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Prestens hjørne

Om forsida: 24. mars er det igjen klart for årets store bistandsdugnad i våre menigheter. Tema for aksjonen 
i år er vann. Les mer på www.fasteaksjonen.no. I Ås er det i år 30 år siden den første dør-til-dør-aksjonen. 
Klarer vi å øke med 100 000 fra den gangen? Bli med, da vel, og husk å ta ut ekstra kontanter som du kan ha 
klare når noen banker på din dør, en gang mellom kl 18 og 20. Skal du ut og gå? Dette blir en festkveld!

Morfar
I en av sine bøker forteller biskop Per Arn e 
Dahl om et møte med en gammel rypejeger 
som hadde fortalt så levende om hvordan 
man skulle gå fram om man skulle klare å 
skyte ei rype. Det er tre ting som gjelder, sa 
han. Gå sakte. Stans ofte. Lytt mye. 

For meg vekker disse tre stikkordene 
gode minner om morfar, som jeg var mye 
sammen med da jeg vokste opp. 

Gå sakte
Morfar hadde en sykdom som gjorde at han 
måtte forfl ytte seg langsomt fra ett sted til 
et annet. Jeg husker ham best sittende og 
andpusten. Noen få ganger i året mannet 
han seg opp og tok bussen fram og tilbake 
fra Høvik til Oslo, bare for opplevelsens 
skyld. Den bussturen ble til opplevelser 
som han delte med alle oss andre i uker 
framover. Vi pleide å si at morfar opplevde 
mer på en busstur til Oslo enn vi ville gjort 
på en jordomseiling. Og jeg tror at det var 
sant. 

Stans ofte
Morfar tilbrakte somrene i mitt barndoms 
hjem i Asker. Vi hadde fi re mål tomt med 
masse frukttrær, bærbusker og grønnsaks-
bed. Morfar brukte en hel dag på å forfl ytte 
seg rundt i hele hagen, noe han gjorde hver 
dag når været tillot det. Han hadde funnet 
mange forskjellige små sitteplasser hvor 
han kunne hvile. Ingen kjente vår hage 
bedre enn morfar, og ofte kunne han og 
far, som elsket hagearbeid, diskutere nyt-
tige tiltak og forbedringer som kunne gjøre 
hagen enda vakrere. 

Lytt mye
Morfar kom fra Kambo gård ved Moss, 
og var utdannet forstmann på Landbruks-
høyskolen her i Ås tidlig på 1900-tallet. I 
sine yngre dager, før han ble syk, var han 
friluftsmann og jeger. Morfar kunne gjengi 
lydene til alle fugler og dyr som fantes i 
norsk natur. Hver dag kunne han fortelle 
hvilke fugler og andre dyr, for eksempel 
ekorn, pinnsvin, mus og rådyr, som hadde 
besøkt vår hage, og hva disse fuglene og 
dyrene hadde gjort. Han hadde snakket med 
dem alle sammen, pleide han å si. En linerle 
var en sommer hans gode følge svenn, og 
trippet rundt ham hele dagen, til stor glede 
for oss alle. 

Morfar døde tidlig på 70-tallet. Jeg har 
ofte tenkt at jeg aldri har møtt noe men-
neske som hadde opplevd så mye i livet, 
som han. Kanskje nettopp fordi han tidlig 
oppdaget livets aller største hemmelighet. 
Gå sakte. Stans ofte. Lytt mye.

Georg Børresen,
sokneprest i Ås
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Trosopplæring for 
voksne: Kristen tro
Ås menighetsråd arrangerer i vårsemesteret 
en seminarserie over åtte kvelder som tar 
sikte på å gi deltakerne en innføring i kristen 
tro. Kirken driver mye trosopplæring for 
barn og ungdom, men nå får også voks ne 
et tilbud. Samlingene er på tirsdager kl. 
19.30–21.30 i Ås arbeidskirke. Det blir først 
en innledning på ca. 45 minutter, deretter 
kaffepause. Så samtaler vi om dagens 
tema. Prester i Ås og omegn vil holde 
innledningene. 

– Vi er godt fornøyde med oppslutningen 
om seminarene så langt, sier Marit Børset 
Aalde til Menighetsbladet. Hun leder Ås 
menighetsråd. – Men det er plass til fl ere 
på kirkens skolebenk. Vår tro og forholdet 
til andre religioner og samfunnet ellers, 
er så aktuelt nå for tida. Vi trenger alle å 
oppdatere oss. 

