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Prestens hjørne

Om forsiden: Velkommen til en nyoppusset Ås kirke! Kirkeverge Astrid Holmsen Krogh, leder av Ås menig-
hetsråd Marit Børset Aalde og kantor Jostein Grolid inviterer til festgudstjeneste 9.11. og hele 5 åpnings-
konserter, se side 6-7. Tor Steinar Bakken, på stillaset, er snart ferdig med malejobben. Foto: E. Fløistad. 

VANN FORANDRER ALT 
Årets TV-aksjon

I Bibelen leser vi om VANNET som betin-
gelse for alt liv:

Dette er historien om himmelen og 
jorden da de var skapt, på den tid Herren 
Gud hadde laget jorden og himmelen. Det 
fantes ikke en busk på jorden, og ennå 
hadde ingen plante spirt fram på marken. 
For Herren Gud hadde ikke latt det regne 
på jorden, og det var ingen mennesker 
til å dyrke den. Men en kilde kom opp av 
jorden og vannet hele jordens overfl ate. 
Da formet Herren Gud mennesket av støv 
fra jorden. Han blåste livspust i nesen på 
det, og mennesket ble en levende skapning. 
Herren Gud plantet i gammel tid en hage i 
Eden. Der satte han mennesket han hadde 
formet. Og Herren Gud lot alle slags trær 
vokse opp av jorden, forlokkende å se på og 
gode å spise av, og midt i hagen livets tre og 
treet til kunnskap om godt og ondt. En elv 
går ut fra Eden og vanner hagen.

Uten vann, intet liv. Vannet måtte være 
der før mennesket kunne bli skapt. Hele 
livsveven må ha vann for å kunne eksistere. 
Vannet er det forvandlende element som 
frembringer planter og dyr – og mennesket 
selv! – av jordens muld.

Det er fi nt å se hvordan Bibelens forfattere 
observerer og studerer vannets kretsløp – 
og lovpriser Gud for det underfulle de ser. 
Vi leser i Jobs bok:

Han trekker vanndråper opp til seg.
Han fyller skyene med vann.
Han binder vannet i skyene, men skylaget 
revner ikke.
De blir til regn, til en Guds kilde.

Når Gud puster, blir det frost.
Vannfl aten fryser til.
Vannet kler seg ut som stein.
Dypets overfl ate dekkes av is.  

Har regnet noen far?
Hvem har avlet duggdråpene?
Hvilket morsliv kommer isen fra?
Hvem har født rimet som faller ned fra 
himmelen?
Glem ikke å prise hans verk. (Utdrag fra 
Jobs bok kap. 36-38)

Jesus ber oss dele vannet. Han feller dom 
over dem som ser andre tørste, uten å gi 
dem vann. Jeg var tørst, sa han, og noen ga 
meg vann. Andre gjorde det ikke. Det dere 
gjorde eller ikke gjorde, gjorde dere også 
mot meg. Og han sa:

Og den som gir en av disse små om så 
bare et beger kaldt vann å drikke fordi han 
er disippel – sannelig, jeg sier dere: Han 
skal slett ikke miste sin lønn! (Matteus 10,42) 

Dette er tekster som kan inspirere oss til å 
delta i høstens TV-aksjon til beste for Kirk-
ens Nødhjelps arbeid. Det handler om å 
skaffe nok og rent vann til så mange som en 
million mennesker. Livsviktig, fordi: Vann 
forandrer alt.

Øystein Spilling, 
universitetsprest NMBU.
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Vaktskifter i Arbeidskirken

I 2015 kan Arbeidskirken i Ås feire at den 
har vært i drift i 30 år. Virksomheten har 
vært mangfoldig, med aktiviteter for alle 
aldersgrupper og med ulike arrangementer. 
Slik er det fortsatt, til glede og velsignelse 
for alle som fi nner veien til Arbeidskirken.

Så er det slik, at noen må styre og ordne 
for at ting skal fungere. Arbeidskirken er 
en stiftelse og ledes av et Stiftelsesstyre. 
Mange har hatt lang fartstid der. I februar 
i år ba Tove Aschjem om fritak. Da hadde 
hun vært med helt fra starten, bare avbrutt 
av noen få fraværsår, i Afrika. Tove har 
utført en enestående innsats for Arbeidskir-
ken. I starten var det interiøret hun hadde 
en stødig hånd på . De siste årene har det 
vært oppfølging av rengjørere og det som 
følger med. Alt dette skal hun takkes for!

Svein Rindal er en av de som i februar 
fi kk endrede oppgaver i stiftelsesstyret. 
Ved valget ba han om å bli fritatt for leder-
vervet. Ellen Syrstad kom inn som ny leder, 
men Svein fortsetter i styret som kasserer,  
utleiesjef og vaktmester.

Svein ble spurt om å gå inn i styret i 
2002. Som bankmann regnet han med å bli 
pålagt kassererjobben. Slik gikk det ikke. 
Da konstitueringen skulle gjøres, var det 
en som ønsket seg sekretærjobben og en 
annen kassereroppgavene. Da var det bare 
ledervervet igjen.  Det måtte Svein ta, og 
slik har det vært fram til nå.

Gjennom alle disse årene har Svein vært 
Arbeidskirkens faste punkt. Selv sier han: 
Jeg har ett hjem der jeg er på kvelds- og nat-
tetid. Mitt andre hjem er i Arbeids kirken, 
og da på dagtid. Noen ganger må jeg ta meg 
litt fri. Da reiser jeg vekk, langt vekk.

Gudbrand Skiaker har sittet mange år 
sammen med Svein i Stiftelsesstyret. Han 
får ikke fullrost innsatsen. – Svein er en 
ordenskar som vil at alt skal være perfekt 
og i orden. Han har utført alle oppgavene 
sine på en svært god og samvittighetsfull 
måte. Nå skal han jo fortsatt være med i 
styret, forhåpentligvis i mange år enda. Det 
er bra for oss, og for Arbeidskirken!

Når Ellen Syrstad har blitt ny leder, kan 
det trygt sies at «eplet faller ikke langt fra 
stammen». Hennes mor, Astrid, var svært 
aktiv både i styret og i mange forskjellige 
oppgaver helt fra starten. Far, Ola Syrstad, 
betydde jo også utrolig mye for Arbeidskir-
ken. 

Ellen vil ikke komme med noen pro-
gramerklæring. – Det er ikke nødvendig, 
sier hun. – Arbeidskirken er godt drevet. 
Det er mange dyktige og erfarne folk med 
i styret. Det er jo svært gledelig at Rustad 
skole leier klasserommet i Arbeidskirken. 
Det skal de gjøre hele dette skoleåret i alle 
fall. Det er en god og sikker inntektskilde 
for oss.

Fra Ås menighet må det takkes for den 
store innsatsen som stiftelsesstyret har lagt 
ned for at Arbeidskirken har vært et godt og 
tjenlig redskap i Guds rike, og med bønn 
om at det må fortsette slik i framtida også.

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Svein Rindal har funnet fram sine to nøkler til 
Arbeidskirken. Den ene beholder han selv som 
utleiesjef og vaktmester, men den andre får 
Ellen Syrstad ansvaret for som nyvalgt leder i 
Stiftelsesstyret for Arbeidskirken i Ås.



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 5 – 20144

Klubben og Ten Sing i Ås på weekend

Helga 29.–31. august ble det arrangert 
badeweekend for ungdom i Ås menighet. 
Til sammen dro 17 ungdommer fra Klubben 
og Ten Sing til Lyseren leirsted i Ene bakk. 
Med oss hadde vi tre voksenledere, blant 
annet vår nye ungdomsarbeider Halvor 
Bekken Aschim. Helgen ble fylt med kos, 
morgen- og kveldsbønn, padling i både 
kajakk og kano, og til og med noe bading! 
Det ble en vellykket helg som start på 
høstsemesteret. 

Ten Sing øver hver onsdag kl. 18.30–21 
i Ås arbeidskirke. Vi driver med dans, 
drama, teknikk, band, media og drama, 
i tillegg til kor. Kom gjerne innom på en 
øvelse!

Klubben er åpen hver fredag kl. 19–22 i 
Ås arbeidskirke. 

 Elise Bekken Aschim
Eva Linnea Kvaal (foto)
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Det skjer i Ås

Nyåpning av Ås kirke
Velkommen til Festspill og Flygelfest!

Søndag 9. november tar Ås menighet i bruk 
Ås kirke etter nesten et år med oppussing. 
Det markeres med festgudstjeneste. I tillegg 
feirer vi at konsertlokalet Ås kirke åpner 
dørene igjen. Det skjer med et ambisiøst 
konsertprogram som omfatter 5 konserter.

Fredag 7. november kl. 19: 
Åpningskonsert

Pianist Håvard Gimse innvier det nye Stein-
way-fl ygelet. Han regnes som en av Norges 
fremste musikere med et bredt og allsidig 
repertoar. Han er ettertraktet både som 
solist og som kammermusiker, i tillegg til at 
fl ere av Skandinavias beste klassiske artister 
foretrekker ham som sin akkompagnatør. 
Entré kr 250. Barn og studenter kr 100.

Lørdag 8. november kl. 17: 
Stor konsert med kor, orkester og solister
Medvirkende: Ås Kirkekor, Ås Korforen-
ing, Elisabet Voll Ådnøy (sang), Magnus 
Ingemund Kjelstad (sang), Boris Fatulaev 
(obo), Sigurd Greve (obo), Tor Eivind Bals-
vik (kontrabass), Robert Carding (fl ygel 
og orgel), Gunhild Hjermundrud (pauker), 

Kari Solheim (trompet) og strykere fra Bar-
ratt Due Musikkinstitutt og Cheetham’s 
School of Music i Manchester. 

