige og 
spennende detaljer bli sendt til deltakerne. Dette 
kan bli ditt Afrika. Les mer om Watoto på nettet:  
Watoto.com. 

Erling Ulvik

Sterkt preludium for 
innsamling til nytt flygel
I 2011 mottok Ås menighet en testamentarisk 
gave på kr 200 000 fra Elsa Kristine Wickstrøm. 
Ås menighetsråd bestemte at pengene brukes som 
startkapital for å kjøpe nytt flygel til Ås kirke, 
og bevilget selv kr 50 000 til formålet. I sommer 
startet vi en innsamlingsaksjon, særlig rettet mot 
næringsliv og organisasjoner i Ås. Den har startet 
bra. Totalt har vi nå nådd ca. 309 000 kroner. Dette 
omfatter gaver fra:
• Garder Begravelsesbyrå: kr 15 000 i løpet av 3 år
• Spydeberg Sparebank: kr 15 000 i løpet av 3 år
• Truls Wetterhus: kr 5 000
• Lions Club Ås / Lions Club Ås/Eika kr 6 000
• Kiwanis Club Ås kr 3 000
• Kirkeofringer: kr 10 000
Vi ønsker oss et instrument av svært god kvalitet. 
Ås kirke er et meget godt konsertlokale. Her er det 
konserter av forskjellig slag året rundt, med mange 
svært dyktige musikere i aksjon. Med et nytt flygel 
vil vi kunne tilby konserter av høy kvalitet med 
både unge og eldre utøvere! Flygelet er også flit-
tig i bruk under gudstjenester, gravferder og andre 
kirkelige handlinger. 

Vi har laget en finansieringsplan som går over 
tre år slik at et nytt flygel kan være på plass i 
kirken i løpet av 2014. Bidrag mottas med takk, 
og kan settes inn på Ås menighetsråds konto nr. 
1654.20.17167. Årets mest velklingende julegave i 
Ås!

Georg Børresen, sogneprest i Ås,
Jostein Grolid, kantor i Ås
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3. sønd. i åpenb.tid., 20. januar, Joh 1, 15-18
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. 

Dåp. G. Børresen. I. Svanes.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.  

H.E. Fagermoen. H.V. Wang.

Såmannssøndag, 27. januar, Matt 13, 24-30
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Gudstj. Kode B  

(5.-kl.). J.M. Ågedal. T. Sørensen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse.  

H.E. Fagermoen. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Gudstj. Pres. av konfir-

manter. K.H.K. Moe. M. Ødegaard. H.V. Wang.

Torsdag 31. januar
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsm. Ø. Spilling. E. Espe.

Kristi forklarelsesdag, 3. februar, Luk 9,28-36
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen.  

U. Bergroth-Pluhr.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A. Bakke.
Ås kirke kl. 18. Kyndelsmesse. Konsert.

Fastelavenssøndag, 10. februar, Luk 18,31-34
Ås arbeidskirke kl. 18.00: Ungdomsgudstj. 

 G. Børresen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11.00: Gudstj. J.M. Ågedal.  

Kode B (5.-kl.). T. Sørensen. A.C.P. Grolid. 
Nordby kirke kl. 11.00: Fam.gudstj.  

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

1. sønd. i fastetiden, 17. februar, Matt 26,36-45
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Familiegudstj. Dåp. 

G. Børresen. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.  

S.A. Bakke. H.V. Wang.

2. sønd. i fastetiden, 24. februar, Luk 13,22-30
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.  

H.E. Fagermoen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. Vikar. 

A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. 

 S.A. Bakke. H.V. Wang.

Torsdag 28. februar
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsm. Ø. Spilling. E. Espe.

3. sønd. i fastetiden, 3. mars, Luk 22,28-34
Ås kirke kl. 11.00: Konfirmantmesse. Pres. av 

konfirmanter. G. Børresen. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.  

H.E. Fagermoen. H.V. Wang.

Gudstjenestelista fortsatt fra siste side:

  

 
 

T A K S E R I N G 
BOL IG -  TOMT –  LAN DB RUK -  BÅT  

Mob. +47 91 57 87 40 
Mail: post@hvitstentakst.no 
www.hvitstentakst.no 

Taksering ved kjøp og salg, 
lånetakst, forsikring, arv og skifte, 
eller andre forhold som krever objektiv 
verdifastsettelse eller tilstandsvurdering. 

