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Prestens hjørne
Påskemorgen slukker sorgen
Påsken ligger for lengst bak oss, men vi
lever fortsatt i påsketiden, som er navnet på
søndagene etter påske og fram mot pinse.
Hva er påske? Den danske presten og salmedikteren Grundtvig beskriver dette i sin
vakre påskesalme:
Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid;
den har oss givet lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.
Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.
(Norsk salmebok nr. 184)

Det er som jeg skulle gå i skogen en vårdag,
og ser en liten fugleunge som er falt ut av
redet, hjelpeløs på jorden. Jeg tar den vesle
fugleungen og varmer den i mine hender,
og det lille hjertet skjelver i vill angst. Jeg
løfter ungen opp og legger den i redet, og så
er det ikke lenge før den er dekket av mors
vinger. Angsten var der jo hos den lille
fugleungen, enda den var i min hånd på vei
til redet.
Hele verden er en liten fugleunge i Guds
hånd. Han som lot seg drepe, men som
overvant døden og sto opp påskemorgen,
og som lever. Et budskap så stort og mektig
at jeg ikke kan forstå det, men det får allikevel konsekvenser for den som tar det til seg.
Konsekvensene av dette kan være at midt
i fortvilelsen er det ingen bunnfortvilelse.
Og midt i håpløsheten er det forventning.

Guds hender er fylt av en kjærlighet som
vi ikke kan måle eller forstå. En ufattelig
kjærlighet som skapte verden, som bærer
verden, og som omslutter verden. Så sterk
er denne kjærligheten at døden og djevelen
og helvetes makt blir slått tilbake.
I disse hendene, i Guds hender, er vi. Slik
vi er med svik, tull og tøv, med angst og
problemer, ja listen kan gjøres lang med
alle våre feil og mangler. Vi bruker mye tid
på å forbedre oss, det kan være bra i forhold
til hverandre. Men overfor Gud er det ikke
nødvendig, for han aksepterer oss akkurat
slik vi er.
Overfor Gud er det bare én ting å gjøre,
og det er å ta imot ham. Ja, Herre, ta imot
meg, led meg, nyskap meg, gjør med meg
hva du vil. Men la meg alltid få være i dine
hender. La ingen ting, ikke engang min
trass og min tvil, få skille meg fra deg.
Fortsatt god påsketid.
Georg Børresen, sogneprest

Om forsiden: Palmesøndag i Ås arbeidskirke. Tora Skiaker Aschjem, Kristine Bekken Aschim, Marie Bakkevig Hillesund og Elise Bekken Aschim sammen med 5- og 6-åringer på påskevandring i kirken. Les mer på
side 4. Foto: Erling Fløistad.
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KRIK
Frivillig
i barne- og ungdomsarbeidet?
Er du glad i barn og ungdom? I musikk?
Eller sport? Ønsker du at barn skal få høre
om Jesus? Eller at ungdom skal ha et godt,
kristent miljø å være i? Kan du tenke deg å
bidra?
Vi trenger flere frivillige medarbeidere til
barne- og ungdomsarbeidet! Folk som kan
tenke seg å gi noe av sin tid i menighetens
arbeid for barn og unge! Du trenger ikke å
binde deg for mer enn ett år! Oppgavene
er varierte, noen er større, andre mindre.
Fortell oss hva du kan ønske å bidra med!
Kanskje er dere flere som vil melde seg
sammen til å bidra i prekenklubben eller
være ledere i KRIK? Eller kanskje noen
ønsker å starte en barneklubb? Her er det
mye som er mulig!
Ta kontakt med kirkekontoret, tlf.
64 96 23 40, eller fungerende kateket på tlf.
64 96 23 44, e-post:
kristine.aschim@as.kommune.no

KRIK betyr Kristen idrettskontakt. Dette
er et av arbeidene der det nå trengs nye frivillige. KRIK Ås er et tilbud for ungdom
fra 13 til 19 år. Det er et tilbud til ungdom
som er glade i idrett og friluftsliv, og som
ønsker å være en del av et åpent kristent
miljø. Det er samling ca. annenhver søndag
kl. 19 i gymsalen på Åsgård skole. Dette er
også ett av tre forskjellige ungdomsarbeid
som konfirmantene kan velge å være med
på. I år er 20 spreke konfirmanter med på
KRIK! Er du glad i å bevege kroppen og
har lyst å skape et godt miljø for ungdommen? Ta kontakt med Ås kirkekontor, eller
KRIK-leder Magnar Sundfør, tlf. 928 85 198.

Ås Soul Children
Ås Soul Children er et sang- og musikktilbud for gutter og jenter fra 5. til 8. klasse.
Vi ønsker oss flere voksenledere.
Kontakt:
Unni Myklebust (unni@benoni.no)
Ingeborg Hauge Høyland (inghoy@msn.com)
Mer informasjon om Soul Children-konseptet finner du på: www.soulchildren.no.

Kristine Bekken Aschim, kateketvikar

Ingeborg Hauge Høyland

Glade barn i Ås Soul Children søker flere voksenledere!
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Det skjer i Ås menighet
6-årskurs og påskevandring
De to siste mandagene før påske ble Ås
kirke besøkt av elleve 5/6-åringer. Der fikk
de se seg litt rundt og lære litt både om
kirka og om påsken. I tillegg fikk de også
være med på SKATTEJAKT, hvor de var
både høyt og lavt.
Palmesøndag holdt vi påskevandring i
Ås arbeidskirke, som kursdeltakerne hadde
hjulpet til med å forberede. De beveget seg
rundt i kirka sammen med de andre barna
som var der, i en vandring gjennom hele
påsken. De fikk også utdelt boka «Tre i et
tre». Til stor hjelp i hele opplegget, både
på kurset og under påskevandringen, var
to av deltakerne på minilederkurset, Tora
Skiaker Aschjem og Elise Bekken Aschim.
Kristine Bekken Aschim, kateketvikar
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17. mai-fest i Arbeidskirken kl. 18
For tredje året på rad inviteres det til 17.
mai-fest i Arbeidskirken.
Da kan det kanskje sies at alle gode
ting er 3, men Menighetsrådet i Ås mener
bestemt at etter så vellykkede 17. mai-fester
to ganger tidligere, bør dette arrangementet
få betegnelsen tradisjon. Asylsøkere og nye
innvandrere ønskes spesielt velkommen,
og så er jo alle Ås-innbyggere hjertelig
velkomne naturligvis. Det tas sikte på skik-

