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Prestens hjørne

Om forsida: Nsamba Steven og Bilal Mohammad bak, med Moses Nsubuga foran på tralla bor på Bjørne-
bekk Asylmottak. Her er de sammen med Oddvar Moen ved Ås arbeidskirke, der nye arealer skal tas i bruk 
under årets loppemarked, 28. og 29. august. Les mer på side 21. Foto: Arve Skutlaberg. 

Kateketens hjørne

«Tar du imot meg?»
2,5-åringen har knapt lært seg å snakke. 
Men hun vet at mamma og pappa tar imot. 
Nesten før jeg får summet meg, hopper hun, 
og jeg klarer bare så vidt å hindre lysluggen 
i å deise i bakken. Jeg tar imot deg. 

Slik fl yr vi alle inn i livet. Ubekymret, 
med en forventning om at verden er god og 
står klar til å omfavne oss. Men så en dag 
lander vi med et brak, med knekt selvtil-
lit. Hvorfor tok du ikke imot meg? Det kan 
være ditt søkende blikk som ikke ble møtt, 
noen som snudde seg en annen vei, et «hei» 
eller et smil som ikke ble gjengjeldt. Usik-
kerhet. Sårbarhet. Så står vi der, hudløse, og 
kjenner hvor ubarmhjertig livet kan være.

Tar du imot meg? Spørsmålet lager gjen-
klang langt inne i oss. Gjennom barndom, 
tenåringstid, ungdomsår, som voksne og 
gjennom alderdommen. Vi søker hver-
andre. Vi ønsker å bli sett og bekreftet. 
«Intet menneske er en øy» skrev poeten 
John Donne. Vi er alle en del av fellesska-
pet. Fellesskapt. Skapt til fellesskap. 

Tar du imot meg? Dåpen gir oss en 
bekreftelse på dette. Når et barn blir båret 
til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære 
seg selv. Gud tar imot. Barnet ligger hjelpe-
løst i sine foreldres armer. Det kan ikke 
gjøre seg fortjent til noe. Likevel er det 
elsket. Akkurat slik ønsker Gud at vi skal 
komme til ham, liten som stor. Han bekref-
ter oss og ser oss. Elsker oss. Han ønsker 
at vi skal leve i fellesskapet. I fellesskap 
med ham og med hverandre. Han vet at vi 
trenger tilhørighet. 

Nå starter et nytt semester. Kanskje er 

du ny her i Ås? Eller kanskje har du bodd 
her så lenge du kan huske? Uansett er du 
velkommen i kirken, til menighetens fel-
lesskap – et fellesskap bestående av ulike 
mennesker i alle aldre. Så skal vi gjøre vårt 
beste i å ta imot med åpne armer. For det er 
noe vi alle til stadighet må øve oss i. Å se, 
bekrefte og ta imot hverandre. Med Guds 
ubetingede kjærlighet som forbilde: Jeg tar 
imot deg. 

Dåpsfatet i Ås kirke. Glassmaleriet av oppstandel-
sen speiles i dåpsvannet, en detalj jeg ikke så før 
etter at bildet var tatt . 

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer menigheter,

koordinerende kateket i Søndre Follo Prosti
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Biskop Atle Sommerfeldt håper på sterkt engasjement: 
”Århundrets viktigste kirkevalg”

– Vi nærmer oss århundrets viktigste kirke-
valg, sier Borgs biskop Atle Sommerfeldt.

Han håper på økt oppslutning i det mest 
folkerike bispedømmet, som har 420.000 
medlemmer. For fi re år siden stemte 10,8 %. 

Nettstedet www.kirkevalget.no gir viktig 
informasjon. Kirkevalget består av menig-
hetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg. De 
sju som velges til bispedømmerådet skal 
også representere Borg på Kirkemøtet, kir-
kens øverste representative organ. 

Valget går parallelt med årets offentlige 
valg. Dette er første kirkevalg etter grunn-
lovsendringene i 2012.

I de neste fi re år venter store beslutninger 
om kirkens profi l og organisering. Som-
merfeldt viser til at kirken i 2017 overtar en 
rekke oppgaver fra staten.

Biskopen gløder for kirkens motto ”Mer 
himmel på jord” og håper at valget gir økt 
engasjement for å gjøre kirken mer aktiv 
og synlig. Også lokalt. Han nevner viktige 
temaer som dåp, konfi rmasjon, klima, 
omsorg og helse.

I år er det to lister til bispedømmevalget. 
Åpen folkekirke utfordrer nominasjons-
komiteens liste.

Sommerfeldt: - Vi arbeider med å utvikle 
hvordan 3,8 millioner medlemmers valg av 
beslutningstagere skal skje best mulig. Her 
er stort mangfold i meninger. Slik det bør 
være. En måte å gjøre dette på er å ha fl ere 
lister. Jeg håper på bred mobilisering.  
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Prioritert valgliste ved menighetsrådsvalget i Ås sokn

1. Halvor Aarrestad, 69 år
Yrke: pensjonist, sivilingeniør.
Kirkelige verv: Medlem av Ås 
menighetsråd siste periode.
Satsningsområder: Engasjere 
tause venner. Trosopplæring. 
Kirkeøkonomi.

2. Lise Marit M. Bjørnereim, 
43 år
Yrke: Sykepleier. Satsnings-
områder: Trosopplæring for 
barn, unge og voksne. Guds ord 
som grunnstein for Kirken.

3. Jan Fredrik Holmqvist, 62 år
Yrke: cand.real., lektor.
Satsningsområder: Gudstjeneste-
liv. Inkludering og åpenhet. Ås 
kirke, kirke for hele bygda. Inter-
nasjonal rettferdighet.

4. Ellen Ulvik Hansen, 39 år
Yrke: Lærer. 
Satsningsområder: Barne- og 
ungdomsarbeid. Inkludering.

5. Knut Bjørn Stokke, 49 år
Yrke: Cand. mag., første-
amanuensis. Satsningsområder: 
felleskap med Gud og hverandre. 
Diakoni. Misjon. Trosopplæring 
- barn og unge. Integrere folk fra 
andre land.

6. Jenny Marie Schea Lang-
seter, 28 år
Yrke: Førskolelærer. Kirkelige 
verv: Medlem av Ås menig-
hetsråd siste periode. Satsnings-
områder: Gode relasjoner og 
tilstedeværelse. Videreutvikling, 
nyskapning, tradisjon og kultur.

7. Jens B. Aune, 57 år
Yrke: Sivilagronom, profes-
sor. Kirkelige verv: Medlem av 
Ås menighetsråd siste periode. 
Satsningsområder: Barne- og 
ungdomsarbeid. Trosopplæring. 
Misjon. Musikk i kirken.

8. Gro Mette Rønningen, 64 år
Yrke: fagarbeider, pensjonist.
Kirkelige verv: Medlem av 
Ås menighetsråd de siste to 
periodene. Satsningsområder: 
Diakoni og omsorgsarbeid. 
Kirkemusikk. Sosiale tiltak. 
Frivillig arbeid på alle plan. 
Barn og unge etter konfi rmasjonen.

9. Arnt Øybekk, 66 år
Yrke: Sivilingeniør, pensjonist.  
Satsings områder: Barn og ung-
dom. Kirkemusikalsk arbeid.

10. Bjørg Moen Winnem, 63 år
Yrke: Sykepleier og helsesøster.
Satsningsområder: Trosop-
plæring. Diakoni. Familiearbeid.
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11. Geir Waldeland, 26 år
Yrke: Student. Satsningsom-
råder: Arbeid for og med unge, 
studenter; både norske og inter-
nasjonale.

12. Sidsel Gaarder, 52 år
Yrke: Siviløkonom, økonomi- 
og admin istra sjonssjef. Kirke-
lige verv: Politisk representant 
i utvalget som arbeidet for 
etablering og fi nansiert en ung-
domsdiakonstilling i Ås. Sats-
ningsområder: Kirken må være 

åpen og inkluderende for alle, og speile 
menneskene i dag.

13. Holger Lange, 52 år
Yrke: Seniorforsker. Satsning-
sområder: Ungdomsarbeid. 
Miljøaspekter i kirken.

14. Astrid M. Fyksen, 69 år
Yrke: Økonomi og regnskap, 
pensjonist.
Satsningsområder: Barne- og 
ungdomsarbeid.

15. Astrid Rangøy Mo, 74 år
Yrke: Pensjonist. Satsningsom-
råder: Dåpssamtaler. Få fl ere 
unge til å gå i kirken. Flere 
musikk- og jazzgudstjenester. 
Flerkulturelle gudstjenester.

Jobbetid i Arbeidskirka

Det er stor aktivitet i og rundt Ås arbeids-
kirke for tida.  Niels Thyge Nielsen (t.v.), 
Ellen Syrstad og Svein Rindal i styret 
for Arbeidskirka på det som blir den nye 
handikap-parkeringa. No ventar dei på 
asfalt og nye skilt, så er alt klart. Inne er 
toalettromma fint pussa opp og ferdige til 
bruk når berre speglar og dorullhaldarar 
er på plass. – Investeringene er i stor grad 
finansierte av leieinntekter, seier Ellen 
Syrstad til Menighetsbladet. – Blant annet 
fra Ås kommune for klasserom til Rustad 
skole. T otalt oppgraderer vi Arbeidskirka 
for ca. 300 000 kroner nå i sommer.

Tekst og foto: Arve Skutlaberg
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Prioritert valgliste ved menighetsrådsvalget i Nordby sokn

1. Olav Aardalsbakke, 71 år
Yrke: Typograf og avismann. 
Pensjonist. Kirkelige verv: Leder 
av Nordby menighetsråd siste 
periode. Medlem av Menighets-
bladets redaksjon.
Offentlige og andre verv: Erfar-
ing som representant i Ås kom-

munestyre og formannskap. Styremedlem i 
Ås KrF.  

2. Torbjørg Refsnes Jørgensen, 
63 år
Yrke: Lærer og adjunkt. Rektor 
på Brønnerud skole.
Kirkelige verv: Medlem av 
Nord by menighetsråd siste peri-
ode.