 ENEBOLIG 
 LANDBRUK 
 LEILIGHET 
 FRITIDSBOLIG 
 TOMT 
 FRITIDSBÅT 
 ENERGIMERKING 

Medlem i: 

Peter Normann Waage 
til Ås kirkeakademi
Ås kirkeakademi starter 2013 med et 
møte 29. januar kl. 19.30 i Ås kulturhus, i samarbeid 
med Ås bibliotek. Statsstipendiat Peter Normann 
Waage foredrar om Kirke og stat i Russland. Han er 
en anerkjent journalist og forfatter, med spesialitet: 
russisk litteratur og samfunnsliv. Russisk kirke- og 
kristenliv er inne i en renessanse, i nært samarbeid 
med statsmakten. En kristen-nasjonal ideologi 
synes å vokse fram. Ås kirkeakademi tror temaet 
vil være interessant for mange. 

Ås kirkeakademi, Torbjørn Skjellum
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Service-SIDER
Ta vare på sidene

Brann/større ulykker     110
Politi       112
Ambulanse      113
Legevakt      64 87 19 30
Follo politistasjon     64 97 49 00
Kirkens SOS       815 33 300
Krisesentret      64 97 23 00
Drosje       64 94 27 70
Ås kommune Servicetorget    64 96 20 00
Kirkekontoret i Ås     64 96 23 40
Kirkekontoret i Nordby     64 97 73 90
Kirkevergen i Ås      64 96 23 30

BIBLIOTEK
Besøk Ås bibliotek og Nordby filial
Til sammen har vi åpent hver dag unntatt søndag. 
Tlf. 64 96 23 72 (Ås) og  
tlf. 64 96 44 85 (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

BYGGEVARE
MAXBO Ås
Brekkeveien 19, tlf. 64 97 47 80, faks 64 97 47 81
Trelast, byggevarer, dører, vinduer,  
garderobe/kjøkken, maling.

DYREPENSJONATER
Follo Kattepensjonat     64 94 63 77 
Kongeveien 124            mob. 900 25 048

FRISØRER - DAME/HERRE

Hårstudio 1095
Moerveien 2      64 94 10 95

HELSEKOST

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

HELSE OG VELVÆRE

Thones klassiske massasje og 
triggerpunktsbehandling
i Ås. Kveldstid. Ring Thone 909 12 298 for å
avtale tid. Gaveidé? Jeg har gavekort!

Salong 9, Raveien 2      64 94 04 13
Fotpleie, Ansiktsbehandlinger, Manikyr, Voksing, 
Massasje og Akrylnegler.   www.salong9.no 

HÅNDVERKERE

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

Ås Glassmesterforretning A/S
Gamleveien 1      64 94 04 10
Bygg - Bil - Blyglass - Speil - Persienner og Markiser

INTERIØR

Fargerike Ås, Skoleveien 2    64 94 06 50
Stoffer - Søm - Maling - Tapet - Gulv -  
Hjembesøk - Håndverk

Granlien møbeltapetsering og interiør
Haugerudveien 23, 1430 Ås      932 31 358
Verksted og showrom på gamle Holstad skole, 
e-post:  granlien@innredningshjelp.no,  
www.innredningshjelp.no

JORDMOR

Annett Michelsen     64 94 33 13
Haugerudveien 13           mob. 911 35 380
Privatpraktiserende jordmor
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SERVERING & CATERING

Damene fra Texas catering i Ås
Liv:  995 89 506.  Siv:  925 44 376. 
Vi har mat til enhver anledning og diskuterer 
gjerne løsninger med deg. www.damenefratexas.no

SPESIALFORRETNINGER I ÅS SENTRUM

Ås Optiske A/S – Krogh Optik
Rådhusplassen 2      64 94 04 67

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B       64 94 00 07

TANNLEGER
Tannlege Ingeborg Bihaug og tannpleier Hilde 
Skjeseth, Brekkeveien 18                  64 94 10 48 

(kveldsåpent mandager) 

Tannlegene Høyvik 
Skoleveien 2     64 94 09 51

UTLEIE

Kroer Samfunnshus
Utleie til alle anledninger      950 09 825

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

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

 

Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfirmasjon o.l.   tlf.  64 94 01 46 
Vaktmester, Robert Fiskvik,         mob. 966 77 556

Trenger du å leie dåpskjole?
Ås kirkekontor har en dåpskjole til utleie.  
Vi tar kr 200 i leie. Ring, eller kom innom 
 i Sagaveien 3 i Ås sentrum.       64 96 23 40

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 våre. 
Bladet egner seg meget godt 
til markedsføring knyttet 
til høytider og kirkelige 
handlinger. 