Det blir musikk av G.F. Händel, Chris-
tian Killengreen, Steve Dobrogosz og Felix 
Mendelssohn. Hovedverket under konser-
ten er «Foundling Hospital Anthem» av 
G.F. Händel. Dette er et forholdsvis ukjent 
verk og er fremført bare noen få ganger i 
Norge. Händel komponerte verket i 1749 
og ga det til et hjem for foreldreløse barn 
i London.

 Entré kr. 200. Barn og studenter kr. 100.

Søndag 9. november kl. 11: 
Festgudstjeneste
Dette blir en gudstjeneste for historie-
bøkene! Biskop, prost, prester, kor, solis-
ter, musikere og menighet feirer at kirka 
nyåpnes. 

Det fl otte orgelet i Ås kirke er nå pusset 
og støvsuget for første gang på 31 år. Og det 
er helt nystemt! Sindre Skeie skriver en helt 
skinnende ny salme til åpningsgudstjenes-
ten – både tekst og melodi! Ofringen denne 
dagen går til Ås menighet. Etter gudstje-
nesten blir det kirkekaffe i Ås arbeidskirke.
Medvirkende: Biskop Atle Sommerfeldt, 

Håvard Gimse. Foto: John Andresen.
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prost Hege E. Fagermoen, sogneprest Georg 
Børresen, sogneprest Sigurd A. Bakke, Ås 
Kirkekor, Ås Korforening, Drøbak Kan-
tori, Ås Barnekantori, studentkoret Selah, 
strykere fra Barratt Due Musikkinstitutt 
og Cheetham’s School of Music, Gunhild 
Hjermundrud (pauker), Ole Gunerius Deli 
(perkusjon), Kari Solheim (trompet), Tor 
Eivind Balsvik (kontrabass), band fra «fred-
agsgruppa», Jonas Aune (fl ygel). Kantorer: 
Anne Christine Grolid, Jostein Grolid og 
Hans Martin Molvik. Dansegruppe fra Ås 
Kulturskole instruert av Ketil Gudim.

Torsdag 13. november: 
Mesterklasse og Klaverkonsert
Dette er virkelig et spennende prosjekt som 
arrangeres av Ås MusikkArena! Pianisten 
Håvard Gimse er invitert til Ås for å under-
vise talentfulle elever fra blant annet Kul-
turskolen og Norges Musikkhøgskole. 

Kl. 16: Mesterklasse. Alle er velkomne 
til å høre Håvard Gimse instruere musikk-
studentene.

Kl. 19: Konsert hvor elever, studenter og 
Håvard Gimse spiller.

Entré kr. 100. Barn og ungdom går gratis.
 

Fredag 14. november kl. 19: 
Lovsangskveld og korkonsert
Lovsangskveld og korkonsert med Ås Ten 
Sing, studentkoret Selah, solister og band. 
Det blir mye fi n ungdommelig sang og 
musikk. Fri adgang. Kollekt.

Onsdag 10. desember kl. 20: 
Konsert med to kvartetter
Den berømte Engegårdkvartetten fram-
fører en strykekvartett av Mozart, 
3. sats fra Beethovens kvartett op. 132 og 
«Crisanetmi» av G. Puccini. I samarbeid 

med kantor Jostein Grolid får vi også høre 
en orgelkonsert av Joseph Haydn og noen 
av de vakreste julesalmene våre. 

Alegrar-kvartetten» fra Barratt Due 
Musikkinstitutt fremfører Michael Grolids 
«Oktett». Stykket ble urfremført under 
Oslo Griegfestival i 2013.

Gled dere til De edle kvartetter i Ås 
kirke! Les mer om Engegårdkvartetten på 
http://engegardkvartetten.no/. 

Entré kr 200. Barn og studenter kr 100.
Jostein Grolid,

kantor i Ås

Orgelbygger Torben Steen fra Danmark har jobben 
med å pusse 1200 piper i orgelet. Jostein Grolid 
gleder seg til å prøve resultatet.

Engegårdkvartetten
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Loppemarked
rbeidskirkes

UKEgudstjeneste i Aud.Max.
Velkommen til UKEgudstjeneste i Aud.
Max. søndag 19. oktober kl. 13. 

Denne søndagen arrangeres også årets 
TV-aksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp. 
Aksjonens tema er tema for gudstjenesten: 
VANN FORANDRER ALT. 

 Bøssebærere kan gå rett fra kirkekaffe 
i Aud.Max til Ås Rådhus som er base for 
innsamlingen. Dørene åpnes der kl.15. 

Medvirkende under UKEgudstjenesten:
• Prosjektbandet Proprius, med vokalist-

gruppe.
• Studentkoret Noe Ganske Annet.
• Prost Hege Fagermoen.
• Studentprest Øystein Spilling.
• Norske og utenlandske studenter.
Det blir simultanoversettelse og trådløse 
headset. Ofring til UKEhjelpa, studentenes 
eget hjelpeprosjekt!

Kirkekaffe i foajeen etterpå. Laget, Kir-
kens Nødhjelp og UKEhjelpa har informa-
sjonsposter.

Foto: Maria Henden Kjetsa 

Loppemarknad med rekord!
Årets loppemarknad i Ås arbeidskirke vart 
ein suksess, med mykje folk, god stemning, 
travle seljarar og blide kundar. Brutto vart 
det selt varer for ca. kr 280.000.

– Det var et vellykket marked på mange 
måter, seier Sissel Brandtzæg til Menig-
hetsbladet. Ho debuterte som leiar for 
Loppemarknadskomitéen i år. – Vi er godt 
fornøyd med resultatet og med arbeidsfel-
lesskapet underveis. Vi fi kk til et ryddig 
og oversiktlig marked med mange fl otte 
lopper!

Kva er utfordringane fram mot neste års 
loppis?

– Vi bør få plass til enda fl ere lopper, og 
nå ut med informasjon slik at det kommer 
fl ere besøkende. Loppemarkedet i Ås er 
godt kjent. Folk kommer langveis fra for å 
få med seg denne begivenheten, så vi har 
absolutt mulighet til å øke omsetningen. 
Rent praktisk betyr dette  at vi må klare å 
hente inn fl ere lopper. Dermed har vi også 
behov for mer lagringsplass. 

Arve Skutlaberg
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Konfirmasjon Ås og Kroer
Helgen 13.–14. september var det duket 
for fest og glede i kirkene våre. 36 fl otte 
ungdommer ble konfi rmert i Ås og Kroer 
denne helgen. Gudstjenestene bar preg av 
det fl otte ungdomsmiljøet som konfi rman-
tene har vært en del av det siste året – med 
sang av gruppen ”Tea-time” og Kristine 
Bekken Aschim. Ungdommer fra Klubben 
og Ten sing var også med som tekstlesere 
og delte høytidelig ut et kors til hver av 
konfi rmantene etter forbønnshandlingen. 
Etter gudstjenesten fi kk smilemusklene øve 
seg i strålende høstsol – og forhåpentligvis 
ble fortsettelsen på feiringen like strålende. 
Vi takker for et fl ott år sammen med dere, 
og håper å se dere igjen i ungdomsarbeidet 
i kirken. 

De beste hilsener fra
Georg sogneprest og Jenny kateket

Nytt konfi rmantkull allerede i gang!
I Ås og Kroer har vi alt sparket i gang et 
nytt konfi rmantår sammen med 55 ung-
dommer. Vi har hatt vår Kick-Off, med 
bidrag fra Klubben, Ten Sing og KRIK. 
Våre konfi rmanter gjester nemlig de ulike 
aktivitetene i ungdomsarbeidet det året de 
er konfi rmanter. Nå ser vi frem til å bli enda 
bedre kjent med konfi rmantene, og gleder 
oss til et år fylt av alvor og moro i skjønn 
forening.

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer

Trosopplæring i Ås og Kroer
4-årsbok og 4-årsklubb

Denne høsten inviteres 4-åringer i Ås 
og Kroer til å motta 4-årsbok og delta på 
4-årsklubb. Utdeling av bøkene skjer på 
gudstjenestene i Ås arbeidskirke søndag 
12. oktober og i Kroer kirke 19. oktober. 

Tårnagent-helg i Nordby kirke
8-åringer, se side 14 

 

LysVåken i Ås arbeidskirke
Natt til første søndag i advent er alle 
sjetteklassinger (11-åringer) over hele lan-
det inviterte til å være med på en spennende 
og koselig adventsnatt i sin lokale kirke. I 
år blir det felles LysVåken-arrangement 
for Ås, Kroer og Nordby menigheter i Ås 
arbeidskirke, lørdag 29. og søndag 30. 
november. 

LysVåken handler ikke om at vi skal 
være våkne hele natta, men om at vi skal 
være våkne overfor det som skjer i oss og 
rundt oss. Ikke minst kan vi oppleve at Gud 
er lysvåken for oss. Vi skal feire at Lyset 
kom til verden, at Kirken går over til et nytt 
kirkeår, og at adventstiden er i gang. Vi 
skal ha forskjellige morsomme aktiviteter, 
vi skal spise god mat, vi skal overnatte i 
kirken i soveposer. Sammen skal vi forbe-
rede søndagens gudstjeneste som skal være 
i Ås kirke. 

