
NORDBY

ÅS
KROER

Menighetsbladet
for Ås, Nordby og Kroer

NORDBY

ÅS
KROER

Menighetsbladet
for Ås, Nordby og Kroer

Nr. 1  22. februar – 4. april 2014            69. årgang

www.as.kirken.no



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 20142

Prestens hjørne

Om forsiden: Tidenes salmefest 1. søndag i advent. 
Den nye salmeboka ble tatt i bruk 1. søndag i advent 2013. Markeringen skjedde med «Tidenes salmefest» 
i Ås kirke dagen før. Den ble lang og svært innholdsrik. Startskuddet gikk kl. 10 på lørdag formiddag med 
«salme-slipp» – 899 ballonger skulle sendes til værs, en for hver salme i den nye salmeboka. Så mange var 
det kanskje ikke, men et kreativt påfunn og en knallstart på salmefesten. Du kan lese mer om alt som skjedde 
den dagen i «Borg-bulletin februar 2014». Om neste salmekveld, i Nordby, kan du lese på side 16. Tekst og 
foto: Jon Kr. Øiestad.

Tid
Jeg synes tiden går så forferdelig fort. Det 
er ikke så lenge siden jeg pyntet juletreet, 
og når dette skrives, er vi allerede i slutten 
av januar. Går virkelig tiden raskere nå enn 
før? Nei da, tiden er den samme. Når vi nå 
synes at tiden går fortere enn før, så kan det 
komme av at vi lever i et mye høyere tempo. 
Vi skal rekke så mye, og ofte opplever vi at 
vi jager fra det ene til det andre for å få med 
oss alt. 

Da jeg var barn, gikk tiden mye sak-
tere. Da var én time nesten to timer i dag. 
Sånn kan det i alle fall virke når jeg tenker 
tilbake. Jeg vet også hvorfor tiden gikk 
saktere før: Jeg kjedet meg oftere. Jeg kan 
huske regnværsdager i sommerferien hvor 
jeg ikke hadde noen ting å gjøre. Gråe, kje-
delige dager. Tiden slepte seg av sted. Men 
det er altså den fordel at tiden går saktere 
når vi kjeder oss. Eller rettere, tiden går 
saktere når ingen ting skjer. For grunnen til 
at tiden raser av sted, er at det skjer noe hele 
tiden. Og med jaget blir vi mye mindre til 
stede. Vi blir mer rastløse og får mindre tid 
til ettertanke. Tid, det at ingen ting skjer, 
og  ettertanke er blitt mangelvare for mange.

Hvordan kan vi snu denne trenden?
I fortellingene om Jesus i de fi re evan-
geliene i Bibelen kan vi noen ganger lese 
at Jesus trakk seg tilbake, eller at han gikk 
opp i fjellet for å be. Forfatterne av Jesu his-
torie har gitt plass til å nevne at Jesus trakk 

seg tilbake for å være alene. For å fortelle at 
noen ganger skjedde det ingen verdens ting. 

Og Jesus har vært forbilde og til inspira-
sjon for utallige mennesker opp gjennom 
kirkens historie. Mennesker som i perioder 
har trukket seg tilbake for at ingen ting skal 
skje, og for å få tid til bønn og ettertanke. 
Jeg tror vi har mye å hente ved at tiden kan 
gå saktere.                                    Georg Børresen,

sogneprest i Ås
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Kirkevergens hjørne

Nytt år og nye muligheter! Både for gode 
eksisterende tiltak som videreføres, og nye 
prosjekter som skal i gang. Her kommer litt 
informasjon om enkelte av prosjektene og 
tiltakene:

Innvendig oppussing i Ås kirke 
Malermester Harald Askautrud har fått 
tildelt jobben med innvendig oppussing av 
Ås kirke. Firmaet har tidligere gjort fl otte 
jobber på andre kirker, så vi er trygge på 
at arbeidet blir godt ivaretatt. Kirken er nå 
stengt for gudstjenester og kirkelige han-
dlinger fra og med nyttår og i minimum 9 
måneder framover. Bildet under gir et lite 
inntrykk av hvordan de nye fargene vil gi 
oss et «nytt» og nyoppusset kirkerom. Vi 
gleder oss!

opplæringen skal forankres lokalt og er hele 
menighetens ansvar. Frivillig medarbeider-
skap er en forutsetning for å realisere tros-
opplæringsplanen og er viktig for å skape 
eierskap og utvikle folkekirken.

Frivillige medarbeidere
Uten frivillige stopper Norge. Dette gjelder 
også i kirka vår. Vi har nettopp skrevet om 
trosopplæring og arbeidet som skal ivare-
tas der. Men vi har også plass for frivillige 
medarbeidere i funksjonene som klokker 
og kirketjener, sjauer på loppemarkedet, 
ombærer for menighetsbladet osv. Har du 
lyst til å bidra? Kontakt kirkekontoret så tar 
vi en prat.

Sommerstell på gravene
I skrivende stund ligger snøen vakker og 
innbyr til gode skiturer. Vi ser samtidig 
framover mot sommeren og har startet 
forberedelsene til sommerstell av graver og 
kirkegårder. De som tidligere år har bestilt 
stell, får brev fra oss med spørsmål om 
de ønsker en videreføring av dette. Rundt 
pinse planter vi da ut sommerblomster, og 
vi ivare tar vanning og stell gjennom som-
meren. Årlig pris for  blomster, vanning og 
luking er kr 1250. Dersom du vil plante selv, 
koster det kr 625 for vanning og luking. 

Kontakt kirkekontoret innen 15. mai 
dersom du ønsker å bestille sommerstell for 
denne sommeren. Ta en telefon eller send 
en e-post til heidi.sire@as.kommune.no. 

Astrid Holmsen Krogh,
kirkeverge i Ås

Trosopplæring i hele Søndre Follo prosti
Alle menighetene i Søndre Follo prosti skal 
i 2014 implementere den sentrale trosop-
plæringsreformen. Menighetene får midler 
til å utvikle en fornyet trosopplæring for 
alle døpte ut fra planen for trosopplæring i 
Den norske kirke: «Gud gir – vi deler». For 
oss i Ås betyr det at vi vil få en økonomisk 
tildeling til hele fellesrådsområdet omtrent 
tilsvarende den Nordby menighet har fått 
i sin prosjektperiode. Nå skal de lokale 
trosopplæringsplanene gjennomarbeides 
og utarbeides på nytt. Og vi skal gjennom 
møter og drøftinger bli enige om organi-
sering og bruk av ressurser, det være seg 
økonomiske som personalmessige. Tros-
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Ten Sing – konsert 27. april
Vi minner om konserten vår søndag den 
27. april i Ås arbeidskirke. På bildet ser 
du koret på en øvelse i høst. Ten Sing er 
et tilbud for ungdom på ungdomsskolen 
og videregående. Vi øver hver onsdag kl. 
18.30-21 i Arbeidskirka. I tillegg til sang 
driver vi med dans, drama, medier og band. 

Aina Bjørnereim (tekst og foto)

Søsknene Kristine og Halvor Bekken Aschim koker 
julegrøt.

Grøtkveld før jul
Fredag den 13. desember var det klart for 
den årlige grøtkvelden som juleavslutning 
for ungdommen i Ås menighet. Kvelden 
startet med grøt, og alle var klare til å fi nne 
mandelen. Av 50 ungdommer var det fem 
heldige vinnere! Men det skulle vært en til. 
Mon tro hvor den siste mandelen ble av? 
Senere var det klart for den tradisjonelle 
leken Paven og Pavinnen. Utover kvelden 
koste vi oss med gløgg, pepperkaker, man-
dariner, lystenning, leker og gode venner. 
Kvelden ble avsluttet med en veldig fi n 
andakt. Folket dro hjem etter en bra kveld 
med gode venner, med klubb, Ten Sing og 
KRIK.

Eva Linnea Kvaal (tekst og foto)

Klubben i Ås
Klubben er et tilbud for ungdom i ung-
domsskolen og videregående. Vi har 
temakvelder, koser oss veldig i trygge 
omgivelser og har det bra. Vi møtes hver 
fredag kl. 19–22 i Arbeidskirka.
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Juleavslutning i Ten Sing 
Den 10. desember hadde Ås Ten Sing 
juleavslutning. Vi begynte kvelden med 
å synge julesanger for og med de eldre på 
Moer sykehjem. De eldre viste mye engas-
jement og ville ha mange ekstra nummer, 
noe som gledet oss veldig. Vi Ten Singere 
syns dette tiltaket er veldig koselig. Det blir 
ikke jul uten konsert på Moertunet. 

