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Prestens hjørne
Til hvem skal jeg gå?
Hvilken retning skal jeg velge på livet mitt?
Hvilke valg er de viktige? Hva er mest
vesentlig de årene jeg lever?
Martin Lönnebo, biskop emeritus, innleder boken om Kristuskransen med disse
merkelige, men tankevekkende ordene:
«Søk ikke religion, men relasjon. Relasjon
er tro. Relasjon er menneskets spontane
måte å forholde seg til livet på.»
Jeg er opplært til å være kritisk til enkle
løsninger på vanskelige spørsmål. Jeg er
redd for overflatiske svar. Jeg vil gjerne
være nyansert. Jeg ønsker å tenke selv. Det
finnes ikke selvinnlysende svar på livets
mest grunnleggende spørsmål.
Jeg er prest. Jeg er ordinert på den lutherske kirkes bekjennelse. Jeg har avlagt ordinasjonsløfte. Hvordan kan jeg da spørre
slik? Er ikke fasiten gitt?
Tro er ikke å ha de rette meninger om
Gud. Å være kristen er ikke å være enig i
alt det kirken uttaler. Tro er ikke å ta stilling
til en rekke teoretiske spørsmål. Jesus sier:
«Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som
blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt.
For uten meg kan dere ingen ting gjøre»
(Joh. 15.5).
Tro er relasjon. «Han døde for deg.» Tro
er å skue, mer enn å tale. Tro er mer å bli
sett, enn å se. Tro er sannhet, men lever av
håp.
Å være kristen er en måte å leve på. Det
er ikke å forstå seg på Gud. Det er det ingen
som kan. Tro er å bli stadig mer forent med
Gud. Det er å være sammen med Kristus
og alt som lever. Tro er å arbeide med å bli
den jeg var skapt til å være. Det er å bli den
jeg er!
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Til hvem jeg skal gå med mitt liv? Til
hvem jeg skal anbefale mine barn? I hvilken retning jeg skal peke for min tenåring?
Stadig færre i Ås velger å døpe barna
sine. Mange foreldre vet ikke om de kan
anbefale sine ungdommer en kirkelig konfirmasjon. Vi vil alle gjerne velge riktig.
Det finnes en forlegenhet i forhold til vår
barnetro. Vi er pilegrimer, men oppfører
oss som bofaste. Vi har et åndelig fedreland, men heiser ikke dets flagg.
Jeg reiser ikke retoriske spørsmål hvor
svaret er gitt. Det handler om å leve det
livet vi er her for å leve. Vi kan ikke unngå
å velge. Når vi ikke velger, tar vi også stilling. Å la være å tro er også en form for tro.
Vi er av historie og tradisjon et kristent
folk. Hva betyr det? Navnet kirke kommer
av det greske ordet kyriakos, som betyr å
tilhøre Herren (Kristus).
Å tro på Kristus er å starte på vegen
tilbake til meg selv. Det er å søke et Hjerte
som banker i den store verden. Det er å bli
barn av Altet, det vi våger å kalle Gud.
Gud er ikke som vi tror.
Gud er alltid mye større.
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Sigurd Bakke,
sokneprest i Nordby

Enhetsutvalg for
trosopplæring
Fellesrådet har i samarbeid med de tre
menighetsrådene opprettet Enhetsutvalget.
Det skal være et rådgivende organ for menighetsrådene når det gjelder trosopplæring
for barn og ungdom. Utvalget har ansvar for
planlegging og samordning. Det skal sikre
gjennomføring av trosopplæringstiltak,
evaluere virksomheten og forvalte driftsmidler. Utvalget skal ha minimum seks
medlemmer:
• Hvert menighetsråd skal være representert med minst ett medlem.
• En av prestene.
• Kateket som er utpekt til å være trosopplæringsleder.
• Den andre kateketen møter fast minimum i planutviklingsfasen.
• Medlemmene fra menighetsrådene skal
ha personlig varamenn.
Utvalget består nå av: Sigrun Stenersen
Espe (Ås), Berit Karoline Martinsen
(Kroer), Torbjørg Refsnes Jørgensen (Nordby), Timea Holby (trosopplæringsleder,
sekretær og leder i oppstartsfasen), Anette
Cecilie Nylænder (prest), Knut Helge
Kråkenes Moe (ungdomsprest) og Jenny
Marie Ågedal (kateket).
Utvalget velger leder blant menighetsrådsrepresentantene. Kateket/trosopplæringsleder ivaretar sekretærfunksjonen i
utvalget. Sokneprestene og kirkevergen har
møte- og talerett.
Arve Skutlaberg

Veivalg
– fra Statskirke til Folkekirke
Biskoper og proster skal ikke lenger
utnevnes av Regjeringen, og Norge skal
ikke lenger ha noen offisiell statsreligion.
Men hva skjer da?
En lang prosess startet i 2008 og skal
være fullført i 2019. Vinteren 2015 sendte
Kirkerådet ut et høringsdokument om
grunnleggende veivalg for fremtidig kirkeordning, til alle landets Menighetsråd.
Rådene ble inviterte til å uttale seg om
hvordan de mener fremtidens åpne, inkluderende og demokratisk styrte Folkekirke
bør organiseres. For eksempel:
• Hvem skal ansette biskoper og proster,
og alle de andre som arbeider i kirken?
• Hvor skal pengene komme fra – til lønninger, drift av bygninger og anlegg.
• Hvordan skal kirkens arbeid og aktiviteter finansieres?
• Hva skal menighetsrådene ha ansvar for?
Hvilke andre råd trenger man? Hvem
skal lede kirken lokalt?
|I høringssvarene til Veivalg for fremtidig
kirkeordning har menighetsrådene i Ås gitt
svar på disse og mange andre spørsmål.
Fellesrådet skal også svare. Kirkerådet
skal nå forberede saken slik at den kommer opp på Kirkemøtet våren 2016. Etter at
man har konkludert om disse overordnede
spørsmål, skal en mengde detaljer på plass
før Stortinget kan vedta en ny rammelov for
kirken. Den nye kirkeordningen er ventet å
være på plass i 2019.
Svend-Kristian Martinsen,
medlem i Kroer menighetsråd

trosopplæring i den norske kirke

Følg med i prosessen på nett:
https://kirken.no/veivalg
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Ås-ungdommer på landsmøte og demokratikurs
24.-26. april deltok tre ungdommer og
minst like mange voksenledere fra Ås på
landsmøtet til Norges KFUK-KFUM, i
Bergen. Men vi startet en dag tidligere med
KM-Lobby for deltakere mellom 15-25 år.
Først var det «Ice-Break-leker» og sightseeing, før vi kjørte på med demokratikurs:
makt, kjønn, hersketeknikk, og til slutt
trening på et mini-landsmøte.
Delegater fra både Ten Sing og Klubben deltok. Jeg er stolt, glad og ydmyk for
at jeg fikk reise som talsperson og delegat
fra Ås Ten Sing. Jeg tror mange sitter med
et ønske om å gjøre en forskjell, og jeg er
intet unntak. Dagene på landsmøte ga meg
akkurat denne muligheten. Jeg har fått
være tilstede og sagt min mening. Jeg har
blitt hørt og tatt på alvor. Og jeg sto opp
og kjempet for min sak og mine meninger.
Faktisk debuterte jeg som landsmøtetaler!
Jeg og de andre delegatene fra Ås var på
talerstolen flere ganger. Dermed var vi med
på å styre organisasjonen vår, som vi er
blitt så glad i, i riktig retning med fem nye
toårsmål.
Lørdag kveld arrangerte GUVBergen
(Gudstjeneste for UngeVoksne) en fantastisk fin gudstjeneste som landsmøtet fikk
være med på. Etterpå var det duket for
middag, kaker og konserter. Kort oppsummert: Veldig godt sosialt samhold og et bra
landsmøte!

Selfie fra Ås-benken: Eva Linnea Kvaal (i hjørnet)
og Aina Bjørnereim. Lengre bak Lydia Øfsti Nesje
og Emma Norli Ivarsson som vi ble kjent med på
landsmøtet. Vi fikk mange gode venner, og minner
for livet.

Aina Bjørnereim,
Ås Ten Sing

Unge landsmøtedelegatar på KM-Lobby (demokratikurs) i Bergen. Foto: KM.