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

Avdeling Ås: Rådhusplassen 2 e, 1430 ÅS
Telefon 69 83 66 00
www.spydbank.no
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SLEKTERS GANG

www.gsb.no Norskeid familiebyrå for hele Follo

Vi ønsker å gi den beste
hjelp og veiledning

Tlf. 64 95 16 65 1540 Vestby
Hele døgnet
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ÅS

Døpte
Erle Berglund (døpt i Øymark 

kirke)
Birk Fanakrå-Staurnes (døpt i 

Mortensrud kirke)
Peder Halland Hove
Karen Sibbern Johnsen
Marte Sibbern Johnsen
Aksel Sønsterud Knutsen (døpt i 

Skjeberg kirke)
Lilja Margit Martomaa
Viktoria Nango
Arhand Naidankhuu
Liam Bitariho Sandvik
Vebjørn Stene Skoglund

Døde
Hanna Arnesen
Ingrid Bergliot Bjørneby
Ingrid Grindal
Håkon Sten Johansen
Leif Normann Johansen
Olav Langseter
Harald Adolf Lilleng
Margit Mortensrud
Aase Rolland
Gaute Sakshaug
Brit Rønnaug Langve Sauge
Signe Juliane Saxhaug
Hans Kristian Seip
Arne Skipenes
Maria Stabursvik
Tove Torjussen

KROER

Døpte 
Sivert Krogh-Kristiansen
Amandus Ib Kvifte

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

Moerveien 7, 1430 Ås  Tlf 64 94 42 00  www.galleriet-frisor.no

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

Moerveien 7, 1430 Ås  Tlf 64 94 42 00  www.galleriet-frisor.no

NORDBY

Døpte 
Jonas Andresen
Nicolay Prigel Gaardvik
Sondre Juul Høvik Halstvedt
Jeppe Hellerud Jakobsen
Mia Askim Knudsen
Morgan Hoel Nikolic
Mathias Gunnar Paulsbo, døpt i 

Ski middelalderkirke
Matheo Sigvartsen Stensvold
Emily Holje Sundland, døpt i 

Magnor kapell
Eline Thingstadengen

Viet
Sigrun Strømsøyen og Haakon 

Gudevang

Døde
Ester Borgen
Karl Egil Svang
Gunn-Britt Sørum

Kjøp juleblomstene på
GARTNERIUTSALGET

Melby Gård  
og gartneri

Du finner oss på fylkesveien 
mellom Nygård og Wassum. 

Tlf.: 64 94 63 20 / 90 16 75 25
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagavn. 3, 
postboks 224, 1431 Ås. 
Tlf. 64 96 23 40. Fax 64 96 23 39 
www.as.kirken.no

Kontortid mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 9–15, 
onsdag kl. 12–15.

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

Kirkevergekontoret i Ås: Tlf. 64 96 23 30.
Sekretær: Heidi Tomter Sire. Tlf. 64 96 23 30. 

E-post: heidi.sire@as.kommune.no

Søndre Follo prosti:
Prost Hege E. Fagermoen. Tlf. 64 96 23 41
E-post: hege.fagermoen@as.kommune.no

Prestene:
Sogneprest i Ås, Georg Børresen, 

Drøbakveien 19, 1430 Ås. Tlf. 901 66 477. 
E-post: georg.borresen@as.kommune.no

Sogneprest i Nordby, Sigurd Bakke, Rådyrvn. 3,  
1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 04 69. 
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no

Prostiprest Anette Cecilie Nylænder. E-post: 
anettececilie.nylaender@as.kommune.no

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

Fellesrådet for Kroer, Nordby og Ås:
Leder: Olav Aardalsbakke, Ileveien 34,  

1407 Vinterbro. Tlf. 905 18 577. E-post:  
oaardals@online.no

Kirkeverge: Gerhard Winge, Hellinga 10 D, 
1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 11 97. 
E-post: gerhard.winge@as.kommune.no

Kroer menighet:
Menighetsrådets leder: Asbjørn Rønning.  

E-post: teiglandronning@hotmail.com
Organist: Anne Christine Pittet Grolid.  

Tlf. 481 99 812. E-post: a-chrigr@online.no
Kroer kirke, Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf. 64 94 36 05.

Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Marit Børset Aalde, 

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

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

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

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

Ås arbeidskirke, Drottvn. 41, 1430 Ås. Utleie: Svein 
Rindal. Tlf. 924 22 079. E-post: r234sv@hotmail.com

Ås kirke, Syverudveien 11, 1430 Ås. Tlf. 64 94 02 34.