Da vi kom opp i Arbeidskirka igjen, koste 
vi oss gløgg i hjel med gløgg, pepperkaker 
og pølser. Videre utover kvelden fortalte vi 
vitser, lekte, sang, lo og mimret om jul da 
vi var små. Vi så også på en julefi lm, og 
gutta i koret hadde improvisasjons skue-
spill som vi andre syns var kjempe morro! 
Som andakt og avslutning leste voksenleder 
Gunder en julefortelling. Nå er vi klare for 
et nytt Ten Sing år, med nattvolleyballcup, 
turer, øvelser og konsert!

Aina Bjørnereim (tekst og foto)

Bli med på KRIK i Ås!
Kristen Idrettskontakt (KRIK) i Ås har 
startet opp etter nyttår. Vi samles annen 
hver søndag på Åsgård skole kl. 19. I vinter 
har vi også fl ere turer. Søndag 9. mars kan 
alle ungdommer være med til Kongsberg 
skianlegg. Du betaler kr 300 for bussreise, 
skikort og mat. Avreise fra Ås stasjon kl. 
09.30. For nærmere informasjon: Ta kon-
takt med Geir Krogh (tlf. 915 14 818) eller 
Magnar Sundfør (tlf. 928 85 198). 

I slutten av mars skal vi også ha en tur 
med overnatting i skogen. Så her er det 
mange spennende tilbud. Håper å se deg!

KRIK i Ås,
Aina Bjørnereim

Under: Bli med i Klubben! Foto: E. Fløistad.
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Det skjer i Ås menighet

Årets konfirmantkull i Ås og 
Kroer er i gang!
Nå er konfi rmantåret i full gang, og alle 
årets konfi rmanter er presentert for sine 
menigheter. Den 8. desember deltok de 
fi re konfi rmantene fra Kroer på Lysmesse 
i Kroer kirke, og her ble de også presentert. 
5. januar var det stor fest i Ås arbeidskirke, 
og Ås-konfi rmantene var i godt selskap 
med Ås barnekantori og Kroer barnekor 
som fremførte musikkspillet «Vi kom-
mer fra Østen». Etter musikkspillet ble 33 
konfi rmanter fra Ås presentert. Nå er de i 
full gang med konfi rmantundervisning og 
guds tjenestebesøk. Alle konfi rmanter skal 
også ha ministranttjeneste i en gudstjeneste, 
så de blir å se både i kirkebenkene og som 
medhjelpere på fl ere av gudstjenestene nå i 
vår. Ta godt imot dem!

6-åringer, se her!
De siste to ukene før påske vil alle 6-åringer 
fra Ås og Kroer menigheter bli invitert til 
noen gøyale samlinger i kirka. Vi skal utfor-
ske, leke, ha aktiviteter osv. I tillegg feirer 
vi gudstjeneste på palmesøndag, og her vil 
vi dele ut 6-årsutgaven av «Min kirkebok». 
Følg med i postkassen for invitasjon og mer 
informasjon!

Kristine Bekken Aschim,
kateket i Ås og Kroer

Bokmarked og kafé

Lørdag 8. og søndag 9. mars er det stort 
bokmarked med kafé i Ås arbeidskirke. Vi 
har tatt vare på, og sortert, det beste av det 
som ikke ble solgt på loppemarkedet i fjor 
høst, og vi har også fått inn mye nytt:
 Flere samlede verk av kjente norske 

forfattere.
 Spennende biografi er, memoarer og 

reiseskildringer. 
 Interessante fagbøker: Historie, 

geografi , naturfag m.m.
 Stort utvalg av kristelig litteratur.
 Godt utvalg av barne- og ungdomsbøker.
 Nyere litteratur av norske og utenlandske 

forfattere.
 Antikvariske bøker.
Velkommen! Lørdag kl. 11–14, søndag 
kl. 12.30–14 (etter gudstjenesten).

Olav B. Larsen

Gudstjeneste av ungdom 
– men for alle
– 16. mars kl.18 i Ås arbeidskirke
Søndag 16. mars feirer Ås menighet sin 
tredje Gudstjeneste av ungdom etter at vi 
startet opp med denne ordningen i februar i 
fjor. Gudstjenesten er lagt til kl. 18 på etter-
middagen, og det feires ingen gudstjeneste 
kl. 11 i Ås menighet denne dagen. Vi ønsker 
å lage et møtested mellom ungdommen og 
de eldre i menigheten, i en gudstjeneste de 
unge setter sitt tydelige preg på. Det blir en 
litt annerledes gudstjeneste AV ungdom, 
men FOR alle. Hjertelig velkommen!

Kristine Bekken Aschim,
kateket i Ås og Kroer
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Familiefredager i arbeidskirken

Familiefredager er et fl ott nytt tiltak som 
alle er hjertelig velkomne til! I vår er det 
tre fredagssamlinger: 7. mars, 4. april og 9. 
mai. Alle samlingene er i Arbeidskirka fra 
kl. 16.30–19.00. Bli med da vel! 

Fredag 7. februar var det stor fest i Ås 
arbeidskirke da 45 barn og voksne kom 
sammen til den aller første familiefreda-
gen! Bordet var ferdig dekket, stemningen 
var lystig og god, og middagen som frivil-
lige hadde laget i stand, smakte veldig 
godt! Deretter var det fellessamling som 
ble åpnet med stjerneskudd, og det fortsatte 
med musikk og sang. Husbandet svingte 
godt, og både barn og voksne var engasjert 
i forsangerrekka. Etter fellessamlingen ble 
barna delt inn i to aldersgrupper til andakt, 
og kunne så få velge blant forskjellige mor-
somme aktiviteter, mens noen av de voksne 
skravlet og drakk kaffe. De aller minste 
koste seg i lekekroken. Her var det ikke tid 
for å kjede seg! Familiefredagen ble avslut-
tet med en fellessamling i kirkerommet.

NB! Det ønskes påmelding innen tors-
dagen før familiefredagen for å vite hvor 
mye mat som skal lages. Meld dere på til 
Øygunn Østhagen (tlf. 986 22 931). Prisen 
for maten er kr 40,- per voksen og kr 20,- 
per barn. 

Kristine Bekken Aschim,
kateket i Ås og Kroer
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den er Guds», sa den danske teologen og 
fi losofen K. E. Løgstrup. Avspeiles dette i 
vår tids litteratur?

Marta Norheim er journalist og littera-
turkritiker, mest kjent fra NRK som pro-
gramleder for «Kulturoperatørene», «Bok 
i P2», «Askeladden» og «Kritikertorget». 
Hun har fått fl ere priser; sist Språkrådets 
pris for fremragende nynorsk i 2012. 
Da uttalte juryen at hun var «ein av våre 
fremste tolkarar og formidlarar av norsk 
samtidslitteratur, ein opplysande brubyg-
gjar mellom skjønnlitteraturen og det store, 
lesande publikummet».

Torunn Tangvald

Et møte med komponist og utøver

Henning Sommerro
I tillegg medvirker:

Strykekvartetten Nameless
Elisabeth Voll Ådnøy – sang
Anne Christine Pittet Grolid – fl øyte
Kroer Ad-Hoc, dir. Anne Chr. Grolid
Ås Kirkekor, dir. Jostein Grolid

Ås arbeidskirke søndag 30. mars kl. 19.
Entré: kr 150. Barn under 16 år: Gratis!

Ås kirkeakademi – forum for tro og tanke
Ås kirkeakademi ønsker alle velkommen 
til to spennende foredrag i vårsemesteret. 
Begge møtene blir kl. 19.30 i Ås kulturhus.

25. februar: Midt-Østens kristne og de 
arabiske omveltningene
Egil Fossum innleder om «Midt-Østens 
kristne og de arabiske omveltningene». 
Situasjonen for de kristne i Midt-Østen er 
prekær. Forfølgelser og trakasseringer er 
daglige hendelser, og i noen områder er det 
nå så vanskelig og farlig at kristne velger 
å fl ykte for å redde seg selv og sin familie. 
Slik tømmes Midt-Østen for kristne men-
nesker – og hvem skal da være vitner om 
Kristus? Den arabiske våren har kanskje 
heller gjort situasjonen verre enn bedre.

Egil Fossum er magister i statsvitenskap, 
journalist og pressemann. 
Han har arbeidet ved Insti-
tutt for fredsforskning, og 
har undervist i journalis-
tikk ved Høyskolen i Oslo. 
Han er kjent for sitt enga-
sjement for Midt-Østen, 

og har blant annet skrevet boken «Hos de 
kristne i Midt-Østen» der han stiller spørs-
målet om de kristne i det hele tatt har en 
framtid i det arabiske Midt-Østen.