3. Cathrine Wilhelmsen, 46 år
Kirkelige verv: Medlem av 
Nord by menighetsråd siste 
periode.

4. May Østeby Aardalsbakke, 
77 år
Yrke: Pensjonist.
Kirkelige verv: Varamedlem 
av Nordby menighetsråd siste 
periode.

5. Bente Haukalid Jønvik, 62 år

6. Sissel Beate Samuelsen, 47 år

7. Randi Røyrvik Sandsmark, 
42 år

8. Kåre Lauvli, 62 år
Yrke: Kirkegårdsforvalter.

9. Jorunn Irene Knutsen, 68 år

10. Tom Møller, 62 år
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Kirkevalget i Ås kommune

mottar valgkort, men ikke er medlem i Den 
norske kirke, kan gå frem som beskrevet 
på valgkortet for å bli slettet fra medlems-
registeret.

Står du i manntallet?
Kirkelig manntall for Kroer, Nordby og Ås 
sokn er lagt ut for ettersyn på kirkekontoret 
i Ås, Sagaveien 3, og er tilgjengelig for 
ettersyn i kontorets ordinære åpningstid i 
perioden 10. august til 11. september. Det 
er kun anledning til å kontrollere opplys-
ningene som angår en selv, eller en annen 
person som en har fått skriftlig fullmakt 
fra. Den som mener at en selv eller noen 
annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra 
manntallet i soknet, kan kreve at valgstyret 
retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig 
og begrunnet.

Valglokaler og åpningstider
Du avgir din stemme ved det valglokalet 
som er oppført på valgkortet du har mot-
tatt. Åpningstider: Søndag 13.09: kl. 16–20. 
Mandag 14.09: kl. 09–21.

Astrid Holmsen Krogh,
kirkeverge i Ås

Ved Kirkevalget 13.–14. september skal det 
velges tre menighetsråd i Ås kommune (Ås, 
Nordby og Kroer), og leke medlemmer til 
Borg bispedømmeråd. Valglokalene ligger 
i umiddelbar nærhet til der du stemmer ved 
kommune- og fylkestingsvalget. Alle døpte 
medlemmer av Den norske kirke som er 
over 15 år, eller som fyller 15 år i 2015, kan 
stemme.

Forhåndsstemming
Du kan forhåndsstemme på Kirkekontoret 
i Sagaveien 3 i Ås mandag, onsdag og 
fredag kl. 10–14 i perioden 17. august til 
9. september. På Moer sykehjem kan du 
forhåndsstemme mandag 31. august kl. 
10–14.

Valgkort
Alle som er oppført i Den norske kirkes 
medlemsregister og har stemmerett, skal ha 
mottatt valgkort. Medlemmer som ikke har 
fått valgkort, må kontakte Kirkekontoret i 
Ås for å få rettet opplysningene i kirkens 
medlemsregister. Medlemsregisteret er 
grunnlag for kirkelig manntall. Den som 

Åpent hus i Ås
Åpent hus i Ås starter opp igjen onsdag 26. 
august. Vi ønsker nye og tidligere deltagere 
velk ommen til høstsesongen. Vi møtes hver 
onsdag kl. 11–13 i Menighetshuset, i Johan 
K. Skanckesvei 7. Det blir tid for prat, 
andakt, god mat og kulturelle innslag.

I juli hadde Åpent hus sommerfest. Prost 
Hege E. Fagermoen samlet oss i andakt og 
framførte vakker i solosang. Terje Sørhaug 
(tekst og foto)
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Prioritert valgliste ved menighetsrådsvalget i Kroer sokn

1. Svend Kristian Martinsen, 69 år
Utdanning og arbeidserfaring: 
Sivilingeniør fra NTH. Orgelspill 
Musikkonservatoriet. Arbeidet i 
Teledirektoratet, Fjerndata, Tele-
safe og ELKO, med avdelings- og 
prosjekt-ledelse. Organistvikar. 
Pensjonist. Satsingsområder: 
Tilbud til barn. Trosopplæring. 

Musikk og sang. Omsorg. Gode møtest-
eder. Lav terskel og høyt under taket.
Kirkelige og andre verv: Kroer Menig-
hetsråd og Ås kirkelige fellesråd, 6 perioder. 
Kroer Triangelklubb og Kroer AdHoc-kor 
siden 1985. Redaksjonsmedlem i Meni-
ghetsbladet. Har vært medlem i konfl iktråd 
i Ås kommune.

2. Inger-Lise Norseth 
Stubberud, 38 år
Utdanning og arbeidserfar-
ing: Førskolelærer. Driftsleder i 
barnehage. Arbeid blant psykisk 
utviklingshemmede. 
Satsingsområder: Barn og unge.

3. Geir Anders Tutturen, 55 år
Utdanning og arbeidserfaring: 
Sivilagronom. Arbeidet 30 år ved 
NMBU, hvorav 15 år som leder. 
Kirkelige og andre verv: Har vært 
styreleder i Danskerud borettslag 
og i Ås BBL. 

4. Alexander Krohg Plur, 59 år
Utdanning og arbeidserfaring: 
Østlandets musikkonservato-
rium. Rektor ved tre musikk- og 
kulturskoler (Kulturskolen i Ås). 
Generalsekretær i organisa-
sjonen Musikk i Skolen. Spesi-
alkonsulent: Norsk musikkråd, 

NRK, Rikskonsertene, Oslo Konserthus 
m.fl . Lærer, musiker, pedagog og dirigent.
Satsingsområder: Barn og unge. Menig-
hetens funksjon som religiøst og medmen-
neskelig ankerfeste. Kirken som kultur-
arena. Styrking av lokal identitet gjennom 
menighetens arbeid.
Kirkelige og andre verv: En lang rekke 
tillitsverv på lokalt, regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt nivå innenfor kultur og skole.

5. Hans Gåvim Aschim, 67 år
Arbeidserfaring: Bonde og 
mekaniker i Volvo Maskin.
Satsingsområde: Åpen folkekirke
Kirkelige og andre verv: Revisor 
for Kroer menighetsråd. Vara-
mann til Kroer menighetsråd i 
fl ere perioder 

6. Åse Laila Lundemo Snåre, 56 år
Utdanning og arbeidserfaring: 
Sykepleier og bedriftsøkonom. 
Helsesjef i sentraladministra-
sjonen i Oslo kommune.
Kirkelige og andre verv: Leder 
i styret i Kroer Menighets 
barnepark og vararepresentant til 
Kroer menighetsråd. Leder i sty-
ret i Kroer Vel. Leder FAU ved Kroer Skole

7. Arne Birger Martinsen, 67 år
Utdanning og arbeidser-
faring: Elektroingeniør. 
De siste 25 år som avd.
ingeniør ved Moss Sykehus.
Kirkelige og andre verv: Ver-
neombud og hovedverneombud 
ved Moss Sykehus. Vara til 
Kroer menighetsråd.
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8. Sigrid Hjørnegård, 50 år
Utdanning og arbeidserfaring: 
Økonom fra NMBU. Direktør 
for fornybar energi, klima og 
miljø i Energi Norge. Jobbet 
mange år i landbrukets organi-
sasjoner. Politisk råd giver og 
statssekretær i den rødgrønne 

regjeringen fra 2005. 
Satsingsområder: Bidra til at Kroer menig-
het fortsatt skal være raus, åpen, mangfol-
dig og folkelig. Kroer kirke skal være en 
viktig institusjon i bygda vår som mange 
ulike typer kroerfolk føler seg hjemme i.
Kirkelige og andre verv: Diverse verv i 
landbruksorganisasjoner og i politikken. 
Noen styreverv.

 Valgpresentasjon fra Borg bispedømme 

Nå skapes framtidas kirke
– Hvem vil du gi din stemme?

Hvem skal styre kirken? Ved kirkevalget kan du stemme på 

kandidater til Borg bispedømmeråd og ditt lokale menighetsråd. 

Med din stemme kan du påvirke kirkens fremtid. 

Bli kjent med kandidatene til bispedømmerådet: Hvem er 

de? Hvorfor stiller de til valg? Hva mener de? 

Kort presentasjon på de neste sidene, fyldig presentasjon på 

www.kirkevalg.no

Kirkevalget –
samme tid og sted 

som kommunevalget
13. - 14. september 

2015

9. Asbjørn Rønning, 60 år
Utdanning og arbeidserfaring: 
Sosionom. Seksjonsleder i stift-
elsen Signo Conrad Svendsen 
senter. Tidligere arbeidet i kom-
muner, fylkeskommunen og 
staten. 
Satsingsområder: Kroer menig-
het skal gi et bredt tilbud i lokalsamfunnet. 
Menigheten skal være et godt sted å møtes 
for folk fl est. Omsorgs- og barnearbeid. 
Kirkelige og andre verv: Kroer menig-
hetsråd og Ås kirkelige fellesråd to peri-
oder. Kroer Triangelklubb, medleder. 
Tidligere styremedlem i Kirkens Familie-
kontor, Follo. 
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ERLING BIRKEDAL
60 år / Hagan
Forsker/prosjektleder
 

BJØRN SOLBERG
68 år / Mysen
Pensjonert rektor

ANNE ENGER
65 år / Moss
Fylkesmann i Østfold

SIDSEL REPSTAD
52 år / Trollåsen
Seniorrådgiver

Kirken som trygt og åpent 
samlingsted / Menneskeverd og 
miljøvern / Trosopplæring for 
barn og unge / Større myndighet 
til lokalkirken

Strategiplanen i Borg / Øke 
dåpstallene / Ungdom etter 

Styrke folkekirkepreget

Raus, inkluderende og åpen 
Folkekirke / Kjærlighet, nåde og 
håp / Kunst, kultur og tradisjon / 

Gudstjenestene / Barne- og 
ungdomsarbeid / Trosopplæring 
/ Lokal tilstedeværelse / God 
styringsmodell i kirken

MATTHEW PH. MONGER
32 år / Drøbak
Stipendiat ved Menighetsfakultetet

LASSE THORVALDSEN
26 år / Gjerdrum
Teologistudent

ANNE-KARI SKARDHAMAR
69 år / Skedsmokorset / Professor, 
Høgskolen i Oslo og Akershus

ANNE BRUN ANDERSEN
65 år / Kråkerøy
Pensjonert lærer

Familiens plass i kirken / 
Kirken etter statskirketid / 
Diakonalt arbeid / Kirken i 
samfunnet / Trosopplæring

Ungdomsarbeid / 
Trosopplæring / Misjon / 
Etterfølgelse av Jesus

Trosopplæring / Barne- og 
ungdomsarbeid / Kirkeforum/
kirkeademi / Kirke og misjon / 
Diakonalt arbeid