4

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2015

Tonje Cecilie
Stordalen
fortsatt dirigent

19. april var det fullt hus i Ås arbeidskirke.
Det var duket for årets konsert med Ås Ten
Sing. Temaet som har gått som en rød tråd
gjennom hele året, var Fra tro til handling.
Dette ble sunget, danset, spilt og dramatisert på konserten. Vi var innom sub-temaer
som Stop Poverty, Fair Trade og Nestekjærlighet. Vi ville vise at verdens goder er ulikt
fordelt, og VI kan gjøre noe med det!
Før konserten hadde hele Ten Sing jobbet
hardt, og vi merket på stemningen at publikum ble fornøyd med resultatet. I løpet av
året har vi mekket med teknikk og lys, hatt
kafé, bakt kaker og stekt vafler, og fått med
oss veldig mange bra andakter. Mange har
stått på for Ten Sing og for at konserten
skulle bli bra. Det er vi er evig takknemlige
for!
Nå tar vi fornøyd sommerferie og gleder
oss til et nytt semester til høsten. Går du
på ungdomsskolen eller videregående er du
hjertelig velkommen til å bli med, i koret,
bandet eller som teknikker. Vi håper på å få
se deg! God sommer fra Ås Ten Sing!

Tonje Cecilie Stordalen fortsetter som
dirigent for Ås Ten Sing. Hun er mastergradsstudent i landskapsarkitektur ved NMBU.
Når begynte du å dirigere?
– Jeg startet i Røyken Ten Sing da jeg var
15 år, og var dirigent fram til jeg ble 19. I Ås
Ten Sing har jeg vært dirigent siden i fjor
høst. Det synes jeg er veldig gøy!
Hvordan har det gått?
– Ten Sing-gjengen i Ås har utrolig mye tæl,
guts og vilje. Koret står på og gjennomfører
med stil! Det finnes ingenting de ikke vil
teste ut. Selv om jeg til tider synes arbeidet
kan være krevende, er det verdt innsatsen.
Og støtteapparatet rundt?
– Jeg synes foreldre, ansatte i kirken og
frivillige fra menigheten står på uke etter
uke. De er med på å drive det fantastiske
ungdomsarbeidet. En stor takk til alle dere!
Ten Sing er også en del av konfirmantarbeidet...
– Jeg var selv Ten Sing-konfirmant, og
for meg utgjorde det hele forskjellen.
Konfirmantene får utfordret seg selv på
nye områder. De får ta del av det unike
fellesskapet som finnes. Som dirigent er jeg
utrolig takknemlig for alle de som velger å
være Ten Sing-konfirmanter. Jeg tror nok
ikke de vet det selv, men de betyr mye for
hele koret. Det er flott og inspirerende å se
utviklingen og gleden som kommer i løpet
av året. Det smitter virkelig over på resten
av koret. Jeg håper selvfølgelig at alle fortsetter. Det hadde jo vært drømmen!

Lise Marit Hustad og Aina Bjørnereim

Arve Skutlaberg

Ås Ten Sing in concert! Foto: Lise Marit Hustad.

Årets Ten Sing-konsert
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Det skjer i Ås
Ungdomsarbeiderne i Ås
Leder for Klubben, Halvor B. Aschim,
fortsetter i jobben ett år til. Kristine B.
Aschim slutter. I hennes stilling begynner
Angela M. Bakke. Ås menighet er meget
takknemlig for at vi har gode medarbeidere
i ungdomsarbeidet!

Kristine Bekken Aschim. Foto: Eva Linnea Kvaal.

Avskjed med Kristine Bekken Aschim
Høsten 2007 startet Kristine i jobben som
ungdomsarbeider i Ås menighet. Jobben
har innbefattet mange ulike oppgaver og
instruksen har forandret seg på årlig basis.
Kristine har vært miljøarbeider med det
sosiale og åndelige fellesskapet i Klubb og
Ten Sing som hovedoppgave. I tillegg har
hun fungert som koordinator i ungdomsarbeidet, og hatt ansvar for fellesarrangementer. Kristine har også drevet ledertrening og deltatt i trosopplæringen. Våren
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2013 gikk Kristine inn i et årsvikariat for
kateketen i Ås og Kroer. Det siste året har
hun vært tilbake på plass som ungdomsarbeider. Ved siden av har hun fullført teologistudiet ved Menighetsfakultetet.
Etter 8 år sitter vi igjen med takknemlighet for det arbeidet hun har gjort, for gode
smil, et varmt vesen og godt blikk for behovene til unge mennesker. Kristine har tatt
seg tid, lyttet og løftet opp. Hun har gjort
mer enn det stillingsprosenten skulle tilsi,
fordi hun er engasjert, tror på mennesker og
tror på en Gud som ønsker å være til stede
i våre liv.
Nå er det en ny menighet som skal få
gleden av å ha henne som sin prest. Hvor er
ikke avgjort ennå, men hun håper ordinasjonen kan skje i Ås.
Lykke til videre, Kristine. Du vil alltid
være «vår» - og vi kommer til å savne deg!
Vi ønsker deg Guds velsignelse over den
tjenesten som du går inn i.
Familiefredag
Fredag 8. mars var både Baluba og biskop
Atle Sommerfeldt invitert til Familiefredag.
Det resulterte i fullt hus og stormende jubel!
Over 130 mennesker var samlet til grillmiddag og fest. Baluba sang. Biskopen fortalte
om hva det ville si å være biskop, og om det
store korset han bærer rundt halsen. Det er
et viktig symbol for oss kristne. Så stormet
barna avgårde til ulike aktiviteter; fotball,
hobbyarbeid, spill, legobygging og småleker. Vi voksne kunne ta en hyggelig prat
over en kaffekopp. Første familiefredag til
høsten er 18. september! Vel møtt!
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Konfirmantleir og samtalegudstjeneste
11.–14. august reiser årets Ås- og Kroerkonfirmanter på leir til Sjøglimt leirsted i
Østfold. 16. august blir det samtalegudstjeneste i Ås arbeidskirke der konfirmantene skal få vise frem det de har arbeidet
med underveis i leiren. Da er det flott om
både familie og faddere – og øvrig menighet, møter opp!
Konfirmant 2016?
Alle i 2001-kullet har alt mottatt infobrosjyrer om kirkelig konfirmasjon fra
bispedømmet. I Ås og Kroer menigheter er
det påmelding på nett i løpet av august/ september. Selve konfirmasjonstiden starter
opp uken etter høstferien. Konfirmasjonsdagene er 10. og 11. september 2016. Det
kommer informasjonsbrev om dette i posten.

Høsten i Ås kirkeakademi
Det blir tre møter i Ås kirkeakademi til
høsten, alle i Ås kulturhus kl. 19.30.
• Tirsdag 22. september kommer tidligere
utenrikskorrespondent og forfatter Jahn
Otto Johansen med temaet «Er det håp i
en farligere verden?»
• Tirsdag 27. oktober skal Kristin Moen
Saxegaard snakke om «Bibelfortellinger
og gudsbilder i møte med lidelse og ondskap». Kristin er tidligere Ås-boer, nå
prost i Ringerike.
• Tirsdag 17. november tar direktør i Fritt
Ord Knut Olav Åmås opp temaet «Utfordringer for ytringsfriheten i Norge».
• Vi kommer tilbake senere med mer
utfyllende opplysninger om møtene, men
sett av datoene allerede nå.
Torunn Tangvald

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer

Kirkeakademimøtet 21. april

Odd Einar Dørum (t.v.) snakka om sivilisasjon og politikk, både
i det store verdsbilete, og lokalt. Om det å engasjera seg, vera
tillitsmann, våga stå opp for noko og nokon, og om å tenkja nytt.
Håkon Andersen leia møtet og heldt styr på debatten.

Torunn Tangvald (t.v.) takka Bjørg
Børresen for vel utført sekretærjobb i
akademistyret.
Begge foto: Arve Skutlaberg
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KRIK i Ås menighet samlet på en trening i april 2015. I tillegg til konfirmantene har flere studenter stilt opp
på søndagssamlingene. Her tar studentene Jørgen Salamonsen og Isak Engeset Løfall (foran til venstre) og
de andre KRIK’erne seg en pause i aktivitetene. Magnar Sundfør har funnet seg plass på andre rad.