18. mars: Gud i moderne litteratur
Marta Norheim innleder om «Gud i 
mo derne litteratur». På 80-tallet ble det 
sagt at Guds død var en forutsetning for den 
moderne litteraturen. Skal tro om ikke det 
var en gedigen overdrivelse? Men kanskje 
har Gudsbildet i litteraturen forandret seg? 
«Menneskenes hjerter forandres aldeles 
intet i alle dager», mente Sigrid Undset; 
men kanskje menneskenes uttrykksmåter 
forandres? Og menneskenes tanker? «Ver-
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Aktiviteter i Ås og Kroer menigheter våren 2014:

Barn:
• Babysang: Fem fredager fra 7.3 i Kroers 

kirkestue kl. 12.00. Påmelding ønskes. 
Se nettsiden for mer informasjon.

• Søndagsskolen: For barn opp til 10 år. 
Foregår under mange av gudstjenestene 
i Ås arbeidskirke. Se nettsiden for pro-
gram.

• Baluba barnegospel: For barn 0–7 år, 
foreldre er hjertelig velkommen! Samles 
onsdager kl. 18–19 i Ås menighetshus.

• Kroer barnekor: For barn i barne-
skolealder. Samles mandager i Kroers 
kirkestue kl. 17–18.

• Ås barnekantori: Kor for barn i barne-
skolealder. Samles mandager i Ås 
arbeidskirke kl. 17–18.

• Kroer triangelklubb: For 3.–7.klassinger. 
Aktiviteter, leker og et variert program. 
Samles annenhver torsdag på Kroer 
Samfunnshus (Vellet) kl. 18–20. Se nett-
siden for program.

• Familiefredag: For hele familien! Samles 
én fredag i måneden, 7. februar, 7. mars, 
4. april og 9. mai, i Ås arbeidskirke kl. 
16.30–19.00. Middag, andakt og aktivi-
teter der barna deles inn etter interesser 
og alder. Påmelding ønskes i forkant av 
samlingene. Se nettsiden for mer infor-
masjon.

Ungdom:
• Ås Ten sing: Kor, band, dans, drama, 

media og teknikk. For 13–19 år. Øvelse 
hver onsdag i Ås arbeidskirke kl. 18.30–
21.00.

• Ås kristelige ungdomsklubb (Klubben): 
Diverse aktiviteter, temasamlinger, 
andakter osv. For 13–19 år. Samles hver 
fredag i Ås arbeidskirke kl. 19–22.

• Ås KRIK: Idrettsaktiviteter for 13–19 år. 
Samles annenhver søndag kl. 19–21. Se 
nettsiden for program.

Voksne: 
• Ås kirkekor: Vårens prosjekter: Hen-

ning Sommerro og Misa campesina. 
Øver hver torsdag i Ås arbeidskirke kl. 
19–21.30.

• Kroer Ad Hoc: Et prosjektkor som 
synger til spesielle anledninger, bl.a. 
Kroer menighets Lysmesse. Kontakt 
Svend-Kristian Martinsen eller diri-
gent Anne Christine Pittet Grolid, tlf. 
481 99 812, e-post: a-chrigr@getmail.no  

• Åpent hus: Samling på Ås menighetshus 
med lunsj, kaffe, andakt og kulturelle 
innslag. Hver onsdag kl. 11–13. Alle er 
velkomne, spesielt eldre.

Nettsiden vår: Du kan lese mer om 
menig hetens aktiviteter på vår nettside: 
www.as.kirken.no. 

Det skjer mer i Kroer menighet  ► ►



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 201410

Det skjer i Kroer menighet

På bildet over kan dere se barna som var 
med i Kroer barnekor høsten 2013. Barne-
koret øver i Kroer kirkestue hver mandag 
kl. 17–18, og vi ønsker oss fl ere medlem-
mer! Tilbudet er for barn fra 1. klasse og 
oppover. Vi synger mange forskjellige typer 
sanger og lærer litt sangteknikk. Så setter 
vi opp syngespill! Nå øver vi på bibelspillet 
«Skapelsen», med musikk av Egil Hovland 
og tekster av Britt Hallquist. Der er det 
mange fi ne sanger, blant annet om forskjel-
lige dyr. Som avslutning på semestret deltar 
barnekoret på den årlige sommerkonserten 
i Kroer kirke.

Er dette noe for barnet ditt? Ta kontakt 
på epost: a-chrigr@getmail.no, eller møt 
opp en mandag i Kirkestuen kl. 17.

Anne Christine Pittet Grolid

Babysang i mars-april
Velkommen til sosialt og musikalsk 
fellesskap! Vi møtes i Kirkestua ved Kroer 
kirke kl. 12. Først er det babysang, etterpå 
spiser vi lunsj sammen (kr 30,- pr. gang). 
Datoer:  Fredag 07.03.

Fredag 14.03.
Fredag 21.03.
Fredag 28.03.
Fredag 04.04. 

Det hele avsluttes med Babysang-gud-
stjeneste 6. april i Kroer kirke kl. 11.

Vi vil gi familiene en sangskatt som 
inneholder både gamle og nye sanger, og 
som formidler et positivt Gudsbilde samti-
dig som det skapes gode nettverk i kirken 
og i nærmiljøet. Vi ønsker også å stimulere 
barnets musikalske, språklige og motoriske 
utvikling. Det blir sanger med bevegelse, 
rim og regler, og musikk på piano, fl øyte og 
rytmeinstrumenter. 

Påmelding: Send e-post med barnets 
og foresattes navn, fødselsdato på barnet, 
adresse og mobilnummer til: 
AnetteCecilie.Nylaender@as.kommune.no, 
eller med SMS til 958 62 818. Spørsmål kan 
rettes til Anne Christine Pittet Grolid på 
mobil 481 99 812 eller a-chrigr@getmail.no. 
Vel møtt!!
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Torsdag 8.mai

Torsdag 27. februarTorsdag 16.januar
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Pølsegrill

Stiller du med 
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Kroer Triangelklubb leker seg 
Har du prøvd denne? Deltakerne legger seg 
på magen, skulder ved skulder i en sirkel på 
gulvet, med hodet inn mot midten av sir-
kelen. Hver deltaker holder armene i kryss 
foran seg. Etter avtale starter en deltaker 
leken ved å klappe ei hand i gulvet. Handa 
til venstre for denne fortsetter ved et klapp 
i gulvet. En serie klapp oppstår således i 
retning mot venstre, inntil en deltaker klap-
per to ganger med samme handa – det betyr 
at retningen skal snu. Når noen klapper 
utenom sin tur, skal handa som klappet feil 
legges på ryggen (dvs. er ute av leken). Den 
siste som har minst ei hand igjen på gulvet, 
har vunnet! Leken kan gjøres vanskeligere 

ved at deltakernes hender blandes, dvs. at 
deltaker As venstre hånd plasseres mellom 
deltaker Bs kryssede hender – deltaker B 
ligger til høyre for deltaker A. Tempoet 
økes, og nøling betyr ei hand ut av leken!

 Svend-Kristian Martinsen
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Det kommer ny 
klokker 
På gudstjenesten 2. februar 
ble Bright Delali Agodzo 
takket av som klokker/kir-
ketjener i Kroer kirke. Han 
hadde stillingen i nesten to 
år, samtidig som han tok 
mastergrad i miljøviten-
skap ved UMB. Den har 
han fullført, men tidligere 
hadde han også studier i 
Bø og Kristiansand. Nå 
skal han jobbe på en ny 
masteroppgave et års tid 
ved et universitet i Sveits, 
før han vender tilbake til 
Ghana. Der skal han for-
ske og undervise på sitt 

hjemlige universitet, og gleder seg stort til 
å være sammen med sin kone, to barn og 

øvrige familie. Som han selv sa det: Når 
man er blitt 36 år, er det på tide å avslutte 
studiene.

Det siste året har Bright bodd i Oslo 
hvor han også hadde fl ere renholdsjobber. 
Han har tatt miljøet på alvor i sitt virke ved 
Kroer kirke. Ved hver gudstjeneste har han 
tatt toget til Ås og syklet videre til Kroer i 
all slags vær og føre - frem og tilbake. 

Vi i Kroer menighet har rukket å bli glad 
i Bright og i hans sjarmerende ghanesiske 
aksent, slik den har gitt farge til samlings-
bønnen. Han har utført tjenesten med ver-
dighet, grundighet og sikkerhet. Vi takker 
Bright for innsatsen for Kroer menighet, og 
ønsker ham alt godt i hans nye tilværelse.

Fellesrådet lyste ut stillingen med 
søknadsfrist 04.02. Dette er en 10 % fast 
stilling. Det har meldt seg 11 søkere. Kirke-
verge Astrid Holmsen Krogh satser på 
snarlig ansettelse.