Gudstjenesteliv / 
Trosopplæring / Diakoni

ESPEN ROBSAHM KJØRVEN
27 år / Oslo
Student

HÅKON ANDREAS LØE
42 år / Jessheim
Senior Markedsanalytiker

HÅKON ANDERSEN
39 år / Ås
Lektor

KNUT ARILD NUPEN
40 år / Frogner / Produktutvikler, 
Canal Digital Kabel-TV

God og ekte trosformidling / 
Relevant og nær kirke / Barn og 
unge / Samfunnsaktuell kirke

Trosopplæringsarbeidet / Kirke 
- skolesamarbeid / Kirkemusikk / 
Gudstjenesteliv

Kirkens utvikling og 
organisering / Prestenes 
profesjonskamp / God struktur i 
arbeidsfellesskapet / Reparere de 
verste skadene av liturgireformen

Kirkens lokale tilstedeværelse 
/ Trosopplæringsreformen / 
Musikalsk og diakonalt barne- 
og ungdomsarbeid / Åpen og 
inkluderende kirke

MARIT TORP
67 år / Kråkerøy
Pensjonert rektor

ROBIN ANDRE KARLSTAD
21 år / Yven
Student

IDA MARIE NIELSEN
34 år / Strømmen
Sykepleier

KIRSTI FRØSHAUG
64 år /  Fjellhamar
Fagutviklingskonsulent

Kvinners deltakelse / Barns 
opplæring / Religionsdialog / 
Evangeliets verdier / Åpenhet og 
toleranse

Hvordan kirken utvikles og 
drives / Ungdomsarbeid

Trosopplæring / Ledertrening i 
ungdomsarbeidet / Forvaltning av 

kirken / Global rettferdighet

Gudstjenesteliv / Trosopplæring / 
Evangeliet om Jesus til alle

MANGFOLDIG FOLKEKIRKE- NOMINASJONSKOMITEENS LISTE
NÅ SKAPES FRAMTIDAS KIRKE

Listen består av personer med høy kompetanse og erfaring. De representerer et mangfold i syn på aktuelle kirkelige spørsmål, 
og ønsker en kirke der det er rom for et mangfold av meninger og holdninger. Kandidatene kommer fra forskjellige deler av bispe-
dømmet, og det er god spredning i alder og kjønn. Listen er utarbeidet av en nominasjonskomité valgt av menighetsrådene.
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ÅPEN FOLKEKIRKES LISTE
NÅ SKAPES FRAMTIDAS KIRKE

KARIN-ELIN BERG
36 år / Gamle Fredrikstad
Festningsforvalter

PÅL ANTONSEN
56 år / Sarpsborg / Daglig leder for 
Kulturhuset Gleng i Sarpsborg

En åpen og relevant kirke 
/ Gudstjenestelivet / Lokal-
menigheten / Trosopplæring / 
Kirkedemokrati- og struktur

En åpen kirke for alle / Kirkelig 
demokrati / Religions dialog / 
Trosopplæring

1 2

LINE HALVORSRUD
24 år / Bjørkelangen / Leder i Skeiv 
Ungdom, snart arbeidssøkende
 

MARIANNE SKADAL
21 år / Moss
Student

ROLF REIKVAM
67 år / Sørum
Selvstendig næringsdrivende

TRINE BRITT NORDSTRØM
56 år / Skedsmokorset
Selvstendig næringsdrivende

En inkluderende folkekirke 
/ Ryddige arbeidsforhold / 
Åpent og forstålig demokrati / 
Verdier i ungdomarbeid / Et livs-
synsinkluderende samfunn

Barne og ungdomsarbeid i 

blant likekjønnede / At kirken skal 
være et samlingspunkt i samfunnet 
/ Inkludering og åpenhet

Frigjøre seg fra staten / 
Modigere i møte med vitenskap / 
Tydeligere røst i samfunnsdebatten 
/ Solidarisere seg med minoritet / 
Våge å ta Bergpreken på alvor

Økte midler til trosopplæring / 
Innføre faget KRLE / Vedlikehold 
av kirker / En åpnere folkekirke / 
Vielse av likekjønnede

5 6

KJETIL HAFSTAD
69 år / Kråkerøy
Professor i samtidsteologi 

LIV BETTY HESJADALEN
63 år / Larkollen
Fagleder

Skapertro og miljø / Enkel 

Selvsagt kjønnsnøytral vigsel / 
Demokratisk styring, nedenfra / 
Menneskelig migrasjon

Åpen og tilgjengelig kirke / Ser 
på alle som likeverdige / Fremmer 
likebehandling / Likekjønnede par 
kan vies / Rom for mangfold

ØYVIND K. JØRGENSEN
52 år / Rolvsøy / Daglig leder Am-
merudhjemmet bo- og kultursenter, 
Kirkens Bymisjon Oslo

SOLVEIG JULIE MYSEN
28 år / Sarpsborg
Student

Jeg er opptatt av å være med å 
bygge en kirke som oppleves som 
åpen og inkluderende for alle – 
som møter folk der de er. 

Miljø, rettferdighet, 

for kirken, vigsel for likekjønnede

7

TORHILD SØLVIK-JENSEN
69 år / Skjetten
Pensjonist

NILS ØBY
52 år / Ise
Studiesjef

MAJA OSBERG
21 år / Rygge
Student

HELGE RANVIK
64 år / Larkollen

Åpen folkekirke / Full aksept 

/ Gudstjenesten

En åpen og inkluderende kirke / 
Likekjønnet vigsel / Finansiering av 
kirken / Økt kirkelig engasjement

Vigsel for likekjønnede / Barne- 
og ungdomsarbeid

Bygge en åpen og sterk 
folkekirke / Bevisstgjøre kirkens 
betydning / Sikre økonomien i 
kirken / Kjønnsnøytral vigsel / 
Utvikle ungdomsarbeidet

Les mer om kandidatene på 

www.kirkevalg.no

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. Listen er bredt sammensatt med kompetente og engasjerte kandidater fra 
hele bispedømmet. Kandidatenes bakgrunn er variert, men alle står samlet om viktige verdispørsmål og har en felles plattform.
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Barne- og ungdomsarbeidet i Ås og Kroer

Baluba barnekor, start 26.8.
Hver onsdag kl. 18–19 samles barn fra 0 til 
6 år i Menighetshuset (Johan K. Skanckes-
vei 7) for å synge, leke og lage baluba. Her 
er det mye moro kan du tro! Har du lyst å 
være med? Du er hjertelig velkommen! 
Oppstart: 26. august.

Søndagsskolen i Ås, start 6.9.
Søndagsskolen i Ås fi nner sted under guds-
tjenestene i Ås arbeidskirke, altså kl. 11. 
Noen ganger reiser vi på tur og fi nner på 
aktiviteter etter gudstjenesten. Vi bruker 
Norsk Søndagsskoleforbunds opplegg 
«Sprell levende». Det er tilrettelagt for barn 
opp til 10 år. På hver samling får vi høre 
en kort bibelfortelling, så synger vi sanger 
sammen og har diverse aktiviteter. 

Program høsten 2015:
• 6. september: Søndagsskole under guds-

tjenesten.
• 13. september: Søndagsskolen drar på 

tur. Oppmøte kl. 11 ved Arbeidskirken.
• 20. september: Gudstjeneste for liten og 

stor. Søndagsskolen deltar.
• 4. oktober: Søndagsskole under guds-

tjenesten. 
• 18. oktober: Gudstjeneste, utdeling av 

4-årsbok. Søndagsskolen deltar.
• 25. oktober: Søndagsskole under guds-

tjenesten.
• 8. november: Gudstjeneste for liten og 

stor. Søndagsskolen deltar.
• 22. november: Søndagsskole under guds-

tjenesten. 
• 6. desember: Søndagsskole under guds-

tjenesten. Juleverksted med julegrøt etter 
gudstjenesten!

Søndagsskolen koster kr 50 per barn 
per semester. Dette settes inn på konto 
1654.20.17167. Merk med «Søndagsskolen», 
samt barnets navn og fødselsår. Likevel er 
søndagsskolen et tilbud for alle barn som 
er på gudstjenestene, enten man er medlem 
eller ikke. Har du spørsmål eller ønsker å 
være med å bidra? Kontakt med Ås kirke-
kontor, tlf. 64 96 23 40.

Familiefredag, oppstart 16.9.
Familiefredag er et tilbud for hele familien. 
En fredag i måneden samles vi til middag 
kl. 16.30 i Ås arbeidskirke. Etter middag er 
det en samling med sang, musikk og alders-
tilpasset andakt for barna. Den siste timen 
bruker vi på lek, aktiviteter og hobbyaktivi-
teter – så her skal det være noe for enhver! 
Kl. 18.30 samles vi til en felles avslutning. 
Lillebror, storesøster og eldstebror, mor og 
far, tanter og onkler, bestemor og bestefar 
er alle varmt velkommen i fellesskapet! 

Datoene for høstens familiefredag er: 18. 
september, 30. oktober og 27. november. 

Familiefredag driftes på dugnad. Vi 
trenger stadig nye hender som kan hjelpe. 
Har du lyst til å være med å lage middag, 
eller vaske opp? Eller kanskje du er god på 
hobbyaktiviteter, ønsker å bake en kake, 
synge, eller holde andakt? Ta kontakt med 
Jenny kateket på kirkekontoret om det er 
noe du ønsker å bidra med! Tlf. 64 96 23 44,
jenny.marie.aagedal@as.kommune.no. 
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Kroer TriangelKlubb, opp-
start 10.9.
Tilsluttet Norges KFUK og KFUM. Drives 
i regi av Kroer menighet. Beregnet for 
barn fra 3. til 7. trinn. Vi møtes på Kroer 
Samfunnshus (Vellet) hver annen torsdag 
kl. 18 til kl. 20. Høstens første møte blir 
torsdag 10. september. Lek – Spill – Andakt 
– Skogtur – Grøtfest. Se fullstendig pro-
gram i neste nummer. Medlemskontingent 
kr 75 pr. halvår eller kr 130 pr. skoleår. 
Ikke-medlemmer betaler kr. 20 pr. møte. 
Overskudd går til hjelpearbeid blant barn 
i Kiberaslummen i Kenya. Kontakt Berit 
Martinsen tlf. 905 31 140.