KRIK i Ås menighet
Vi har nylig avsluttet årets sesong i Ås
menighets KRIK-gruppe. I 2014/15 var det
24 konfirmanter som valgte KRIK som
aktivitet. Det har vært mellom 10 og 20 på
plass i gymsalen på Åsgård skole annenhver søndag kveld siden i oktober i fjor.
KRIK i Ås menighet er i utgangspunktet
et tilbud for alle mellom 13 og 19 år som
liker idrett og friluftsliv i et åpent kristent
miljø. De siste årene har det blitt et tilbud
hovedsakelig for konfirmantene. Magnar
Sundfør har ledet KRIK siden begynnelsen
for ni år siden, mens Geir Krogh ble med
som voksenleder for to år siden.
De siste to årene har vi fått hjelp av to
studenter, Jon-Andre Vegge og Jørgen Salamonsen. Jon-Andre har ledet aktivitetene
mens Jørgen har hatt ansvar for andaktene.
En verdifull hjelp og stor inspirasjon for oss
som har ungdommen bak oss. Jørgen har
brukt nettverket blant studentr og vi har fått
hilse på mange flotte ungdommer som har
fortalt konfirmantene om Jesus og sin tro.
Det har vært et aktivt år hvor vi har blitt
kjent med mange positive ungdommer. De
8

Vi er svært takknemmelige for innsatsen til
student Jon-Andre Vegge
i Ås menighets KRIK
arbeid. Han har lang
erfaring fra barne- og
ungdomsarbeid og er en
ekte KRIK’er. Fra høsten
vil han bli å finne på
Leknes i Lofoten.

faste samlingen på søndagskveldene starter gjerne med dansk kanonball og ulike
stafetter. Deretter er det ulike ballspill, alt
fra hjørnefotball, volleyball og basketball. I
tillegg har vi arrangert en Volleyballturnering hvor også klubben og Ten Sing har stilt
lag. I mars hadde vi skidag på Kongsberg
(omtalt i forrige nr. av Menighetsbladet).
Fra neste år må vi klare oss uten JonAndre Vegge. Han er ferdig på universitet
og har fått jobb i Leknes kommune i Lofoten. Vi er svært takknemlig for den innsatsen han har gjort for ungdomsarbeidet i Ås
menighet.
Resten av oss er imidlertid på plass
igjen til høsten med nye, og forhåpentligvis mange konfirmanter og høy aktivitet i
KRIK Ås menighet.
Magnar Sundfør og Geir Krogh (foto).
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1. rekke f.v.: Sokneprest Georg Børresen, Hanne-Marit Kjus Pettersen, Gudrun Martinsen Treseng, AudHelén Bylterud Værdal, Bjørg Hoel Sæther, Kari Strande, Torild Kjærsrud Steine, Frøydis Nilssen Landfald
og Marit Bruu Ramberg (konfirmert i Nordby). 2. rekke: Hugne Sjo, Dag Bjørnefjell, Ragnar Andersen, Ove
Andersen, Gerd Braathe, Astrid Aas Ostorp, Eva Lilleby Bjørge, Randi Myrhaug Johannessen og Unni Hage
Undeberget. 3. rekke: Arne Løken, Steinar Torgersen, Bjørn Erik Lie, Oddvin Pedersen, Tormod Dahl, Stein
Eriksen og Bjørn Ole Langslet. Jon Landfald og Einar H. Smebye var med på festen, men ikke på bildet.

Gullkonfirmanter i Ås
Søndag 10. mai 1964 var det konfirmasjon i Ås kirke. Nøyaktig på dagen 51 år
seinere var det også gudstjeneste i den
samme kirken; visitasgudstjeneste til og
med. Gullkonfirmantene hadde nok kommet sammen for å feire i fjor, men da var
Ås kirke under oppussing. Derfor ble det
samling i år i stedet. Kantor Jostein Grolid
gjorde en fin gest til en av gullkonfirmantene ved å ta med i gudstjenesten en salme
som Astrid J. Sjo skrev i 1990: «Frå krubba
i Betlehem strålar eit ljos» til Glassmaleriene i Ås kirke.

– I mai i 1964 var vi 55 konfirmanter og
6. desember samme året blei 23 konfirmert.
Begge konfirmantprestene våre er døde,
Henrik Vika og Sverre H. Smebye, men
sokneprest Georg Børresen stilte velvillig opp da nytt «konfirmant-bilde» skulle
tas, sier Hanne-Marit Kjus Pettersen. 26
personer møtte fram til gudstjeneste i Ås
kirke og festsamvær i Vitenparken etterpå.
Det rapporteres om stor gjensynsglede med
tilhørende mimring.
Tekst og Foto: Jon Kr. Øiestad
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Det skjer i Kroer menighet
Kroer Kirke 90 år
Fullsatt kirke søndag 19. april med
folketonemesse og kirkesupé på
Krosser gård.

Et «ad hoc» barnekor var trommet sammen for anledningen. Barna deltok også med tekstlesning og samlet inn
kollekten.

Bare godlåt da Kroer-gutta Tormod Hjermundrud, Torbjørn Nordskaug og Ole Manus Holm dro opp egne låter.

«Gammelprosten» Knut Lein holdt dagens
preken. Han har mange minner fra 15 år i
Kroer menighet.
Kroer AdHockor hadde
trimmet strupene og sang
blant annet den
kjente sangen
«Kom til den
hvitmalte
kirke» som var
som laget for
Kroer kirke.
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Ås Lions Trio ønsket sørget for «ørensfryd», avslappet stemning og utfordrert
dansefoten på låven til Krosser gård. F.v.: Hans Paul Finsrud, trekkspill og el-piano,
Sverre Sildnes, kontrabass og Jan-Ivar Pettersen, gitar.

Kroer Menighetsråds
leder Asbjørn Rønning,
styrte festen.

På kjøkkenøya jobbet blant andre Jorun Anita Bruheim Svendsen, Inger Lise Wærstad (sjekker kaffen)
og Solveig Røed.
Praten går. Her er det god stemning i et rom med sjel.

Gårdfolket Cathrine Glende og Christian Tubås
Andersen fortalte om forbindelsene mellom Krosser
gård og Kroer kirke.

Unge dansere fra Kulturskolen, instruert av Ketil
Gudim.
Til venstre: Forsamlingen på vei inn på gårdstunet.
Kjempevær!
Svend-Kristian Martinsen
Foto: Trond Sildnes & Arve Skutlaberg
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2015
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Ås menighets misjonsprosjekt
Misjonsprosjektet satser på miljøvennlig energi
Biogass
– Nå tar det kun fire minutter å koke kaffevann, sier Ms. Tsige. Takket være landsbyutviklingsprosjektet Ås menighet er en
del av har hun fått tilgang på biogass. Det
har gitt seksbarnsmoren en mye enklere
hverdag. Og det gjelder ikke bare enklere
matlaging. Familien sparer penger som
tidligere ble brukt til å kjøpe parafin til
lamper i huset. I tillegg er lyset fra biogass
røykfritt og sterkt nok til at barna kan
gjøre lekser i den mørke hytta om kvelden.
Folk fra det regionale utviklingskontoret
har vært på besøk hos familien og sett på
biogassanlegget. De ble imponerte over
hvordan denne «nye» teknologien endrer
folks hverdag. De håper at biogass som
fornybar energikilde er kommet for å bli, og
at den etter hvert vil benyttes i mange flere
landsbyer i Vest-Etiopia. Prosjektet som Ås
menighet støtter, vil bidra til dette.

Ms. Tsike koker kaffe med biogass Foto: Zelalem Fufa

Hvordan fungerer biogasstanken?
Biogassen dannes når avføring fra dyr og
mennesker fermenterer sammen med annen
kompost, i en tank under bakken. Metanen
føres så gjennom rør inn i huset. Den har
ingen lukt eller røyk, og kan brukes til mat12

laging og lys. Det som blir igjen i tanken,
brukes som organisk gjødsel av høy
kvalitet. Det betyr man også får økt tilgang
på gjødsel som gir økte avlinger. Tidligere
har Det norske misjonsselskap støttet slike
prosjekt i Kina og på Madagaskar.
Energisparende ovner
For noen måneder siden fikk elleve kvinner i Tole landsby støtte fra prosjektet til
opplæring i å lage energisparende ovner.
De bruker slike ovner i egen husholdning
og kan selge ovner for å få ekstra inntekter.
Seks av de elleve er alenemødre med lite
inntektsbringende arbeid. Kvinnene tjente
til sammen over 6000 etiopiske Birr på
den første produksjonsserien! Dette er over
2000 kroner, og tilsvarer en månedslønning
til en prosjektansatt i en høyere stilling.
Avskoging og lungesykdom
I høylandet i Etiopia er avskoging et stort
problem. De energisparende ovnene lages
av leire slik at de kan holde varmen lenge.
Det reduserer forbruket av brensel og folk
bruker mindre tid og energi på vedhogst.
Ifølge WHO dør fire millioner mennesker årlig av sykdommer forårsaket av røyk
fra åpen ild. Barn under fem år er spesielt
utsatt. Det er jo ofte dem som er på kjøkkenet sammen med mor. Derfor lønner
det seg å investere i biogass. Overgang fra
tradisjonelle ildsteder til biogass gir en stor
helsegevinst.
Midlene fra Ås menighet er med på å
gjør livet enklere og mer miljøvennlig for
mange i Vest-Etiopia!
Sylvi Haldorsen og misjonær Sophie-Küspert
Rakotondrainy, koordinator for på Ås menighets
landsbyprosjekt Green LiP i Vest-Etiopia
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Hilde Margrethe Voll. Foto: Hanna Ådnøy Remmen.