Svend-Kristian Martinsen/
Teigland Rønning
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Kode B i Kroer 16.03.
Under gudstjenesten i Kroer kirke 16. mars 
får 5. klassinger i menigheten utlevert Det 
nye testamentet! Dette er en del av menig-
hetens trosopplæring. Det hele startet med 
en samling på Ås menighetshus 9. februar. 
På Kode B løser vi oppgaver, leker, gjør 
aktiviteter og spiser sammen. Og vi lærer 
mer om Bibelen (ja, for det er det Kode B 
står for).

5. klassinger i Ås menighet har forresten 
alt fått sine Nytestamenter. Det skjedde 
under gudstjenesten i Ås arbeidskirke 9. 
februar. 

Arve Skutlaberg

 Menighetsfest
Velkommen til menighetsfest 23. mars kl. 
18–20 på Samfunnshuset i Kroer. Vi hygger 
oss sammen med god mat, livlig prat, vak-
ker sang og spennende konkurranser.

Bevertning blir trøndersodd med skjen-
ning + sløyfekake med kaffe. Brus til barna. 
AdHoc-koret og Barnekoret fremfører et 
utvalg glansnummer. Praten går om løst og 
fast.

Erling Ulvik (menighetens Ivar Dyrhaug) 
leder kveldens lagkonkurranse: Menighe-
tens Beat-for-Beat.
Påmelding til:
Asbjørn Rønning, 
975 78 967, teiglandronning@hotmail.com 
eller Svend-Kristian Martinsen, 
920 55 159, skmartinsen@gmail.com
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Det skjer i Nordby menighet

Nordby barnegospel
Nordby barnegospel er et kor for barn i 
aldersgruppen 6 år og oppover. Koret sam-
les til øvelser på Nordby Menighetssenter 
hver onsdag (unntatt skoleferier) i tidsrom-
met kl. 17.30–18.15. På øvelsene synger vi, 
leker og får høre en kort Bibelfortelling. 
Vi har også aktiviteter knyttet til de store 
høytidene. Foreldrene og småsøsken er 
velkomne til å sitte ned og være til stede 
under øvelsen. Det blir servert te og kaffe 
til de voksne og saft til barna. Koret ledes 
av kateket Timea Holby og kantor Hilde 
Veidahl Wang. Har du spørsmål om koret? 
Ring tlf. 909 39 054 eller send en e-post til 
timea.holby@as.kommune.no. Kom innom en 
onsdag! Bli med. Se om dette er noe for deg! 

Gratulerer med dåpen!
Under familiegudstjenesten fastelavns-
søndag 2. mars kl. 11 blir det dåpsfest for 
10-åringene i menigheten.

Har du hatt, eller skal du ha, 10-års- 
bursdag senere i år? Gratulerer med dagen! 
Nordby menighet vil markere at 10-årin-
gene også ble døpt for omtrent 10 år siden. 
Så: Gratulerer med dåpen!

Vi vil gjerne invitere deg, sammen med 
foreldre, besteforeldre og faddere, til en 
spesiell familiegudstjeneste. Vi skal være 
med på dåp og synge dåpssalmer. Du får 
også høre hva dåpen handler om ved hjelp 
av en fortellingshanske som inneholder 
spennende symboler og bilder.

Etterpå blir det kirkekaffe med faste-
lavnsboller. Tiåringene får en liten gave fra 
menigheten. Hjertelig velkommen! Påmel-
ding skjer til kateket Timea Holby, e-post: 
timea.holby@as.kommune.no.

Kirketreff og bønnesamlinger
Velkommen til kirketreff i Nordby kirke 
hver annen torsdag kl. 12. Her er det en 
samling med kort andakt, sang, musikk 
og stillhet, før vi spiser lunsj sammen på 
Menighetssenteret. Vi avslutter kl. 13.30. 
Det går skyss fra Granheimtunet kl. 11.40. 
Samlingene blir på følgende datoer: 27.02., 
13.03., 27.03., 10.04., 24.04., 08.05., 22.05., 
og 05.06.

De samme torsdagene er det bønnesam-
linger i Nordby kirke kl. 19–20 for alle som 
ønsker å delta. 

Anne-Lise Røed

 Knøttegospel
Knøttegospel er et kor for barn i alders-
gruppen 3-5 år. Koret samles til øvelser 
på Nordby Menighetssenter hver onsdag 
(unntatt skoleferier) i tidsrommet kl. 17.30–
18.15. På øvelsene synger vi, leker og får 
høre en kort Bibelfortelling. Vi har også 
aktiviteter knyttet til de store høytidene. 
Foreldrene og småsøsken er velkomne til 
å sitte ned og være tilstede under øvelsen. 
Det blir servert te og kaffe til de voksne og 
saft til barna. Koret ledes av kateket Timea 
Holby og kantor Hilde Veidahl Wang. 
Har du spørsmål om koret? 
Ring tlf. 909 39 054 eller send en e-post til 
timea.holby@as.kommune.no. 
Kom innom en onsdag! Bli med og se om 
dette er noe for deg! 
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Ordløs bønn: 
Åpent seminar om å søke hvile i Gud gjennom sentrerende bønn
Nordby kirke lørdag 1. mars kl. 11 til 14.30.
«I Guds stillhet får jeg være, taus og ordløs uten krav…»

 Lørdag 1. mars. 2014 arrangerer Norby og 
Ås menigheter en ny temadag om kristen 
spiritualitet, denne gangen i Nordby kirke. 

Metodistpastor Hilde Sanden-Bjønness 
innleder over temaet «Bønn uten ord - om 
å søke hvile i Gud gjennom sentrerende 
bønn». Denne bønneformen har sine røtter 
i den kristne mystikken og blir også kalt 
kontemplativ bønn. Den handler om å søke 
Gud bakenfor ens egne ord og tanker og la 
Gud berøre oss slik han vil. Hilde Sanden 
er bosatt i Horten. Hun er en anerkjent for-
kynner, veileder og skribent. 

Det blir også tid til samtale, enkel bevert-
ning, stillhet, refl eksjon og bønn. Dagen 
avsluttes med nattverdgudstjeneste ved 
Sigurd Bakke. Han er sogneprest i Nordby 
menighet og har arbeidet med spørsmål 
knyttet til åndelig veiledning, retreat og 
bønn. Vi håper dagen kan inspirere til fort-
satt oppmerksomhet på det indre livet og 
våre møter med oss selv og med Gud.

Hvem er dette for? Alle som ønsker 
å leve nær Gud og seg selv i hverdagen.
Hva koster det? Kr. 50, som betales på 
seminardagen. 

Program
kl. 11:      Registrering med kaffe/te/frukt.
kl. 11.15: Innledning v/Hilde Sanden, etter-

fulgt av tid til stillhet, refl eksjon 
og bønn

kl. 13.15: Oppsummering og samtale 
kl. 13.45: Nattverdgudstjeneste 
kl. 14.30: Slutt

Påmelding: Helst innen tirsdag 25. februar 
til e-post: sigurd.bakke@as.kommune.no 
eller til Sogneprest Sigurd Bakke, Kirke-
kontoret i Nordby, Menighetssenteret, 
Nord byfaret 2, 1407 Vinterbro. Oppgi navn, 
adresse og telefonnummer. 

Lurer du på noe? Ta kontakt 
med Sigurd Bakke, tlf. 990 15 790 
eller Atle Eikeland, tlf. 466 16 323.

RETREAT på Thomasgården
 ved Kornsjø 2.–4.mai
For mer informasjon, ta kontakt med 
sogneprest Sigurd Bakke.
Velkommen til påfyll og fellesskap!
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Salmekveld i Nordby kirke
Sett av tid til salmekvelden i Nordby kirke 
fredag 28. februar kl. 18. Da får vi storfi nt 
besøk fra domkirken i Fredrikstad: dom-
kantor Tore Erik Mohn og domorganist 
Dan Rene Dahl. Med seg har de sangerinne 
Helga Johanne Størdal, cellist Liv Frengstad 
og Nordbykoret. De skal gi oss et musikalsk 
glimt inn i den nye salmeboka. Vi tar for 
oss et knippe av salmene, og kor, kantorer 
og solister hjelper oss med innlæringa. Sett 
av denne kvelden nå! Sammen lager vi en 
unik salmekveld! 