kelig bevertning og et rikholdig program.
Ansvarsgruppa for festen består av
representanter fra Asylmottaket på Bjørnebekk, Ås internasjonale kvinnegruppe, Ås
kvinne- og familielag, Diakoniutvalget i Ås
menighet.
Sammen skal vi glede oss over å kunne
leve i et fritt, godt og vakkert land. Avslutt
feiringen av nasjonaldagen med fest i
Arbeidskirken. Velkommen!
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Kva får deg til å flytta, Astri?
– Jeg er inne i en flytteprosess, skriv Astri
Tønnessen Berg i slutten på takkebrevet for
årets Fasteaksjon. – Jeg har hatt gleden av å
være med i dette arbeidet i mange år, og må
nå innrømme at det er litt vemodig å slutte,
men jeg ønsker dere alle lykke til med kommende års aksjoner.
Kvifor flyttar du frå Ås, Astri?
– Det er vanskelig å forklare, både for
meg selv og for andre, hvorfor jeg flytter fra
Ås. Ås har for meg vært et godt sted å bo.
Her har jeg funnet en god menighet å høre
til i, og jeg har mange gode venner. Likevel
tar jeg det smertefulle oppbruddet det er å
reise fra alt dette.
Er det Sørlandet som kallar? Attende til
røtene i Feda i Kvinesdal?
– På mitt lille sted på Sørlandet finner jeg
fred i sjelen på en annen måte. Naturen med
sine heier, vann og dype fjord gir en annen
hvile for sinnet. Folkelynnet her sør er også
et annet enn det en har på Østlandet, og jeg
kjenner at jeg hører til her med hele meg.
– Men jeg har bodd lenge i Ås: først fra
1971 til 1978, og så fra 1986 til 2013. Jeg
var faktisk den første menighetssekretæren
i Ås, en spennende og utfordrende oppgave.
6

Menigheten hadde gjennomført en prosess
som ble kalt «Aksjon Ansvar». Det hele
startet med at menighetsrådet etablerte
Givertjenesten. Målet var først og fremst å
få i gang arbeid blant barn og unge.
Kva er det viktigaste du har vore med på
i menigheten?
– Jeg fikk være med i den første komitéen
som begynte å planlegge for Arbeidskirka,
men jeg var ikke her i selve byggeperioden.
Det at vi fikk det huset, må jo være det
største som har skjedd i vår menighet. Når
en kommer dit en kveld, og får oppleve at
det er aktiviteter i de fleste rom, blir i alle
fall jeg utrolig glad og takknemlig for alle
dem som har lagt ned arbeid i dette huset,
og som i dag holder det i gang. Det som jeg
nok er mest stolt over å ha vært med på, er
å ha fått på plass den flotte utsmykningen
i Arbeidskirka. Jeg var en del av utsmykningskomitéen som arbeidet i flere år med
dette. Jeg kan huske vi var veldig begeistret
for forslaget vi oversendte til menighetsrådet. Vi hadde nemlig blitt enige om å bruke
kunstneren Rigmor Bové til å lage glassmaleriene. Det blei jo et stort økonomisk
løft, og vi var nok ikke like glade for å få
godkjenningen tilbake fra menighetsrådet
med utfordringen om at vi også skulle
skaffe pengene!
Kvifor er du oppteken av miljø og rettferd?
– Jeg har hatt stor glede av å få være med
i Fasteaksjonen. Selv har jeg jo arbeidet i
Kirkens Nødhjelp i Sør-Sudan, så denne
saken ligger mitt hjerte nær. Det å få være
en del av en slik dugnadsinnsats er alltid
inspirerende, og ekstra morsomt når det
økonomiske resultatet blir så bra. For meg
har det også vært naturlig og viktig å enga-
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sjere meg i arbeidet med Grønn menighet.
Jeg vokste opp på gård, og har stor respekt
og ærefrykt for det underet som skjer i
naturen på ny og på ny. Bibelens motiv om
gartneren som tar vare på plantene, er et av
mine yndlingsmotiv. Vi mennesker er satt
som forvaltere av skaperverket. I dag er vi
for mye forbrukere!
Men du er også kunstnar!
– Ja, mitt liv i Ås har også vært et arbeid
med å lage batikkbilder. Da jeg flyttet tilbake til Ås i 1987, tok jeg skrittet fullt ut,
og gjorde hobbyen min om til yrke. Det har
vært både oppturer og nedturer, men jeg
tror ikke jeg angrer. Turer i skog og mark
i Ås har stadig inspirert til nye motiv, men
for meg har nok den viktigste kilden vært
møte med tekster og salmer fra Bibelens
verden.
Arve Skutlaberg

Foto: E. Fløistad
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Det skjer i Kroer menighet

Syng påske i Kroer kirke
Koret Kroer AdHoc har blitt en av de mer
permanente institusjonene i vårt prestegjeld. 2. påskedag brukte kantor Anne
Christine Pittet Grolid koret som bærebjelke i en betagende sammenfatning av
påskens budskap i ord og toner. Spesielt
fascinerende er det at hun i tillegg makter
å inkludere mange dyktige unge musikere
i et variert og profesjonelt program som ga
oss store opplevelser. Elisabet Voll Ådnøy,
som har fulgt oss gjennom gudstjenestene i
påsken, tolket både klassiske sangskatter og
en helt ny vakker sang. Den er laget av Marit
Holmøy og arrangert av Håkon Andersen.

Vår nye prost Hege E. Fagermoen bandt
det hele sammen med sang og tekstlesning.
Jostein Grolid trakterte pianoet.
Som seg hør og bør i Kroer ble kirkestua
full ved kirkekaffen etterpå. Men kjenner
jeg Kroerfolkets hjertelag rett, klarer de
alltid å omfavne flere. Sett av 2. påskedag
neste år, for vi trenger å synge påske da
også.
For familien Grolid må begrepet
påskeferie være relativt teoretisk. De skal
ha stor takk for mye fin musikk under gudstjenester og konserter i påsken. De gav oss i
kirkebenkene mange fine opplevelser.
Halvor Aarrestad

Øvrige deltagere: Fiolin: Inga Gaustad, August Magnusson; bratsj: Michael Andreas Grolid;
cello: Milla Magnusson; trompet: Gunnar Lange; sangsolister: Christine Lange og Ellen Nygård.
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Det skjer i Nordby menighet

mange konkurranser på disse øvelsene:
beste rop, beste rom, beste bivuakk osv.
Ungdommene må danne grupper og
samarbeide slik at alle føler seg inkludert!
117 ungdommer
De 117 ungdommene var fra 18 år og eldre.
Den yngste fylte 18 på flyturen til USA.
Noen hadde aldri vært utenlands før, så bare
det å fly med et stort fly var en opplevelse.
Målet for turen var Camp Ripley i Minnesota. Alt er stort «over there», sies det.
Leirområdet var intet unntak: 3 mil bredt
og 6 mil langt. Vi brukte bare en brøkdel av
det. Heldigvis fikk vi oss en helikoptertur
og så noe mer fra lufta.