Troens fellesskap
gir tilhørighet
Jeg ble minnet om noe jeg opplevde for
mange år siden. Det gjorde sterkt inntrykk
på meg da, og gjør det ennå: Hvordan
gudstjenester og andakter blant demensrammede skaper tilhørighet, glede og
trygghet – opplevelse av at «dette er også
mitt!» Selv om mye av det kognitive svikter
hos demensrammede, sitter mye igjen. I
ritualer, musikk, bibelord og sansing ligger
sterke ankerfester for troen. Smaken av vin
og brød er ikke bare for hodet, men for hele
mennesket. Det er hele mennesket som er
frelst av nåde, og hele mennesket som sanser og erfarer. Følelser blir aldri demente.
Følelser er en felles arv, en gave fra Vår
Skaper. Vi som er så heldige å få jobbe i
sykehjem, opplever dette hver dag.
Vi kan kalle ham Per
På skjelvende bein sto han der, bakerst i
stua på sykehjemmet. Andakten var snart
over. Sanger var sunget, bibelord lest, og
bønner bedt. Til slutt skulle presten lyse
gamle Arons velsignelse over flokken:
«Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg
nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi
deg fred.»

Det var da han, som den eneste, hadde
reist deg. Hukommelsen satt i knirkende
knehaser: Opp og stå når du skal ta imot
Velsignelsen! En mannsstemme fra bakerste stolrad blandet seg med prestens, som i
et talekor. Slik ble også hun velsignet.
Etterpå ranket han seg, og ropte tvers
over den store stua: «HØRTE DU MEG,
PREST? JEG KUNNE DEN!» Noen skvatt
til, ble flaue på hans vegne. Men stoltheten
og gleden i Pers ansikt var ikke til å ta feil
av. Dette hadde han maktet!
«JA, JEG HØRTE DEG, PER!» ropte
presten tilbake. Da satte han seg forsiktig,
fremdeles smilende. Han kunne den, og
han var hørt. Pers glede tar jeg med meg,
som en dyrebar visdom. Så frigjørende kan
troen være!
Alltid Alice
Jeg har nettopp sett
filmen «Still Alice»,
laget etter boka
med samme navn.
Forfatter er Lisa
Genova, og på norsk
heter den «Alltid
Alice». Bok og film
beskriver en 50-årig
psykologiprofessor
som får Alzheimers
sykdom.
Hennes
fortvilelse står mot en tydelig bakgrunn
som handler om menneskeverd. Gå og se
filmen, og les boka! 70–80 % av norske
sykehjemsbeboere har en eller annen form
for demens.
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Hilde Margrethe Voll,
sykehjemsprest.
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Det skjer i Nordby menighet

Fra menigheten sinn familiemiddag på menighetssenteret 22. april. Foto: Timea Bakay Holby.

Familiefredag
Kjøp sommerblomstene på
GARTNERIUTSALGET

Melby Gård
og gartneri

I vår har Nordby menighet arrangert Familiemiddag en gang i måneden, knyttet til
samlingene i Nordby gospel på menighetssenteret. Vi pleier å være 25 stykker. Et flott
fellesskapsbyggende tiltak.
Timea Bakay Holby,
kateket i Nordby

Du finner oss på fylkesveien
mellom Nygård og Wassum.
Utsalg også på Vinterbrosenteret.
Tlf.: 64 94 63 20 / 901 67 525

Kirketreffet i Nordby
Kirketreffet i Nordby kirke annen hver torsdag, har tatt sommerferie. Men vi starter
opp igjen torsdag 3. september kl. 12. Da
er alle hjertelig velkommen! Programmet
er som før: først andakt i Nordby kirke, så
formiddagsmat i Nordby Menighetssenter.
Så følger kirketreff på følgende torsdager:
17.09., 01.10., 15.10., 29.10., 12.11. og 26.11.
Nordby menighet
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Timea Bakay Holby
vigsles som kateket 21. juni
Timea Bakay Holby skal vigsles som
kateket under gudstjenesten i Nordby kirke
søndag 21. juni. Det blir en festgudstjeneste
med biskop Atle Sommerfeldt, prost Hege
E. Fagermoen, sokneprest Sigurd A. Bakke
og kantor Hilde Veidahl Wang.
– Det har vært en travel vår i Nordby
menighet, sier Timea til Menighetsbladet.
– Nå i mai og juni fullfører vi vårt andre
babysangkurs for semesteret. Vi har også
fått i gang Familiemiddag en gang i måneden, knyttet til samlingene i Nordby gospel.
Vi pleier å være 25 deltakere, med stort og
smått!
Hva skjer i Nordby i høstsemesteret?
– Vi starter med skolestartgudstjeneste
søndag 23. august kl. 11 i Nordby kirke.
Da deler vi også ut 6-årsboka. Nettopp nå
legger vi planene for utdeling av 4-årsbok
og årets Lys våken-arrangement. Barnegospelkoret fortsetter til høsten, men det
blir endring i ledelse. Vi skal også fortsette
med Babysangkursene. De er godt etablert
i Nordby. Oppstart torsdag 3. september,
tenker jeg.
Timea Bakay Holby kom til Nordby
menighet som trosopplærer høsten 2012.
Nå er hun trosopplæringsleder for alle
tre menighetene i Ås kommune, og leder
Enhetsutvalg for trosopplæring.
Hvordan planlegger dere trosopplæringen?
– Enhetsutvalget og vi ansatte jobber med
planene nå. For barn fra 8 års alder fortsette vi med felles arrangementer for Ås,
Nordby og Kroer. For barn under 8 år er
trosopplæringen knyttet til den lokale
menigheten. Utfordringen er å drive de

forskjellige aktivitetene samtidig som vi
skriver planen. Jeg opplever det som en
særlig utfordring å opprettholde det lokale
arbeidet i Nordby, samtidig som jeg skal
lede trosopplæringsarbeidet i hele kommunen. Barne- og ungdomsarbeidet i Nordby menighet er sårbart.
Arve Skutlaberg

Konfirmasjonsgudstjenester
i Nordby menighet
Lørdag 5. og søndag 6. september holdes
det hele fem konfirmasjonsgudstjenester i
Nordby kirke. De tre første er på lørdag kl.
10, 12 og 14, mens de to siste holdes søndag
kl. 11 og 13.
Vel møtt til konfirmasjon! Konfirmantlistene legges ut på www.nordbykirke.no,
og blir publisert i august-nummeret av
Menighetsbladet.
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Knut Helge Kråkenes Moe,
ungdomsprest i Nordby
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Bispevisitas i Ås
Hvert 7.–8. år kommer biskopen på visitas.
En visitas er rett og slett et tilsyn. Biskopen
er ansvarlig for hvordan kirkene i bispedømmet ufører sine oppgaver. Kirkelederen vil
se til at alt fungerer som det skal. Visitasen
er også et besøk til inspirasjon og glede for
oss som blir visitert.
Visitasen starter med en nattverdgudstjeneste i en av kirkene. Denne gangen var
gudstjenesten i Nordby, og ble gjennomført
av sokneprest Sigurd Bakke, sammen med
biskopen. Deretter møter biskopen alle de
ansatte i kirkene i Ås fellesrådsområde.
Lenge før biskopen kommer på visitas,
har vi ansatte i kirkene her i Ås forberedt et
program med utgangspunktet: Hva ønsker
vi å vise biskopen av alt det som vi driver
med? Vi må gjøre et utvalg, for det er ikke
plass til alt. Vi valgte å lage et program
hvor vi ville vise biskopen områder hvor vi
allerede er inne, men hvor vi gjerne vil bli
bedre. Først og fremst var dette vårt forhold
til grunnskolene i Ås. Vi har et godt forhold
til skolen og lange tradisjoner med skolegudstjenester i adventstiden. Vi kan godt
tenke oss å utvide dette samarbeidet. Derfor
la vi til rette for at biskopen fikk møte en
skoleklasse på Nordbytun ungdomsskole
og fikk snakke med lærerne på skolen,
samtidig som leder for skole og oppvekst i
Ås kommune, Ellen Benestad, inviterte oss
til møte med rektorer og inspektører. Det
samme gjaldt kommunens asylmottak på
Bjørnebekk. Her har vi kontakt, men ønsker
å bli bedre. Derfor var det naturlig med et
møte med ledelse og beboere på mottaket.
Biskopen hadde også møte med ledelsen på
Vinterbrosenteret. Der har ungdomsprest
Knut Helge Kråkenes Moe et tilbud for
ungdom på biblioteket.
Miljø og grønne menigheter er et av
kirkens satsingsområder. Derfor var det
naturlig å få til et møte med ledelsen på universitetet i Ås, sammen med studentprest
16