Klubben, oppstart 4.9.
Klubben samles i Ås arbeidskirke hver 
fredag kl. 19–22. Her møtes ungdommer i 
alderen 13–18 år for å ha det gøy sammen. 
Programmet er variert. Gjennom året kan 
man få med seg alt fra barnebursdag, til 
kreativ pizzabaking og utfordrende turn-
eringer. I løpet av kvelden har vi også en 
samling hvor vi tenner lys og får høre om 
Jesus. Du er hjertelig velkommen til å delta 
i fellesskapet!

Ås Ten Sing, oppstart 2.9.
Ten Sing er et kor for ungdom fra 8. klasse 
og ut videregående. Ved siden av å synge 
har vi det veldig moro sammen! Vi har også 
eget band, teknikerteam, mediagruppe, 
dans og drama. Øvelsene fi nner sted i Ås 
arbeidskirke onsdager kl. 18.30–21.00 
Velkommen!

KRIK, oppstart 25.10.
KRIK Ås er en forening for idrettsglad 
ungdom i alderen 13–19 år som ønsker å ha 
et kristent treffested. Vi samles annenhver 
søndag i gymsalen på Åsgård skole mellom 
kl. 19 og 21. Aktivitetene er uhøytidelig 
idrettslek og ballaktiviteter. Vi drar også på 
turer og deltar på enkelte cuper. Kunne du 
tenke deg å få litt mosjon annenhver søndag 
i et godt fellesskap? Velkommen på KRIK! 

Nytt semester og mye å glede seg til! 

Ås Barnekantori
Liker du å synge? Da er du velkommen til 
å begynne i Ås Barnekantori! Øvelsene 
er i Ås arbeidskirke og starter mandag 31. 
august kl. 17–18. For tiden har vi medlem-
mer fra 1. til 9. klasse. To dyktige hjelpe–
dirigenter er rekrutterte fra koret. Vi lærer 
barna grunnleggende sangteknikk og øver 
inn sanger i forskjellige stilarter. I koret 
bruker barna håndtegn for å lære skalaen 
og treffe de riktige tonetrinnene. Koret 
deles opp i to grupper etter alder og nivå. 
Vi øver inn et syngespill som fremføres i 
en av kirkene. Opptredener er viktig for å 
utvikle koret. Det pedagogiske opplegget 
gir medlemmene ekstra utfordringer ved 
enten å synge alene eller i en liten gruppe. 
Ved spørsmål kontakt  Anne Christine og 
Jostein Grolid, tlf. 412 87 055.

www.as.kirken.no/kor. 
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Trosopplæringen:
Når et barn blir døpt, forplikter både menig-
het, foreldre og faddere seg på å lære barnet 
om den kristne tro. Menigheten inviterer 
derfor barna til ulike aktiviteter og arrange-
menter hvor de får lære om sentrale ting i 
den kristne tro, bli kjent med kirken sin og 
oppleve gudstjenestefellesskapet. Denne 
høsten er det følgende trosopplæringstiltak 
i Ås og Kroer menigheter:

Utdeling av 4-årsbok, og 4-årsklubb
11. oktober i Kroer kirke og 18. oktober i Ås 
arbeidskirke er det Gudstjeneste for liten 
og stor med utdeling av «Min kirkebok» til 
alle 4-åringer. 4-åringene inviteres også til 
å være med på en kirkeklubb i tilknytning 
til denne gudstjenesten. Invitasjon kommer 
i posten!

LYS VÅKEN for 11-åringer
Natt til 1. søndag i advent, 29. november, 
inviteres årets 11-åringer til overnatting 
i Nordby kirke. Dette er felles for alle 
11-åringene i hele kommunen. Sammen 
skal vi leke, bli kjent med hverandre og med 
kirken, høre en bibelfortelling, lære en sang, 
spise, ha det moro og kanskje sove litt. Vi 
skal også forberede søndagens gudstjeneste 
og være med på den. Sett av helgen allerede 
nå! Invitasjon kommer i posten!

Oppstart nytt konfi rmantkull
I disse dager vil alle fra 2001-kullet få brev 
i posten. Oppmelding til konfi rmantåret 
skjer på menighetens nettsider. «Kick off» 
for konfi rmantene som skal konfi rmeres 
høsten 2016 er onsdag 7. oktober i Ås 
arbeidskirke. Konfi rmasjonsdagene er 10. 
og 11. september 2016. Vi gleder oss til å bli 
kjent med et nytt kull!

MILK, mini-leder-kurs for fjorårskon-
fi rmanter
Hvert år er det noen konfi rmanter som bare 
ikke har fått nok. De ønsker å lære mer, 
være en del av ungdomsmiljøet, og være 
med som leder på neste års leir. Derfor 
arrangerer vi mini-leder-kurs. Et kurs som 
har fokus på å bli bedre kjent med seg selv, 
hverandre og Gud – og på hva det vil si å 
være en god leder. Oppstart er i november. 
Årets konfi rmanter får informasjon om 
påmelding. 

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer menigheter

Ås Kirkekor har plass til 
flere sangere
Velkommen til å begynne i Ås Kirkekor! 
Øvelser starter torsdag 20. august i Ås 
kirke kl. 19–21.30. På høstens program 
står blant annet  Bachs Juleoratorium. I 
tillegg har koret små og store oppgaver. I 
2016 skal koret feire 50-årsjubileum. Ås 
Kirkekor er opptatt av å drive med sang på 
et godt nivå, men innenfor rammer der kor-
sangen er en hobby. Vi samarbeider gjerne 
med profesjonelle sangere og musikere 
for å heve kvaliteten på våre satsninger. 
Koret ønsker å tilby et hyggelig, sosialt 
og inkluderende fellesskap med musik-
ken i sentrum. Notekunnskaper kommer 
godt med, men er ingen forutsetning for å 
delta. Koret har et allsidig repertoar. Kon-
takt dirigent Jostein Grolid, tlf. 412 87 055, 
epost: jostein.grolid@as.kommune.no.

«Den som synger, jager vekk sine bekymringer» 
(Cervantes). Anbefalt dose: 1-2 ganger per uke. 
Vanedannende.
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Konfirmanter i Ås og Kroer menigheter 2015
12. og 13. september skal hele 61 ungdom-
mer i Ås og Kroer menigheter konfi rmeres. 
De er fordelt på 5 konfi rmasjonsguds-
tjenester. Sokneprest Georg Børresen 
og kateket Jenny Marie Ågedal har hatt 
ansvaret for konfi rmantundervisninga. 

Ås kirke, lørdag 12. september kl. 10
Sunniva Steneng Hagen
Frida Tomsdatter Herskedal
Celina Vår Heum
Steffen Holm
Camilla Skaug Johansen
Marte Herum Kristensen
Magdalena Swensen
Mathias Herskedal Torgersen
Andreas Holmvåg Tuft
Eline Wattum

Ås kirke, lørdag 12. september kl. 12
Michelle Pauline Djurstedt
Gudrun Rødbotten Foss
Christine Julia Lange
Mina Sofi e Lilleheier
Kjersti Margareta Lundqvist
Marcus Medlien Nordstrand
Kristoffer Aamodt Skagseth
Mathias Skjevdal
Johanne Yri Stokke
Matilde Koldsø Søreid
Jim Andreas Tilley
Heidi Aarrestad Vartdal
Line Sæstad Walstad
Niklas Takeid Øvergaard
Johannes Christiansen Aas

Ås kirke, lørdag 12. september kl. 14
Tom Rune Agnor
Nicolas Ambro
Atle Ikdahl Andersen
David Kro Barlaup
Else Merethe Brovold
Kristina Heldal

Eline Marie Jensen
Ole Didrik Krogh
Magnus Sørumshaugen Melvold
Mathias Mohn Mørch
Oscar Mathias Risnes
Sofi e Sleipnes
Markus Byrkjedal Slyngstad
Stina Nordeval Stafseth
Håvard Sørgård

Ås kirke, søndag 13. september kl. 13
Jørgen Nesfeldt Engøy
Sander Fiske
Ingrid Hauge Fossnes
Knut Skaug Haraldsen
Marius Kirkeby Huseby
Peder Hvidsten Hem
Nikolai Finrud Karlsen
Marianne Kure
Sofi e Riis Langhammer
Markus Laupstad
Christian Linnebo
Eva Solheim Martinsen
Christian Wiggo Nielsen
Agnes Johanne Rogstad Sørheim

Kroer kirke, søndag 13. september kl. 11
Dennis Glosli Brataas
Nicholas Øverland Johnson
Marius Martinsen
Øyvind Mæhlum
Sebastian Svendsen
Lars Ingar Tutturen
Anders Martin Kalfjøs Aalerud 

KroerAdHoc
Et prosjektkor som samles til øvelse i Kroer 
kirkestue noen mandager før vi skal opptre. 
I høst skal vi øve inn afrikanske salmer og 
liturgiledd til gudstjenesten i Kroer kirke 
søndag 15.11. Ikke nøl, meld deg på til for-
mann, e-post: skmartinsen@gmail.com.

 Anne Christine Pittet Grolid, kantor i Kroer
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Kirkevergens hjørne

Gult skilt 
– kontakt kirkevergen
Det er satt ut gult skilt (se bildet) ved noen 
graver på kirkegårdene i Kroer, Nordby 
og Ås, med oppfordring om at ansvarlig 
fester eller andre i familien, kontakter 
kirkegårdsmyndigheten (Kirkevergen) i Ås 
(tlf. 64 96 23 30). Årsaken til dette er at vi 
ikke har registrert noen ansvarlig fester for 
det aktuelle gravstedet. Det kan være fl ere 
mulige årsaker til dette: I enkelte tilfeller 
har fester fl yttet til ny adresse uten at vi har 
fått registrert det i databasen vår. I  andre 
tilfeller har ansvarlig fester falt fra og det er 
ikke oppnevnt en ny.

Ansvarlig fester er kontaktpersonen 
mellom Kirkevergen og den/de som forval-
ter graven. Vedkommende mottar også fak-
turaene for festeavgift. For tiden er den kr 
300 pr. år for en enkeltgrav, med minstetid 
på 5 år. Satsen justeres årlig.

Dersom Kirkevergen ikke får kontakt 
med ansvarlig fester, vil gravminnet bli 
fjernet. Dersom fredningstiden er utløpt 
(20 år) vil gravstedet kunne brukes på nytt. 
Men prosessen med fjerning av gravminner 
og eventuell gjenbruk av slettede graver, vil 
tidligst starte året etter at det gule skiltet er 
plassert ut.