Aktuell bok: «KRIS-
TEN TRO – oppda-
tert» av Kjell Arnold 
og Ole Jacob Nyhus 
og utgitt på Kom for-
lag i 2013. Boka gir 
oss hjelp til å tolke 
Bibelen inn i vår tid.

Program for resten av serien:
• 3.3. Frelst av nåde, frelst av tro. 

Innleder: Per Kristian Aschim 
• 17.3. Bønn. Innleder: Sindre Skeie
• 14.4. Dåpen og nattverden. 

Innleder: Georg Børresen
• 28.4. Det kristne livet. Hvordan lever vi 

som kristne (etikk). 
Innleder: Jan Olav Henriksen.

• 12.5. Hva lærer Bibelen om døden, 
oppstandelsen og det evige liv. 
Innleder: Georg Børresen.

Ås menighetsråd

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

I kriser er vann kritisk! 

Vi er der i katastrofen 

med rent vann. 

Nå trenger vi deg.

FASTEAKSJONEN 2015 

i Ås 24. MARS
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Styret for Ås Ten Sing 2014. F.v. Eva Linnea Kvaal, 
Aina Bjørnereim, Elise Bekken Aschim, Kari Karbø, 
Eivind Nordseth, Tora Skiaker Aschjem. Ikke 
tilstede: Thea Wallin, Angelika Lindeberg. Foto: 
Sofie Sleipnes.

And… ACTION!
Konsert med Ås Ten Sing
I år igjen inviterer ungdommene i Ås Ten 
Sing til konsert i Ås arbeidskirke søndag 
19. april kl. 18. Da slår vi til med et show 
fylt med sang, dans, drama og media. I år 
er temaet «Fra tro til handling». Hold av 
datoen, for dette må du ikke gå glipp av!

Nattvolleyballcup 2015!
Tradisjonen tro ble det arrangert nattvolley-
ballcup siste helgen i januar også i år. Natt-
volleyballcup er et initiativ fra sportY Oslo, 
en idrettsgruppe i KFUK-KFUM, og blir 
holdt en gang i året for ungdom i Oslo og 
Akershus. I år var vi tolv deltagere og to 
ledere som reiste fra Ås. Til sammen var vi 
ca. 160, og det ble en natt med mye moro.

Tre i Ås-gjengen deltok i tillegg på 
øvelse i kretskoret før cupen begynte. 
Resten kom til cup-åpningen kl. 22.30. Vi 
fi kk møte mange nye mennesker som også 
ble våre nye venner. Gjennom hele natta var 
det alltid seks lag som spilte. Lagene kunne 
velge mellom to ulike klasser: David-klas-
sen for de som ville spille for moro, Goliat-
klassen dersom man ville spille mer seriøst. 

Rundt halv tre, etter noen timer med spill 
og moro, var det andakt som fortsatte med 
en liten konsert holdt av Communication 
for Change. Dette er et ettårings-program 
innenfor KFUK-KFUM som holder til på 
Sunnmøre folkehøyskole. Nå er deltakerne 
på Norgesturné med showet sitt. Etter 
andakt og konsert fortsatte vi å spille vol-
leyball. Da alle lagene hadde spilt de kam-
pene de skulle, fi kk vi vite hvem som gikk 
videre til semifi nalene, etterfulgt av fi nalen. 
Dessverre kom ikke Ås videre til semifi na-
len, selv om vi vant tre av fem kamper, men 
vi gjør comeback neste år! 

Helt på slutten av natta ble det holdt en 
premieutdeling. Det var også kåring av 
gruppa med beste kostyme, og gruppa med 
beste heiarop. I år var det vi som vant beste 
kostyme! Disco er tingen! Vi gleder oss 
allerede til neste år. Det blir spennende å se 
hvordan det går, og hva vi kommer til å kle 
oss ut som da. 