Bispevisitasen i Ås blei avslutta på kjøkkenet i
Arbeidskirken. Her serverer Astri M. Fyksen,
Gerda Røed og Birthe Østergaard, alle fra Ås Bygdekvinnelag, de siste kakestykkene til biskop, prost
og sokneprest. Foto: Jon Kr. Øiestad

Øystein Spilling. Dette var også tema på et
folkemøte i Vitenparken.
En arbeidslunsj med ordfører og rådmann er også en fast programpost under
en visitas. Kommunen finansierer 2/3 av
den lokale kirkes økonomi. Felles drøfting
av forvaltning og prioriterte oppgaver er
derfor nødvendig.
I tillegg til alt dette har biskopen møter
med menighetsrådene og fellesrådet. Han
var med på kulturkveld sammen med Ås
kulturskole og kor i kirken. Han møtte
ungdomsklubben, KRIK, konfirmantene
og Ten Sing, og var med på Familiefredag
i Ås arbeidskirke, der unge familier samles
til middag og program for små og store en
gang i måneden.
Biskop Atle Sommerfeldt hadde samtaler
med hver enkelt av de vigslede medarbeiderne i kirken. Her hos oss er det prester
og kateketer. Visitasen ble avsluttet med
festgudstjeneste i Ås kirke. Deretter var det
kirkekaffe. Der holdt biskopen sitt visitasforedrag. Det er en rapport om hva han har
sett og opplevd, samtidig som det peker på
områder der det kan satses mer og bedre.
Fra mitt ståsted ble dette en festlig og
inspirerende uke. Vi fikk mange bekreftelser på at kirken i Ås betyr mye for mange.
Samtidig fikk vi gode utfordringer til hvordan vi kan bli enda bedre.
Tekst: Georg Børresen, sokneprest i Ås
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Biskop Atle Sommerfeldt med følge besøkte
ungdomsarbeidet i Ås menighet, KRIK, Ten Sing
og Klubben. Ten Sing hadde sang- og danse-opptreden, og klarte å engasjere to biskoper, en prost
og 70 ungdommer i den velkjente Whiplash-dansen.
Biskopen fikk se at de unge rører på seg i Ås menighet. Foto: Jenny Marie Ågedal

De hvitkledte ledet menighetet ut på kirketrappa
etter gudstjenesten. Framme f.v.: ungdomsprest
i Nordby: Knut Helge Kråkenes Moe, sokneprest
i Nordby Sigurd A. Bakke, prest Anette Cecilie
Nylænder, prost Hege E. Fagermoen. Bak f.v.:
sokneprest i Ås Georg Børresen, kateket i Ås og
Kroer Jenny Marie Ågedal. Og konfirmantene
Sofie Sleipnes, Ole Didrik Krogh, Stina Norderval
Stafseth og Sofie Riis Langhammer.

Biskop Atle Sommerfeldt (t.h.) håndhilste på menigheten, sammen med ordfører Johan Alnes og prost
Hege E. Fagermoen.
Nattverd under visitasgudstjenesten 10. mai i Ås
kirke. Fire konfirmanter var medhjelpere. Her
assisterer Stina Norderval Stafseth og Sofie Sleipnes med utdelingen framme i kirken. Konfirmant
Christine Julia Lange spilte fiolin i orkesteret.
Under hele gudstjenesten sto hun framme i kordøra,
sammen med fløytist Anne Christine Pittet Grolid.

Ås kirkekor, orkesteret, solist Elisabet Voll Ådnøy
og kantor Jostein Grolid fikk trampeklapp for Misa
Campesina.
Tekst og foto: Arve Skutlaberg.
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både listestemmer og personstemmer. Her
vil hvert kryss, hvert navn og hver stemme
telle.

Spennende kirkevalg i Borg
To lister til Bispedømmerådet!
Det blir to lister å velge mellom når du
skal velge kandidater til nytt bispedømmeråd og kirkemøtet 13. eller 14.september
i år. Nominasjonskomiteens liste og Åpen
folkekirkes liste. Nå gjenstår jobben med å
mobilisere velgerne!
Valgrådet har godkjent Åpen folkekirkes
kandidatliste for leke kandidater til Borg
bispedømmeråd og kirkemøtet. For første
gang har vi to lister og forholdstallsvalg.
I løpet av nominasjonsprosessen trakk to
kandidater seg fra nominasjonskomitéens
liste for å stå på Åpen folkekirkes liste. Det
blir ingen endringer i de endelige kandidatlistene for lek kirkelig tilsatte og geistlige.
– Med to lister får velgerne mange kandidater og mye kompetanse å velge mellom,
sier Grete Mugaas, leder av valgrådet i
Borg. Vi går et spennende kirkevalg i møte!
Gode valgmuligheter for velgerne
Ved valget til Borg bispedømmeråd velger
du én av de to listene. Du kan gi en ekstra
personstemme til tre kandidater på listen.
Du kan også føre opp tre kandidater fra
den andre listen. I opptellingen teller man

Valgrådet trenger dugnadshjelp!
Vil laget/koret/organisasjonen din tjene
penger på å telle stemmer?
I bispedømmerådsvalget skal over
10 000 stemmer telles. Bispedømmet har
bestemt å lyse ut store deler av jobben til
frivillige lag eller organisasjoner. Det dreier
seg om kveldsskift fra kl. 17 til 21 torsdag
og fredag 17. og 18. september, samt to skift
18

Fakta om kirkevalget 2015
Kirkevalget 13. og 14 september 2015
berører 420 881 kirkemedlemmer over 15
år i Borg. Alle disse har stemmerett og
vil få tilsendt valgkort rundt 10. august.
Ved forrige valg deltok 10,8 % av kirkemedlemmene. Målet er et enda større
engasjement i 2015. Kirkevalget er både
lokalt, regionalt og nasjonalt. I Borg skal
det velges menighetsråd i 114 menigheter.
Regionalt velges Borg bispedømmeråd
og Borg bispedømmes representanter til
Kirkemøtet, det øverste styrende organet i
Den norske kirke.
Nominasjonskomitéens liste ble trykket i
nr. 2 av Menighetsbladet, s. 16.
Åpen folkekirkes liste
Åpen folkekirke vil sikre at Den norske
kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Åpen folkekirke
vil arbeide for at også likekjønnede par
kan gifte seg i kirken. Åpen folkekirke har
lagt vekt på en bredt sammensatt liste der
begge kjønn er likt representert og med god
aldersspredning. Listen har representanter
fra hele bispedømmet og kandidatenes bakgrunn er variert.

på lørdag 19. og søndag 20. september. Vi
trenger 24 personer på hvert skift. Høyst
halvparten altså 12 av dem kan være mellom
15 og 18 år. Timeprisen er 150 kroner per
person. Interesserte må også kunne stille til
telling mandag og tirsdag kveld 21. og 22.
september ved behov. Kontakt valgmedarbeider Karianne Hjørnevik Nes på tlf. 480
51 010 eller epost: kn726@kirken.no
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Åpen Folkekirkes liste består av følgende
kandidater i prioritert rekkefølge:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Navn
Karin Elin Berg
Pål Antonsen
Marianne Skadal
Trine Britt Nordstrøm
Line Halvorsrud
Rolf Reikvam
Øyvind K. Jørgensen
Solveig Julie Mysen
Kjetil Hafstad
Liv Hesjadalen
Nils Øby
Helge Ranvik
Torild Sølvik Jensen
Maja A. Osberg