Invitasjon til LysVåken-arrangement 
kommer i posten til de årskullene det gjelder.

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

Syng Høst i Kroer kirke!
Søndag 26. oktober kl. 18 er det duket for all-
sangkonserten «Syng Høst» i Kroer kirke. 
KroerAdHoc med solister skal fremføre 
sanger med tekster og melodier som passer 
til denne årstiden. Noen handler direkte om 
høsten, slik som den svenske sangen «Jag 
håller i handen ett litet løv» med tekst av 
Christina Løvestam og musikk av Georg 
Riedel. I et av versene lyder teksten slik: 
«När høstvindar dansat sin virveldans och 
trädet står avklätt ock grått, så gömmer det 
trädet en stor triumf i de nya knoppar det 
fått.» Selv om naturen forfaller om høsten, 
vet vi jo at det kommer en ny vår. 

Høsten er også en tid for et ekstra fokus 
på vårt ansvar for Guds skaperverk. I år 
skal pengene til TV-aksjonen 19. oktober 
gå til vannprosjekter i åtte land. 

«Tilgang til rent vann dreier seg ikke bare 
om å bli utørst, det betyr også at mennesker 
overlever og holder seg friske. Tilgang til 
rent vann sikrer avlinger og mat til befolk-
ningen.» (Kirkens Nødhjelp). Vi har derfor 
plukket ut en sang som handler om nettopp 
vann, «Levende vann» av Tore Thomassen. 
Slik lyder refrenget: «Vi må ha vann, leve 
uten vann går ikke an! Vi må ha levende 
vann. Kom og gi oss vannet du som kan.»

Vi har fått med oss to studenter fra 
Norges Musikkhøgskole på konserten: Elise 
Tegnér (fele) og Elisabet Voll Ådnøy (sang). 
De skal både synge og spille med koret, i 
tillegg til å fremføre en egen soloavdeling.

Sist, men ikke minst; dette er en allsang-
konsert og vårt publikum får god anledning 
til å være med og synge på fl ere av sangene! 
Vel møtt til "Syng Høst" i Kroer kirke!

Anne Christine Pittet Grolid,
kantor i Kroer

Elise Tegnér er fra Drøbak, og studerer nå 
utøvende folkemusikk på fele og hardingfele 
ved Norges Musikkhøgskole. Hun spiller mye 
og arbeider med å gjenopplive folkemusikken 
i Østfold/Akershus-området. Hun er også 
musikkpedagog og dansespelemann og har 
holdt konserter og kurs både i inn- og utland, 
blant annet i USA, Frankrike og Russland. Når 
hun spiller, fokuserer hun på å skape stemnin-
ger, energi og liv i musikken så det svinger og 
appellerer både til publikum og dansere.
 
Sopranen Elisabet 
Voll Ådnøy er 
oppvokst i Ås, og 
studerer nå sang 
og musikkpedago-
gikk ved Norges 
musikkhøgskole i 
Oslo. Repertoaret 
hennes er bredt og 
spenner fra roman-
ser og arier til viser og gospel. For Elisabet 
er budskapet i musikken alltid det viktigste, 
uavhengig av sjanger, stilart og formidlings-
situasjon.
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Søndag 19. oktober
kl. 11:00

Torsdag 20. november

Torsdag 23. oktober

Torsdag  30. oktober

Weekend 17.-19. oktober

Høst-takkefest
-års-bok

Løp for håp.
For hver 100 m betaler dere og 
klubben kr. 25 hver til aksjonen

Kroer menighet ønsker flere 
Kirkeverter og KirkeCafé-verter.

Nedenfor fi nner du en kort beskrivelse av 
«jobbene». Ta kontakt med leder Asbjørn 
Rønning (tlf. 975 78 967), nestleder Svend-
Kristian Martinsen (tlf. 920 55 159)  eller 
en annen i Kroer menighetsråd dersom du 
kan tenke deg å være vert, eller ønsker mer 
informasjon.

KirkeCafé-vert
I Kroer er det åpen KirkeCafé etter hver 
gudstjeneste. Menighetsrådet sørger for 
drikkevarer, mens vertene sørger for noe å 
bite i. Vertene bestemmer selv hva de vil 
servere. Det betyr stor variasjon i tilbud av 
både kaker og brød. Vi har i dag 16 verter, 
og det er to på hvert lag. Det betyr 8 lag. 
Med ca. 24 gudstjenester med åpen Kirke-
Café, betyr det at hvert lag stiller 3 ganger 
i året. Jo fl ere verter, jo lengre mellom hver 
tjeneste. Vertene stiller gjerne ca. 45 min 
før gudstjenesten begynner, for å klargjøre 
mat og utstyr. Caféen åpner når gudstjenes-
ten er ferdig. Gjestene forsyner seg selv fra 

et buffétbord som vertene har stelt i stand.  
Etter ca. 1,5 time er det vanligvis slutt, og 
vertene rydder lokalet og setter oppvasken 
i maskinen. Å få oppleve den gode praten, 
den livlige stemningen og de takknemlige 
gjestene, det er god betaling.
 
Kirkevert
Kroer menighet har i dag 5 kirkeverter. Det 
betyr ca. 5 tjenester pr. år.  Det er ønskelig å 
ha fl ere å spille på. Kirkeverten leser dagens 
bibeltekst(er) fra lesepulten foran i kirken 
og møter gjerne ca. kl. 10:30 for å gjøre 
seg kjent med opplegget for gudstjenesten 
sammen med prest, kantor og klokker, og 
i tide være klar til å hilse folk velkommen 
og gi dem salmebøker og liturgihefter.  
Kirkeverten har også ansvar for å skaffe 
blomster til alteret. Når det er behov for det, 
kan også kirkeverten bistå klokkeren med 
andre oppgaver. 

Svend-Kristian Martinsen

Tilsluttet Norges KFUK og KFUM
Drives i regi av Kroer Menighet

Beregnet for barn fra 3. til 7. klasse.
Vi møtes på Kroer Samfunnshus (Vellet)

Mellom kl. 18 og 20.
Brus kan kjøpes for kr. 15. Overskuddet  

hjelpearbeid blant barn i Kibera-slummen i Kenya.
Medlemskontingenten er 

kr. 75/halvår eller kr. 130 pr. skoleår
Ikke-medlemmer betaler kr. 20/møte.

LEDERE:
Liv og Edvin Folkvord, 

Bjørg Malme, Asbjørn Rønning
Anders Magnus Martinsen Mjøs 

Berit og Svend-Kristian Martinsen

Kontakttelefon: 9053-1140 Berit Martinsen
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Triangelklubbens Skogtur 2014
Krosser-skogen er adresse for Triangelklub-
bens tradisjonsrike årlige skogtur. Pappaen 
til en av deltakerne tar bilde av gjengen før 
avgang (se bildet). Vi rusler avgårde fra 
parkeringsplassen ved Kroer kirke litt over 
kl. 18. Sola skinner fortsatt, og sammen 
med snille skyer forgyller den vesthimme-
len. Skyggene blir lange, og snart er vi inne 
på nesten gjengrodde stier. Det blir strekk i 
køen mellom de mest utålmodige og de som 
har et hav av tid. Målet er en bålplass som 
naturen selv har laget, like ved «tårnet». Da 
jeg som guttunge lekte i skogen her (les: 
på 1950-tallet) var tårnet et trigonometrisk 
punkt bygget av tømmerstokker, i dag er 
det en høy mast for mobiltelefonnettet. Inne 
i en krok med fjell på to kanter, fyrer vi opp 
bålet. Medbrakt tørr ved og «tryllemiddel» 
for opptenning laget av lampeolje og sag-
fl is, gjør at bålet raskt er klart for innsats. 
En stor jerngryte, som vi har slept på, blir 
fylt opp med posesuppe og vann – og rustfri 
stålspiker. I en ekte spikersuppe, er bare det 
beste godt nok. Pinnebrød hører også med. 

Deigen er medbrakt og pinner fi nner vi i 
krattskogen like ved. Det er ikke lett å kon-
trollere steke-prosessen i trengselen rundt 
bålet, men både rå deig og svidde skorper 
fortæres med velbehag og svelges ned med 
spikersuppe mens kveldens «adjektivfortel-
ling» medfører delvis humring og delvis 
gapskratt i forsamlingen. Sola er gått ned, 
og det er tid for skattejakt i tusmørket. Skat-
tene er ni dinglende refl ekser som henger i 
trærne rundt omkring. Med lommelykter 
som hjelpemiddel er skattene snart funnet 
og da gjenstår bare det vanskeligste. Hver 
refl eks har en bokstav, og bokstavene skal 
bli til ord. Denne gangen var ordet «hjorte-
fl ue», og den er det rikelig av i skogen, men 
ikke plagsom denne gangen. Mørket senker 
seg. Bålet slukkes. Nå er det bare å snuble 
seg hjem i fl akkende skinn fra ustødige lyk-
ter. På parkeringsplassen står (u)tålmodige 
foreldre og venter på sine. Klokka er blitt 
20, og vel så det. Vi takker for turen og 
gleder oss til neste gang.