Heidi Tomter Sire,
saksbehandler ved Ås kirkevergekontor

Prostens hjørne
«Prostikabalen» 
høsten 2015
Å være prost er innimel-
lom som å legge kabal. 
Som prost er det morsomt 
med gode kort på hånda! 
Det har jeg, og det trengs denne høsten i Søn-
dre Follo prosti. Det vil også merkes i Ås. 

Bakgrunnen er at soknepresten for Nes-
odden og Gjøfjell, Anne Marit Tronvik, går 
over i pensjonistenes rekker 15. september. 
Da blir det en vakanse på tre måneder i pre-
stekollegiet. Samtidig skal kapellanen på 
Nesodden ut i permisjon fram til 1. mars, 
og vi trenger vikar for ham. Her kommer 
de gode kortene inn, for når en er så heldig 
å ha en stødig tidligere sokneprest på Nes-
odden å ty til, er det ikke verst å være prost. 
Vår nåværende sokneprest Georg Børresen 
har sagt seg villig til å «lånes» ut til Nes-
odden fra 15. september til 15. desember, 
og prosten tar de administrative oppgavene 
her i Ås. Gudstjenester og kirkelige hand-
linger i Ås vil ivaretas av prester fra hele 
prostiet. Her er det muligheter for å knytte 
nye bekjentskaper!

Men ikke nok med det: vikar for kapel-
lanen på Nesodden blir vår egen Kristine 
Bekken Aschim, ferdig utdannet prest 
denne sommeren, og som dermed begynner 
sin prestetjeneste her i prostiet 1. septem-
ber. Det er all grunn til å gratulere Kristine 
med fullført utdannelse, og oss som får 
nyte godt av henne her. 

Det blir derfor en høst med noen store 
utfordringer for noen, og noen mindre for 
andre. Men med slike gode medarbeidere, 
er jeg trygg på at hele prostiet vil bli iva-
retatt på en svært god måte. Og for de som 
lurer: Ny sokneprest på Nesodden blir etter 
planen avgjort i Borg bispedømmeråd den 
16. september.       Hege E. Fagermoen,

prost i Søndre Follo

Kristine Bekken Aschim, 
et godt kort på hånden 
for prosten. Foto: Elise 
Bekken Aschim
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Kveldsmesser i Ås kirke
Vi inviterer alle i Ås til å unne seg hyggelige 
og stemningsfulle kveldsmesser i Ås kirke i 
løpet av høsten. Studentprest Øystein Spill-
ing og gode hjelpere fra Laget på NMBU 
har ansvaret for disse. Kveldsmessene er 
hver siste torsdag i måneden, kl. 19.30:
• 27. august: God nok? Jesus forandrer 

skamfølelse til verdighet.
• 24. september: Med Jesus i vannet. Om 

Jesu dåp. 
• 29. oktober: Fra vann til vin. Jesu første 

tegn i bryllupet i Kana.
• 26. november: Karma eller nåde? Jesus 

befrir fra skjebne og fastlåste liv.
Lovsang og bønnevandring er en viktig del 
av kveldsmessene. I kirkerommet er det en 
rekke stasjoner der man kan be, være stille 
ved lys og bilder, bli velsignet og bedt for, 
selv tenne lys, skrive bønnelapper og takke-
lapper. Det er alltid nattverd. Etter messene 
er det minglefl yt i lokalet. Velkommen til 
varme og inspirerende kveldsmesser i Ås 
kirke.           Øystein Spilling,

studentprest ved NMBU

Bibeltimer hos studentene 3.10.
Lørdag 3. oktober kl.11 inviterer Laget på 
Ås til 5 bibeltimer på Samfunnet. Tema: 
Utvandringa fra Egypt. 

Vi har invitert pastor Halvard Myhren i 
Frikirka i Arendal. Han har mye kunnskap 
om Israels historie, og har skrevet en histo-
risk roman der vi følger en jødisk familie 
fra Egypt og gjennom ørkenen. Han har 
også skrevet andaktsboka «Følg meg!». 

Ingvild Skumlien Furuseth,
Laget på Ås

Retreat 17.–20. september
Nordby, Ås, Kroer og Vestby menigheter 
inviterer deg til retreat 17.–20. september på 
Tomasgården. Temaet er «Hos Gud».

Retreat er en tilrettelagt samling som gir 
mulighet til å søke stillhet og å søke Gud. I 
programmet er det tid til vandring i naturen, 
stillhet, bønn og indre samtale med Gud.

I en urolig tid med en ustanselig fl om 
av impulser og krav om aktivitet, kan en 
retreat hjelpe oss å falle til ro og komme 
nærmere oss selv og Gud. Vakker natur og 
en dagsrytme som rommer tid for stillhet, 
hvile, bønn og fellesskap. Hensikten er 
å skape et rom der du får tenke de lange 
tankene, søke Gud og dypere forening med 
ham i Jesus Kristus. For de som ønsker  det, 
tilbys det to veiledningssamtaler.

Tomasgården ligger på Kornsjø ved 
svenskegrensen, tre mil sør for Halden. 
Avreise fra Ås 17.9. kl. 18. Vi koordinerer 
biltransport fra Ås, og deler på drivstoff-
utgiftene. Avslutning kl. 15 søndag 20.9. 
Påmelding til sigurd.bakke@as.kommune.no, 
tlf. 990 15 790. Deltakeravgift: ca. kr 2100. 
Detaljert program: www.as.kirken.no/. 

Nytt KAFFEKOPP-prosjekt 
høsten 2015
Også denne høsten ønsker vi å arrangere 
besøk av utenlandske studenter i norske 
hjem. Erfaringene fra tidligere er gode. 
Svært mange studenter setter pris på dette, 
og vertskapene får møte interessante og 
hyggelig mennesker fra andre kulturer. Vi 
utfordrer norske familier, par og enkeltper-
soner, til å åpne hjemmet sitt og ta imot en 
eller fl ere studenter til et enkelt måltid med 
kaffe eller te – og en hyggelig prat. Varighet 
2–3 timer. Om du/dere ennå ikke er regis-
trert som vertskap, ta svært gjerne kontakt 
med Øystein Spilling, tlf. 909 52 282, 
e-post: oystein.spilling@nmbu.no. 

Studentkoret Selah
Studentkoret Selah er åpent for alle, 
uavhengig av kirke eller organisasjonstil-
hørighet. Koret deltar på NMBU-korenes 
jule- og påskekonserter. Vi tar også på oss 
mindre sangoppdrag. Vi øver tirsdager kl. 
17.30–19.30. E-post: Selah@nmbu.no. 
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Det skjer i Nordby menighet

Aktiviteter for barn og 
ungdom

Babysang
Babysang-kursene våre har vært populære. 
I høst går vi løs på en ny omgang. Oppstart 
på Nordby menighetssenter 3. september 
kl.12-13.30, og vi fortsetter 4 torsdager 
etter hverandre. Pris: kr 250 inkludert lunsj. 
Alder: 0-1 år. Meld deg på hos kateket Timea 
Holby, e-post timea.holby@as.kommune.
no, tlf. 909 39 054. Vi må ha påmeldingen 
innen 1. september. Velkommen!

Nordby barnegospel
Nordby barnegospel er for barn mellom 
5 og 10 år. Velkommen til sang, lek og 
fellesskap. Oppstart er 9. september kl. 
17.30 på Menighetssenteret.

Førsteklasses gudstjeneste 
Søndag 23. august kl. 11 blir det 
Førsteklasses gudstjeneste i Nordby kirke. 
Vi markerer starten på det nye skoleåret 
med familiegudstjeneste og utdeling av 
6-årsboka.

Kirketreffet i Nordby
Kirketreffet i Nordby kirke annenhver tors-
dag har hatt 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

Biskop Atle Sommerfeldt vigslet Timea Bakay 
Holby til kateket under festgudstjenesten 21. juni. 
Nordby kirke var fullsatt. Timea sto selvsagt for 
dagens preken og hjalp biskopen med utdeling 
av nattverden. Etterpå var det dugelig kirkekaf fe 
på Menighetssenteret, med gode kaker og mange 
hilsener til Timea, både fra fjern og nær. 

Arve Skutlaberg

Høsttakkefest og 4-års bok
Søndag 20. september kl. 11 inviterer vi 
til høsttakkefest i Nordby kirke. Da skal 
vi takke Gud for høstens avling o g for at 
han gir oss det vi har bruk for til livets 
opphold. Og vi skal snakke om skapelsen. 
Alle 4-åringer er spesielt inviterte! De skal 
få «Min kirkebok» denne dagen. Invitasjon 
kommer i posten!

Timea Bakay Holby,
kateket i Nordby
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Konfirmanter i Nordby menighet 2015
Her er navna på årets 46 konfi rmanter i 
Nordby menighet. De er fordelt på 5 konfi r-
masjonsgudstjenester i Nordby kirke helga 
5.–6. september. Det er ungdomsprest Knut 
Helge Kråkenes Moe og kateket Timea 
Bakay Holby som er ansvarlige for konfi r-
mantundervisninga i Nordby. 

Lørdag 5. september kl. 10
Linuz Elias Bækken
Emilie Brennesvik Gran
Erlend Solstad Helgesen
Eirik Solstad Helgesen
Espen Granlien Midtbø
Ida Lunde Paulsen
Sara Rekdahl
Ida Marie Gleditsch Riise
Michelle Csuja Varberg
 

Lørdag 5. september kl. 12
Kristoffer Fluer Abrahamsen
Frida Lone Brendryen
Cecilie Høntorp Gjerstad
Rakel Elise Andersen Bøe
Victoria Herness
Ingrid Høyaas
Tobias Leo Johansen
Tea Elise Olsen Løkken
Mathea Fremstad Nicolaisen
Vilde Nielsen
Henrik Østli

Lørdag 5. september kl. 14
Katarina Louisa Guttormsen
Thomas Nordås
Marte Strøm Reiersgård
Adele Santi
Oskar Solbakken
Magnus Stensrud
Øystein Bugge Tollefsrød
Marthe Værdal

Søndag 6. september kl.11
Martin Aktmyr
Christina Andersen
Eline Eidstumo
Silje Fartum
Aurora Lille Gustavson
Bjørnar Larsen
Ole Einar Sørhaug
Caroline Wilhelmsen
Julie Wilhemsen

Søndag 6. september kl. 13
Mathias Herland Eikås
Jacob Kliland Gundersen
Hans Casper Hallgren
Conrad Johansen
Kyrre Otto Linnestad
Celine Runde Skuterud
Nora Elisabeth Søvre
Aud Støer Østbø
Per Ellef Ryen Aalerud

Tusen takk for et fl ott konfi rmantår
Nå er snart konfi rmantåret 2015 gjennom-
ført. Bak oss har vi undervisningstimer, 
innsamling av penger til Kirkens Nød-
hjelp, konfi rmantleir og enda litt til. Mange 
frivillige har stilt opp: Tusen takk til dere! 
Foreldre har stelt i stand mat til oss under 
konfi rmanttimene, vært sjåfører på Fasteak-
sjonen, nattevakter på konfi rmantleir og 

foreldrekontakter. Coop Obs Vinterbro har 
sponset mat til sultne ungdommer. Takk 
også til alle frivillige ledere som var med på 
å lage årets konfi rmantleir! Uten all denne 
støtta hadde vi ikke klart å gjennomføre 
konfi rmasjonsforberedelsen. Tusen tusen 
takk!            Knut Helge Kråkenes Moe,

og Timea Bakay Holby
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Postkassa – 
brev til Menighetsbladet

Ås kirke og Ås  kirkegård
Oppussingen av Ås kirke innvendig blei 
svært vellykket. Kirka fremstår i dag med 
harmoniske farger som gjør at kirkerommet 
virker større og lysere. De som har stått for 
prosjektet fortjener honnør!