Menighet
Østre Fredrikstad
Sarpsborg
Moss
Skedsmo
Bjørkelangen
Sørum
Rolvsøy
Sarpsborg
Kråkerøy
Rygge
Skjebergdalen
Rygge
Strømmen
Rygge

Kandidatliste til
menighetsrådsvalgene i Ås
13.–14. september er det valg av nye menighetsråd i Ås, Nordby og Kroer. I augustnummeret av Menighetsbladet blir kandidatene presenterte, men her er navnelistene:
Ås menighet
1 Halvor Aarrestad, 69 år
2 Lise Marit M. Bjørnereim, 43 år
3 Jan Fredrik Holmqvist, 62 år
4 Ellen Ulvik Hansen, 39 år
5 Knut Bjørn Stokke, 49 år
6 Jenny Marie Schea Langseter, 28 år
7 Jens B. Aune, 57 år
8 Gro Mette Rønningen, 64 år
9 Arnt Øybekk, 66 år
10 Bjørg Moen Winnem, 63 år
11 Geir Waldeland, 26 år
12 Sidsel Gaarder, 52 år
13 Holger Lange, 52 år
14 Astri M. Fyksen, 69 år
15 Astrid Rangøy Mo, 74 år

Prosti
Fredrikstad Domprosti
Sarpsborg
Vestre Borgesyssel
Nedre Romerike
Østre Romerike
Østre Romerike
Fredrikstad Domprosti
Sarpsborg
Fredrikstad Domprosti
Vestre Borgesyssel
Sarpsborg
Vestre Borgesyssel
Nedre Romerike
Vestre Borgesyssel

Alder
36
55
21
56
24
67
52
28
69
63
52
64
70
21

Nordby menighet
1 Olav Aardalsbakke, 71 år
2 Torbjørg Refsnes Jørgensen, 63 år
3 Cathrine Wilhelmsen, 46 år
4 May Østby Aardalsbakke, 77 år
5 Bente Haukalid Jønvik, 62 år
6 Sissel Beate Samuelsen, 47 år
7 Randi Sandsmark, 42 år
8 Kåre Lauvli, 62 år
9 Jorunn Irene Knutsen, 68 år
10 Tom Møller, 62 år
Kroer menighet
1 Svend-Kristian Martinsen, 69 år
2 Inger-Lise Norseth Stubberud, 38 år
3 Geir Tutturen, 55 år
4 Alexander Krohg Plur, 58 år
5 Hans Gåvim Aschim, 66 år
6 Åse Laila Lundemo Snåre, 56 år
7 Arne Birger Martinsen, 67 år
8 Sigrid Hjørnegård, 49 år
9 Asbjørn Rønning, 59 år
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Kirkevergens hjørne
Utvendig arbeid på Ås kirke
Ikke før er vi ferdige med innvendig
oppussing av Ås kirke, så er vi i gang med
utvendig arbeid på den samme kirka. En
ekstern rapport viser at det er behov for å
rehabilitere tak og fasader på kirka. Og med
tilsagn på rentekompensasjonslån, er finansieringen på plass.
Vi har nå engasjert prosjektleder og
bistand til beskrivelse av arbeidet. Planleggingen er startet, og vi satser på å få utført
arbeidet i sommerhalvåret 2016.
Nytt fra personalfronten
Ingar Gulliksen slutter som kirkegårdsarbeider etter 12,5 års trofast tjeneste hos oss.
Vi takker for følget, og ønsker han alt godt
i pensjonistenes rekker.
Ny kirkegårdsarbeider heter Eirik
Rustad. Han bor på Vinterbro og arbeider i
dag i et vikariat ved Ski kirkelige fellesråd.
Han starter i jobben hos oss 1. juni.
Også i sommer har vi ansatt flere ungdommer som sommervikarer på kirkegårdene. De gjør alle en flott jobb med grasklipping og annet forefallende arbeid.
Kirkegårdene og plantefeltene
Vi vil også minne om bestemmelsene for
plantefelt på graver.
Kirkegårdsvedtektene gir anledning til å
opparbeide et plantefelt foran gravminnet/
gravsteinen. Bedetet må ikke være bredere
enn gravminnets bredde, og det kan ikke
stikke lengre fram enn 60 cm målt fra gravminnets bakkant. Vekstene som plantes, må
ikke overstige gravminnets høyde, eller ha
grener som går ut over plantefeltet.
Det er videre anledning til å ramme
inn plantefeltet med en delt, tilhugget
natursteinskant som flukter med terrenget
omkring. Det er av drifts- og sikkerhetsmessige hensyn ikke tillatt å legge små stei20

Kirkeverge i Ås, Astrid Holmsen Krogh. Foto: Geir
Krogh.

ner/rullesteiner rundt plantefeltet. Dersom
det er lagt små steiner rundt gravstedet som
du har ansvar for, ber vi deg fjerne disse.
Eventuelt kan steinene legges inn i plantefeltet, foran gravsteinen.
Astrid Holmsen Krogh,
kirkeverge i Ås

Åpen kirke i nesten hele juli
Ås menighetsråd har bestemt at Ås kirke
skal være åpen på dagtid i juli, kl. 12–18.
Utvalget for Åpen kirke organiserer dette.
En forutsetning er at vi får verter til å sitte i
kirken disse dagene. Det tror vi skal gå bra.
Arbeidet er godt i gang allerede. Men i uke
29, 13.–19. juli, må kirken holde stengt på
grunn av malearbeider. Da skal kirkebenkene få et nytt strøk, og ikke minst tørke!
Ås kirke vil også være åpen i forbindelse med Allehelgen, 31. oktober og 1.
november. Fredag 30. oktober arrangerer
Utvalget for Åpen kirke den tradisjonelle
Allehelgenkonserten i kirken. Dette er et
samarbeide med Kulturskolen i Ås, og med
økonomisk støtte fra Ås kommune og Ås
Sanitetsforening.
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Nils Standal

Lesehjørne

Bibliotekaren i Ås ny sjef i Vestby
Linda Rasten tok for eit par år sidan initiativ til å laga biblioteksider i Menighetsbladet, med fleire av dei tilsette som
bidragsytarar. Men når lesarane får dette
bladet i hendene, har Ås-bibliotekaren alt
flytta på seg. Sørover til Vestby, og oppover
som biblioteksjef. - Det kan nok tenkes at
sommerlektyren min i år blir kommunedokumenter. Det er mye nytt å sette seg inn
i, seier ho til Menighetsbladet.
Kor lenge har du arbeidd i Ås?
– 14 år. Jeg startet i 2001.
Har biblioteket endra seg på desse åra?
– Ja, en god del. Vi formidler kultur på flere
typer medier: e-bøker og film, for eksempel. Og lånesystemet er automatisert. Men
fremdeles er bøkene viktigst.
Korleis finn folk fram til gode bøker?
– Mange følger med på bokomtaler i aviser,
radio og på TV. Men vi som jobber her, får
også mange spørsmål. Da må vi snakke litt
med låneren, og høre hva vedkommende
interesserer seg for. Kvinner er ofte bedre
orienterte enn menn, og låner flere bøker.
Kvinnene bærer kultur-Norge! Men litt
forbedring er det kanskje også på herresiden: Det er sjeldnere å oppleve at menn
kommer for å låne med konas lånekort!
Har du ei favorittbok?
– Datteren min er 6 år. Så for tiden går det
i litteratur som både hun og jeg kan like.
Bøker i Løveunge-serien er fine for barn
som nettopp har knekt lesekoden. Den
engelske forfatteren Hilary Mary Mantel

skriver fantastiske historiske romaner.
Hun er i gang med en trilogi fra Henrik
VIIIs hoff i 1500-tallets England. De to
første bøkene (‘Ulvetid’ og ‘Falkejakt’) har
begge blitt belønnet med Bookerprisen.
Amerikaneren Adam Hochschild er journalist og fagbokforfatter. Boken hans om
det belgiske koloniveldet i Kongo (‘Kong
Leopolds arv’), kan anbefales.
Arve Skutlaberg

Åpningstider
Ås :
Mandag-torsdag
Fredag-lørdag

10-18
10-15

Nordby: Tirsdag og torsdag
Onsdag og fredag
Lørdag

10-19
10-16
10-15
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Perfekt som
faddergave!