Ungdomspresten er også
feltprest
Det er kanskje ikke så mange som vet at
jeg har to jobber. Jeg er både ungdomsprest
i Nordby menighet og feltprest for Heimevernets distrikt HV-02. Dette betyr i praksis at jeg jobber 9 dager i året for Forsvaret.
Norex 2013 i Minnesota
I år skjedde det noe helt spesielt: Jeg ble
sendt utenlands. I 40 år har USA og Norge
hatt en utvekslingsordning for Heimevernets ungdom og for HVs innsatsstyrke
(aktive soldater). Utvekslinga handler om
vinterøvelse og hvordan man gjennomfører
den. Amerikanske ungdommer kommer
til Norge, og norske ungdommer drar til
USA. Som seg hør og bør er det lagt inn
10

Bordbønn på kommando
Jeg var feltprest på denne utvekslingsturen.
Vi hadde gudstjenester på engelsk og norsk,
både inne i en kirke og ute i felt. Jeg drev
også med undervisning, samtaler og mye
bordbønn! Foran hvert større måltid skulle
enten norsk eller amerikansk feltprest innlede med bønn. Etter maten var det tid for
velsignelsesbønn. Noen ganger var jeg forberedt, andre ganger kom bønnekommandoen fra den amerikanske feltpresten midt
under middagen: «Kan du bli med og be og
oversette sammen med meg nå?»
Omgitt av ulver
Det var fullt program nesten hver eneste
dag, og få fritimer. En av de store opplevelsene for meg var å sove ute sammen
med HV-ungdommen. Levende ild, gode
soveposer, fullmåne og god stemning satte
standarden. Vi grillet middag på bål, laget
«s’mores» (kjeks med smeltet sjokolade og
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marshmallows) og pratet lenge før vi til
slutt krøp i soveposene. Rundt oss tuslet
det ulver. Vi så dem dessverre ikke, men
nattevakta hørte ulvehyl. Camp Ripley er
nemlig viltreservat, med rikt dyreliv både
natt og dag.
En lærerik opplevelse
Hjemturen var tårevåt for mange. Ungdommene hadde fått nye venner, og avskjed
er aldri gøy. For meg ble USA-turen en
opplevelse. Jeg er takknemlig for at jeg fikk
utfordringen. Oppdraget var utrolig lærerik
og gøy!
Knut Helge Kråkenes Moe,
barne- og ungdomsprest i Nordby;
foto: Heimevernet.

De norske deltakerne foran porten på Camp Ripley.
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REISESIDEN –
turer i menighetene
Julemarkedet i Rostock
9.–13. desember
Ekstra menighetstur
til Baltikum i oktober
Det blir ekstra menighetstur til Baltikum
4.–11. oktober.
I det forrige Menighetsblad kunne jeg opplyse at mange sto på venteliste for å bli med
på sommerens tur til Baltikum, og at det
derfor muligens ville bli arrangert en tur
til. Det er nå bestilt hoteller (4-stjernes) for
en ny tur 4.–11. oktober. Ettersom jeg ikke
gjør regning med å kunne fylle en buss til
med Ås-beboere, vil turen bli arrangert i
samarbeid med Bekkelaget menighet i Oslo.
Reiseledere blir menighetens sokneprest
Sverre Bang, og Vigdis Bjorå. Turen går
etter det samme opplegget som sommerturen: Ferje Karlskrona–Gdynia, overnatting i Marijampolė, Vilnius, Riga (2 netter)
og Tallin. Ferje Tallin–Stockholm.
I Marijampolė deltar vi på søndagens
gudstjeneste i den lutherske menigheten.
Denne menigheten har en vennskapsforbindelse med Nordberg menighet i Oslo.
Vi vil få en orientering om problemene
med å drive menighet i Sovjet-tiden. I alle
hovedstedene blir det omvisning med en
lokal skandinavisktalende guide. Ettersom
turen går utenom høysesong, blir den billigere enn sommerturen, dvs. i underkant
av kr 8000, alt avhengig av hvor mange det
blir til å dele på bussutgiften. Påmelding til:
kristen@bjoraa.net, tlf. 992 26 881.
Kristen Bjorå
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Velkommen med på tur til julemarkedet i
Rostock 9.–13. desember! Av sentrale reiselivsledere har jeg fått opplyst at det flotteste
julemarkedet i Nord-Tyskland arrangeres i
Hansabyen Rostock. Derfor var det naturlig
å velge den byen for en ny førjulstur til
Tyskland. For øvrig er dette også korteste
vei. I den mørke årstiden bruker vi bussen
minst mulig. Vi reiser fra Ås den 9. desember kl. 14.30. Fra Oslo reiser vi med DFDSferjen til København, avgang kl. 16.45. Fra
København kjører vi over Sjælland og tar
ferjen fra Gedser til Rostock. Der skal vi
bo på Pentahotel Rostock, som ligger helt
sentralt inn til gågaten. Vi får omvisning
i byen ved en svensktalende guide. Prisen
på turen blir ca. kr 4500, inkl. halvpensjon
på både hotellene og ferjen. Vi er tilbake
i Oslo fredag 13. desember kl. 09.45, og i
Ås ca. 10.30. Det kommer mer detaljer om
turen i neste Menighetsblad. Påmelding til:
kristen@bjoraa.net, tlf. 992 26 881.

Reisefrokost
i Ås arbeidskirke 25. mai
Alle som er interessert i mer informasjon
om turene, er velkomne til «reisefrokost»
i Ås arbeidskirke lørdag 25. mai kl. 10. Ta
med litt pålegg, så ordner en komité med
brød og drikke.
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Nordre og Søndre Follo prostier

Nordre og Søndre Follo prostier

Ohmrdedrs
enqrlnfrsnqd

PÅ OSCARSBORG
FESTNING
20. mai 2013 kl 12.00.
Den norske kirke i Follo
ønsker for åttende gang velkommen til pinsefeiring
på Oscarsborg festning ved Drøbak.
Sammen med staben ved festningen
ønsker vi å gjøre dette til en glad og minnerik dag
for små og store.

O
qnfq`l
Gudstjeneste
Gudstjeneste med nattverd kl. 12.00.
Atle Sommerfedt, prostene og prester fra prostiene,
Drøbak og Frogn Barnegospel, SoulChildren,
og musikere
Medbrakt mat inntas.
Griller vil bli satt opp, mulig å ta med grillmat.
NB! Ikke lov å fyre opp grill eller bål selv!
For den som ønsker,
ﬁnnes det ﬂere spisesteder på Oscarsborg:
Kafe Oscar og hotellet.
Omvisning
på Museet og rundt på området kl 13.00 og kl 14.00
Tunnelsafari
for barn mellom 4 og 10 år kl 14.00 og kl 15.00
Torpedobatteriet
er åpent for omvisning kl 14.00-15.00

Årets gjest
er biskopen i Borg, Atle Sommerfeldt. I tillegg deltar
proster og prester fra Follo, Drøbak og Frogn Barnegospel
og Soul Children.