Kirkegården blir ikke så mye omtalt, 
dessverre. Men de som har ansvaret for å 
holde den vedlike, og ikke minst de som 
utfører jobben, fortjener stor takk. Alltid 
er det ryddig, og gressfl atene velfriserte. Et 
godt eksempel å følge. Jeg har hørt mange 
som har omtalt kirkegården som vakker. 
Takk for den jobben dere gjør! Det eneste 
som kan heve inntrykket enda et hakk er 
om grusgangene blir sprøytet for det gres-
set som vokser opp.

Jan Skarpodde

Iori Roberts 
viser fram Oslo 6. september
Iori Roberts er i ngen pensjonist. Han er fast 
guide i Oslo hele året; kanskje ikke hver 
eneste dag, men han har stor glede av å ta 
turister rundt i byen, og han kan fortelle at 
heller ikke nordmenn vet alt for mye om sin 
egen hovedstad. Nå har han sagt seg villig 
å ta alle som har tid, lyst og anledning med 
på en Oslo-tur: søndag 6. september tar vi 
13.51-toget fra Ås stasjon.

Om noen vil møte opp direkte ved fon-
tenen foran stasjonsnedgangen til Nasjonal-
teateret, starter Ioris guide-runde derfra kl. 
14.30. Den vil vare ca. en og en halv time 
og ender ved eller på Operaen. Der kan de 
som vil, kjøpe seg en kopp kaffe og/eller 
en matbit. Blir det regn, er omvisning på 
Nasjonalgalleriet et alternativ. – Vel møtt til 
en innholdsrik ettermiddag i Oslo sentrum, 
sier Iori til Menighetsbladet. – Og om noen 
må ha engelsk som guide-språk, skal jeg 
nok klare det også! 

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

 Takk for hjelpen!
Nå er jeg glad for at jeg overleve bilulykken! 
Etter fl ere sykehusopphold på Ullevål, 
A-hus, Sunnaas og Ski, samt opphold på 
Granås og Moer sykehjem, er tiden kom-
met for å uttrykke min takknemlighet. Det 
har vært litt av en reise.

Takk til dere som har gjort en fantastisk 
innsats for å hjelpe meg med å holde motet 
oppe. Takk for besøk, bønn og hilsninger. 
En spesiell takk til Moer sykehjem som fi kk 
meg, en vanskelig og utålmodig pasient, i 
pleie. Men de ansatte taklet det meget bra. 
Jeg er ikke helt restituert enda, men med 
god hjelp av min kjære kone og «mester 
Erik» går det fremover.

Det har vært tungt og vanskelig å være 
6 måneder i sykesenga, men det er godt å 
kjenne at jeg har blitt såpass bra. Så da er 
det vel sant det de sier – at Ås kommune er 

en god kommune å bo i. En spesiell takk til 
våre kjære ordfører Johan, som har tatt seg 
tid til å ringe og besøke meg i denne tiden. 
Og, som dere vet, har jeg en fantastisk fl ott 
kone og fl ott familie, som har gjort tiden 
lettere. En stor takk til alle!

Magne Reke
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Menighetsbladets grønne spalte

Loppemarked
rbeidskirkes

28.-29. august
Loppemarkedet i Ås menighet er i start-
gropa, for 41. gang! Tid: 28.-29. august. 
Markedsplass: Ås arbeidskirke. Innlev-
ering 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 fl ere 
salgstelt ute, sier loppegeneral Sissel 
Brandtzæg til Menighetsbladet. Det er job-
ber 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, sorter-
ing, rydding etc. Det er oppgaver til alle, 
uansett hvor mye du kan tenke deg å være 
med. Under arbeidet med loppemarkedet, 
har vi det veldig hyggelig. Ved å dra las-
set 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 lørdag 22. 
august. Det meste av ryddingen etter loppe-
markedet skjer før gudstjenesten søndag 
30. august.

LOPPEMARKED ER GRØNN 
RESIRK ULERING AV RESSURSER

Levering av lopper
Det beste er om du selv leverer lopper i/ved 
Arbeidskirka. Vi tar imot fra mandag 24. til 
onsdag 26. august, alle dager fra kl. 18 – 21. 
Hvis noen gjerne vil bli kvitt lopper allerede 
nå, kontakt Niels Thyge Nielsen på tlf. 
971 46 741,    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

Loppemarknads-komitéen riggar til årets store 
marknad. Her har dei fått assistanse frå Bjørne-
bekk Asylmottak: Wahid Alkarami, Erling Ulvik, 
Sissel Brandtzæg, Taghred Alkarami (på stolryg-
gen), Gunder Skiaker, Nsamba Steven, Moses 
Nsubuga, Eva Iren Kind, Oddvar Moen, Ahmed 
Sulaiman Farran, Stein Moen og Bilal Mohammad.
Foto: Arve Skutlaberg
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Minnet om Dotta
Inger Dorthea Eskerud var ei spinkel, 
høgreist kvinne. Dei siste ti åra av sitt liv 
nådde ho meg berre til skuldrene. Så krok-
bøygd var ryggen. Så lågt låg ho over rul-
latoren. Men eg såg alltid opp til henne. Ho 
døde 11. juni, 94 år gammal.

Eit aktivt liv. Eit heilt liv som songar. 
Forsongar. 85 år som speidar. 46 år som 
kontormedarbeidar på same kontor. 28 år 
som klokkar. Æresmedlem i sanitetsfore-
ninga. Ho fekk Falsen-statuetten allereie i 
1977. Og når ein har vore pensjonist sidan 
1987, rekk ein ein del som pensjonist òg. 
Men mest av alt 94 år som Dotta. Dotta som 
såg. Som såg menneska. Såg oss i auga.

Eg møtte henne første gong ved ei grav i 
2002. Ho song Tapto: Dagen dør. Skumring 
rår. Over skog, over land over hav. Alt er ro. 
Hvil kun trygt. Gud er nær.

Sidan fekk eg kjenne henne som ei av 
desse sterke kvinnene. Ei av desse som har 
vore leiarar i bygda, i krinsen, i landet, for 
alle dei frivillige organisasjonane. Som har 
bygd og drive samfunnet nedanfrå. Som 

det står lite om i avisene. Og ingenting i 
bøkene. Som aldri har kalt seg feministar. 
Berre gjort jobben og vore del av eit sterkt 
kvinnefellesskap. Som sjeldan har vore 
politisk aktive, men som har løfta fram 
jenter, kvinner, til oppgåver og ansvar i eit 
samfunn der det ikkje var sjølvsagt. Ei av 
desse høgreiste, seige kvinnene som har 
gått foran og trakka opp løypa. For meg.

Ho tok regi på alt ho deltok i. Utallige 
møte og gudstenester. Speidarleirar. Yoggi 
yoggi. Med og utan salto. Og si eiga grav-
ferd: Preludium. Blå salme. Hvor salig er 
den lille fl okk. O, Store Gud. Guds kirkes 
grunnvoll ene. Herrens bøn. Lover Herren! 
Den Hellige Stad. Speidarbøna. Postludium.

Vi har gravlagt ein høgreist, krokrygga 
bauta.

Men den siste helsinga frå oss hadde 
ikkje Dotta regien på. At vi stod der, unge 
og gamle, med fl agg og banner på kyrkje-
trappa, då dei bar ho ut. Det ba ho ikkje om. 
Ho ba aldri om heder. Men vi gjorde det. 
For Dotta.

Solveig Schytz

Stiftelsen Ås arbeidskirke takker for gaven 
på kr 18.200 som kom inn i forbindelse med 
Inger Dorthea Eskeruds begravelse. 

Stiftelsen Ås arbeidskirke
Ellen Syrstad  

Menighetsbladet trenger bladbud

Menighetsbladet trenger bladbud på én rute 
i Ås og fem ruter i Nordby:

Kvæstadveien / Smedbølveien (Ås)
Kjærnesveien (Nordby)
Nebbaveien (Nordby)
Nesset (Nordby)
Nedre Bekk (Nordby)
Vinterbro Terrasse (Nordby)

Kontakt: Olav Aardalsbakke, tlf. 905 18 577, 
e-post: oaardals@online.no.

TV-aksjonen 2015
Årets TV-aksjon «Vi skal vokte regn-
skogen» går av stabelen 18. oktober. Den 
hand ler om de fl otte menneskene som bor i 
og lever av regnskogen, og hvordan de kan 
ta vare på den, både for oss og for kom-
mende generasjoner.

Folk i Ås har alltid stilt opp for TV-
aksjonen, og det takker vi i kommune-
komitéen for. Dette er verdens største 
dugnad, og for mange har det blitt en tradi-
sjon å delta. Om du også i år vil delta som 
bøssebærer for en viktig sak, så meld deg 
på www.blimed.no og velg Ås, Kroer eller 
Nordby. Da ser vi at du vil være med, vi 
tar kontakt. Ta gjerne kontakt om du lurer 
på noe.                                 Tone Merete Eng,

leder av TV-aksjonskomitéen i Ås
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Quiz
1. Hva heter grunnleggeren av jesuittorde-

nen? 
2. Hva kalles religiøse malerier malt på 

treplater i bysantinsk stil?
3. Jesus vekket Lasarus opp fra de døde. 