Hilsen arrangementskomitéen:
Sigrun Baar, Evy Ernsteen, Hilde N.V. Wang

Tore Erik Mohn kjenner mange som kan-
tor i Ås fra 1999 til 2001. Han har steget i 
gradene og er nå domkantor i Fredrikstad. 
Han dirigerer Borg domkor, underviser ved 
Norges musikkhøgskole og opptrer som 
gjestedirigent, blant annet under «Spelet 
om Heilag Olav» på Stiklestad. 

Dan Rene Dahl er 
utdannet ved Norges 
Musikkhøgskole og har 
siden 1996 vært domor-
ganist ved Fredrikstad 
domkirke. Han har også 
erfaring som kordi-
rigent og pianist, og fra 
plateinnspillinger.

Cellist Liv Frengstad 
er utdannet ved Norges 
Musikkhøgskole. Hun 
bor i Moss og er en 
viktig medspiller i Øst-
folds musikkliv. Til 
daglig underviser Liv 
i cello og samspill ved 
Kulturskolene i Moss 
og Vestby. Hun spiller i 
Østfold symfoniorkester, 
og i fjor var hun med 
på å starte Østfold 
strykekvartett

Sopranen Helga Johanne Størdal har sangut-
danning fra Universitetet i Oslo og Norges 
Musikkhøgskole. Hun arbeider til daglig 
som kulturrådgiver i Borg bispedømme. 
Helga har jobbet som 
frilanssanger, både som 
solist og i ensembler. Før 
jul gav hun ut CDen No 
stig vår song.

Salmelekse før konserten! Få tak i den 
nye salmeboka, og øv på disse sangene:

824 Ingen stund är så som denna
624 Må din vei komme deg i møte
801 Morning has broken
854 No stig vår song
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Rollebytte i Tro og Lys
Birgitt Aarrestad og Ole Hermann Winnem 
byttet roller i 2013. Nå er Birgitt en av vise-
koordinatorene for Tro og Lys-arbeidet i 
hele Norge. Ole Hermann hadde denne job-
ben før, men nå har han overtatt som leder 
for Follogruppen av Tro og Lys. Under 
møtet i desember uttrykte Ole Hermann 
vår takknemlighet for all glede og omsorg 
Birgitt har gitt som leder av arbeidet i Follo. 
Som avskjedsgave fi kk hun den vakre 
boken «Skjulte skatter» av Anne-Grethe og 
Jan Petter Bratsberg. Tro og Lys har svært 
gode nettsider: www.trooglys.no. 

Vårens program:
• 23. mars kl. 11 sammen med Ås menighet 

i Ås arbeidskirke.
• 5. april kl. 14 i Ås arbeidskirke.
• 10. mai kl. 14 i Ås arbeidskirke.
• 14. juni kl. 14 i hagen til sogneprest 

Georg Børresen
Tekst og foto: Terje Sørhaug.

Åpent Hus 
– helsekost for sjel og kropp
Åpent Hus i Ås byr på sikringskost for sjel 
og kropp, hver onsdag kl. 11–13: 

- Velsmakende snitter med rekesalat, egg 
m/ansjos, utsøkte oster, men også gammel-
ost og sursild rundet av med julekake.

- Kulturinnslagene har spent vidt, for 
eksempel felespill fra Agder, Ås stasjons 
historie, foredrag om tuberkulosesykdom-
men, gravskikker på Madagaskar, lune 
skolehistorier, allsang m.m.

- Det er god tid for prat, og noen synes 
dette er det viktigste. 

- Andakter i særklasse. Åpent Hus henter 
fl inke folk fra nær og fjern.

Stikk innom  oss på Menighetshuset, bak 
gamle REMA 1000, onsdager kl. 11–13. 
Bildet ble tatt i september 2012.

Tekst og foto: Terje Sørhaug.
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STØTT
Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2014
Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring.

Sammen med andre. For andre. 

For hverandre.

Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) 
eller ring 820 44 088 (200 kr) eller 
benytt kontonummer 1594 22 87493

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

6.-8. april 2014

SAMMEN 
FORANDRE
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Fasteaksjonen i Ås 2014: 
klar, ferdig, gå, ....
.........    men ikke før 8. april

Tradisjon tro retter Kirkens Nødhjelp blik-
ket mot fastetiden og årets viktigste dugnad 
så snart larmen fra nyttårsrakettene har lagt 
seg. Fasteaksjonen i Ås fi nner sted 8. april. 
Da får alle husstander besøk. I år igjen vil 
konfi rmanter over hele landet bidra til at vi 
sammen forandrer verden; så ta godt i mot 
konfi rmantene når de banker eller ringer på 
i både Kroer, Nordby og Ås. Og enda en 
viktig ting: Vi er på vei mot kontant-løshet. 
Sørg derfor for at du har noe å putte i bøss-
ene den 8. april mellom klokka 6 og 8 om 
kvelden!

Bli med på fasteaksjonen 6.-8. april 

Kirkens Nødhjelp er der i 
katastrofen og trenger deg!
Blir du med på fasteaksjonen, bidrar du 
til at folk kan reise seg og få bedre liv.

På samme måte som at Kirkens Nødhjelp 
trenger Wejdan som jobber med traumatis-
erte barn fra Syria, trenger organisasjonen 
at du gir tid, penger og bruker din stemme 
for å skape forandring.

Står sammen
Kirkens Nødhjelp jobber for at fl est mulig 
skal få sjansen til å overleve katastrofer. 
Krigsfl yktninger fra Syria er noen av dem 
du støtter ved å delta i fasteaksjonen. Da står 
du sammen med Wejdan Jarrah i hennes 
arbeid med å gi syriske fl yktninger håp i en 
desperat situasjon. Wejdan er spesialist på å 
møte folk som har opplevd grusomme ting:

– Her i Zataari har alt for mange opp-
levd å se søsken og foreldre bli drept på 
bestialsk vis foran øynene deres. Men hvis 
jeg kan bidra til at de i det minste ser håp 
om en bedre fremtid, har jeg verdens mest 
meningsfulle jobb, sier 32-åringen som er 
fra byen Ibrid i Jordan, og har master i psy-
kososialt arbeid.  

 Wejdan Jarrah i arbeid i fl yktningleiren Zataari i Jordan.

Unge og gamle, sammen i arbeid for andre, under 
Fasteaksjonen i Ås i 2013. Foto: E. Fløistad.-
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125 år  12 år
1889  2014

 Lek. Fortelling. Tro.

Fargelegg

Labyrint

(privatabonnement 
  hjem i posten)

 Gruppeabonnement 
  kun 199,- pr barn Dagens ord:

Sammen med Gud 
selv om vi ikke ser ham

Jakten på den 

stille stemmen

Jakten på den 
stille stemmen

rd Gressum ldts
gstilling: sic AS
zuru
Hoholm

ø

      -CD 
det BARNAS es klubbavis kolen.no

den en

ggggjjjjjjeeeeeetttttteeeeerrrrrreeeeennnn

En
-DVD fra

1414141 bbblalalaladedededd rrr r ++++ DVDVDVDVDVDD D D + CD 
=== kukuuk nnn n 363663 55,5,5,-

Bestill på barnas@sondagsskolen.no 
eller på telefon 22 08 71 00
BB

SPRELLSSSSnett

Søndagsskolens 

nettside for barn!

.no

– Musikkvideoer

– BARNAS-konkurranser tarnagentene.no
Tårnagentenes 
      eget nettsted!

SIDE
Tegning: Kari Sortland

Tegning:  Kari Sortland

Finn fem feil

De to bildene er nesten like. 
Finner du de fem feilene på 
bildet til høyre?

Hjelp Gulliver å 
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Lesehjørne 
Informasjon fra Ås bibliotek

Bokprat hver tirsdag kl. 12.
Hver tirsdag møtes vi kl. 12 i et hjørne av voksenavdelingen. Vi snakker 
om en bok, en forfatter eller et tema vi er opptatt av, dere koser dere med 
kaffe/te og noe å bite i. Alle er velkomne!

Åsa kafé for barn på lørdager
Mange lørdager har vi Åsa kafé i barneavde-
lingen. Barna får gratis saft, og vi selger 
boller og kaffe. 

Kl. 11 er det even-
tyrstund for barna. Åsa 
kafé er åpen kl. 10–15 
følgende lørdager: 22.02., 
01.03., 29.03., 26.04., 
03.05., 24.05. og 31.05. 
Velkommen til små og 
store!

Bokomtaler:
Utespillets kunst av Brad Harbach 
(Gyldendal, 2012)
Henry Skrimshander går på college ved 
kysten av Lake Michigan og har en lysende 
baseballkarriere foran seg. Men da han 
slår ballen i ansiktet på en medspiller mis-
ter han all selvtillit, og besegler samtidig 
skjebnen til fem personer. En følsom, god-
hjerta, klassisk amerikansk roman fra col-
legemiljø. Hovedpersonene satt i meg lenge 
etterpå, og jeg fi kk sterke assossiasjoner til 
John Irving. 