Atle Sommerfeldt

Vi samles til familievennlig gudstjeneste i borggården.
Etter gudstjenesten blir det tid til å spise,
være sammen og delta i ulike aktiviteter.
Oscarsborg er et ﬂott område med sin historie
og med god plass for alle.

i

Tunellsafar

Drøbak Soul Children

Oq`jshrjdnookxrmhmfdq
Ferge til Oscarsborg
går fra Sjøtorget i Drøbak, kl. 09.00, 10.00 og 11.00,
og fra Sundbrygga kl. 09.05, 10.05, 11.05 og 11.30.
Avgiftsbelagte parkeringsplasser
i sentrum og rett nord for Sundbrygga. For kart over
parkeringsplasser se www.oscarsborg.no.
Oscarsborg

NB! Siste ferje
for å få med gudstjenesten er kl 11.30 fra Sundbrygga
Borggården
Design: Hanne Liv Gyllander
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Se på liljene på marken
«Se på liljene på marken,» sa Jesus i Bergprekenen, og han fortsatte: «Selv ikke
Salomo i all sin prakt var kledd som en av
dem.»
Jeg fotograferte disse sverdliljene ved
Skogsdammen i Ås (ved Aud Max) en
junidag i 2012. Det var store mengder med
disse flotte blomstene der da. Sverdliljer har
blader med sverdform, derfor har de dette
navnet. De er nær beslektet med blå iris,
som mange har i hagene sine.
Tekst og foto: Ole Herman Winnem
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Fasteaksjonen flott gjennomført i hele Ås
Kjære medarbeidere til Fasteaksjonen 2013:
19. mars klarte vi å samle inn hele 153 835
kroner, fordelt på 13 335 kroner i Kroer,
22 703 kroner i Nordby og 117 797 kroner
i Ås sogn. Vi som sitter i styringsgruppa,
kan senke skuldrene og takke for en flott
aksjon og et godt resultat!
Like viktig er det å takke for den gode
stemningen og all positiviteten vi opplevde
under årets aksjon. Det er nok det vi setter
aller mest pris på, og som gir oss lyst og
mot til å fortsette arbeidet!
Ikke kom til oss med negativt snakk
om ungdommen i Ås! Årets konfirmanter
gjorde en stor og flott innsats under Faste-
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aksjonen. De mange studentene som deltar,
gjør det mulig å nå ut til alle husstandene
i kommunen. Vi gleder oss veldig over
arbeidet dere gjør! Og fremfor alt, takk til
den store flokken av voksne som trofast, år
etter år, går en æresrunde for Fasteaksjonen, eller er med på å organisere den store
dugnaden.
Kjære Givere til Fasteaksjonen 2013:
Takk, Takk, og Takk! I år igjen. Og til neste
år: Da står dere på nytt klare med gammeldagse, solide, analoge penger som rasler og
skrangler i bøssene.
Fastekomitéen i Ås,
Astri Tønnessen Berg og Solveig Nielsen

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2013

Nytt nattverdsbrød i Ås kirke
og i Ås arbeidskirke
Siden desember i fjor har vi benyttet et nytt
nattverdsbrød i gudstjenestene i Ås kirke og
i Ås arbeidskirke. Brødet heter avlett og er
et festbrød brukt flere steder i Gudbrandsdalen. Vi fikk idéen fra vår prost, Hege
E. Fagermoen, som hadde benyttet dette
brødet under nattverdsfeiring i gudstjenester i Sjåk, hvor hun tidligere var sogneprest.
Allerede før prost Hege kom, hadde vi
snakket om at vi trengte å finne en ny type
nattverdsbrød som er glutenfritt, av hensyn
til folk med cøliaki eller glutenallergi.
Vi har lenge hatt glutenfrie oblater. Men
kravene til aktsomhet på dette området er
så stor at presten ikke kan håndtere vanlige
oblater og glutenfrie oblater uten å vaske
hendene i mellomtiden. Et rent glutenfritt
produkt var derfor ønskelig.
Hvorfor serverer vi ikke da glutenfrie
oblater til alle? Det er en løsning, men de
glutenfrie er uforholdsmessig dyre. Samtidig tenkte vi at når vi først skulle skaffe
nytt nattverdsbrød, hvorfor da ikke forsøke
noe helt nytt, og noe som var nærmere brød
enn den runde, smakløse, skiven. Slik ble
det en åpning for bruk av avletter.
Foreløpig holder vi på med disse avlettene som en prøveordning. Før sommeren
skal menighetsrådet behandle saken og
drøfte erfaringene vi har gjort. Men så
langt kan vi konstatere at mange setter pris
på dette nye nattverdsbrødet. Ikke minst
hos barna faller det i smak. I tillegg til den
hellige handlingen blir det også en god
smaksopplevelse.
Men heller ikke avlettene er uproblematisk. Noen er usikre på om de kan gå til
nattverd, ettersom de ikke vet hva avlettene
inneholder. Hun som baker avlettene, kan
opplyse følgende om hva de innholder:
Glutenfritt mel, fløte, rømme og vann.

Noen er allergiske mot melkeprodukter.
Da blir spørsmålet om man overhodet ikke
tåler mat med fløte eller rømme i, eller om
man tåler små mengder. Dette er det viktig
å få vite mer om. For er det slik at også glutenfrie avletter med rømme og fløte utelukker noen fra nattverdbordet, da må vi tenke
nytt om dette en gang til. Hvis noen vet noe
sikkert om dette, vil jeg svært gjerne få
høre fra dere.
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Georg Børresen,
sogneprest i Ås
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Fargelegg
Fargelegg Maria og disiplene
som lytter til Jesus! Tegning: Kari Sortland
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De to bildene v Marta og Jesus er nesten like.
Finner du de fem feilene på bildet under?
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Gjenbruksbutikk
og nærmiljøsenter i Ås
Gjenbruksbutikken i Ås ønsker å gi det
avslappende og sosiale høy prioritet. Butikken skal være en oase i en ellers stressende
hverdag. Eller et mini nærmiljøsenter?
Kanskje litt større enn mini, forresten! Etter
modell fra Danmark har butikken sin lune
krok. Dette er plassen hvor alle kunder får
tilbud om gratis servering i ekstra koselige
omgivelser, og gjerne også muligheter for
hyggelig prat.
Butikkene bemannes i hovedsak av
pensjonerte mennesker, noe den daglige
åpningstiden er sterkt medvirkende til.
Her er det bruk for både kvinner og menn!
En imponerende innsats utøves av en hver
butikkmedarbeider! Mange prioriterer
dette arbeidet i tillegg til de frivillige og
ulønnede oppgavene de står i fra før. Pensjonister representerer veldige ressurser!
Butikkarbeidet gir samtidig rike fellesskapsopplevelser, både i det daglige samarbeidet, og på hyppige personalsamlinger.
Her opplever vi både å gi og å få!