Hva het søstrene hans?
4. Hva kalles det når en religion bare har 

en gud?
5. Søndre Follo prosti omfatter 4 kommu-

ner. Hvilke?
6. Hvor mange Follo-kommuner grenser til 

Østfold?
7. Hvilket land kommer dansen rumba fra?
8. Hva kalles hunndyret til reinsdyr? 
9. Hvem bestod duoen M2M av?
10. Hvilken familie hører hvitveis til?

Quizmester: Atle Eikeland

Svarene fi nner du på side 25.

www.asbank.no 

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har 
følgjande møte i haust på Ås menighets hus: 
• Søndag 23. august kl. 19: Festmøte. 

Talar: Gunnar Elstad.
• Søndag 31. august kl. 19: Møte. Talar: 

Per Haakonsen.
• Søndag 13. september kl. 19: Møte i 

Lyngveien 19, Ås. Talar: Knut Andresen.
• Søndag 20. september kl. 19: Bibeltime 

ved Olav Straume. Tema: Guds nåde.
• Søndag 27. september kl. 19: Møte. 

Talar: Jon Fredrik Norborg.
• Søndag 4. oktober kl. 19: Samtalemøte.
• Søndag 11. oktober kl. 19: Møte. Talar: 

Hans Jakob Moldekleiv.
• Søndag 18. oktober kl. 19: Møte. Talar: 

Olaf Holm.
• Søndag 25. oktober kl. 19: Bibeltime ved 

Olav Straume. Tema: Guds fred.
Trygve Gjedrem

Åpen kirke 2015
Tradisjonen med Åpen kirke i juli ble tatt 
opp igjen i år. Mange benyttet høvet til et 
besøk for å se på den vakre kirka, eller for 
en stille stund. Det ble faktisk ny besøksre-
kord: 269 mennesker var innom i løpet av 
tre juli-uker. Utvalget for Åpen kirke vil 

rette en stor takk til alle som har tatt på seg 
jobb som husverter, eller på andre måter har 
bidratt. Uten denne innsatsen kunne kirka 
ikke holdes åpen. Vi har inntrykk av at 
både tilreisende og Ås-folk har satt pris på 
tiltaket. Nå planlegger vi konsert og Åpen 
kirke i forbi ndelse med Allehelgen.

Nils Standal
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 Er du kjent i Ås? 

Nå er sokneprest Georg Børresen tilbake 
fra «cruise», og han kan bekrefte at turen 
starta på gangbrua rett ved huset der han 
bor. Oppgaven måtte være svært lett denne 
gangen, for ingen var i tvil. Alle med riktig 
svar, får hederlig omtale, men det fyldigste 
svaret kom fra Torstein Furnes: «Bildet er 
tatt på den vestligste av de to gangbroene 
over fylkesvei 152 gjennom Ås sentrum; 
den gangbroen som går fra Åsgård skole 
til krysset Kajaveien/ Høgskoleveien. For 
øvrig mener jeg å huske at broen kanskje 

 
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 

Løsning på forrige oppgave: Georg Børresen dro 
på krus på den vestligste av de to gangbroene over 
fylkesvei 152 gjennom Ås sentrum. 

ble oppført omkring 1985?» Gratulasjon til 
Torstein i tillegg til Stein Helge Kingsrød, 
Eva Revhaug og Dag Ivar Findreng.

Oppgaven denne gang er av det kunst-
neriske slaget, men i tillegg til stedsangi-
velsen vil vi høre hvordan kunstverket har 
blitt til og når det blei offentliggjort! Send 
svaret på epost til asmenblad@online.no, 
og denne gangen vil vi spesielt oppfordre 
lesere i Kroer og Nordby til å gjøre en 
ekstra sted-fi nner-innsats!

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

 Er du kjent i Ås?
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Fasit til Quiz på side 23:
1. Ignatius av Loyola. 2. Ikoner. 3. Marta og Maria. 
4. Monoteisme. 5. Ås, Vestby, Frogn og Nesodden. 
6. 4 (Vestby, Ås, Ski og Enebakk). 7. Cuba. 8. Simle. 
9. Marion Ravn og Marit Larsen. 10. Soleiefamilien.

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Rådhusplassen 29 (Ås kvartal) 
Telefon: 64 94 42 00 
www.galleriet-frisor.no 

Her klipper vi både                pp
damer og menn i alle aldre!e!e! 

Quiz-meisteren med kardinalfeil 
(og vel så det)
15. juni fekk redaksjonen følgjande brev frå 
Helga Lunnan-Steidl i Ås:

Jeg vil gjerne gjøre oppmerksom på en 
feil som har sneket seg inn i fasitsvaret for 
første spørsmål,  om hvilken kirkelig orden 
pave Frans tilhører. Han er jesuitt, ikke 
fransiskaner. Aldri før har en jesuitt blitt 
valgt til pave. Den nye paven, med fødenavn 
Jorge Mario Bergoglio, tok navnet Frans, 
fordi han med dette ville gjøre oppmerksom 
på de fattige. Han har også tidligere sagt at 
den hellige Frans «brakte kristendommen 
den idé å sette fattigdom opp mot luksus, 
stolthet og forfengeligheten … Han endret 
historien». (Kilde: Wikipedia)

Ås kirkeakademi
Ås kirkeakademi inviterer til tre møter 
denne høsten, alle i Ås kulturhus kl. 19.30:

Tirsdag 22. septem-
ber: Jahn Otto Johansen  
snakker om temaet «Er 
det håp i en farligere 
verden?» 

I 1991 offentliggjorde 
Dagbladet en menings-
måling over hvem nord-
menn hadde mest tillit 
til, og på toppen av listen sto Jahn Otto 
Johansen. Han har hatt en mangslungen 
karriere i norsk offentlighet, helt fra han 
som femtenåring begynte som frilansjour-
nalist i Porsgrunns Dagblad. Mer kjent er 
han som utenrikskorrespondent, først for 
Morgenposten, siden for NRK i Washing-
ton, Berlin og Moskva. Han har vært sjef-
redaktør i Dagbladet og utenriksredaktør i 
nyhetsredaksjonen i NRK, har skrevet en 
mengde bøker og artikler, og er en viktig 
stemme i norsk samfunnsdebatt med sine 
store kunnskaper og sitt personlige engasje-
ment. Han er en mye benyttet foredragshol-
der, både i inn- og utland, og vi gleder oss 
til å høre hans synspunkt på utviklingen vi 
ser i verdenssamfunnet.

Er det håp i en farligere verden? Har vi 
kunnskap nok om hva som skjer? Kan vi i 
det hele tatt gjøre noe for å påvirke utvik-
lingen? Vi ser på nyhetsbildet: krig, vold, 
terror, unge radikaliseres til mer vold og 
terror; vi ser en ufattelig ondskap i verden. 
Håp? Om noen i det hele tatt kan svare på 
dette spørsmålet, må det være Jahn Otto 
Johansen.

Tirsdag 27. oktober skal Kristin Moen 
Saxegaard snakke om «Bibelfortellinger 
og gudsbilder i møte med lidelse og ond-
skap». Kristin er tidligere Ås-boer, nå prost 
i Ringerike.

Tirsdag 17. november tar direktør i Fritt 
Ord Knut Olav Åmås opp temaet «Utfor-
dringer for ytringsfriheten i Norge». 

Mer informasjon i neste nummer av 
Menighetsbladet.

 Torunn Tangvald
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Ås menighets misjonsprosjekt

Fokus på minoriteter og urbefolkning i 
Ås menighets misjonsprosjekt
Sophie Küspert-Rakotondrainy, misjonær 
i Ås menighets misjonsprosjekt «Landsby-
utvikling i Etiopia», forteller om forskjel-
len mellom minoritetsgruppene mao og 
gumuz, urbefolkningen i lavlandet i Vest-
Etiopia, og oromo-majoriteten, som domi-
nerer i høylandet. 

Matmangel
92 % av husstandene i mao- og gumuz-
landsbyer opplevde matmangel og sult 
i 2014. Situa sjonen var verst nord for 
Blånilen, der 80 % av husstandene i 
gumuz-befolkningen manglet mat i nesten 
halve 2014. Det var ikke tilsvarende mat-
mangel i oromo-landsbyer i høylandet. 
Dette forklares delvis ved ulik levemåte. 
De fl este oromo-familier dyrker ulike typer 
grønnsaker som gulrøtter, søtpoteter og 
kål. I landsbyer med mao- og gumuz-folk 
dyrkes tradisjonelt ikke grønnsaker. Bare 
en liten del av befolkningen har der begynt 
med grønnsakdyrking. Folk forsøker heller 
å leve av ville rotfrukter. De landsbyene 
som har lite dyrking av grønnsaker, har ofte 
heller ikke tilgang til markeder der de kan 
selge egne eller kjøpe andres produkter. 

Hygiene
Forskjellen mellom høylands- og lavlands-
befolkningen er også tydelig når det gjelder 
tilgang til rent drikkevann og hygiene. En 
intervjurunde i en gumuz-landsby viste 
at mindre enn 10 % vasker hendene etter 
toalettbesøk, mens 70 % i oromo-landsbyer 
rapporterer at dette er en del av deres 
daglige hygiene. Noe av forskjellen kan 
kanskje henge sammen med at nesten alle 
husstander i høylandet har tilgang til en 

eller annen form for toalett, mens nesten 
halvparten av minoritetsbefolkningen «går 
bak nærmeste busk». 

Sparepenger og skolegang
Få av husstandene i mao- og gumuz-lands-
byene har sparepenger, mens rundt 20 % av 
oromo-befolkningen i høylandet har midler 
som kan investeres og gi bedre inntekter. 
I landsbyene i lavlandet er det også færre 
som går på skolen. Mao-befolkningen har 
fl ere grunner til at de ikke sender barna på 
skole: Barna må hjelpe til hjemme, familien 
har ikke skolepenger eller de har ikke mat 
som de kan sende med barna. 