Bestill på barnas@sondagsskolen.no eller på telefon 22 08 71 00
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Menighetsbladets grønne spalte

s rbeidskirke

Loppemarked
28.-29. august
Loppemarkedet i Ås menighet er i startgropa, for 41. gang! Tid: 28.-29. august.
Markedsplass: Ås arbeidskirke. Innlevering av lopper: fra mandag 24. august til
onsdag 26. august. Kommer det mange?
Absolutt!
Mer enn 100 frivillige er involvert for en
god sak. – I år er det ryddet plass til flere
salgstelt ute, sier loppegeneral Sissel
Brandtzæg til Menighetsbladet. Det er jobber nok til alle som vil hjelpe til, både på
forhånd, under markedet og etterpå. Hvis
du ikke liker å selge lopper, er det mange
andre oppgaver: Rigging, baking, sortering, rydding etc. Det er oppgaver til alle,
uansett hvor mye du kan tenke seg å være
med. Under arbeidet med loppemarkedet,
har vi det veldig hyggelig. Ved å dra lasset sammen med andre, blir du kjent med
nye mennesker, og bedre kjent med dem du
kjenner fra før!
Rigging og rydding
Vi trenger folk til en riggedag for å gjøre
klar til loppemarkedet. Det skjer fra lørdag
22. august. Det meste av ryddingen etter
loppemarkedet skjer før gudstjenesten
søndag 30. august.

Slik så loppehagen (Edens Hage) ut under loppemarkedet i 2014. Foto: Erling Fløistad.

Levering av lopper
Det beste er hvis du selv leverer loppene i/
ved Arbeidskirka. Vi tar imot fra mandag
24. august til onsdag 26. august. Hvis noen
gjerne vil bli kvitt lopper allerede nå, kontakt Niels Thyge Nielsen på tlf. 971 46 741
eller e-post: nielsthyge@yahoo.no. Han er
også behjelpelig med henting.
Meld deg til tjeneste!
Vil du også være med og gjøre en innsats
under årets loppemarked? Kontakt Sissel
Brandtzæg på tlf. 924 12 051 eller e-post:
sissel.brandtzaeg@gmail.com. Fortell hva
du har mest lyst til å gjøre, og når det passer
for deg å gjøre en innsats.
Loppemarkedkomitéen

LOPPEMARKED ER LOKAL RESIRKULERING AV RESSURSER
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2015

23

Slitarane, f.v.: Åshild Utvik, Gunder Skiaker, Georg Børresen, Erling Ulvik, Jan Ferstad, Birgit Aarrestad,
Gunleiv Sæland og Gunhild Moen. Bjørg Ulvik sto for brynning og dugnadskost.

Laurdag 9. mai var det nybrotsdugnad for å
laga plen langs vestveggen av Arbeidskirka.
Grovarbeidet var alt unnagjort. Gjengen på
biletet gauv laus med rå handemakt, krafser, spadar, river og trillebårer for å grava
fram, velta opp, plukka saman og køyra
bort stein. Den brukte vi som pukk for
utviding av veg og parkeringsplass. Stadig
dukka det opp ny stein der vi alt hadde reinska! For ikkje å snakka om stubbar, røter,
mosedottar og torvflak. Gunder Skiaker
stilte med tre traktorar, subuslass, planeringsskjær, såmaskin og motorsag. Klokka
15 var plenen sådd. Tre timar seinare regna
det, som skrive står.
Erling Ulvik i Loppemarkedkomitéen
var bas for arbeidet. – Plenen blir en solid
utviding av Arbeidskirkas uteområde, seier
han til Menighetsbladet. – Her blir mye fest
og moro. Jeg ser for meg offisiell åpning av
uteplassen under en gigantisk kirkekaffe i
august! Kanskje noen med grønne fingre
24

kan få til en liten urtehage ved siden av
steinene i plenhjørnet? En viktig bonus er
at kirka får bedre rømningsveger.
Men det er vel loppeplen vi lagar?
– Ja da. Vi har behov for mer praktisk plass
under loppemarkedet i august. På den nye
plenen får vi rom til et lagertelt for møbler
og store ting, samt to store salgstelt. I tillegg
kan vi ha salgsboder under parasoller/
markiser langs kirkeveggen. Og når været
er på vår side, kan det bli utekafé på nye
grønne enger!
Vert plenen speleklar til loppemarknaden?
– Det går fint! Folk må gjerne komme og se.
Men enda viktigere er det at mange melder
seg til større og mindre dugnadsjobber ved
årets Loppemarked. Det blir et fantastisk
og sosialt eventyr, en god anledning til å bli
godt kjent med mange kjekke folk som er
glad i Ås arbeidskirke.
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Arve Skutlaberg

Redaksjonsmedlem fra
Nordby
Menighetsbladet trenger mer stoff om det
som skjer i Nordby menighet.
Kan du være vår nye frivillige medarbeider som skriver og fotograferer fra Nordby,
Nesset, Kjærnes, Nebba, Vinterbro, Sjøskogen, Fålesloreåsen, Nøstvedt, Nygård,
Solberg, Steinsletta og Tandbergløkka?
Gjerne andre steder også, der det skjer noe
spennende som folk vil like å lese om!
Folketallet i Nordby menighet vokser
sterkt, og menighetens tilbud øker. Menighetsbladet må øke bemanningen i redaksjonen for å følge med i svingene.
Vi har 6 redaksjonsmøter i året, ett for
hvert nummer vi gir ut. Bladet kommer
med 32 sider hver gang, med god trykk i
7100 eksemplarer.
Bli med i dugnadsgjengen vår! Kontakt
oss på as.menblad@online.no eller snakk
med Olav Aardalsbakke i Nordby menighetsråd.
Redaksjonen

Quiz
1. Hva heter munkeordenen som pave
Frans kommer fra, og som har navn
etter Frans av Assisi?
2. Hvilken bibelsk person fikk navnet
Israel av Gud?
3. Hvem skrev Apostlenes Gjerninger?
4. Hvor bodde Maria, Marta og Lasarus?
5. Er det flest shiamuslimer eller sunnimuslimer i Iran?
6. Myanmar ble tidligere kalt?
7. Hva heter verdens minste hunderase?
8. Hvilket ord skal vi fram til? Hovedstad
i verdens yngste selvstendige land og
tittel på sang av Knudsen og Ludvigsen.
9. I hvilket år ble prinsesse Märtha Louise
født?
10. Hvilke to turisthytter er de vanligste
utgangspunktene for turer til Galdhøpiggen?
Quizmester: Atle Eikeland

Svarene finner du på side 27.

Kirkeskyss
Har du behov for kirkeskyss i Ås eller Kroer?
Ring diakoniutvalget på tlf. 950 04 667.

www.asbank.no
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2015
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Er du kjent i Ås?

Er du kjent i Ås?
«Soknepresten drar på krus». Det må være
en passende tekst til dette bildet. Georg
Børresen fortjener virkelig en pust i bakken nå etter å ha hatt Biskopen på visitasbesøk ei hel uke i mai. Det ville kanskje
være naturlig å spørre hvilket «cruise» han
skal på? Det gjør vi ikke, for det er viktig
å respektere privatlivets fred. Spørsmålet
derimot blir: hvor er det sokneprest Georg
Børresen drar sine krus? Noen synes kanskje at oppgaven er litt vanskelig. Derfor
tar vi med to bilder denne gangen. På det

ene sitter han med ryggen mot sør, på det
andre går han mot nord. Send svaret til
as.menblad@online.no og lykke til med ny
stedsjakt.
Det var mange, og bare riktige, svar på
den forrige oppgaven med navnet på potetkjellerens eier ved Børsumveien, og at baksida av skiltet angir 30 km/t. Vinnere denne
gangen blei: Eva Revhaug (skulle bare
mangle!), Dag Ivar Findreng, Aase Fossum
Kvarme, Jan Solli og Ingrid Langhammer
Pettersen. Gratulerer og velkommen til å
delta igjen!
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

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.

Løsning på forrige oppgave: Fotografen var på tur
på Børsumveien. På baksiden av skiltene står det
30. Potetkjelleren tilhører Hans Erik Strømnes.
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Ring og bestill: 64 94 63 29
www.liahoi.no
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Vil du utgjøre en forskjell?
Ditt nærvær
kan gi andre håp.