Thea Skyttern og Aina Bjørnereim

Nattvolleyballcup: B.v. Frida Herskedal, Aina 
Bjørnereim, Sigrid Lysol Wilhelmsen, Thea Skyt-
tern, Christian Wang, Jenny Eldor Jarnes, F.v: 
Kari Karbø, Elise Bekken Aschim, Helene Hoel, 
Mathias Haslie Camfield, Kristine Bekken Aschim, 
Eva Linnea Kvaal og Marte Herum Kristensen. 
Foto:Halvor Bekken Aschim
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Årsmøte i Ås Ten Sing
Onsdag 28. januar var det klart for årsmøte 
hvor alle i Ten Sing fi kk en oversikt over 
året som har gått, og planene for året som 
kommer. Årsmøtet ble selvfølgelig startet 
med pizza og avsluttet med roser til alle de 
fant astiske medarbeiderne i Ten Sing, og til 
det gamle styret! Vi er takknemlige for et 
så fl ott år og gira på hva 2015 har å bringe!

Elise Bekken Aschim

Klissvåte påskeengler
Det regnet: Ikke sånn forsiktig vår-regn 
som vi er vant til her nord, men skikkelig 
plaskende, øredøvende mot bølgeblikk-
taket. Det bøttet ned. Jeg måtte tenke på 
Arne Garborgs dikt «D`er haust. Det ruskar 
ute / med regn og kalde vind. / Småfuglen 
fl yg mot rute / og ville gjerne inn.*» Det var 
påskenatt på Madagaskar, og det var høst i 
april. For slik er det: Våren nord for ekvator 
er høst der sør.

Lyden av regnet gjorde det vanskelig 
å sove. Dessuten var jeg spent: Ville det 
komme noen i år, tro? Det var ikke småfugl 
fra Arne Garborgs Jæren jeg ventet på, men 
noen sjeldent fl inke sangfugler på to bein. 
Og jo: Der banket det på døra – vi fór opp 
av senga og ut i gangen. De var kommet! 

Utenfor sto en gjeng gjennomvåte ung-
dommer fra kirka vår. Det rant av dem; de 
hadde nok gått ute en stund. Etter gammel 
skikk gikk de rundt i nabolaget og sang før 
Påskemorgen grydde. Akkompagnert av 
tromme-regnet, lød sangen klart i mørket: 
«Efa namangy ny olony Jeso, lay Tompoǹ ny 
aina! Tonga indray ny maraina.» (Han har 
alt kommet til folket sitt, Jesus, livets Herre! 
Nå er morgenen her igjen.)

Jeg glemmer det aldri: 
Lukten av våt jord – 
lyden av fi rstemt sang 
som overdøvet høst-
regnet – synet av de 

dyvåte ungdommene – gleden vi fi kk del i.
For meg var det som om påskeengler 

hadde kommet til «hyrdemarken» ved 
preste skolen vår. Prest betyr jo gjeter. Det 
glade budskapet om Jesus Kristus ble varmt 
og vått formidlet til oss utlendinger fra det 
kalde nord.

Dagen etter sto regnvannet fremdeles 
høyt på tunet mellom husene. Ungene 
våre tok på seg badetøy og plasket rundt 
til vannet sank. Andre hadde fått fylt opp 
bøttene sine med friskt vann. Det var stor 
glede over påskeregnet! For meg ble også 
den gleden en påskepreken: Livet overvin-
ner natten og uværet. «Livet vant, dets navn 
er Jesus».

Jeg ønsker dere en påske like gjennom-
trukket av glede som ungdommenes klær 
var våte av regnet! Hilde Margrethe Voll, 

sykehjemsprest
* Arne Garborg: Haugtussa. Veslemøy ved rokken, 
1. strofe.  Foto: Hanna Ådnøy Remmen

Juleavslutninga/grøtkveld for ungdomsarbeidet i 
Ås. Her lekes den tradisjonelle Paven og Pavinnen
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Det skjer i Ås

Ås Kirkekor
Øvelser torsdager 19–21.30 i Ås kirke. 
Årets store satsing er å framføre J.S. Bachs 
fantastiske Juleoratorium. Det skal skje i 
slutten av november 2015. I tillegg deltar 
koret på små og store arrangementer, blant 
annet ved den store visitasgudstjenesten 
søndag 10. mai. Se: www.as.kirken.no/kor/. 

Ås Barnekantori 
Ung kirkesang - evig sang!

Ås Barnekantori er for barn fra 1. klasse og 
oppover. Vi er opptatt av grunnleggende 
sangteknikk og innøving av sanger i for-
skjellige stilarter. Det benyttes håndtegn 
for å lære skalaen og de forskjellige tone-
trinnene. Koret er delt i to grupper etter 
alder og nivå. Koret øver på mandager. Se 
program på www.as.kirken.no/kor/. 