Svend-Kristian Martinsen

F.v.: Liv Folk vord, Malin Bratz Arntzen, Hermann Sildnes, Svend-Kristian Martinsen, Mari 
Aschim, Asbjørn Rønning, Trygve Lillehammer, Berit Karoline Martinsen, Sanne Ødegård Engen, 
Edvin Folkvord, Martine Martinsen, Terjei Lillehammer. Foto: Trond Sildnes.
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Konfi rmasjon i Kroer 14. september 2014. F.v.: sogneprest Georg Børrresen, Konfi rmanter: Stine 
Sogstad, Mari Svensen, Ingvild Wollebek, Mats Tubaas Glende, kateketvikar Kristine Bekken 
Aschim, og kateket Jenny Marie Ågedal.
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Det skjer i Nordby menighet

Basar på Nordby 
menighetssenter
Lørdag 1. november kl. 12–15 inviterer 
Nordby menighetsforening til stor basar til 
inntekt for ungdomspreststillingen. Det blir 
salg av julebakst og håndarbeider. Tombola 
for de minste, og åresalg med fi ne gevin-
ster for de voksne. I kafeteriaen byr vi på 
hjemmebakt! Kateket Timea Holby holder 
andakt og Nordby barnegospel skal synge. 
Det er forresten 18. året på rad at vi gjør 
denne dugnaden for ungdomsarbeidet i 
Nordby! Så ta med familier og venner til en 
hyggelig formiddag på Nordby menighets-
senter. Da støtter du samtidig en god sak!

Nordby menighetsforening

Trosopplæring i menigheten
4-årsbok og 4-årsklubb
Denne høsten inviteres 4-åringer i Nordby 
til å motta 4-årsbok og delta på 4-årsklubb. 
Utdeling av bøkene skjer på gudstjenesten i 
Nordby kirke søndag 26. oktober kl. 11. 

4-årsklubben skal være tirsdag 21. okto-
ber og torsdag 30. oktober, begge dager 
kl. 17.30–18.30 på Nordby Menighetssenter. 
Der vi kommer til å snakke litt om boka, ha 
noen aktiviteter, synge og spise sammen. 
Invitasjonen kommer i posten.

Tårnagent-helg i Nordby kirke
25.–26. oktober inviteres 8-åringer fra 
Nordby, Ås og Kroer med på en spennende 
Tårnagent-helg i Nordby kirke. På lørdagen 
skal vi sammen løse gåter, utforske kir-
ketårnet, spise god mat og leke sammen. 
Søndag feirer vi gudstjeneste sammen i 
kirken. 

LysVåken i Ås arbeidskirke
Alle sjetteklassinger (11-åringer): se side 9. 

Timea Bakay Holby, 
kateket i Nordby

Keltisk messe-jubileum 
Søndag 19. oktober kl. 11 feirer vi 10-års-
jubiléet for innføringen av Keltiske messer 
i Nordby Menighet. Opp gjennom årene har 
vi hatt mange gode foredragsholdere. En av 
dem, salmedikteren Vidar Kristensen, var 
med på utgivelsen av den nye salmeboka, 
som har gitt Keltiske messer et nytt løft i 
Nordby. Sangene vi før måtte kopiere opp, 
står nå på trykk i kirkens innholdsrike nye 
salmebok! En salmegave til oss i Nordby!

Under messen 19. oktober får du bl.a. 

 
 

Avdeling Ås  
Brekkeveien 7, 1430 Ås 

Telefon 69 83 66 00 
www.spydbank.no 
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høre nasjonalinstrumentet vårt, harding-
fela, mesterlig traktert av Elise Tegnér. I 
tillegg har vi med sangere og musikere fra 
Nordby. 

Inspirasjonen vår til Keltiske Messer er 
hentet fra den keltiske kulturen, særlig fra 
Iona-klosteret i Skottland. Klosterøya ligger 
på vestkysten, rett utenfor ø ya Mull. I år 563 
ble det grunnlagt et kloster der. Det ble et 
viktig religiøst senter i Europa. I 1938 ledet 
pastor George McLeod gjenoppbyggingen 
av klosteret. Han grunnla Iona-samfunnet 
som en økumenisk kristen bevegelse. På 
bildet ser du Iona Abbey Celtic Cross.

Salmelekse for dere som øver hjemme: 
nr. 104, 214, 302, 433, 434 og 459, alle i 
Norsk salmebok, den nye. Gledelig høst!

Hilde Nora Veidahl Wang,
kantor i Nordby

Kirketreff 
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 
Menig hetssenteret. Vi avslutter ca. kl. 13.30. 

Treffdager: 16.10., 30.10, 13.11. og 27.11. 
Velkommen!

Bønnesamlinger
De samme dagene er det bønnesamling i 
Nordby kirke kl. 19–20 for alle som ønsker 
å delta.

Nordby menighet
Anne-Lise Røed

 Møt ungdomspresten 
på matta
Hver torsdag er jeg å treffe på biblioteket 
på Vinterbrosenteret fra kl. 13-17. Med meg 
har jeg Playstation, dansematte og annet 
som er skøy! Konkurransen er som følger: 
"slå" presten i dansematte, og vinn en pre-
mie! Nå får jeg stadig mer besøk av barn 
og unge, så vi går mot en spennende høst. 
Vel møtt!

Knut Helge Kråkenes Moe,
ungdomsprest i Nordby
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Å vandre med håp - prostidiakon og prostidiakoni

Å vandre med håp er overskriften til et pro-
sjekt ledet av prostidiakonen i Vest-Telemark 
prosti, Eilev Erikstein. Den norske kirke 
ved prostidiakonen har tatt initiativ til et 
samarbeid med første- og andrelinjetjenes-
ten i den psykiske helsetjenesten i kom-
munene i prostiet. Prosjektet har involvert 
arbeidstreningstiltak, frivillige, og kirke- 
og kommuneansatte. Gjennom fl ere år har 
det vært gjennomført pilegrimsvandringer 
med Røldal kirke som mål. Fem sommer-
dager sammen på vandring og i dugnad, der 
skillet mellom frisk og syk viskes ut. Som 
en deltaker sa: «Vi er mange som ikke kjen-
ner hverandre fra før, og ofte vet en ikke om 
den en snakker med har en diagnose eller 
enn jobb innenfor psykisk helse. Det er ikke 
viktig. Vi er på vei sammen». Eller som en 
annen opplevde – som i mange år hadde 
vært bruker og tjenestemottaker, og som 
en dag på vandringen fant seg selv stående 
med plaster og sårsalve for å behandle en 
av «sine» behandleres såre føtter! Det ble et 
vendepunkt i vedkommendes selvforståelse 
og opplevelse av egen verdighet. Den hjel-
petrengende var plutselig blitt en hjelper. 

I år har Søndre Follo prosti fått tildelt 
statlige midler til prostidiakon. Av de tre 
millionene som ble avsatt over statsbud-
sjettet til diakontjeneste for hele landet fra 
2014 fi kk Borg bispedømme 600 000. Av 
dem igjen fi kk Søndre Follo prosti tildelt 
300 000 som tilskudd til opprettelse av en 
hel stilling som prostidiakon. Det tilsvarer 
ca. en halv stilling, og resten av fi nansier-
ingen må vi samarbeide om her i prostiet. 
Prosessen med å avklare hvordan vi skal 
gjøre det er i gang i råd og utvalg, og sam-
taler med kommunene.  

Hvorfor trenger vi en prostidiakon? «Fol-
kehelse» er et stikkord i handlingsplanene 
i de fi re kommunene som utgjør Søndre 

Follo prosti. Med noe ulik vekt ut fra den 
lokale egenarten beskrives utfordringer 
som ungdom og rus/ensomhet, fattig-
domsproblematikk, psykiske helseplager, 
generell problematikk knyttet til befolk-
ningsvekst som mangel på nettverk, angst 
og depresjon, overvekt, uførhet, kroniske 
plager, eldre og ensomhet osv. Samhand-
lingsreformen som trådte i kraft 1.1.2012 
har også gitt kommunene større ansvar og 
nye oppgaver med tanke på behandling og 
oppfølging av utskrevne pasienter. Dette 
har kommunene også fått ekstra midler til. 
I møte med disse utfordringene vil kirken 
kunne være et bindeledd mellom faglighet 
og frivillighet, og en viktig bidragsyter i det 
å utløse ressurser.  En diakon har en faglig 
ballast på masternivå og en utdannelse som 
gir store muligheter for samhandling med 
kommunale og lokale organisasjoner, fag-
miljøer og institusjoner innenfor den sosiale 
omsorgstjenesten, og bidra til relasjons-
bygging og kontakt mellom menighetens 
frivillige og andre lokale organisasjoner for 
ulike målgrupper og aldre. Noen eksempler 
på dette er besøkstjeneste både til enkelt-
personer og på institusjoner og asylmottak, 
pensjonister som leksehjelpere, babysang 
på aldersinstitusjoner, osv. Det siste er et 
godt eksempel på en vellykket kobling av 
kirke, kultur og helse, ledet av diakonen i 
Moss. 

Defi nisjonen på diakoni lyder slik: Dia-
koni er kirkens omsorgstjeneste. Den er 
evangeliet i handling og uttrykkes igjen-
nom:
• Nestekjærlighet
• Inkluderende fellesskap
• Vern om skaperverket
• Kamp for rettferdighet 
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En diakon skal bidra til å utvikle en 
lokalt forankret omsorgstjeneste med basis 
i menighetenes planer, og se og motivere til 
muligheter for samarbeid og inspirasjons-
kilder på langs og på tvers i prostiet. Det 
vil også være naturlig for en prostidiakon 
å bygge relasjoner til kirkens spesialiserte 
diakoniinstitusjoner som Kirkens bymisjon 
og Diakonhjemmet. 