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
har følgjande møte i vår på Ås menighetshus:
• Søndag 12. mai kl. 19: Møte. Talar:
Øystein Fagermoen.
• 2. pinsedag 20. mai kl. 19: Samtalemøte.
• Søndag 26. mai kl. 19: Møte. Talar:
Arne Jan Olsen.
• Søndag 2. juni kl. 19: Møte. Talar:
Gunnar Elstad.
Trygve Gjedrem

Thor Pederstad,
foto: Lise Modum Hansen

Fra venstre Anne Marie Egeland, Knut Andresen, Olav Gulbrandsen og Edin Ljønes i kafékroken.
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Er du kjent i Ås?
I forrige nummer av Menighetsbladet var
det en parkert sykkel og et husnummer som
var i fokus. Eieren av sykkelen har ikke gitt
livstegn fra seg, men det var det jo ikke
spørsmål om heller. Det riktige svaret er
35. Opptil flere hadde satt seg til PC-en og
skrevet om Sentralholtet og eiendommen
som har husnummer 35 på garasjeveggen.
Det kåres 2 vinnere denne gangen: Svanhild Schipper Kjørsvik og Gro Rønningen.
Ut fra bostedsadressen til hver av disse,
antas det at de ikke passerer Sentralholtet
daglig. Vi gratulerer begge med seieren og
gir dere en spesiell utfordring om å jakte på
den nye oppgaven.
Ny oppgave er av en noe større vanskelighetsgrad enn vanlig, tror vi? At Menighetsbladet avbilder kors, er jo ikke så uvanlig,
men om dere oppsøker kirker eller bedehus
i Ås på jakt etter rett sted, kan det tenkes
at dere vender «tomhendte» hjem. Vi hører
om personer som har livslang botid i Ås, er
ivrige steds-løsere, men som sjelden sender
inn sine funn. Denne gangen får også dere
noe å bryne dere på? Hvor er bildet tatt?
Send svaret til asmenbla@online.no.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Husk 17. mai-gudstjenesten i Kroer kirke kl. 13!

Svar på forrige oppgave:
Stedet er Sentralholtet, og på garasjeveggen
finnes husnummeret som er 35.
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Menighetsbladets grønne spalte

I vår tid blir det kastet enorme mengder
mat. Bare i Norge kastes det i gjennomsnitt
350 000 tonn hvert år. Mye er fullt brukbart, men maten kastes fordi holdbarhetsdatoen er passert. Eller så kaster vi rester
fordi vi synes det som ble igjen, er for lite
å spare på til neste måltid. Verdens rikeste
utgjør 20 prosent av jordas befolkning, men
vi utnytter ressurser som tilsier 80 prosent
av verdens samlede ressurser. Verdens
befolkning bruker ressurser tilsvarende 1,5
jordklode. Mesteparten av dette er det de
rike landene som står for. Da Gud skapte
verden, skapte han menneskene i sitt bilde.
Men hvordan kan vi likne Gud når vi ser
våre brødre og søstre i verdens fattigste

land sulte? I en hektisk hverdag kan det
ofte skje at kjøleskapet blir overfylt av mat.
Derfor er det viktig å ha et system slik at
vi til enhver tid vet hva vi har på lager og
hva vi trenger å kjøpe. Min oppfordring er
at vi lagrer maten med omhu, slik at den
blir spist, ikke kastet!
Komitéen for Grønn menighet i Ås,
Anna Sætane

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.
Diakoniutvalget i Ås og Kroer

Flere sjåfører til kirkeskyssen
Vi trenger flere sjåfører! For å styrke
tilbudet om kirkeskyss må flere 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

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
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Kirkevergens hjørne

Mikrofon på kirkeklokkene
i Ås kirke
Kirkeklokkene i Ås kirke er nylig blitt koplet til høyttalerne inne i kirken, og det er
ikke lenger nødvendig å la galleridøra stå
åpen for at de skal høres helt ned. Ringingen skal samle tankene våre, og vårt håp er
at dette skal skape ro og høytid i kirken like
før gudstjenesten begynner.

Oppussing og vedlikehold
av Ås kirke
Innvendig oppussing av Ås kirke skal snart
legges ut på anbud. Arbeidene vil starte opp
i januar 2014, men det er ennå ikke beregnet
hvor lang tid de vil vare. I hele denne perioden vil kirken være stengt. Alle begravelser og vielser vil bli henvist til kirkene i
Nordby eller Kroer. Andre aktiviteter må
finne alternative lokaler i Ås arbeidskirke
eller Ås menighetshus.
Utvendig reparasjon av Ås kirke må planlegges etter dette. Murverket er preget av
langvarig frostsprengning, og alle gesimser
må etterses. Samtidig bør det vurderes om
tiden er moden for å montere elektriske
ringemaskiner på klokkene i tårnet. Dette
krever også automatiske lukeåpnere, slik
at kirketjenerne slipper å forsere de bratte
trappene opp i tårnet. Til sammen vil dette
koste ca. kr 500.000.
22

Gravplassutvalget i arbeid
Ås kirkelige fellesråd vedtok 6. desember
2012 å opprette et bredt sammensatt Gravplassutvalg. Så langt er følgende medlemmer oppnevnt: Terje Alfnes (uavhengig),
Rubina Mushtaq (kommunestyret), Marit
Aalde (Ås menighetsråd) og Sigrun Aaneby
(Human-Etisk Forbund). Alle medlemmene
er ikke på plass, men utvalget har hatt sitt
første møte.
Den første saken de skal jobbe med, er
planlegging av en «Navnet minnelund» på
Ås kirkegård, og utforming av lokale vedtekter for denne. Dette blir en spennende og
utfordrende oppgave, som vil kreve innhenting av erfaringer fra fellesråd som ligger
litt foran oss i løypa. Ferdigstillelse vil skje
sommeren 2014, håper vi.

Innkjøp
Alt utstyr slites i årenes løp. Vi har nå
investert i ett nytt senkeapparat og to nye
tineapparater til kirkegårdsdriften. Fellesrådet har også godkjent innkjøp av minihjullaster til kirkegårdsdriften.

Stillinger
Noen av de tilsatte slites også, for tiden jobber Fellesrådet med tilsetting av ny kirkeverge, samt ny trosopplærer i Nordby.
Gerhard Winge, kirkeverge i Ås

Gerhard Winge sluttar
Gerhard Winge sluttar som kyrkjeverje i
Ås 1. september. Stillinga har vore utlyst. I
møtet 12. april vedtok Fellesrådet å tilsetja
Astrid Holmsen Krogh i stillinga. Ho er no
kyrkjeverje i Ski, men bur i Ås. Dersom ho
takkar nei, går tilbodet til Bjørnar Christensen. Meir i neste nummer!

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2013

Arve Skutlaberg

I 5 uker har Marie Bakkevig Hillesund prestepraktisert i Ås

Marie Bakkevig Hillesund, oppvokst
i Halden og på Vikersund, bestemte
seg for prestestudiet allerede på ungdomsskolen. Hun studerer nå siste
året på MF og avslutta prestepraksis
med gudstjeneste i Kroer kirke den
14. april.