Barnekantoriet deltok under Karnevalsguds-
tjenesten 1. februar, både med sang og litt røvertokt 
innimellom. I år er koret ekstra stort. Foto: Jon Kr. 
Øiestad.  

Elevkonsert Ås kirke 6.3.
Velkommen til fl ygelkonsert i Ås kirke 
fredag 6. mars kl. 19. Du får høre 
pianoelever fra Norges Musikkhøgskole, 
blant andre vår egen Jonas Aune.

Jazzgudstjeneste i Ås kirke 8.3.
Velkommen til Jazzgudstjeneste i Ås kirke 
søndag 8. mars kl. 11. Gudstjenesten er ved 
prost Hege E. Fagermoen. Medvirkende: 
Frimurernes Storband. Sangsolist: Hege E. 
Fagermoen.            Jostein Grolid,

kantor i Ås

Spiritualitet
Den åndelige lengsel – en utfordring for 
kirken? Åpent seminar i Ås kirke lørdag 
28. februar kl. 11–14.30. 
Tore Laugerud er prest i organisasjonen 
Areopagos. Dette en stiftelse som arbeider 
for at kristen tro og praksis blir presentert 
troverdig for åndelig søkende mennesker i 
dag. I følge Laugerud må kirken lære «… 
å forstå dagens spiritisme, og deretter tale 
om Gud slik at folk oppfatter det som godt 
nytt.» (Vårt Land 27.09.14). 

Han kommer til Ås kirke lørdag 28. 
februar og holder et innlegg om meditasjon 
i kristen kontekst. Etter foredraget blir det 
vist eksempler på meditasjon ved døpefon-
ten, og sentrerende bønn. Enkel servering. 
Nattverdgudstjeneste med keltisk liturgi 
ved sokneprest Sigurd Bakke.
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Familiefredag i Ås arbeidskirke
74 deltakere! Vinterklær sparkes av. Varme 
smil og glade stemmer. Kjøkkenet koker. 
Blir maten ferdig til 16.30? Jo, med stor 
presisjon er bordene dekket og maten satt 
frem til tiden. Ingen lettvinte løsninger 
er å spore. Her er potetene ferdig skrelt, 
grønnsakene i fl ertall, og sausen smaker 
merkverdig hjemmelaget. Kjøttboller glir 
ned på høykant hos både liten og stor.

Husbandet byr opp til samling med 
musikk, før barnegruppen deles mellom 
barnehagebarn og skolebarn. Sokneprest 
Georg har en andakt for de største, og 
kateket Jenny for de minste. Familiefredag 
trer inn i aktivitetsmodus. Innefotball, lego, 
perling, ansiktsmaling og småleker for 
de aller minste. Her er det noe for enhver 
smak. Kaker og frukt settes frem, og fami-
liefredagens eldre garde krummer straks 
hendene rundt en kaffekopp. Det smaker 
godt når uken går mot helg.

Jeg tar en prat med tre av barna; Johanne 
Moen (8 år), Øyvind Røsvik (9 år) og 
Miranda Hvattum Forsberg (7 år).

Hvordan fi kk dere vite om familiefredag? 
Barna er enige i at det var foreldrene som 
fi kk høre om det først. – Det var en god idé 
å bli med, synes Miranda.

Hva er det gøyeste med familiefredag?
De trenger ikke lang betenkningstid: – 
Aktivitetene! kommer det unisont. Øyvind 
synes det er kjekkest med fotball, mens 
de to jentene var svært fornøyd med 
dagens aktiviteter: ansiktsmaling og per-
ling. Johanne har assistert de voksne med 
ansiktsmalingen og har blant annet laget to 
tigre i forsamlingen. Det var moro, syntes 
hun.

Hva synes dere om maten dere får her da?
– Den var kjempegod, synes Øyvind. De 
to andre nikker, selv om kjøttboller ikke 
er Miranda sin favoritt. – Men en gang var 
det laks og wienerpølser til middag her, 
det var kanskje enda bedre, skyter Johanne 
inn. Det er ingen ting å si på maten vi får 
servert med andre ord. Men hva med dess-
erten? – Kakene? Jo, de smakte godt! smiler 
Miranda.