Professor i samfunnsmedisin, lege og 
direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten, Magne Nylenna, sier om 
helsetjenesten i Norge: «Vi er gode på over-
levelse, men mindre gode på opplevelse.» 
Og: «Forskerne forsker på legemidler, mens 
pasienter etterspør mestring».  Kirkens 
bidrag gjennom diakonien er å se og bruke 
de ressursene som fi ns i ethvert menneske, 
og å se håpsdimensjonen i det som kan 
oppleves som trusler, mangler eller behov. 
Ett eksempel er den såkalte «eldrebølgen» 
,eller «eldretsunamien», som må møtes med 
et tjenestetilbud eller ressurser vi ikke har i 
dag, og som vil være en stor utfordring for 
kommunene. I «eldrebølgen» ligger det også 
uante mengder av ressurser og kompetanse 
som kan brukes til helsefremmende og 
samfunnsbærende tiltak og tjenester, 
innenfor for eksempel omsorg, kultur, 
og sosialt arbeid. Å se og koble, bruke og 
utvikle slike ressurser er en naturlig del av 
kirkens diakonale arbeid, og en naturlig 
oppgave for en prostidiakon å lede. Det 
samme gjelder å inkludere og involvere 
innfl yttere fra andre land og kulturer, og å 
kunne koble tiltak og ressurser i prostiet på 
dette. 

Et annet eksempel er sorg, noe vi alle 
møter gjennom livet, men for noen blir en 
for tung bør å bære. Her kan kirken bidra 
med medvandring, men også det å ta i 
bruk ressursene som ligger i erfaringen å 

ha opplevd sorg. Sorgen kan være som en 
ryggsekk, tung å bære på livsvandringen. 
Men sammen med andre kan man få mot til 
å åpne sekken, og løfte fram det som ligger 
i den. Kanskje er det noe vakkert, eller 
et redskap som en annen kan ha bruk for 
akkurat der og da. Å gi oversikt over  lag og 
foreninger som har tilbud om sorggrupper, 
eller etablere nye tiltak og arenaer vil være 
en viktig del av diakonens arbeid. 

Vandring, opplevelse og mestring: I Norge 
oppsto stillingsbeskrivelsen «prostidiakon» 
for over 20 år siden. Prostidiakonene 
opererer på et annet nivå enn de lokale 
sognediakonene, og erfaringene er tydelige 
fra de prostiene der slike fi ns: Denne 
stillingen har vi bruk for! Både der det er 
lokale diakoner, og der det ikke er det har 
stillingen som prostidiakon noen særskilte 
muligheter med seg som gir gode effekter 
for et helt prosti. Den norske kirke møter 
bredden av befolkningen gjennom sine 
tilbud og aktiviteter. Gjennom diakonien 
vil vi gi fl est mulig av befolkningen i 
Søndre Follo prosti en mulighet til å vandre 
gjennom livet med håp. 

Hege E. Fagermoen,
prost i Søndre Follo

Prost Hege E. 
Fagermoen holdt 
andakt under 
sommerfesten til 
Åpent Hus i Ås 23. 
juli. Foto: Terje 
Sørhaug.

Temasider             – Diakoni
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Diakoni i Ås og Kroer menigheter

I enhver menighet kan det være diakonale 
oppgaver som overses, eller som det ikke er 
kapasitet til å gjennomføre. 

Menighetsrådene har det overordnede 
ansvaret for å organisere diakonale oppga-
ver, men i praksis overføres mye av ansvaret 
til tilsatte diakoner og til diakoniutvalgene. 
Oppgavene løses ofte ved et samarbeid 
mellom diakoniutvalget og andre offentlige 
etater eller frivillige grupper. Mange kjen-
ner til og benytter seg allerede av ett eller 
fl ere diakonale tilbud i Ås og Kroer. Andre 
vet lite eller ingen ting om disse. Men her 
får du en oversikt over arbeidet Diakoniut-
valget i Ås og Kroer driver:

Hyggekvelder
Diakoniutvalget arrangerer hyggekvelder i 
Dr. Sødrings vei 8 tre ganger i halvåret, med 
foredrag, allsang og felles måltid. Personlig 
invitasjon legges i postkassene til alle som 
bor i omsorgsleilighetene, og det settes opp 
plakater i området.

Tro og Lys
Tro og Lys er en internasjonal, kristen bev-
egelse som arbeider for at utviklingshem-
mede og deres familier skal fi nne sin plass 
i samfunn og kirke. Arbeidet hos oss drives 
av Follo Tro og Lys, og gudstjenester arran-
geres i Ås arbeidskirke. Alle er velkomne 
til disse gudstjenestene. Datoer i høst: 
18.10. og 13.12., kl. 14, og søndag 23.11. kl. 
11 i Ski nye kirke.

Åpent Hus
Åpent Hus på Ås Menighetshus er sosiale 
sammenkomster med lunsj hver onsdag 
kl. 11–13. Det er ikke nødvendig med noen 
påmelding, bare møt opp! Åpent Hus arran-
gerer også heldagsturer. Disse annonseres i 
Menighetsbladet og på møtene.

Kirkeskyss
Diakoniutvalget har ansvaret for koordine-
ring av kirkeskyss i Ås og Kroer. Har du 
behov for kirkeskyss? Ring tlf. 950 04 667.

Sommerfest i Åpent hus.

Hyggekveld i Dr. Sødrings vei 8. Tormod 
Hjermundrud gav oss et inspirert utvalg om 
Kroer og Ås i gamle dager, gjennom fortel-
linger, sang og spill.

Sylvi Haldorsen og Tora Roberts, leder av 
diakoniutvalget i Ås.
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Gudstjenester på Moer sykehjem 2. 
juledag, og 2. påskedag
Diakoniutvalget samarbeider med Moer-
hjemmets venner om gudstjenestene 
2. juledag og 2. påskedag, og om kirkekaffe 
etterpå. Dette er et fi nt tilbud til alle som er 
hjemme i julen eller i påsken. Gudstjenest-
ene annonseres i Menighetsbladet.

Follo-samarbeidet om sorggrupper
En representant fra Diakoniutvalget arbei-
der med ledelse av sorggrupper i Sorg 
Omsorg Follo. 

Sorg Omsorg Follo kan kontaktes på tlf. 
477 10 801. Du fi nner mer informasjon på 
nettstedet www.sorgomsorgfollo.no.

Kirkens SOS
Ås menighet stiller med en represen-
tant på Årsmøtet for Kirkens SOS i Borg 
Bispedømme. Kirkens SOS er Norges 
største og eldste krisetjeneste på telefon og 
internett. Frivillige betjener 13 sentre rundt 
i hele landet. Inntakskurs for nye frivillige 
medarbeidere startet 14. oktober. Mer info 
på www.kirkens-sos.no/oslo, tlf. 22 57 89 00.

Internasjonal 
diakoni
Diakoniutvalget 
er først og fremst 
knyttet til omsorgstjeneste i Ås kommune. 
Men Ås menighet driver også et betydelig 
internasjonalt diakonalt arbeid, i tråd med 
anbefalingene i Diakoniplan for Kirken. 
Internasjonalt hjelpearbeid står sterkt i 
Ås, og økonomisk bidrag til slikt arbeid er 
viktig. Dette gjelder ikke minst Kirkens 
Nødhjelp. Under Fasteaksjonen samlet Ås, 
Nordby og Kroer inn 185 000 kroner i løpet 
av en enkelt kveld. Konfi rmantene deltok i 
planlegging og gjennomføring av aksjonen. 
TV-aksjonen 19. oktober er også rettet mot 
Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Ås menighet 
har i 12 år støttet Det norske misjons-

selskaps prosjekter innen landsbyutvikling, 
først på Madagaskar og senere i Etiopia. 
Marginaliserte grupper, som faller utenfor 
det tilgodesette fellesskapet i samfunnet, 
står sentralt i prosjektet. Pengene samles 
inn ved ofringer i kirken og på Misjonsfo-
rums møter, ca. kr 80 000 pr. år. 

Vern om skaperverket
Diakoniplanen omfatter også, kanskje 
overraskende for noen, et punkt som kalles 
«Vern om skaperverket». De færreste av oss 
vil nok regne det som diakoni. Ås menig-
hetsråd har likevel tatt dette på alvor og 
defi nert Ås som «Grønn Menighet», med et 
Grønt utvalg. 

Venter på prostidiakonen
I Diakoniutvalget ser vi med spenning fram 
til at det ansettes en prostidiakon i Søndre 
Follo. Dette vil styrke omsorgsarbeidet i 
menighetene og bidra til enda bedre samar-
beid med grupper som er organisert utenfor 
menighetene. Nestekjærlighet, inkluder-
ende fellesskap, vern om skaperverket og 
rettferdighet angår oss alle!

Tora Roberts, leder av diakoniutvalget i Ås,
Sylvi Haldorsen, menighetens misjonsprosjekt.
Foto: Terje Sørhaug, Knut Martin Haldorsen, 

og Tora Roberts 

PS 
FA

ST
EA

KS
JO

N SDAG  11. M
ARS -  

Ingrid Holen og Esther Bue lager de lekreste smør-
brød. Damene er to av kjøkkenpikene på Åpent hus.