Kulturtilpasset opplæring
Innsats på opplæring har ikke slått like godt 
an i mao- og gumuz-grupper i lavlandet 
som i den bedre utdannede befolkningen 
på høylandet. Disse forskjellene skyldes 
naturgitte og kulturelle faktorer. Dårlig 
jordbruk fører til fattigdom, som fører til 
mindre skolegang og mindre folkeopplys-
ning om blant annet hygiene. Men det er 
antagelig også andre og mindre åpenbare 
grunner. Derfor prøver prosjektet å bruke 
opplæring tilpasset folkenes egne premisser 
og språk. Minoritetene skal ikke gjøres mer 
like majoritetsbefolkningen, men det job-
bes med holdnings endringer, som å få slutt 
på mat-tabuer og svedjebruk.  

Sylvi Haldorsen

Nigatu Daniel har gumuz 
som morsmål og er prosjekt-
leder i Blånildalen. Han 
25 år gammel og har en 
bachelorgrad innen plante-
vitenskap. Han jobber med 
matvaresikkerhet knyttet mot 
kulturelle holdninger. Foto: 
Ny Blomst 2015-1.
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Lesehjørnet 

Jeg har ventet på deg
av Mirjam Kristensen (Oktober forlag, 2014)

Vi møter Paula, rundt 80 år og fortsatt 
aktiv i sitt eget arkitektfi rma, men hun 
innser nå at hennes dager snart er talte. Så 
får vi livet hennes hulter til bulter i små 
glimt og tilbakeblikk. Å lese denne boka er 
som å skrelle en løk, skall for skall, og ikke 
før på slutten er vi helt ved kjernen, og vi 
skjønner hvorfor livet hennes ble som det 
ble. Hun ble født i et øysamfunn på Sørlan-
det. Faren døde tidlig og det ble et arbeid-
somt liv for moren og Paulas søstre. Hun er 
16 år når 2. verdenskrig starter. Sommeren 
1942 kommer jødiske David på ferie til øya, 
sammen med et ektepar som tar seg av ham. 
Paula og David blir kjærester, men holder 
det skjult. En tragisk ulykke skjer. Paulas 
lillesøster drukner og moren mener det er 
Paulas skyld. Etter dette vil ikke moren vite 
av Paula. Hun blir sendt til onkel Svein som 
er nazist og bor i Oslo. Paula har mye å stri 
med. Hun lengter hjem og hun fi nner snart 
ut at Sveins ideologi kan hun ikke leve med. 
Hun oppsøker motstandsbevegelsen og gjør 
små tjenester for dem. Kjæresten David ble 
igjen på øya for å holdes skjult, men noen 
sladrer og nazistene sender både David og 
hjelperne i leire. Men krigen tar jo omsider 
slutt og David overlever. Så hvorfor ender 
ikke dette i lutter glede? Det vil jeg ikke 
røpe, men livet er rett og slett ganske inn-
viklet, og det er mange svik i Paulas fami-
lie. Boka fi kk meg til å tenke på at alt vi 
gjør, eller unnlater å gjøre, har innvirkning 
på de rundt oss. Romaner med krigen som 
tema fi nnes det hundrevis av. Dette kunne 
blitt både tårevått og sukkersøtt, men ble 

det ikke. Fortellerteknikken er genial og 
spennende. Det vises en dyp respekt for 
livserfaring og det eldre folk har opplevd. 
Ei bok å bli tankefull av.

Anbefalt av Elin Solberg

Sommer uten brev
av Line Baugstø (Oktober forlag, 2014)

Line Baugstø leverer alltid gode bøker, 
synes jeg. Denne lille romanen om Sigrid 
og hennes to små døtre som gjennomle-
ver en sommer uten brev fra ektemannen 
Erling, er en liten alvorstung perle. Året 
er 1968; det er sommer, og Erling har sagt 
opp jobben som fotograf, og reist langt av 
sted for å oppfylle drømmen om å leve et 
villmarksliv i Canada og Alaska – for en 
begrenset periode vel og merke. Men tiden 
går, og hjemme i Norge er det lite livstegn 
å spore for kone og barn. Hver dag spør 
jentene moren sin om det har kommet brev 
fra faren. Til slutt tar Sigrid saken i egne 
hender og skriver brevene selv. En bok om å 
være alene, om desperasjon, om kjønnsrol-
ler, om ekteskap og om selvrealisering.

Anbefalt av Maria Mäkinen

www.as.folkebibl.no

Åpningstider: 
Ås har sommertider frem til 1. september: 
mandag–onsdag og fredag kl. 10–15, tors-
dag 10–18, lørdag stengt. Fra  1. septem-
ber: mandag–torsdag kl. 10–18, fredag og 
lørdag kl. 10–15. Nordby: mandag stengt, 
tirsdag og torsdag kl. 10–19, onsdag og 
fredag kl. 10–16, lørdag kl. 10–15.
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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

Galleriet Frisør
Ås kvartal, Rådhusplassen 29
www.galleriet-frisor.no    64 94 42 00

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, Brekkeveien 5     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     911 35 380
Torderudveien 25   
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
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    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, Svend-
Kristian 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: 7200. 
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås. Trykk og innbinding: 07 Gruppen AS. 
Leveringsfrist neste nummer: 22. september 2015. 

Flyttevask, visningsvask, vindusvask, 
kontorvask.

www.vinterbrorenhold.no.
Tlf.: 943 19 740

Vinterbro Renhold AS
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SLEKTERS GANG

www.bgr.no  •  Telefon 64 95 16 65 – hele døgnet
Familieeid byrå for hele Follo

Vi ønsker å gi den beste hjelp 
og veiledning

ÅS

Døpte
Gustav Nesbø Bjørnødegård
Hanna Bengtsson Engebråten
Nathaniel Mareli Karlsen-

Aasen
Jenny Medlien
Marius Hamborg Mæhlum
Aira Sofi e Bentsop Sharabi
Edvard Sigberg
Emil Tobias Theilgaard

Døde
Øystein Berge
Inger Dorthea Eskerud
Esther Louise Fjørtoft
Kjell Kristian Haug
Unni Tove Johannessen
Odd Roar Klunderud
Marie Anette Myhrer
Ivar Samset
Grethe Skuterud (bisatt fra 

Nordby kirke)
Erling Slørstad
Knut Bjarne Smedsrud
Mary Ingeborg Spornæs
Agnes Sørensen

Viet
Marita Vøllestad og Thomas 

Pettersen
Marit Kvarme og Geirmund 

Garder
Nina Iren Kristiansen og Kris-

tian Prestrud

NORDBY

Døpte 
Vera Williksen Afdal
Ada Nelle Bakli (døpt i Østre 

Fredrikstad kirke)
Bjørg Høver-Moen (døpt i 

Oppegård kirke)
Julian Marman
Philip Matheo Solvåg

Viet 
Kjersti Krohg Andreassen og 

Atle Sørensen
Marianne Kristin Sørensen og 

Kim Marius Berg
Lena Marie Waltoft Karlsen og 

Aleksander Hoftvedt

Døde: 
Alfred Bjerre Andersen 
Nancy Selma Antonie Fjeld-

Nielsen
Arvid Bjørn Gaarder
Hulda Elen Kristine Henriksen
Bjørn Horgen
Anders Jakobsen
Frank Jeremiassen
Astrid Kydland
Oddmund Lone
Gunnar Nilsen
Doris Ambjørg Pettersen

KROER

Døde
Ingrid Marie Johannessen
Gunnar Berton Skråmo

Viet
Ida Elise Eide Einarsdottir og 

Lars Løvstad
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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.

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.www.as.kirken.no
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20. september, 17. søndag i treenighets-
tiden, Luk 7,11-17

Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste for 
liten og stor. H.E. Fagermoen. 
Barnekantoriet.

Nordby kirke kl. 11: Høsttakkefest. 4-års 
bok. A.C. Nylænder. T.B. Holby. 

Torsdag 24. september
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. Ø. Spilling.

27. september, 18. søndag i treenighets-
tiden, Matt 8, 5-13

Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste med dåp. 
Innsettelse av Atle Eikeland som prosti-
diakon. H.E. Fagermoen.

Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste med dåp. 
A.C. Nylænder.

Nordby kirke kl. 11: Høymesse med dåp. 
S.A. Bakke.

4. oktober, 19. søndag i treenighetstiden, 
Joh 7, 14-17

Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste. 
S.A. Bakke.

Nordby kirke kl. 11: Høymesse. Maria Å. 
Monger (kapellan i Drøbak/Frogn). 

11. oktober, 20. søndag i treenighets-
tiden, Mark 10, 2-9

Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste med dåp. 
H.E. Fagermoen.

Kroer kirke kl. 11: Høsttakkefest. 
4-års bok. A.C. Nylænder. J.M. Ågedal 

Nordby kirke kl. 18: Ung messe. K.H.K. Moe.

18. oktober, 21. søndag i treenighets-
tiden, Luk 16, 19-31

Ås arbeidskirke kl. 11: Høsttakkefest. 
4-års bok. A.C. Nylænder. J.M. Ågedal.

Nordby kirke kl. 11: Høymesse. 
H.E. Fagermoen.

VELKOMMEN TIL KIRKE

23. august 13. søndag i treenighetstiden, 
Luk 12, 41-48

Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste med dåp ved 
G. Børresen. J. Grolid.

Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste med dåp. 
A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.

Nordby kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Utdeling av 6-års bok. K.H.K. Moe. 
T.B. Holby. H.V. Wang. 

30. august, Vingårdssøndag, 14. søndag i 
treenighetstiden, Luk 17, 7-10

Ås arbeidskirke kl. 12: «Ryddeguds-
tjeneste». G. Børresen. J. Grolid.

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

Lørdag 5. september
Nordby kirke kl. 10, 12 og 14: Konfi rmasjons-

gudstjenester. K.H.K. Moe. T.B. Holby.

6. september, 15. søndag i treenighets-
tiden, Luk 10, 38-42

Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste med 
dåp. A.C. Nylænder. Søndagsskole.

Nordby kirke kl. 11 og 13: Konfi rmasjons-
gudstjenester. K.H.K. Moe. T.B. Holby. 

Lørdag 12. september
Ås kirke kl. 10, 12, og 14: Konfi rmasjons-

gudstjenester. G. Børresen. J.M. Ågedal.

13. september, 16. søndag i treenighets-
tiden, Matt 5, 10-12

Kroer kirke kl. 11: Konfi rmasjonsgudstje-
neste. G. Børresen. J.M. Ågedal.

Ås kirke kl. 13: Konfi rmasjonsgudstjeneste. 
G. Børresen. J.M. Ågedal.

Nordby kirke kl. 11: Høymesse med dåp. 
S.A. Bakke. 

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