Kan dere anbefale andre barn å være 
med på familiefredag? – Ja, det er bare å ta 
med familien sin å komme, nikker barna. 
– Og om du ikke kjenner så mange, så blir 
du kjent med nye, sier Miranda. Øyvind og 
Johanne er enige.

Kanskje vi ser deg og familien n este 
gang? Mange små og store gleder seg 
allerede. Familiefredag i Arbeidskirken 6. 
mars!

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer menigheter

Vi starter med felles middag kl 16.30. Så blir det sang med band,  
en andakt og videre aktiviteter, og felles avslutning kl 18.30.

For å vite hvor mye mat vi skal lage, send påmelding til 
Øygunn Østhagen på tlf: 986 22 931 innen torsdagen før. 
Pris for mat, kr 40 per voksen og 20 per barn.

Små og store – gamle og unge er alle hjertelig velkommen 
inn i fellesskapet!
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Trosopplæring

Førsteklasses klubb 
for 6-åringer 16. og 23.3. –
få kirkebok på palmesøndag

Ås og Kroer menigheter inviterer alle 
6-åringer, altså de som skal begynne i første 
klasse til høsten, til to klubbsamlinger i 
Ås kirke mandagene før påske (16. og 23. 
mars). Skolestart er en viktig begivenhet i 
barnets liv, og mange 6-åringer er allerede 
spente på hva som venter dem til høsten. 
Dette ønsker vi også å markere i kirken. 
Derfor inviterer vi til en «Helt førsteklasses 
klubb»! På samlingene vil barna få møte 
sentrale emner i den kristne tro. I tillegg har 
vi aktiviteter, synger og leker sammen. Og 
det blir SKATTEJAKT i kirken! 

Palmesøndag 29. mars er det gudstjeneste 
for liten og stor i Ås arbeidskirke. Dette 
blir avslutningen av en «Helt førsteklasses 
klubb». Vi får høre påskefortellingene, og 
barna får utdelt «Min kirkebok 6» som gave 
fra menighetene. Barnet ditt har kanskje 
fått «Min kirkebok 4» som 4-åring? «Min 
kirkebok 6» inneholder bibelfortellinger og 
sanger. Vi møter også søsknene Bo og Nora. 
Nå har Nora blitt 6 år og skal begynne på 
skolen. Dette er en fi n bok som barna kjen-
ner seg igjen i. Også de som ikke har anled-
ning til å være med på klubbsamlingene er 
velkommen til å møte opp i kirken og motta 
bok. Invitasjonen kommer i posten!

Tårnagenter 
18.-19. april i Ås kirke
Lørdag 18. april samles 
8-åringer (født 2007) fra hele 
Ås kommune i Ås kirke. Vi er klare for ekte 
agentvirksomhet. Kirken skal utforskes 
fra topp til tå, kirkeklokkene inspiseres, 
agentmat spises, og vi har en gudstjeneste 
å redde. Tårnagentgudstjenesten fi nner 
sted 19. april kl. 11, hvis agentene har klart 
å fullføre oppdraget. En superhemmelig 
invitasjon vil dumpe ned i postkassen din. 
Så følg med!

Forbønnsgudstjeneste for 1-, 2- og 3-års 
dåpsbarn 26. april. Babysang deltar!
Søndag 26. april inviterer vi til vår årlige 
forbønnsgudstjeneste for 1-, 2- og 3-års 
dåpsbarn i Ås arbeidskirke. Dette er en 
gudstjeneste som er tilpasset de aller minste 
– både i form og i lengde. I år blir det også 
med noen som er enda mindre enn 1, 2 og 3 
år; nemlig babyene fra babysangen i Kroer. 
Også barnekoret Baluba blir med og setter 
preg og farge på denne gudstjenesten. Det 
er bare å glede seg! 1-, 2- og 3-års dåpsbarn 
vil få en invitasjon i posten.
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Konfirmanter 2015 Ås og Kroer
Årets konfi rmanter ble presentert for 
menig hetene 7. desember (Kroer) og 11. 
januar (Ås). Allerede i høst ble de innlem-
met i menighetens ungdomsarbeid. Under 
gudstjenesten i Ås kirke fi kk menigheten 
glede av Ås Ten Sing og Ten Sing-konfi r-
mantene som deltok med sang, musikk og 
lesning under gudstjenesten. De 54 Ås-kon-
fi rmantene og 7 Kroer-konfi rmantene kan 
se fram til å være med på mye spennende 
fremover, både i KRIK (idrett), Klubben, 
Ten Sing og i konfi rmantundervisningen. I 
august reiser hele gjengen på leir. Det pleier 
å være høydepunktet før konfi rmasjons-
gudstjenestene i september. 