– Jeg tenker at kirken har en viktig plass

Jeg har følt meg veldig
velkommen i Ås
Hvordan har du hatt det i Ås?
– Det har vært utrolig flott å være i
Ås; har følt meg veldig velkommen både
i menighetene og på kirkekontoret. De
varierte og kreative gudstjenestefeiringene
har vært svært givende med prestetjeneste på
Tro og Lys, påskevandring og musikkspill
som avslutning for meg i Kroer. Jeg tar med
meg gode erfaringer fra slike gudstjenester
litt utenom det vanlige, og så har jeg møtt
så mange flotte mennesker i Ås.
Når du nå snart skal ut i fast prestetjeneste, kan det være interessant å høre
hvordan du ser på Kirkens påvirkningsmulighet på enkeltmennesker og i det
norske samfunnet?

i samfunnet i flere sammenhenger, blant
annet som et sted som gir rom for tro og
tvil og de store spørsmålene.
Jesus, hans relasjon til mennesker da
han levde på jorda, og hans relasjon til
mennesker nå, er med på å gjøre samfunnet
varmere. Jeg ser at dette ikke alltid har vært
tilfelle. Men jeg håper, og tror, at kirken kan
bidra til et varmere samfunn, for i det kristne
evangelium er det overflod av fred, glede og
nestekjærlighet. Det er også viktig at kirken
er tydelig på sitt verdisyn, et verdisyn som
ikke er fundert på økonomiske prinsipper,
eller menneskelige prestasjoner, men på
menneskets absolutte verdi.
Menighetene takker Marie for flott
prestepraksis i Ås. Samtidig ønsker
vi lykke til med studieinnspurten og
framtidig prestetjeneste.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
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Ås arbeidskirke får uthus
Stiftelsen Ås arbeidskirke skal i løpet
av forsommeren sette opp et uthus ved
Arbeidskirken. I juni er du invitert til
dugnad med innlagt lynkurs i intensivsnekring!

De som har vært på parkeringsplassen
utenfor Arbeidskirken i Ås, har sikkert lagt
merke til at det er hugget mange trær vest for
kirken. Trærne er hugget for å gjøre plass til
et uthus i tilknytning til Arbeidskirken.
Til sammen har vi hugget ni store trær,
med god hjelp av profesjonelle folk. Trærne
er på dugnad blitt kappet opp, kløyvd
og pakket i 60-liters sekker – til sammen
nesten 150 sekker. Denne fine veden, en del
sekker er bjørkeved, vil bli solgt på årets
loppemarked til inntekt for Arbeidskirken.
Denne vil varme ekstra godt når en ny
vinter kommer.
Det er først og fremst vi som er ansvarlige for å arrangere det årlige loppemarkedet i Arbeidskirken, som har bruk for uthuset. Loppemarkedet, siste fredag og lørdag
i august, er et digert arrangement som
24

Det blir mykje nytt i og rundt
Arbeidskyrkja i løpet av året. Styreleiar
Svein Rindal i Stiftelsen Ås arbeidskirke
opplyser til Menighetsbladet at uthuset
vil kosta ca. 200 000 kroner. I vår har
stiftinga teke opp eit lån på 1 mill.
kroner i Opplysningsvesenets fond.
Mesteparten av dette skal brukast til
varme- og energieffektivisering. Også
kjøkkenet skal rehabiliterast, men stiftinga finansierer dette med eigne midlar.

krever mye arbeid. Det nye uthuset skal i
første rekke inneholde mye av det utstyret
vi trenger for å gjennomføre markedet. Og
etter som markedet nærmer seg, vil møbler
og annet for salg lagres her. I tillegg blir det
et stort og romslig salgslokale under selve
markedet.
Huset er prefabrikkert av et byggefirma
i Vestfold. Det blir løftet på plass i deler på
en støpt platting. Huset skrus sammen og
takstolene på plass, alt i en pakke. Så skal
en dugnadsgjeng feste takstoler, legge taktro, takrenner, lekter og takstein, av samme
type som på Arbeidskirken.
Huset er laget slik at det passer til kirkebygget. Det får samme type panel på ytterveggene, lik takvinkel og lik retning som
kirken. Det skal plasseres tre meter unna
veggen ved toalettfløyen. Huset får en to
meter bred dobbeltdør mot parkeringsplassen. På motsatt side blir det en én meter
bred dør. På den ene av langveggene blir
det to avlange vinduer, i stil med vinduene
ut fra toalettene i kirken. Dører og vinduer
leveres ferdig malt i samme farge som trepanel og vinduer i kirken.
Uthuset vil gi 78 m2 sårt tiltrengt lagerplass. Grunnflaten blir 50 m2 (8 m x 6,2 m),
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og innvendig takhøyde skal være 2,3 m opp
til takstolene. Takkonstruksjonen utnyttes
til en hems med lasteluke mot parkeringsplassen. Denne får en grunnflate på ca. 28
m2, og maks takhøyde 1,7 m.
Det nye uthuset behøver ikke bare å bli
lagerplass. Her kan det bli plass til mange
andre aktiviteter. Vi vil legge inn strøm,
montere god belysning og nok stikkontakter, slik at huset kan bli et hobbyrom for
forskjellige byggeaktiviteter. Vi vil sette
inn en arbeidsbenk og en skrustikke, og
sørge for litt verktøy.
I slutten av april eller i begynnelsen av
mai vil tomten bli gravd ut og plattingen
støpt. Huset leveres i begynnelsen av juni.
Vi trenger et par lørdager til å gjøre det helt
ferdig. Om du kan tenke deg å være med
på dugnad, med enten snekring eller maling
eller begge deler, så er du hjertelig velkommen. Ta kontakt med meg, så snakker vi
nærmere om dette.
Georg Børresen, sogneprest i Ås

Kva skal vi kalla det nye arbeidskyrkjeuthuset i Ås? Kanskje Kirkeskjulet eller
Arbeidskirkeboden? Anneks betyr sidebygning, og ordet har absolutt kyrkjeleg
klang. Loppekassa er for profant. I
gamle dagar hadde dei kyrkjestallar,
men soknepresten har ikkje planlagt
spiltau. På Vestlandet heiter det skytje,
og slike uthus har oftast skytjeskukk.
Altså: Kyrkjeskytje med skukk! Meir
presist blir det ikkje. Andre forslag?

Veddugnad 16. mars på Aschjem gård..
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Quiz i Menighetsbladet
1. Hvilken rolle hadde Ås-gutten Kafsha
Gashamura i «Jungelboka» på Det
Norske Teatret?
2. På hvilket tippeligalag i fotball spiller
Ås-gutten Edvard Skagestad?
3. Hvor i Ås finner vi Kvartsveien?
4. Paulus skrev et brev til menigheten i
Korint. I hvilket nåværende land lå denne
byen? a) Hellas, b) Tyrkia, c) Italia.
5. Hvem skrev Apostlenes gjerninger i
Bibelen? a) Matteus, b) Paulus, c) Jeremia, d) Lukas.
6. Hvor er Skopje hovedstad?
7. Norge har vunnet Melodi Grand Prix tre
ganger. Hvilke år?
8. Hvilken blomst regnes som Akershus’
fylkesblomst?
9. Hva het broren til Moses?
10. Hvilket av disse stedene er IKKE en
delstat i USA? a) Wyoming, b) Ohio,
c) Manitoba, d) Maine.
Quizmester: Atle Eikeland
Svarene finner du på side 29.