Nordby menighet:
Kirkekontoret i Nordby, Menighetssenteret, 

Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro. 
Tirsdag og torsdag kl. 10–12. 
Tlf. 64 96 26 70. Fax 64 96 26 79.

Sogneprest/daglig leder for kirkekontoret i Nordby: 
Sigurd A. Bakke. Tlf. 64 96 26 72.

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

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

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

Menighetspedagog: Hanne Tegnér. Tlf. 915 89 895. 
E-post: hanne.tegner@as.kommune.no

Menighetspedagog/trosopplærer: Morten  
Ødegaard. Tlf. 64 96 26 74/416 44 531. E-post: 
morten.odegaard@as.kommune.no

Menighetsrådets leder: Olav Aardalsbakke,  
Ileveien 34, 1407 Vinterbro. Tlf. 905 18 577. 
E-post: oaardals@online.no

Kirketjenerkontakt: Olav Aadalsbakke
Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2. Utleie:  

Bjørg Christensen. Tlf. 920 20 576.  
E-post: bjorg.christensen26@gmail.com

Nordby kirke, Nordbyfaret 1, 1407 Vinterbro.  
Tlf. 64 94 63 15.
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VELKOMMEN TIL KIRKEN

Gudstjenestelista fortsetter på s. 19.

1. søndag i advent, 2. desember, Matt 21, 10-17
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Gudstjeneste. «Lys-

våken». G. Børresen. J.M. Ågedal. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse.  

A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Gudstj. «Lys-våken». 

K.H.K. Moe. M. Ødegaard. H.V. Wang.

2. søndag i advent, 9. desember, Joh 16, 21-24
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse.  

G. Børresen. J. Grolid.
Ås kirke kl. 18.00: Lysmesse m. speiderne.  

G. Børresen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 19.30. Lysmesse. J.M. Ågedal. 

A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 18.00: Lysmesse.  

M. Ødegaard. H.V. Wang.

3. søndag i advent, 16. desember, Joh 5,31-36
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.  

S.A. Bakke. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.  

G. Børresen. H.V. Wang.

4. søndag i advent, 23. desember:  
Ingen gudstjenester

Julaften, 24. desember, Luk 2, 1-20
Ås kirke kl. 13.45: Gudstjeneste.  

H.E. Fagermoen. J. Grolid.
Ås kirke kl. 15.00: Gudstj. H.E. Fagermoen.  

J. Grolid. Ås Barnekantori.
Ås kirke kl. 16.15: Gudstjeneste.  

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

G. Børresen. A.C.P. Grolid. Solister. 
Kroer kirke kl. 16.00: Gudstj. G. Børresen. 

A.Chr.P. Grolid. Kroer barnekor. 
Nordby kirke kl. 13.45. Gudstjeneste.  

K.H.K. Moe. H.V. Wang.
Nordby kirke kl. 15.00: Gudstjeneste.  

K.H.K. Moe. H.V. Wang.
Nordby kirke kl. 16.15: Gudstjeneste.  

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

1. juledag, 25. desember, Joh 1,1-14
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen.  

J. Grolid. Ås Kirkekor.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse.  

H.E. Fagermoen. A.C.P. Grolid. 
Nordby kirke kl. 13.00: Høytidsgudstj.  

S.A. Bakke. H.V. Wang. 

2. juledag, 26. desember, Joh 16, 1-4a
Moer sykehjem/Moertunet kl. 11.00: 

Julegudstjeneste. S.A. Bakke. J. Grolid. 

Romjulssøndag, 30. desember, Luk 2, 25-35
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. A.C. Nylænder. 

J. Grolid.

Nyttårsdag, 1. januar, Matt 18, 19-20
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A. Bakke.  

J. Grolid.

Kristi åpenbaringsdag, 6. januar, Joh 12, 42-47
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse.  

G. Børresen. J. Grolid.
Ås arbeidskirke kl. 16.30: Juletrefest.  

J.M. Ågedal.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.  

S.A. Bakke. H.V. Wang.
Nordby menighetssenter kl 16.00:  

Juletrefest. M. Ødegaard. H. Tegnèr.

2. søndag i åpenbaringstiden, 13. januar, 
Joh 1, 29-34

Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.  
S.A. Bakke. J. Grolid.

Kroer kirke kl. 11.0: Høymesse. T. Sørensen. 
A.C.P. Grolid.

Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.  
G. Børresen. H.V. Wang.