 Søndagsskolen
Søndagsskolen i Ås fi nner sted under guds-
tjenestene i Arbeidskirken, altså kl. 11. 
Noen ganger reiser vi på tur og fi nner på 
aktiviteter også etter gudstjenesten. Dette 
står i tilfelle i programmet. 

Ønsker barnet ditt å være medlem i 
Søndagsskolen, så koster det kr 50 per 
barn per semester. Dette settes inn på 
konto 1654.20.17167. Merk med «søndags-
skolen», barnets navn og fødselsår. Men 
søndagsskolen er et tilbud for alle barn som 
er på gudstjenestene – medlem eller ikke-
medlem.

Søndagsskolen er tilrettelagt for barn opp 
til 10 år. Vi bruker Norsk Søndagsskolefor-
bunds opplegg «Sprell levende». På hver 
samling får vi høre en kort bibelfortelling, 
så synger vi sanger sammen og har diverse 
aktiviteter. 

Program våren 2015

• 1. mars: Søndagsskole under gudstjenesten
• 22. mars: Søndagsskole under gudstjenesten
• 29. mars: Påskevandringsgudstjeneste. 

Søndagsskolen deltar
• 12. april: Søndagsskole under gudstjenesten 
• 26. april: Familiegudstjeneste med forbønn 

for 1-, 2- og 3-års dåpsbarn. Søndagsskolen 
tilbyr aktiviteter etter gudstjenesten

• 3. mai: Søndagsskole under gudstjenesten
• 25. mai: Hele menigheten feirer gudstjeneste 

på Oscarsborg festning
• 31. mai: Søndagsskolen reiser på tur 
• 14. juni: Søndagsskole under gudstjenesten

Du – 
en ny medarbeider i Prekenklubben?
Er du en ungdom, student eller voksen som er 
glad i å være sammen med barn? Har du lyst 
til å være med på å gi barna en god opplevelse 
av å være i kirka? Under de vanlige høymes-
sene i Ås arbeidskirke har Søn dagsskolen 
et opplegg for barna. I Ås kirke har vi et 
tilsvarende tilbud gjennom Preken klubben. 
Der får barna høre en bibel fortelling, og 
så gjør vi en aktivitet sammen. Men for å 
kunne opprettholde dette tilbudet, trenger 
vi fl ere medarbeid ere! Kanskje kunne dette 
være noe for deg? Ikke nøl med å ta kontakt 
med kateketen om du kan tenke deg å bidra, 
eller om du vil vite mer om dette tilbudet!

Stort engasjement blant de 20 barna 
under søndagsskolen 25. januar. 

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer menigheter
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Det skjer i Kroer menighet
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Torsdag 26.febr

..eller tur i skogen

Torsdag 9.april

i Kirkestua

Torsdag 23. april

   

Torsdag 7.mai

Stiller du med 
egen kjerre i år ?

Kroer kirke feirer 90 år 
Velkommen til jubileumsfeiring søndag 
19. april kl. 11 i Kroer kirke og på Krosser 
gård. 

Ved juletider 1923 sto det nye tårnet på 
Kroer kirke ferdig. Det skulle være jule-
gudstjeneste 2. juledag, og det måtte fyres 
opp dagen før. Oppfyring ble det. Om natten 
brant kirken ned til grunnen. Det var et 
sjokk for hele bygda, men menighetsrådet, 
med pastor Pharo i spissen, satte raskt i gang 
med å bygge ny kirke. Stein til grunnmur 
ble hentet fra Gulliåsen, og tømmeret ble 
hugget i Østbyskogen. Gårdbruker Glende 
stilte sin motor til fritt bruk for skjæring 
av materialer. Kjøring ble utført gratis av 
bygdefolket. Utstyr og gaver strømmet inn 
fra fl ere hold. Fredag 23. april 1925 kunne 
Kroers 287 innbyggere feire innvielsen.