Kurs for nye frivillige til vår krisetjeneste på telefon og internett
starter i Askim og Greåker. Vi søker deg som er over 20 år, har
tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg. Ta kontakt i dag for mer
informasjon.
Send e-post til borg@kirkens-sos.no eller ring 69 100 500.

Menighetsbladet trenger bladbud

Ås kirke har fått ny salmenummertavle. Foto: Arve
Skutlaberg.

Fasit til Quiz på side 25:
1. Fransiskanerordenen. 2. Jakob (sønn av Isak). 3.
Lukas (samme som Lukasevangeliet). 4. Betania. 5.
Shiamuslimer. 6. Burma. 7. Chihuahua. 8. Juba. 9.
1971. 10. Juvasshytta og Spiterstulen.

Menighetsbladet trenger bladbud på to ruter
i Ås og fire ruter i Nordby:
• Fagerliveien/Grusveien/Parkveien (Ås)
• Moerveien/Skoleveien (Ås)
• Kjærnesveien/Nebbaveien med sideveier
(Nordby)
• Nesset og Bekk (Nordby)
• Granheimtunet, alle blokkene (Nordby)
• Nygårdsåsen (Nordby)
Rutene kan deles og tilpasses, alt etter hvem
som melder seg til tjeneste. Det beste er at
folk som bor på de aktuelle stedene, melder
seg, slik at vi får lokalkjente folk. En runde
med Menighetsbladet er bare en fin kveldstur 3 ganger hvert halvår!
Kontakt: Olav Aardalsbakke, e-post:
oaardals@online.no, tlf. 905 18 577.

Her klipper
pp vi både
damer og menn i alle aldre!
e!
Rådhusplassen 29 (Ås kvartal)
Telefon: 64 94 42 00
www.galleriet-frisor.no
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Servicesidene
Brann/større ulykker
Politi
Ambulanse
Legevakt
Follo politistasjon
Kirkens SOS
Krisesentret
Drosje
Ås kommune servicetorget
Kirkekontoret i Ås
Kirkekontoret i Nordby
Kirkevergen i Ås

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

BIBLIOTEK
Besøk Ås bibliotek og Nordby filial
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
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64 94 10 95

Galleriet Frisør
Ås kvartal, Rådhusplassen 29
www.galleriet-frisor.no

64 94 42 00

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

64 94 08 00

HELSE OG VELVÆRE
Hverdagsluksus – for en bedre hverdag
Raveien 2 i Ås sentrum, 2. etg
413 49 822
Klassisk massasje m/ laserbehandling, aromamassasje – antistressbehandling, 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
Alt i elektriske installasjoner

64 94 10 65

Ås Glassmesterforretning A/S
Gamleveien 1
64 94 04 10
Bygg – bil – blyglass – speil – persienner og markiser
INTERIØR
Fargerike Ås, Skoleveien 2
64 94 06 50
Stoffer – søm – maling – tapet – gulv –
hjembesøk – håndverk
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
Torderudveien 25
Privatpraktiserende jordmor
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911 35 380

KONSULENTER

TANNLEGER

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! E-post: arve.skutlaberg@dknett.no

Tannlege Ingeborg Bihaug og tannpleier
Hilde Skjeseth, Brekkeveien 18 64 94 10 48
(kveldsåpent mandager)

RENHOLDSTJENESTER
Vinterbro Renhold AS
943 19 740
Flyttevask, visningsvask, vindusvask,
kontorvask.
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
Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B

64 94 04 67

64 94 00 07

Vinterbro Renhold AS

Flyttevask, visningsvask, vindusvask,
kontorvask.
www.vinterbrorenhold.no.
Tlf.: 943 19 740

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, konfirmasjon,
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt: Bjørg
Christensen, bjorg.christensen26@gmail.com,
tlf. 64 94 68 07,
mobil 920 20 576
Ås arbeidskirke, Drottvn. 41
Utleie til private selskaper ved dåp, konfirmasjon,
jubileum, minnesamvær m.m. Fast og tilfeldig
utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter,
konserter, møter, kurs og seminarer.
Kontakt Svein Rindal (utleieansvarlig):
e-post: r234sv@gmail.com, mobil: 924 22 079
Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfirmasjon o.l.
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, SvendKristian Martinsen, Arve Skutlaberg, 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: 7100.
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås. Trykk og innbinding: 07 Gruppen AS.
Leveringsfrist neste nummer: 3. august 2015.
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SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Elvira Roterud Espe
Storm Gorseth Jerven
Emma Johanne Koch
Jakob August Koch
Liv Anette Koch
Caroline Krogstad
Marie Elise Stave Larsen
Johanna Lindquist
Signe Mordt
Angelica Neess-Blad

Døpte
Alma Ostorp Dønhaug
Lilly Mortensen-Bogstrand
(døpt i Kråkstad kirke)
Hanna Victoria Schjerven
Leona Schjerven
Alexandra Halvorsen Sølvberg
Victoria Hornnæss Thorstensen (døpt i Mortensrud kirke)

Døde
Sigrid Røed

Døde
Inger Marie Blien
Bjarne Braathe
Svend Erik Møller (bisatt i
Nordby kirke)
Haldis Kristine Pettersson
(bisatt i Nordby kirke)
Ingeborg Skaland
Arne Hallvard Sletbak
Erik Steenberg
Inger Marie Syversen
Bodil Kristin Aamo

Døde
Martin Engebråten
Fredrik Stensby Preinstad

Vi ønsker å gi den beste hjelp
og veiledning
www.bgr.no • Telefon 64 95 16 65 – hele døgnet
Familieeid byrå for hele Follo
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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
Kirketjener/klokker: Helge Karl Nyhamn
Tlf.: 410 00 039. E-post: helge.karl@gmail.com
Kroer kirke, Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf.: 64 94 36 05.

www.as.kirken.no

Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Marit Børset Aalde.
Drottveien 6, 1430 Ås. Tlf. priv.: 468 22 039.
Saksbehandler: Hanne-Marit 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
Kateket: 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.
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VELKOMMEN TIL KIRKE
14. juni, 3. søndag i treenighetstiden, Joh
1, 35-51
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste med
dåp. H.E. Fagermoen og J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Blomsterfest. K.H.K.
Moe. T.B. Holby. H.V. Wang.
21. juni, 4. sønd. i treenighetstiden, Matt
16, 24-27
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. G. Børresen.
J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste ved A.C.
Nylænder. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste med
vigsling av Timea Bakay Holby som
kateket. Biskop Atle Sommerfeldt. H.E.
Fagermoen. S.A. Bakke. H.V. Wang.
28. juni, 5. sønd. i treenighetstiden, Matt
7, 21-29
Kroer kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.
5. juli, 6. sønd. i treenighetstiden, Matt
16, 13-20
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
A.C. Nylænder. J. Grolid.
12. juli, 7. sønd. i treenighetstiden, Luk
19, 1-10
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
G. Børresen. H.V. Wang.
19. juli, 8. sønd. i treenighetstiden, Mark
12, 37b-44
Ås arbeidskirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
S.A. Bakke. H.V. Wang.
26. juli, 9. sønd. i treenighetstiden, Joh
8,2-11
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
S.A. Bakke. H.V. Wang.
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2. august, 10.sønd. i treenighetstiden,
Matt 18, 21-35
Ås arbeidskirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
A.C. Nylænder. H.V. Wang.
9. august, 11. søndag i treenighetstiden,
Mark 2, 23-28
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste med
velkomst for nye studenter ved NMBU.
Ø. Spilling. H.V. Wang.
KAN BLI FLYTTA, se gudstjenestelista
i lokalavisene og på nett.
16. august, 12. søndag i treenighetstiden,
Luk 8, 1-3
Ås arbeidskirke kl. 11: Samtalegudstjeneste med konfirmantene. G. Børresen.
J.M. Ågedal. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse ved A.C.
Nylænder. H.V. Wang.
23. august, 13.søndag i treenighetstiden,
Luk 12, 41-48
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. G. Børresen.
J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Familie- og skolestartgudstjeneste. Utdeling av 6-års bok.
K.H.K. Moe. T.B. Holby. H.V. Wang.
30. august, Vingårdssøndag, Luk 17, 7-10
Ås arbeidskirke kl. 12: Ryddegudstjeneste
etter Loppemarkedet. G. Børresen.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse.
S.A. Bakke. H.V. Wang.

Dette symbolet i gudstjenestelista viser at arrangementet er
en del av trosopplæringen. i
menigheten
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