Munch av Steffen 
Kverneland 
(No Comprendo, 2013)
Lyst til å prøve deg på 
en tegneserie? Begynn 
med denne eminente 
biografi en om Edvard 
Munch! Kverneland overgår det meste og 
vant Bragepris med denne boka. 

Livet, tanken, blikket
– essays av Siri Hustvedt (Aschehoug, 2013)
Siri Hustvedt skriver lettfattelig og godt om 
identitet, minner, følelser og fantasi. Hus-
tvedt bruker sin innsikt og kunnskap fra 
fl ere fagområder til å belyse kompleksiteten 
i menneskers virkelighet. Hustvedt blir med 
sine essays den gode samtalepartneren du 
trenger for å sette i gang egne tankepros-
esser. Det spiller liten rolle at denne samta-
lepartneren kan mer enn deg om emner som 
psykologi, litteratur, kunst, psykoanalyse 
og nevrovitenskap – hun blir nemlig ikke 
for høyttravende eller utilgjengelig. Med 
denne teksten er det nesten som om Hus-
tvedt lytter litt til deg også… 

Bøllene av Bo Gaustad 
(Cappelen Damm, 2013)
Dette er en hybrid mellom bildebok og 
barnebok. Teksten er ofte på rim; språket 
er blomstrende tydelig, knapt og barskt. 
En gruppe bøller «Vi er bøller, 7 i slengen. 
Slemme bøller hele gjengen. Alltid klare til 
å slåss. Hele verden frykter oss.» okkuperer 
hundehuset med en beskjed hengende over 
huset: VI FLYTTER ALDRI! Hva gjør 
hagedyrene nå? Riktignok er Birger (hun-
dehusets herre) en bølle sjøl. Men de er vant 
til Birger, og ønsker de nye bøllene vekk. 
Etter lang idédugnad utformes en utspekul-
ert plan for å beseire bøllene. Hva slags 
taktikk de bruker? Vil ikke røpe noe annet 
enn at gammelost er involvert. Lykkes tak-
tikken? Vil du vite det, ja da må du jo lese 
boka da, vet du. 

 Ås bibliotek: www.as.folkebibl.no
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Møtedatoer 2014:
Ås menighetsråd: 
11.03., 08.04., 13.05., 10.06., 19.08., 16.09., 
14.10., 11.11. og 09.12. Arbeidsutvalget har 
møter ca. 14 dager i forveien.

Nordby Menighetsråd

Kroer Menighetsråd
26.02., 09.04. og 04.06.

Ås kirkelige fellesråd
-Tirsdag 18. mars i Nordby menighetssenter
-Tirsdag 3. juni i Kroer kirkestue
Arbeidsutvalget har møte ca. 12 dager i 
forkant.

Menighetsbladets grønne spalte

REDESIGN OG OMSØM AV KLÆR
Helgekurs i regi av Ås husfl idslag 22.–23. mars.

Har du lyst til å lære å lage klær og samti-
dig få brukt noe av det som ligger innerst 
i skapet eller på loftet? Eller har du klær 
du liker, men de passer bare ikke helt til 
din kropp? Ta med brukte klær som du 
vil re designe eller sy om. De kan godt ha 
ulike materi aler: tynne, tykke, vevde og 
strikkede stoffer. På kurset vil du lære å re-
designe klær, tilpasse etter egne mål og den 
sømprosessen som trengs frem til et proft 
resultat. Du vil få veiled ning til å få frem 
dine egne ideer og ønsker. 

Vi jobber med å sprette fra hverandre 
gamle plagg og bygge sammen delene på en 
ny måte. Slik oppstår et nytt plagg med en 
design vi liker, tilpasset egen klesstil. 

Vi tilpasser plagget til egen kropp og 
gjør de forandringene som skal til for at 
det kan bli et nytt yndlingsplagg. Slik blir 
plaggene målsydd til egen størrelse. For at 
plaggene skal bli brukervennlige, gjør vi 
det sømtekniske arbeidet så proft at plag-
gene blir like verdige med nye plagg. 

Kursleder er Veronika Glitsch – 
klesdesign er og grunnlegger av klesmerket 
Rethink www.veronikaglitsch.no

Påmelding og spørsmål: 
kurs.aas.husfl id@gmail.com
Frist: 5. mars
Pris: kr 1300 (1600). Studenter kr 800.

 
 

Avdeling Ås  
Brekkeveien 7, 1430 Ås 

Telefon 69 83 66 00 
www.spydbank.no 
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Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 
har følgjande møte i vinter på Ås menighets-
hus: 
• Søndag 23. februar kl. 19: Møte. Talar: 

Rolf Kristian Skaar.
• Søndag 9. mars kl. 19: Møte. Talar: 

Håkon Andersen.
• Søndag 16. mars kl. 19: Møte. Talar: 

Ole Arnfi n Røysland.
• Søndag 23. mars: Laget har møteveke.
• Søndag 30. mars kl. 19: Møte. Talar: 

Aud Hoaas.
• Søndag 6. april kl. 19: Møte. Talar: 

Jon Fredrik Nordborg.
• Palmesøndag 13. april kl. 19: Møte. 

Talar: Per Haakonsen.
• 2. Påskedag 21. april kl. 19: Samtalemøte.
• Søndag 27. april kl. 19: Møte. Talar: 

Ernst Jan Halsne.
• Søndag 4. mai kl. 19: Møte. Talar: 

Olaf Holm
Trygve Gjedrem 

Brannøvelse i Ås arbeidskirke
Søndag 10. november gikk brannalarmen i 
Ås arbeidskirke. Alle måtte ut sidedørene 
raskest mulig, og snart kom brannbilen. 
FLOTT syntes barna som fi kk se inn i den 
digre bilen. Til slutt ble øvelsen kommen-
tert både av legfolket og av de faglig kom-
petente: brannmannskapene og sogneprest 
Georg Børresen!

Søndre Follo brannvesen sjekker 
Arbeidskirken en gang i året. Stiftelsen som 
eier bygget, er pålagt å holde brannøvelser. 
Behovet for dette øker ettersom aktiviteten 
i kirken øker. Faste brukere blir innkalt for 
opplæring i brannsikkerhet. 

Terje Sørhaug

Årsmøte i Ås menighet 
Ås menighet avholder årsmøte søndag 
6. april ca. kl 12.30 etter gudstjeneste og 
kirkekaffe i Ås arbeidskirke. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, 
sendes innen 21. mars til menighetsrådets 
sekretær: 

hanne-marit.pettersen@as.kommune.no 
– tlf. 64 96 23 47. Vel møtt!

Marit B. Aalde, 
leder av Ås menighetsråd

 
Årsmøte i Kroer menighet
Kroer menighet avholder årsmøte søndag 
2. mars i Kroer kirkestue, etter gudstjenes-
ten og kirkekaffen. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, 
sendes innen 21. februar til menighetsrådets 
leder: teiglandronning@hotmail.com, mob. 
97 57 89 67. Vel møtt!

Asbjørn Rønning,
leder av Kroer menighetsråd

Årsmøte i Nordby menighet
Nordby menighet avholder årsmøte søndag 
30. mars på Nordby menighetssenter, etter 
gudstjenesten og kirkekaffen. Saker som 
ønskes behandlet på årsmøtet, sendes 
til menighetsrådets leder innen 6. mars: 
oaardals@online.no, tlf. 90 51 85 77. 
Vel møtt!

Olav Aardalsbakke,
leder av Nordby menighetsråd
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Internasjonalt bistands- og 
misjonsarbeid i Ås menighet
Velkommen til vårens møter i Internasjo-
nalt Kirkeforum (Misjonsforum). De holdes 
i Peisestua i Ås arbeidskirke kl. 19.30–21.30 
følgende mandager: 10. februar, 10. mars, 
7. april og 5. mai.

Det internasjonale engasjementet i Ås 
menighet er stort. Mange bidrar gjennom 
sitt yrke i offentlige institusjoner, og med 
innsats gjennom frivillige organisasjoner 
og grupper. Vi vil gjerne presentere bred-
den i denne virksomheten og inspirere fl ere 
til å delta. Møtene i Internasjonalt Kirkefo-
rum (Misjonsforum) er åpne for alle inter-
esserte. Mange ulike temaer blir presentert 
på møtene:

- Ås menighet har misjonsprosjektet 
Landsbyutvikling i Etiopia, som drives 
av Det norske misjonsselskap: Hva brukes 
pengene til? Hva er utrettet i prosjektet 
siden vi startet vår innsamling i 2011? 