Det er denne kirken som nå feirer 90 år. 
Vi starter med festgudstjeneste med musikk 
og dans i folketonestil. Etterpå blir det 
«kirkesoupé» med rømmegrøt og spekemat 
i låven på Krosser gård, som ligger like ved 
kirken. I tillegg til vanlig gårdsdrift, huser 
låven i dag bedriften «Krosser Årringene», 
som produserer dekorative trestubber til 
bruk som bord, stol, pidestall etc. Materia-
lene hentes i egen skog. Det er mange bånd 
mellom Kroer kirke og Krosser gård. Dette 
vil dagens Krosser-folk, Cathrine og Chris-
tian, kåsere om. Velkommen til feiring i 
beste bygde tradisjon!   Kroer Menighetsråd Krosser gård t.v. og Kroer kirke. Foto: Trond Sildnes. 

+ Båttur 21. mai
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 Sosialt og musikalsk fellesskap
Vi ønsker å bidra til et sosialt og musikalsk 
fellesskap. Vi vil gi familiene en sangskatt 
som inneholder både gamle og nye sanger. 
Vi ønsker å bidra til et positivt Gudsbilde 
og gode nettverk i kirken og i nærmiljøet. 
Vi ønsker å stimulere barnets musikalske, 
språklige og motoriske utvikling.

Sanger med bevegelse – rim og regler – musikk 
– piano – fl øyte og rytmeinstrumenter.

Tilbudet i vår er på fredager i perioden 20. 
mars til 24. april, kl. 11-12.30. Vi møtes i 
Kirkestua ved Kroer kirke. Vi synger først 
og har felles lunsj etterpå. Lunsjen koster 
kr 30 pr. gang. Babysangen ledes av Anne 
Christine og Anette.

Søndag 26. april inviterer vi til Gudstje-
neste for liten og stor i Ås arbeidskirke kl. 
11. Babysang deltar. Forbønn for 1-, 2- og 
3-års dåpsbarn.

Påmelding: Send e-post med bar-
nets og foresattes navn, fødselsdato for 
barnet, adresse og mobilnummer til: 
anettececilie.nylaender@as.kommune.no 
eller send SMS til 958 62 818. Ta kontakt 
om du har spørsmål. Velkommen!

BABYSANG I KROER KIRKE FOR 
BARN FRA 0-1 ÅR SAMMEN MED 
EN VOKSEN.

BABYSANG 

ANETTE PREST

ANNE CHRISTINE KANTOR 

SANGER MED BEVEGELSE

Syng Påske i Kroer
Velkommen til Syng Påske i Kroer kirke 
2. påskedag kl. 18. Det er koret KroerAd-
Hoc som inviterer. Vi ønsker å formidle 
påskens budskap gjennom sanger, musikal-
ske innslag og tekster. Vi kan love musikk 
av J.S. Bach (1685-1750), en av de største 
kompo nistene som har satt musikk til Bibel-
ens tekster. Bachs kirkelige vokalverk er 
blant de rikeste skattene vi har i europeisk 
musikk. De er prekener formet i toner. Som 
vanlig under Syng Påske har vi med oss 
musikere på fl ere instrumenter, og sopran-
solist Elisabet Voll Ådnøy. Sokneprest 
Georg Børresen vil lese påskens tekster.

Anne Christine Pittet Grolid,
kantor i Kroer

Årsmøte i Kroer menighet 
søndag 1. mars
Kroer menighet avholder årsmøte søndag 
1. mars i Kroer kirkestue, etter gudstjenes-
ten og kirkekaffen. Årsmøtesaker. Samtale 
om vedlikehold av kirkebygget, forestående 
90-års jubileum, ressurser i Kroer kirke og 
menighet, erfaring med Gudstjenesterefor-
men og om det forestående valget av nytt 
menighetsråd. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, 
sendes innen 23. februar til menighetsrå-
dets leder: teiglandronning@hotmail.com, 
mob. 97 57 89 67. Vel møtt! 

Asbjørn Rønning,
leder av Kroer menighetsråd

Bli med på 
rundvask av Kroer kirke
Kroer kirken skal skinne til 90-årsjubileet. 
Derfor trenger vi noen fl ittige hender 14.–
15. april. Da blir det rundvask-dugnad med 
støvsuging, vasking og pussing. Kontakt 
med Asbjørn Rønning (975 78 967) eller 
Svend-Kristian Martinsen (920 55 159).
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Misjonsforum hadde en spennende gjest 
på sit t tradisjonelle adventsmøte hos Tove 
R. Aschjem i desember. Biskop dr. Bekure 
Daba fra Etiopia var på en ukes besøk i 
Norge og fant veien til Ås denne kalde 
desemberkvelden. Dr. Bekure er biskop 
i vår etiopiske søsterkirke, den luthersk-
evangeliske Mekane Yesus-kirken, som er 
en av de raskest voksende kirker i verden. 
Kirken har nå over 6 millioner medlemmer, 
og det blir lagt til omtrent 1000 nye hver 
dag! 