Pilegrimsvandring i Ås 9. juni
3. søndag i treenighet, 9. juni, inviterer Ås
menighet til pilegrimsvandring. Den starter
ved Ås arbeidskirke kl. 11 og avsluttes med
nattverdsgudstjeneste i Ås kirke.
Foto: Oddvar Sigmund Moen

Se etter giroen vår!
I dette nummer av Menighetsbladet ligger det en giro med oppfordring om å gi
en frivillig gave for å finansiere drifta av
Menighetsbladet. Disse gavene er en forutsetning for å holde bladet i gang. Vi får
ingen tilskudd fra kommunen eller kirken,
redaksjonen jobber gratis, og distribusjonen skjer på dugnad. Beløpet på giroen er
kr 200, men det kan endres. Menighetsbladet trykkes nå i 6900 eksemplarer, og
deles ut til alle husstander i Ås. Kontonr.:
1602 59 75417.
Redaksjonen

Vårnyhet hos Hverdagsluksus – Termasons DreamMuskelstimulator
Termasons er mye mer enn en vanlig muskelstimulator. Den representerer det aller nyeste
innen kroppsbehandling fra RÖS’S.
Termasons reduserer irriterende cellulitt, reduserer fett og vekt, strammer opp
etter slanking eller fødsel og lindrer sirkulasjonsproblemer enda mer effektivt.
Hemmeligheten er kombinasjonen av elektronisk muskelstimulering, infrarød
varme og ultralyd.

Sommeren nærmer seg med stormskritt. Jeg tilbyr derfor
en «Vårpakke» frem til juli. 10 behandlinger for kr 5990!
Hverdagsluksus – for en bedre hverdag
Raveien 2 i Ås sentrum, 2. etg. Tlf: 413 49 822. www.hverdagsluksus.net
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Kirkens SOS i Borg
Ås menighet er medlem av Kirkens SOS i
Borg. Hvert år innkalles vi til årsmøte, og
også fra Ås reiser det utsendinger. Hver
menighet/hvert medlem har en stemme ved
voteringene. Tora Roberts er vår representant, og Gro Mette Rønningen er vararepresentant.
Før årsmøtet i år ble undertegnede spurt
om å stille som én av tre vararepresentanter
til styret i Kirkens SOS i Borg. Jeg ble valgt
og møter fast i styret. Dette er en meget god
sak å jobbe for, og jeg ser fram til å utføre
dette vervet. Det vil gi meg ny lærdom.
Gro Mette Rønningen

Kirkens SOS i Borg ble opprettet i oktober
1978 og baserer sin virksomhet på frivillige
medarbeidere. Vi er en stiftelse eid av Borg
Bispedømmeråd, menigheter og organisasjoner i Den norske kirke, samt menigheter
i Den evangelisk lutherske frikirke og
Metodistkirken. Våre vaktavdelinger er
i Greåker og i Askim. Krisetjenesten er
døgnåpen. Ring 815 33 300 eller send en
SOS-melding via http://www.kirkens-sos.no.
Vi er her. Alltid.
Kirkens SOS i Borg

Didrik er aldri redd for å utfordre, men alltid på
en måte som tar hensyn til hvem Stig Inge er. Da
blir respekten gjensidig og samtalen god. En god
venn serverer ikke bare sine egne løsninger, men
hjelper andre med å finne sine. Ikke alle har en
slik venn, så kanskje du vil dele din? Kirkens SOS
har behov for mennesker med slike kvaliteter til å
betjene vår krisetelefon. Du deler ved å fylle ut
navnet og e-postadressen på delenvenn.no

www.delenvenn.no
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HELSEKOST

Service-SIDER
Brann/større ulykker
Politi
Ambulanse
Legevakt
Follo politistasjon
Kirkens SOS
Krisesentret
Drosje
Ås kommune Servicetorget
Kirkekontoret i Ås
Kirkekontoret i Nordby
Kirkevergen i Ås

110
112
113
64 87 19 30
64 97 49 00
815 33 300
64 97 23 00
64 94 27 70
64 96 20 00
64 96 23 40
64 97 73 90
64 96 23 30

Kamille Helsekost og kaffebar
Rådhusplassen 2 C
Midt i Ås sentrum!

64 94 08 00

HELSE OG VELVÆRE
Hverdagsluksus - for en bedre hverdag
Raveien 2 i Ås sentrum, 2. etg
413 49 822
Klassisk massasje m/ laserbehandling, aromamassasje – antistressbehandling, Ørelysbehandling
www.hverdagsluksus.net
Salong 9, Raveien 2
64 94 04 13
Fotpleie, Ansiktsbehandlinger, Manikyr, Voksing,
Massasje og Akrylnegler. www.salong9.no
HÅNDVERKERE

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.

Ås Elektriske
Raveien 2
Alt i elektriske installasjoner

64 94 10 65

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

BLOMSTER OG DEKORASJONER
Ås Blomster
Moerveien 6

64 94 12 36
BYGGEVARE

MAXBO Ås
Brekkeveien 19, tlf. 64 97 47 80, faks 64 97 47 81
Trelast, byggevarer, dører, vinduer,
garderobe/kjøkken, maling.
FRISØRER - DAME/HERRE
Hårstudio 1095
Moerveien 2
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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

64 94 10 95
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KONSULENTER

UTLEIE

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! E-post: arve.skutlaberg@dknett.no
SERVERING & CATERING
Damene fra Texas catering i Ås
Liv: 95 89 506.
Siv:
925 44 376.
Vi har mat til enhver anledning og diskuterer
gjerne løsninger med deg. www.damenefratexas.no
SPESIALFORRETNINGER I SENTRUM
Ås Optiske A/S – Krogh Optik
Rådhusplassen 2

64 94 04 67

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B

64 94 00 07

TANNLEGER
Tannlege Ingeborg Bihaug og tannpleier
Hilde Skjeseth, Brekkeveien 18 64 94 10 48
(kveldsåpent mandager)
Tannlegene Høyvik
Skoleveien 2

64 94 09 51

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@gmail.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

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Erling Fløistad, Svend-Kristian
Martinsen, Odd Hroar Meldal-Johnsen, Arve Skutlaberg, Anne Pernille Stamnestrø, Jon Kristian
Øiestad, Olav Aardalsbakke, Halvor Aarrestad.
Adresse: Ås kirkekontor, Sagaveien 3, postboks 224, 1431 Ås. E-post: as.menblad@online.no.
Regnskap: Oddvar Moen, Moerveien 8 B, 1430 Ås. Bankgiro: 1602 59 75417. Opplag: 6900.
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås. Trykk og innbinding: 07 Gruppen AS.
Leveringsfrist neste nummer: 21. mai 2013.

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.
E-post: as.menblad@online.no, eller
Olav Aardalsbakke, tlf. 905 18 577.

1. Mowgli. 2. Ålesund. 3. Dyster/Eldor.
4. a) Hellas. 5. d) Lukas. 6. Makedonia. 7. 1985.
1995 og 2009. 8. Blåveis. 9. Aron. 10. c) Manitoba (provins i Canada).