- Menigheten organiserer Fasteaksjonen 
til inntekt for Kirkens nødhjelps prosjekter. 
Alle husstander i Ås besøkes, og det samles 
inn mange tusen kroner hvert år. 

- Åsgård og Brønnerud skoler har i fl ere 
år bidratt med penger til Mavis Home i 
Zimbabwe, der foreldreløse barn får midler 
til å gå på skole. På Brønnerud skole har 
produkter fra skolehagen blitt solgt for å få 
penger til prosjektet i Zimbabwe. I år kan 
vi kanskje møte Mavis, hun som ga bort sin 
eiendom og gjorde dette prosjektet mulig.

- Mange har vært på konsert med Watoto 
barnekor fra Uganda. Noen har vært i 
Uganda og bygget hus i Watoto barnelands-
byer for foreldreløse barn. Hva er planene 
for arbeidet i 2014, og hvordan er det mulig 

å bli med til Uganda for å bygge hus?
- Vi har utenlandske studenter som 

gjerne forteller om livet i sine hjemland, og 
norske studenter driver Teltmakermisjon 
der de arbeider for fattige i lavinntektsland. 
Hvordan driver studentene sitt arbeid?

- Hvem har ikke en eller annen gang hatt 
kontakt med en sjømannskirke? Hvilke 
oppgaver har Norsk kirke i utlandet i dag, 
med få anløp av norske skip? Er denne 
kirken bare blitt en seremonimester for 
nordmenn som ønsker å gifte seg i utlandet 
eller feire jul utenfor Norge, eller har kirken 
også andre oppgaver?

Dette er aktiviteter og temaer som enga-
sjerer folk i Ås. Vi ønsker alle hjertelig 
velkommen på møtene der vi også hygger 
oss og spiser sammen. Iblant satser vi på 
spennende mat fra dagens temaland. 

Sylvi Haldorsen,
koordinator

GF i NMS
Det Norske Misjonsselskap (NMS) har 
generalforsamling i Oslo 2.–6. juli 2014. 
Da samles folk fra hele landet til en 
5-dagers storsamling. Fredag 6. juli er 
det sommerfest, med mye program som 
passer for folk i alle aldre. Info: http://
www.nms.no/gf2014. 

Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) 
eller ring 820 44 088 (200 kr) eller 
benytt kontonummer 1594 22 87493

Støtt Kirkens Nødhjelp 

og skap forandring.

Sammen med andre. For andre. 

For hverandre.

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

6.-8. april 2014

SAMMEN 
FORANDRE

Les mer om Fasteaksjonen på sidene 18-19.
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om dem dersom sannheten om deres status 
ble kjent. Tsahay har lært viktigheten av å la 
seg teste gjennom engasjementet i kirken. I 
dag tester hun seg for tredje gang, og man-
nen er også med. – Gjennom å kjenne min 
HIV-status kan jeg beskytte meg selv og 
leve uten frykt, samtidig som jeg kan bidra 
til å støtte HIV-positive, forteller hun.

Lever i frykt
Chali og Tsahays kunnskap er i tråd med 
hvordan HIV/AIDS bekjempes på verdens-
basis: Når folk lever i frykt for å kjenne 
sin HIV-status, og derfor unnlater å la seg 
teste, er det også større fare for å smitte 
andre dersom en er HIV-positiv. Frykt hin-
drer dem i å starte nødvendig behandling 
som redder liv. Det er fullt ut mulig å leve 
et sunt og godt liv som HIV-positiv forteller 
Dammitu.

Sammen som kirke i kampen mot HIV/
AIDS 
Tsahay, Chali, ungdomsteamet og EECMY 
sitt arbeid innen HIV/AIDS demonstrerer 
veien videre mot å skape en HIV/AIDS- 
fri generasjon! Jeg er stolt og kjenner meg 
privilegert som deltaker i dette gjennom 
NMS sitt partnerskap med kirka i Etiopia. 
Sammen som kirke kan vi – som en del av 
det internasjonale samfunnet – bekjempe 
HIV/AIDS!       Dammitu Abdisa og Marit Breen

HIV/AIDS-dag 
i misjonsprosjektet

Nytt fra Ås menighets misjonsprosjekt 
Landsbyutvikling i Etiopia.

Første desember hvert år feires og markeres 
Verdens AIDS-dag verden over. Dette er 
også tilfelle i Henna, en av menighetene i 
den Den etiopiske evangeliske kirke Mekane 
Yesus (EECMY) i Vest-Etiopia. HIV/AIDS 
er en av Etiopias største utfordringer, og i 
Vestre Synode har man tatt situasjonen på 
alvor.

Profesjonell kunnskap
Dammitu Abdisa er en erfaren syke-
pleier og koordinator for Vestre Synodes 
HIV/AIDS prosjekt som inngår i kirkens 
utviklingsarbeid. Denne søndagen er hun 
ansvarlig for en stor del av programmet i 
Henna. Dammitu bruker sin profesjonelle 
kunnskap om HIV/AIDS i dagens preken. 
I tillegg har hun med seg et ungdomsteam 
som viser et dramastykke om viktigheten 
av å la seg teste og kjenne sin HIV-status.

HIV-testing i kirken
Teori og kunnskap om HIV/AIDS er ikke 
nok i seg selv men må settes ut i praksis. 
Fire profesjonelle helsearbeidere fra kom-
munen tilbyr frivillig testing og veiledning 
til dem som ønsker dette etter gudstjenes-
ten. Tsahay og Chali er blant de 92 som 
velger å la seg teste.

Viktig å kjenne min HIV-status
Chali forteller hvor viktig det er å kjenne sin 
HIV-status som en del av kampen mot stig-
matisering og marginalisering av HIV-posi-
tive. Dammitu forklarer hvordan enkelte 
HIV-positive velger å reise fl ere timer unna 
for å la seg teste, eller hente medisiner, i 
frykt for hva folk i nærmiljøet måtte tenke 

Kirk egjengere i kø for å la seg teste i Etiopia. Foto: 
Marit Breen.



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 201426

 Er du kjent i Ås? 
I sist Menighetsblad holdt vi oss fortsatt i 
Nordby der Ida Helén og Erik stolt viser 
fram skolen de går på: Nordby skole med 
den berømte furua. På e-post er det regis-
trert kun ett svar denne gangen. Vedkom-
mende mente det var Åsgård skole. Er det 
noe furutre der?

Om vi går litt tilbake i tid, til Menighets-
blad nr. 5 i fjor, var Torstein Furnes en av 
vinnerne. Etter det tok han med seg fotoap-
paratet og kom tilbake med en ny oppgave. 
Den ser dere her, og Torstein skriver som 
ledetekst: «Bergvegger som denne er det 
en del av i Ås, men noen menneskeskapte 
detaljer (i rød ramme) kan være en lede-
tråd». Spørsmålet blir: Hvor i Ås er dette 
bildet tatt – som dere ser: før snøen kom ... 
og gikk?

Løsning på forrige oppgave: Ida Helén og Erik viser 
stolt fram skolen de går på: Nordby skole med den 
berømte furua.

Send svar til asmenblad©online.no.
Lykke til!   

Foto: Torstein Furnes, tekst: Jon Kr. Øiestad
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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 

Quiz 

1.  Hvilken kjent norsk salmedikter nevner 
torsken og skreien i en av sine mest 
kjente salmer, og hva heter salmen?

2.  Hva het teologen og salmedikteren som 
var forfatteren av «Å, eg veit meg eit 
land», en hyllest til Nord-Norge?

3. Hvilken kjent gammeltestamentlig 
person var sønn av Isai?

4.  Det er mye fokusering  på Christian 
Magnus Falsen i år på grunn av hans sen-
trale rolle i arbeidet med Grunnloven. Han 
bodde mange år i Ås, nærmere bestemt 
på Vollebekk. Men når ble han født?  
a) 1782 b) 1777 c) 1775

5.  Solveig Kringlebotn som er oppvokst i 
Ås, fi kk i 2013 en ekslusiv pris. Hvilken?

6.  I år var Vinter-OL i Sotsji i Russland, og 
i 2018 foregår Vinter-OL i Pyeongchang. 
I hvilket land befi nner den byen seg?

7.  Hvilket dyr er Norges største gnager?

8. «Tore Tang, ein gamal mann, heile byen 
kjenne han» lyder en kjent norsk låt fra 
1980-tallet, men i hvilken by bodde Tore 
Tang?

9.  Hvilken påstand er riktig: a) Sveits er et 
katolsk land. b) I Sveits er det en ganske 
jevn fordeling mellom protestanter og 
katolikker. c) I Sveits er det klart fl est 
protestanter.