Temasider             – Diakoni



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 5 – 201420

Spiritualitet
Martin Lönnebo er i sin klassiske bok: 
«Religionens fem språk», opptatt av at vi 
mennesker er skapt i Guds bilde som for-
skjellige mennesker. Derfor har vi behov 
for å utrykke vår tro på Gud og vårt forhold 
til Gud på forskjellige måter. Skal vi få tak 
i kristentroens mening og skal vår tro for-
nyes i vårt samfunn er det nødvendig å ta 
vår forskjellighet på alvor. Kristentroen har 
i vår tradisjon 5 viktige uttrykksformer:
• Erfaringens språk – den indre opplevelse, 

mystikk, karismatikk.
• Kultens språk – liturgi, gudstjenesten, 

livsritene.
• Handlingens språk – å gjøre, gjerninger 

som uttrykk for tro.
• Lærens språk – dogmatikk, språket som 

nødvendighet, troslære.
• Enhetens språk – de fi re språk i forening.

I vår lutherske og akademiske tradisjon 
har vi ofte lagt mest vekt på lærens språk, 
hodet og tanken. Dette er en helt nødvendig 
måte å uttrykke vår tro på. Men erfaringens 
språk er noe mange mennesker behøver for 
å fi nne tilbake til sin kristne tro og identitet. 

Kristen spiritualitet er fokus på hva det 
betyr å arbeide på sin tro (formatio), det er 
å bli bevisst levd erfaring. Spiritualitet er 
troens ytringsformer og manifestasjoner.

De siste to årene har det i Ås, Kroer og 
Nordby vært et prosjekt vi har kalt spiritua-
litet. Poenget har vært å fokusere på troens 
erfaringsdimensjon. Her følger program-
met framover slik at det er mulig å merke 
seg datoene:

Lørdag 29. november 2014 
Ås kirke kl. 11–14.30
Tidligere generalsekretær i Blå Kors Geir 
Gundersen. Er det mulig å erfare Gud i alle 
ting? Kan en katolsk helgen lære oss noe 
om Gud? Om Ignatius av Loyola og hans 
erfaringsteologi. Stillhet, samtale, nattverd-
gudstjeneste.

Lørdag 28. februar 2015 
Ås kirke kl. 11–14.30
Tore Laugerud snakker om Kirken og ånde-
lig lengsel. Stillhet, samtale, nattverd. Tore 
Laugerud er prest og leder av Areopagos 
sitt arbeid i Norge.

Lørdag 14. mars 2015
Ås kirke kl. 11–14.30
Sogneprest i Langhus Gunvor Hovland: 
Om himmelske og jordiske relasjoner.

16.–22. mars 2015: Retreat i hverdagen
Et samarbeidsprosjekt mellom Langhus, 
Vestby og Ås. 

29.–31. mai 2015 
Ungdomsretreat på Tomasgården 
Retreat for ungdom i Ås, Kroer og Nordby. 
Taizéliturgi, stillhet og samtale. 

17.–20. september 2015 
Retreat på Tomasgården
Taus retreat med keltiske tidebønner og til-
bud om åndelig veiledning. 

Mer informasjon kommer. Kontakt: Sogne-
prest Sigurd Bakke, mobil: 990 15 790 eller 
sigurd.bakke@as.kommune.no. 
Ps: annonsert spiritualitet 1. november 2014 i 
Nordby kirke er fl yttet til lørdag 14. mars 2015. Ds
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Lesehjørne 
Informasjon fra Ås bibliotek
Arrangementer i biblioteket i oktober:

Litteraturfestivalen i Akershus 21.–28. Oktober
Albertine: Seksualmoral før og nå
Utfra Christian Krohgs bilde av Albertine 
og romanen med samme navn vil Valborg 
Sirnes forsøke å gi et samtidsbilde fra 1880-
åra med Christianiabohemen og deres 9 
bud, og trekke tråden fram til i dag.

- Ås bibliotek, mandag 20. oktober kl. 19.

Forfatterbesøk: Anna Fiske
Bli med Anna Fiske rundt i byen, ned i van-
net og under jorda! Hva skjer med Prinsessa, 
Nissen, Ingrid på øya og saksedyret? Bli 
med Anna Fiske inn i bøkene Hallo byen, 
Hallo Havet og Hallo der nede!

- Ås bibliotek, torsdag 23. oktober kl. 10.
- Nordby bibl., torsdag 23. oktober kl. 12.

Svorsk: Om svensk og norsk litteratur
Hva rører seg i litteraturen på begge sider 
av Kjølen? Vi møter Peter Fröberg Idling, 
svensk litteraturkritiker og forfatter, og 
Marta Norheim, kjent fra NRK. Hva skiller 
og hva forener, hva gjør oss til broderfolk?

- Ås bibliotek, torsdag 23. oktober kl. 12.

ÅSA KAFÉ
På Åsa kafé der kan du kjøpe boller og får 
drikke. Kl. 11 har vi lesestund med tema 
bamser.

- Ås bibliotek, lørdag 25. oktober kl. 10–15.

Roy Orbison er et land
Poesi møter musikk og bilder (fi lm). Med 
Morten Gran, Terje Evensen og Levi Hen-
riksen.

- Kinovestibylen, kulturhuset, lørdag 25. 
oktober kl 21.00. Billetter: kr 150,-/200,- på 
www.as.kulturhus.no

Bokprat spesial
Birgit Olsen snakker om Alf Prøysen.
Enkel servering.

- Ås bibliotek, tirsdag 28. oktober kl. 12.

Faste tilbud –alle er velkomne!
Bokprat
Tirsdager kl. 12 i Ås. En hyggelig halv-
time med kaffe, kaker og god litteratur.

Åsa kafé
To lørdager i måneden i Ås barne- og ung-
domsavdeling. Gratis saft og kaffe/te, salg 
av boller. Eventyrstund kl. 11.

Filmlørdag
To lørdager i måneden viser vi barnefi lm i 
Ås barne- og ungdomsavdeling. Vi kan ikke 
røpe hvilken fi lm vi viser, men vi prøver å 
ha noe nytt og fi nt hver gang. Filmene pas-
ser for alle.

Fortellerlørdag
Hver første lørdag i måneden forteller vi 
for små og store på Nordby bibliotek (Vin-
terbrosenteret) kl. 12. Kom og se vårt nye, 
fl otte bibliotek!

Leksehjelp
Torsdager kl. 15–18 i Ås barne- og ung-
domsavdeling.
 
e-post: as.bibliotek@as.kommune.no,
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Kveldsmesser i Ås 
menighetshus
De tradisjonsrike kveldsmessene i Ås fort-
setter i høst. Siden Ås kirke er stengt for 
oppussing, vil de foregå i Ås menighetshus, 
Johan K. Skanckesvei 7. Det skjer hver 
siste torsdag i måneden kl. 19.30. Høstens 
temaer er:
• 30. oktober: : Når Gud skaper. Samtale 

mellom professor emeritus Knut Aas-
tveit og studentprest Øystein Spilling. 

•  27. november: Lucia – slem pike. Om 
Guds hellige rebeller og opprørske barn.

En viktig del av kveldsmessene er bønne-
vandringen. Vi har en rekke stasjoner der 
man kan be, meditere ved bilder, bli vel-
signet og bedt for, selv tenne lys, skrive 
bønnelapper og takkelapper. Det er alltid 
nattverd. Etter messene er det enkel bevert-
ning og minglefl yt i lokalet. Velkommen 
til stemningsfulle og inspirerende kvelds-
messer i Ås menighetshus.

Øystein Spilling,
universitetsprest ved NMBU

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 
har følgjande møte i haust på Ås menighets-
hus: 
• Søndag 12. oktober kl. 19: Møte. Talar: 

Hans Jakob Moldekleiv.
• Søndag 19. oktober kl. 19: Møte. Talar: 

Kristian Olimb
• Søndag 26. oktober kl. 19: Møte. Talar: 

Per Haakonsen
• Søndag 2. november kl. 19: Møte. Talar: 

Olav Straume
• Søndag 9. november kl. 19: Møte. Talar: 

Studentar frå Fjellhaug
• Søndag 16. november kl. 19: Møte. Talar: 

Magne Gillebo
• Søndag 30. november kl. 19: Møte. Talar: 

Øistein Fagermoen
Trygve Gjedrem

DR. SIGURD SØDRING OG HUSTRU ELSA SØDRINGS LEGAT 
FOR EVNERIK UNGDOM I ÅS OG VESTBY.

Ungdom som har avsluttet videregående skole og som fortsetter med utdannelse/studier med mer enn 1 års 
varighet og som ikke står foran avsluttende eksamen våren 2015, kan søke om stipend. 
Søkere som ikke tidligere er tildelt stipend, prefereres.

Søknadsskjema utleveres hos Advokatene Skar, Dyvik, Clemetsen & Langseth, Møllevn. 2, 1540 Vestby 
eller ved prestekontorene i Ås og Vestby. Skjemaet fi nnes også på www.adv-vestby.no under Ressurser.

Søknad må være innkommet forretningsfører advokat Bjørn Clemetsen, Postboks 174, 1541 Vestby 
senest innen 1. desember 2014.
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Menighetsbladets grønne spalte

Bøssebærere for TV-aksjonen
TV-aksjon søndag 19. oktober trenger 
mange bøssebærere i Ås. Meld deg på 
ved å gå inn på nettstedet www.blimed.no.  