FASIT til Quiz på side 26
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SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Iver Schjøth Bunkholt
Emrik Roterud Espe
Julie Stølen Evavold
Mathilde Krag-Rønne
Samuel Lindquist
Sander Steensgaard Nygård
Marie Bugten Pettersen
Amanda Pettersen-Ulvmoen
Hans Jørgen Røed
Ida Marie Aase Tolo
Sigurd Lind Aanby

Døpte
Henrik Frich Grevstad
Ludvik Lillegrend Hansen,
døpt i Kilebygda kirke
Robin Hallingstad Larsen
Milan Abelsen Oudah

Døde
Ruth Haugland

Døde
Grethe Braa
Anne-Kirsti Braathen
Georg Yousif Khamo
Harald Kristian Kristiansen
Andrea Kvarme
Hildur Birkevoll Larssen
Ane-Liv Næri
Arne Jarle Vik
Ruth Else Walstad

Viet
Beate Jakobsen og Dan André
Riber
Døde
Inger Astrid Bjerknes
Torhild Netteland
Olav Johannes Opsanger
Asbjørn Reinsnes
Wigdis Ringnes
Randi Smith, begravet fra
Frogn kirke
Dagny Tjensli
Svein Ulvik

 
   
     

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

Vi ønsker å gi den beste
hjelp og veiledning
Tlf. 64 95 16 65
Hele døgnet

w w w .gsb.n o

1540 Vestby

Nor skeid familiebyr å for h ele Follo
Moerveien 7, 1430 Ås
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Tlf 64 94 42 00 www.galleriet-frisor.no

ÅS KIRKEKONTOR, Sagavn. 3,
postboks 224, 1431 Ås.
Tlf. 64 96 23 40. Fax 64 96 23 39
Kontortid mandag, tirsdag, torsdag, fredag
kl. 9–15, onsdag kl. 12–15.
Saksbehandler: Toril Strand Klemp. Tlf. 64 96 23 40.
E-post: toril.klemp@as.kommune.no
Kirkevergekontoret i Ås: Tlf. 64 96 23 30.
Saksbehandler: Heidi Tomter Sire. Tlf. 64 96 23 30.
E-post: heidi.sire@as.kommune.no
Søndre Follo prosti:
Prost Hege E. Fagermoen. Tlf. 64 96 23 41
E-post: hege.fagermoen@as.kommune.no
Prestene:
Sogneprest i Ås, Georg Børresen,
Drøbakveien 19, 1430 Ås. Tlf. 901 66 477.
E-post: georg.borresen@as.kommune.no
Sogneprest i Nordby, Sigurd Bakke, Rådyrvn. 3,
1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 04 69.
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no
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.

www.as.kirken.no

Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Marit Børset Aalde,
Drottveien 6, 1430 Ås. Tlf. priv. 468 22 039.
Saksbehandler: Hanne-Marit Pettersen.
Tlf. 64 96 23 47. E-post:
hanne-marit.pettersen@as.kommune.no
Kateket i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal (perm).
Vikar: Kristine Bekken Aschim. Tlf. 64 96 23 44.
E-post: kristine.aschim@as.kommune.no
Kantor: Jostein Grolid. Tlf. 412 87 055.
E-post: jostein.grolid@as.kommune.no
Ås arbeidskirke, Drottvn. 41, 1430 Ås. Utleie:
Svein Rindal. Tlf. 924 22 079. E-post:
r234sv@gmail.com
Ås kirke, Syverudveien 11, 1430 Ås.
Tlf. 64 94 02 34.
Nordby menighet:
Kirkekontoret i Nordby, Menighetssenteret,
Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro.
Tirsdag og torsdag kl. 10–12.
Tlf. 64 96 26 70. Fax 64 96 26 79.
Sogneprest/daglig leder for kirkekontoret:
Sigurd A. Bakke. Tlf. 64 96 26 72.
Saksbehandler: Berit Eldor.
E-post: berit.eldor@as.kommune.no
Ungdomsprest i Nordby: Knut Helge Kråkenes
Moe. Tlf. 64 96 26 73.
E-post: knut.helge.moe@as.kommune.no
Organist: Hilde Veidahl Wang. Tlf. 996 94 012.
E-post: hiwang@online.no
Menighetspedagog: Hanne Tegnér. Tlf. 915 89 895.
E-post: hanne.tegner@as.kommune.no
Menighetspedagog/trosopplærer: 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
28. april, 5. sønd. i påsketiden, Joh 17, 6-11
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Gudstjeneste
med forbønn for 1-, 2- og 3-åringer. Dåp.
A.C. Nylænder. K. Bekken Aschim.
J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse.
H.E. Fagermoen. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.
S.A. Bakke. U. Bergroth-Plur. Dåp.
5. mai, 6. sønd. i påsketiden, Matt 6, 7-13
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen.
J. Grolid. Dåp.
Nordby kirke kl. 11.00: Samtalegudstjeneste med konfirmantene. K.H.K. Moe.
M. Ødegaard. H.V. Wang.
9. mai, Kristi himmelfartsdag, Joh 17,1-5
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. H.E. Fagermoen. A.C. Nylænder. J. Grolid.
12. mai, sønd. før pinse, Joh 16, 12-15
Ås arbeidskirke kl. 18.00: Samtalegudstj.
med konfirmantene. G. Børresen.
K. Bekken Aschim. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11.00: Gudstjeneste for
liten og stor. A.C. Nylænder. A.C.P.
Grolid. Avslutning for Babysangen.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.
S.A. Bakke. H.V. Wang.
17. mai, Grunnlovsdag, Luk 17, 11-19
Kroer kirke kl. 13.00: Gudstjeneste.
G. Børresen. A.C.P. Grolid. J. Grolid.
Nordby skole: Andakt. K.H.K. Moe.

20. mai, 2. pinsedag, Joh 7,37-39
Oscarsborg kl. 12.00: Fellesgudstjeneste.
H.E. Fagermoen.
26. mai, Treenighetssøndag, Luk 24, 45-48
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Gudstjeneste for
liten og stor. A.C. Nylænder.
U. Bergroth-Plur.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. Vikar.
H.V. Wang.
2. juni, 2. søndag i treenighetstiden,
Joh 3, 1-13
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Ø. Spilling.
J. Grolid. Dåp.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse.
A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.
S.A. Bakke. Vikar. Dåp.
9. juni, 3. sønd. i treenighet., Mark 10, 13-16
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Pilegrimsvandring til Ås kirke.
Ås kirke ca kl. 12.15: Nattverd. A.C.
Nylænder. H.E. Fagermoen. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.
S.A. Bakke. U. Bergroth-Plur.
16. juni, 4. sønd. i treenighetstiden,
Matt 9, 35-38
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen.
J. Grolid. Dåp.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste og blomsterfest. K.H.K. Moe.
H. Tegnér. U. Bergroth-Plur.
Ministranter. Dåp.

19. mai, pinsedag, Joh 14, 23-29
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.
H.E. Fagermoen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse.
G. Børresen. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.
S.A. Bakke. H.V. Wang.
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