10. Peter, Jesu disippel, hadde en bror som 
også var disippel. Hva het han?

Quizmester: Atle Eikeland

Svarene fi nner du på side 29.

Menighetsbladet – 
oppsummering 2013
Menighetsbladet gjekk med eit driftsmes-
sig overskot på kr 19 231 i 2013. Inntektene 
til bladet kom frå gåver frå lesarane (kr 82 
350) og annonsesal (kr 32 235). Trykking 
var den største utgiftsposten (kr 88 880). 

Takk til alle dykk som skriv i bladet. 
Menighetsbladet har heile tida bruk for 
godt stoff og gode bilete! Takk også til 
bladbod og distributørar! Denne dugnaden 
er heilt avgjerande for at økonomien skal gå 
rundt. Redaksjonen planlegg 6 utgåver av 
bladet i 2014.

For redaksjonen,
Arve Skutlaberg
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Service-SIDER
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 fi lial
Til sammen har vi åpent hver dag unntatt 
søndag. Tlf. 64 96 23 72 (Ås) og tlf. 
959 51 900 (Nordby, på Vinterbrosenteret)

BILVERKSTED

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

BLOMSTER OG DEKORASJONER

Ås Blomster
Moerveien 6    64 94 12 36

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

FRISØRER - DAME/HERRE

Hårstudio 1095
Moerveien 2    64 94 10 95

HELSEKOST

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

HELSE OG VELVÆRE

Hverdagsluksus – for en bedre hverdag  
Raveien 2 i Ås sentrum, 2. etg      413 49 822
Klassisk massasje m/ laserbehandling, aroma- 
massasje – antistressbehandling, muskelstimulator 
– ørelysbehandling.     www.hverdagsluksus.net

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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KONSULENTER

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

UTLEIE

Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger     950 09 825

Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfi rmasjon, 
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, konfi rmasjon, 
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, konfi rmasjon o.l. 
Kont.: Ingrid Holen, tlf. 64 94 26 84/938 48 409.

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

Annonsér i Menighetsbladet
Redaksjonen takker alle annonsører som 
støtter bladet. Menighetsbladet kommer 
ut 6 ganger i året. Vi tilbyr både rubrikk-
annonser og plass på Service-sidene våre. 
E-post: as.menblad@online.no, eller 
Olav Aardalsbakke, tlf. 905 18 577.

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste 
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Erling Fløistad, Svend-Kristian 
Martinsen, Arve Skutlaberg, 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: 7000. 
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås. Trykk og innbinding: 07 Gruppen AS. 
Leveringsfrist neste nummer: 4. mars 2014. 

FASIT til Quiz på side 27
1. Petter Dass, Here Gud, ditt dyre navn og ære. 
2. Elias Blix. 3. David. 4. 1782. 5. Sibeliuspri-
sen. 6. Sør-Korea. 7. Bever. 8. Stavanger. 9. 
Alternativ B: Jevn fordeling (litt fl ere katolik-
ker). 10. Andreas.
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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

ÅS

Døpte
Jonas Arvidsson-Hansen 

(døpt i Nordby kirke)
Henrik Johannes Eldor
Ole Ahlsen Frog 

(døpt i Teie kirke)
Aksel Stokke Meen 

(døpt i Vivestad kirke)
Eira Svendsen Opedal

Døde
Arne Fredrik Andersen 

(gravferd fra Nordby kirke)
Bjørnhild Hansen
Peder Ingvar Lyngstad 

(bisatt fra Ski nye kirke)
Roar Moe 

(gravferd fra Ski nye kirke)
Gunnar Monrad Schem
Aase Synnøve Stuen
Øivind Weberg
Gunnar Wiig

NORDBY

Døpte
Jacob Tryggve Dahlgren 

Bakke, døpt i Gamle Aker 
kirke

Ada Melia Andersson Jøraand-
stad

Elea Anna Listrøm
Tiril Marman
Celine Korsell Strand

Viet
Cecilie Berg og Tom-Andre 

Marman
Anette Sandengen Velgaard og 

Matthew Danny Salyer

Døde
Reidar Korsbø
Hilda Birgit Johnsen
Anni Johanne Olsen
Britt Torbjørg Pedersen
Wenche Inger Strømsrud
Ivar Olai Wedde

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

KROER

Døpte
Sara Bråthe Farholm

Døde
Berit Marie Bakke
Alfred Ludvig Johannessen
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagavn. 3,
postboks 224, 1431 Ås. 
Tlf. 64 96 23 40. Fax 64 96 23 39 

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

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

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

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

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

Prest: Anette Cecilie Nylænder. 
Tlf. 958 62 818. 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: Astrid Holmsen Krogh,
Tlf. 6496 2331/9969 3553.

E-post: astrid.holmsen.krogh@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.
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: Timea Bakay 
Holby. E-post: Timea.Holby@as.kommune.no

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

Kirketjenerkontakt: Olav 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.

www.as.kirken.no
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Torsdag 27. mars
Ås menighetshus kl. 19.30: Kveldsmesse. 

Ø. Spilling.

30. mars, 3. sønd. i faste., Luk 11,14-28
Ås arbeidskirke kl. 11: Høymesse. Dåp. 

G. Børresen. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse. 

S.A. Bakke. H.V. Wang. Menighetens 
årsmøte etter gudstjenesten.

6. april, 4.sønd. i fastetiden, Joh 11,45-53
Ås arbeidskirke kl. 11: Høymesse. 

G. Børresen. J. Grolid. Menighetens 
årsmøte etter gudstjenesten.

Kroer kirke kl. 11: «G – for liten og stor». 
Babysang. A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.

Nordby kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Påskeverksted. K.H.K. Moe.  
H. Tegnér. Org.vikar.

13. april, Palmesøndag, Joh 12,12-24
Ås arbeidskirke kl. 11:  «G – for liten og 

stor». Dåp. G. Børresen. K.B. Aschim. 
Nordby kirke kl. 11: Påskevandring. 

S.A. Bakke. T.B. Holby. H.V. Wang.

17. april, Skjærtorsdag, Matt 26, 17-30
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste. 

G. Børresen. H.V. Wang.

18. april, Langfredag, Joh 18,1-19,42
Ås arbeidskirke kl. 11: Fellesgudstjeneste. 

G. Børresen. H.V. Wang.

19. april, Påskenatt, Mark 16, 1-8
Kroer kirke kl. 23: Fellesgudstjeneste. 

H.E. Fagermoen. J. Grolid.

20. april, Påskedag, Luk 24, 1-9
Ås arbeidskirke kl. 11: Høymesse. 

H.E. Fagermoen. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 

S.A. Bakke. H.V. Wang

VELKOMMEN TIL KIRKEN

23. feb., Kristi forklarelsesdag, Matt 17,1–9
Nordby kirke kl. 11: Felles festgudstjeneste 

for markering av 200-årsjubileet for 
Grunnloven. H.E. Fagermoen. 
S.A. Bakke. A.C. Nylænder. H.V. Wang. 
A.C.P. Grolid.

Torsdag 27.februar
Ås menighetshus kl. 19.30: Kveldsmesse. 

Ø. Spilling.

2. mars, Fastelavnssøndag, Joh 17,20-26
Ås arbeidskirke kl. 11: «G – for liten og stor». 

G. Børresen. J. Grolid. Barnekantoriet.
Kroer kirke kl. 11: Høymesse. 

A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid. Menig-
hetens årsmøte etter gudstjenesten.

Nordby kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
S.A. Bakke. T.B. Holby. Dåpsfest for 
alle som ble døpt for 10 år siden. Nordby 
gospel deltar.

9. mars, 1. søndag i fastetiden, Matt 4,1-11
Ås arbeidskirke kl. 11: «Misa Campesina». 

H.E. Fagermoen. J. Grolid. Ås kirkekor.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. 

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

16. mars, 2.sønd. i fastetiden, Matt 15,21-28
Ås arbeidskirke kl. 18: Gudstjeneste av 

ungdom. Ten Sing. G. Børresen. 
K.B. Aschim. J. Grolid.

Kroer kirke kl. 11: «G- for liten og stor». 
Kode B. Dåp. A.C. Nylænder. 
A.C.P. Grolid.

Nordby kirke kl. 11: Høymesse. 
G. Børresen. H.V. Wang.

23. mars, Maria budskapsdag, Luk 1,26-38
Ås arbeidskirke kl. 11: «Tro og Lys»-

gudstjeneste. Dåp. A.C. Nylænder.
Nordby kirke kl. 18: Keltisk messe. Menig-

hetsfest. S.A. Bakke. Vidar Kristensen. 
H.V. Wang.
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