Tone Merete Eng ,
leder for TV-aksjonen i Ås

Vann forandrer alt – seminar 18. oktober
Grønt utvalg i Ås menighet og prost Hege 
Fagermoen inviterer til vannseminar lørdag 
18. oktober kl. 10–14 i Ås arbeidskirke. 
Tema: Vann forandrer alt. Vannforsyning 
er særlig aktuelt nå i høst, siden årets TV-
aksjon søndag 19. oktober går til vannpro-
sjekter i regi av Kirkens Nødhjelp. Målet er 
at TV-aksjonen skal sikre varig tilgang til 
rent vann for 1 million mennesker.

Seminaret blir en kombinasjon av kunn-
skapsformidling og verdimessig bevisst-
gjøring. 

Innledere: 
Første amanuensis 
og vann forsker 
Helen Kristine 
French ved Bio-
forsk og NMBUs 
Institutt for 
miljøvitenskap.

Borg-biskop 
og tidligere 
nødhjelps-

general Atle 
Sommerfelt. 

I løpet av seminaret blir det god tid til 
spørsmål og samtale. Vi inviterer også til en 
liturgisk samling, og til et godt, økologisk 
måltid!

Program
10.00–10.15 Liturgisk samling v/student-

prest Øystein Spilling.
10.15.–10.30 TV-aksjonen Vann forandrer 

alt – lokal organisering v/ leder for 
TV-aksjonen i Ås, Tone Merete Eng.

10.30–11.15 Grunnvann – hva er det? 
V/ Førsteamanuensis Helen Kristine 
French, NMBU/Bioforsk.

11.15–11.30 Studentinnslag.
11.30–12.15 Lunsj – økologisk mat.
12.15–13.00 Vann – en diakonal utford-

ring? V/ Biskop Atle Sommerfelt.
13.00–13.30 Spørsmål og samtale.

Møteleder: prost Hege Fagermoen.
Les mer om TV-aksjonen på http://www.
nrk.no/tvaksjonen/. 

Prost i Søndre Follo Hege E. Fagermoen
Grønt utvalg v/ Torger Gillebo
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Kirkevergens hjørne 

Ås kirke 
I skrivende stund er prosjektet med inn-
vendig oppussing av Ås kirke nær sluttført. 
Det har vært et spennende arbeid å følge. 
Og vi har vært heldige med å ha dyktige 
fagfolk med på laget. 

Alle innvendige fl ater er behandlet, og 
fargene er tilbakeført til nær det opprin-
nelige. Med nye farger framstår kirken 
mye lysere enn den var tidligere. Og det er 
hentet fram mange gamle dekordetaljer på 
bjelker og dragere.

Og så gleder vi oss til gjenåpning av 
kirken med konserter og festgudstjeneste 
helga 7-9 november. Du kommer vel du 
også?»

Menighetsråd og kirkevalg 
Høsten 2015 skal det på nytt være valg til 
menighetsråd og bispedømmeråd. Det vil 
denne gangen, som tidligere, være valg til 
alle de tre menighetsrådene i Ås kommune. 
Forslag som tidligere har vært lagt fram 
med sammenslåtte menighetsråd blir altså 
ikke fulgt videre i denne omgang. Nomi-
nasjonskomitéene er ikke på plass ennå, 
men om ikke lenge vil de være i arbeid. 
Kanskje du får et spørsmål om å stille på 
lista til ditt menighetsråd? Dette er et viktig 
og interessant arbeid, så jeg håper du sier ja 
til dette.

Personalnytt
Ås menighetsråd har vedtatt at de ønsker 
å avslutte kirketjener-dugnaden i Ås kirke. 
Kirkevergen har derfor startet prosessen 
med ansettelse av kirketjener for helge-
tjenesten. Vi regner med å ha på plass en 
person i denne stillingsprosenten fra nyttår 
av. 

Navna minnelund
Planarbeidet med navna minnelund på alle 
tre kirkegårdene i Ås er igangsatt. Vi har 
vært rundt på alle tre kirkegårdene og sett 
på mulig plassering av minnelunden. Og vi 
har opprettet kontakt med landskapsarkitekt 
for å få tegnet ut gode løsninger.  Etablering 
av navna minnelund koster penger. Felles-
rådet har derfor søkt kommunen om ekstra 
midler, og vi håper dette blir imøtekommet 
i høstens budsjettrunde.

Astrid Holmsen Krogh,
kirkeverge i Ås

Møtedatoer 2014
Ås menighetsråd:

- tirsdag 14. oktober
- tirsdag 11. november
- tirsdag 9. desember

Arbeidsutvalget har møte ca. 14 dager 
i forveien.

Ås kirkelige fellesråd:
 - tirsdag 2. desember i Kroer kirkestue.

Arbeidsutvalget har møte ca. 12 dager 
i forveien.

Taket i koret på Ås kirke er tilbake i sin opprinne-
lige prakt, det er kirkevergen spesielt fornøyd med.
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Quiz
1. Hva het profeten som irettesatte kong 

David for hans forhold til Batseba?

2. Hva het den første ordføreren i Ås? 
(Forøvrig Eidsvoldsmann)

3. Hvor høyt ligger Årungen over havet?

4. I hvilket år gjorde man det kjente stein-
alderfunnet på Nøstvedt?

5. Hvem av sønnene til Jakob i GT ble 
stamfar til prestene i Israel?

5. Hvilket av nevnte land er IKKE over-
veiende ortodoks kristent? a) Romania, 
b) Slovenia, c) Serbia, d) Bulgaria.

7. Hvilken by i Norge har to lag i Adecco-
ligaen i fotball (nest høyeste nivå)?

8. Hva heter den vanligste haiarten i norske 
farvann?

9. Hvilken familie tilhører blåveisen?

10. I hvilket år døde vokalisten i Queen, 
Freddie Mercury?

Quizmester: Atle Eikeland

Svarene fi nner du på side 27.

Ås kirkeakademi

Dialog og menneskerettigheter i det 
fl erkulturelle Norge
Møtet holdes tirsdag 21. oktober kl. 19.30 
i Ås kulturhus, Store sal. Er et fl erkulturelt 
samfunn positivt? Er mangfold spennende, 
berikende? Kan vi lære å tenke nytt? Kan vi 
lære å leve sammen og respektere hveran-
dre? Kan vi arbeide sammen for et godt 
samfunn å leve i selv om vi er uenige? Er 
det mulig å bevare sin egenart og sine egne 
verdier og samtidig være åpen for andres? 
Foredragsholder er Anne Sender. Hun er 
en markant og viktig samfunnsdebattant i 
dagens Norge. Hun var tidligere leder i Det 
Mosaiske Trossamfund, og fi kk Fritt Ords 
Pris for 2014 for sitt arbeid med Midtøsten-
konfl ikten, for å «ha åpnet begge øynene», 
som hun selv uttrykker det. Anne Sender 
har vært og er en sterk talsmann for dialog 
og balanse i debatten, og har også fått Her-
man og Esther Kahns dialogpris for sin 
innsats.

Kulturarv i kulturrelativismens tid
Møtet holdes tirsdag 25. november kl. 19.30 
i Ås kulturhus, Store sal. Terje Nordby skal 
snakke om Kulturarv i kulturrelativismens 
tid. Hva er egentlig kultur? Hva består kul-
turarven vår av? Betyr den noe for dagens 
mennesker? Har vi og trenger vi et felles 
kulturgrunnlag? Er et felles kulturgrunnlag 
og det nye mangfoldet nødvendigvis mot-
setninger? T erje Nordby er forfatter, drama-
tiker og mytolog. Han var Tramteaterets 
forfatter, men er vel mest kjent for Mytekal-
enderen, radioprogrammet på NRK P2 som 
også er kommet i bokform. Her øser han 
entusiastisk av sin store kunnskap om men-
neskehetens mytiske tankegods, og gir oss 
– i akkurat passe doser – en forståelse av 
de små og store bitene i puslespillet som til 
sammen er vår kulturbakgrunn.

Torunn Tangvald

Bladbud til Menighetsbladet
Menighetsbladet trenger nye bladbud på 
følgende ruter i Ås:

- Fagerliveien/Parkveien
- En rute i Sollia borettslag

Kontakt: Olav Aardalsbakke, e-post: 
oaardals@online.no 
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 Er du kjent i Ås? 
Overraskende mange er kjent i Ås, om en 
skal dømme etter responsen på bildet som 
stod i siste nummer av Menighetsbladet. 
David Kro Barlaup sier at bildet er tatt på 
Haugerudveien 49, rett ved et stort bjør-
ketre som er et turmål for Steinerskolens 
yngre klasser. Det er helt rett, men han må 
dele æren med fl ere; bl.a. Magnus Gartland: 
«Bakken opp fra jernbanebrua var en del 
av sykkelveien min mellom Ås og Holstad. 
Der tråkka jeg opp mange ganger inntil det 
blei bråstopp for tre år siden.» Andre vin-
nere er Bente Tollefsrød, Wibeche Hardy, 

Løsning på forrige oppgave: Bildet er tatt på Haugerudveien 49 på Holstad.

Torstein Furnes, Gro Mette Rønningen, 
Thorolf Jakobsen og Herman Aschjem. 
Gratulasjon til alle!

De fl este mener vel at Ås er en innlands-
kommune, men både vann og sjø fi nnes  
innenfor kommunegrensene. Fotgjengeren 
på bildet har tatt seg en velfortjent pust i 
bakken (les «på benken»). Har han satt seg 
ned ved Årungen, ved Østensjøvannet eller 
hvor? 

Send svaret til asmenblad@online.no. 
Ære og berømmelse venter alle med rett svar!

Tekst og foto: 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 

FASIT til Quiz på side 25 
1. Natan. 2. Hans Haslum (or dfører 1838-41). 
3. 33 – 34 meter (avhengig av hvilken kilde man 
bruker). 4. 1879. 5. Levi. 6. B: Slovenia, landet 
er overveiende katolsk. 7. Tromsø (Tromsø 
og Tromsdalen). 8. Pigghå. 9. Soleiefamilien. 
10. 1991.

Allehelgen-konsert i Ås 
arbeidskirke
Utvalget for Åpen kirke ønsker velkommen 
Allehelgen-konsert fredag 31.oktober kl. 
18 i Ås arbeidskirke. Ås kirke er som kjent 
under oppussing, men utvalget for Åpen 
kirke har leid Arbeidskirken til formålet. 
Konserten kan derfor gjennomføres slik 
tradisjonen har vært de senere år. Det er 
elever ved Kulturskolen i Ås som skal opp-
tre under konserten. Forberedelsene er alt 
godt i gang, under ledelse av Kulturskolen, 
og i samarbeid med kantor i Jostein Grolid. 
Konserten vil være en fi n inngang til Alle-
helgen. Kulturskolen og elevene som bidrar 
til konserten bruker mye tid i sine forbered-
elser for at konserten skal bli en hyggelig 
opplevelse for tilhørerne. Vi håper derfor 
mange vil fi nne veien til Arbeidskirken 
denne kvelden.

Ole-Ludvik Kleven

En del av elvene som skal delta. F.v.: Amund 
Schjøth Bunkholt, Karoline Omberg Often, Iselin 
Camilla Tilley, Sigurd Lind Aanby, Jenny Rimer, 
Christine-Julia Lange og Solveig French Bolstad.

Har du husket giroen vår?
I nummer 2 av Menighetsbladet lå det ved 
en giro med oppfordring om å gi en frivillig 
gave for å fi nansiere drifta av Menighets-
bladet. Beløp: kr 200. 

Menighetsbladet trykkes nå i 7100 
eksemplarer (økning på 100 fra sist 
nummer), og deles ut til alle husstander i 
Ås. Kontonummer: 1602 59 75417.

Redaksjonen

Arbeidskirka har ved til salgs!
Arbeidskirkens loppemarked har blandings-
ved til slags for kr 50 pr. sekk. Kontakt 
Niels Thyge Nielsen på tlf. 971 46 741 eller 
e-post: nielsthyge@yahoo.no.  

Kirken i sosiale medier
Onsdag 14. oktober kl. 10–15 i Ski nye 
kirke. Workshop med Cecilie Staude og 
Stein Tore Marthinsen.



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 5 – 201428

Servicesidene
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

RENHOLDSTJENESTER

Vinterbro Renhold AS 943 19 740
Spesialister på fl ytte- og vindusvask!

www.vinterbrorenhold.no

SERVERING & CATERING

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

SPESIALFORRETNINGER I 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

Smebøl gård

Trenger du selskapslokale? 
Kontakt: Gro Johnsen, e-post: gro@smebol.com. 
Facebook: Smebøl restaurant/kafé.   911 21 603

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

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste 
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Erling Fløistad, Kristen 
Fretheim, Svend-Kristian Martinsen, Arve Skutlaberg, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke, 
Halvor Aarrestad, Tor Kristian Tveter. Korrektur: Helene Kieding. Adresse: Ås kirkekontor, 
Sagaveien 3, postboks 224, 1431 Ås. E-post: as.menblad@online.no. 
Regnskap: Oddvar Moen, Moerveien 8 B, 1430 Ås. Bankgiro: 1602 59 75417. Opplag: 7100. 
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås. Trykk og innbinding: 07 Gruppen AS. 
Leveringsfrist neste nummer: 4. november 2014. 

Spesialister på fl ytte- og vindusvask!
www.vinterbrorenhold.no.

Tlf.: 943 19 740

Vinterbro Renhold AS
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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
Dennis Glosli Brataas (døpt i 

Kroer kirke)
Emilie Glosli Brataas (døpt i 

Kroer kirke)
Storm William Glosli Brataas 

(døpt i Kroer kirke)
Nora Emilie Stormo Brenn-

odden (døpt i Hisøy kirke)
Leo Skotterud Eriksen
Alexander Jørgensen Felder
Andreas Wenstad Kokkvold
Nona Benedikte Kroder-

Schille (døpt i Sjømannskir-
ken i Narvik)

Natasha Kåsa
Henni Sandvik
Noel Sebastian Søberg Støylen 

(døpt i Vestby kirke)

Døde
Arild Christoffersen (bisatt fra 

Kroer kirke)
Eldfrid Helgheim Jensen (grav-

ferd fra Kroer kirke)
Wenke Myhrer Johnsen (grav-

ferd fra Kroer kirke)
Johan Omland (gravferd fra 

Nordby kirke)
Torbjørn Olav Opedal (grav-

ferd fra Kroer kirke)
Turid Takeid (gravferd fra Ås 

arbeidskirke)

NORDBY

Døpte
Aurora Mass Grøtvedt
Viola Gummesen-Holmen
Leonard Hasli Hansen
Oelia Chanel Fallsen Harald-

sen, (døpt i Ski nye kirke)
Ludvik Ottesen

Viet 
Mari Nybøe og Espen Ravin 

Hagen

Døde  
Enid Bjørum
Tore Bryntesen
Ellen Paulsen

KROER

Viet
Mona Bakke og Simen 

Myrvang
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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 NMBU: Øystein Spilling. 
Tlf.: 64 96 23 49/909 52 282. E-post: 
oystein.spilling@nmbu.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.: 64 96 23 31/996 93 553.

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 Kjus Pettersen. 

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

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

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

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

12. oktober, 18. søndag i treenighet, Matt 8, 14-17
Ås arbeidskirke kl. 11: Høsttakkefest. 4-års 

bok, Baluba. Dåp. G. Børresen. 
J.M. Ågedal. J. Grolid.

Nordby kirke kl. 11: Høymesse. Dåp. 
H. Fagermoen. H.V. Wang.

19. okt., 19.søn. i treenighet, Matt 5, 20-26
Kroer kirke kl. 11: Høsttakkefest. 4-års 

bok. Dåp. A.C. Nylænder. J.M Ågedal. 
A.C.P. Grolid.

Nordby kirke kl. 11: Keltisk messe. 
S.A. Bakke. H.V. Wang

Aud. Max. kl. 13: UKA-gudstjeneste. 
Ø. Spilling. H. Fagermoen. Band.

Torsdag 23. oktober
Ås menighetshus kl. 19.30: Kveldsmesse. 

Ø. Spilling.

26. okt., Bots- og bønnedag, Luk 13, 22-30
Ås arbeidskirke kl. 11: Folkedansguds-

tjeneste. G. Børresen. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Tårnagent-guds-

tjeneste felles for Ås, Kroer og Nordby. 
4-års bok. Dåp. K.H.K. Moe. 
J.M. Ågedal. H.V. Wang.

Kroer kirke kl. 18: «Syng høst». J. Grolid. 
A.C.P. Grolid.

2. november, Allehelgensdag, Matt 5,1-12
Ås arbeidskirke kl. 11: Allehelgensgudstje-

neste. G. Børresen. J. Grolid. Ås kirkekor.
Kroer kirke kl. 11: Allehelgensgudstje-

neste. A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Allehelgensgudstje-

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

9. nov., 22. søn i treenighet, Matt 12, 33-37
Ås kirke kl. 11: Felles festgudstjeneste! 

Biskop A. Sommerfeldt. H.E. Fagermoen 
og prester. J. og A.C.P. Grolid. Kor. Danse-
 gruppe. Trompet. Strykere. Solister.

16. nov., 23. søn i treenighet, Mark 10, 28-31
Ås arbeidskirke kl. 11: Misjonsmesse – 

samarbeid med søndagskolen. 
A.C. Nylænder. J. Grolid.

Kroer kirke kl. 11: Høymesse. 
H. Fagermoen. A.C.P. Grolid.

Nordby kirke kl. 11: Høymesse. 
D.K. Hartberg. H.V. Wang.

23. november, Domssøndag / Kristi 
kongedag, Matt 25, 31-46

Ås kirke kl. 18: Gudstjeneste av ungdom. 
K.H.K. Moe. G. Børresen.

Nordby kirke kl. 11: Høymesse. Dåp. 
S.A. Bakke. H.V. Wang.

Torsdag 27.november
Ås kirke kl. 19.30: K veldsmesse. Ø. Spilling.

30. nov., 1. søndag i advent, Luk 4,16-22a
Ås kirke kl. 11: Lys våken-gudstjeneste 

felles for Ås, Kroer og Nordby. Dåp. 
K.H.K. Moe. T.B. Holby. H.V. Wang.

Kroer kirke kl. 11: Babysang-gudstjeneste. 
A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.

7. desember, 2. søn i advent, Luk 21, 27-36
Ås arbeidskirke kl. 11: Høymesse. 

G. Børresen. J. Grolid.
Ås kirke kl. 18: Lysmesse, speiderne. 

G. Børresen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 19.30: Lysmesse, presenta-

sjon av konfi rmanter. A.C. Nylænder. 
J.M. Ågedal og A.C.P. Grolid.

Nordby kirke kl. 18: Lysmesse. 
S.A. Bakke. T.B. Holby. H.V. Wang. 
Juleverksted kl. 16–17.45.
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