Bekure Daba var Etiopias første kvinne-
lige prest og er i dag landets eneste kvin-
nelige biskop. Hun har en doktorgrad fra 
England innen kvinner og teologi, og vi 
spurte henne hvordan det var for henne å 
bli prest i Etiopia. Det hadde ikke vært lett, 
svarte hun. Det tok 17 år fra de begynte å 
diskutere saken inntil hun ble ordinert i år 
2000. Hennes ordinasjon krevde en radikal 
endring i synet på kirkens lederskap. Nå 
er det fl ere kvinnelige prester i Mekane 
Yesus-kirken, og mange kvinner ønsker å 
studere teologi. Dette er den eneste kirken 
i Etiopia som godtar kvinnelige prester, 
og arbeidet for likestilling støttes av Den 
norske presteforening.

Vertinne Tove R. Aschjem, biskop Bekure Daba og 
møteleder Sylvi Haldorsen. Foto: Bjørg Magnhild 
Kjus

Hva er årsaken til Mekane Yesus-kirkens 
raske vekst? Biskopen fortalte at hvert 
medlem i kirken blir bedt om å ta med seg 
en ny person på hver gudstjeneste. Dermed 
øker kirkesøkningen fra uke til uke. De har 
som mål å tidoble medlemstallet innen år 
2020! Det er sannelig noe å tenke på for oss 
i Norge, som opplever et synkende antall 
kirkegjengere og liten kirkesøkning mange 
steder! Vi spurte biskop Bekure om hun 
hadde noen tanker om kirken her i Norge 
etter sitt besøk her. Hun sa: Dere kan ta opp 
olje fra sjøbunnen og bygge et fl ott sam-
funn der alle er trygge, men dere er ikke 
aktive nok når det gjelder å sikre kirkens 
framtid. Hennes råd var å satse enda mer 
på barnearbeidet i menighetene. Der ligger 
potensialet for framtidig kirkevekst i Norge, 
sa hun. Vi sender denne meldingen videre 
til Ås menighetsråd og våre egne dyktige 
barneledere.

Biskop Bekure Daba leder til daglig 
Gimbi Jorgo-synoden, der også Ås menig-
hets misjonsprosjekt «Landsbyutvikling i 
Etiopia (Green Lip)» er lokalisert. Prosjek-
tet vårt er en del av Mekane Yesus-kirkens 
virksomhet i Vest-Etiopia, og det er fl ott 
å vite at det her er en så velutdannet og 
kraftfull åndelig leder. Mange områder i 
Vest-Etiopia er veldig fattige, med grupper 
som ikke er prioritert av statlige myndig-
heter. Slike grupper støttes i vårt prosjekt. 
Mekane Yesus-kirken diskriminerer ikke, 
og alle kan nyte godt av prosjektet, ikke 
bare kirkens egne medlemmer. De norske 
misjonærene i Etiopia forteller at stadig 
fl ere lokale ledere i prosjektet nå får solid 
utdannelse, og det er nettopp ansatt en 
landbruksrådgiver med mastergrad. Målet 
er å sikre bærekraftige aktiviteter som etter 
relativt kort tid blir uavhengige av vår øko-
nomiske støtte. 

Ås menighets misjonsprosjekt
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Misjonæren Sophie Küspert Rakoton-
drainy er Ås menighets viktigste kontakt i 
Etiopia. Hun har kvinner og barn som sitt 
spesielle ansvar. Vi vil overbringe nyheter 
om arbeidet hennes i Menighetsbladet og 
på gudstjenester i Ås. Misjonsforum vil ta 
jevnlig kontakt med henne, og vi håper at 
noe av stoffet også kan videreformidles i 
barnearbeidet i Ås menighet. Sophie er 26 
år og har selv to små barn. Vi vil be henne 
sende oss informasjon om barnearbeidet i 
Vest-Etiopia. 

Vårens møter i Misjonsforum
Misjonsforum ønsker å formidle informas-
jon om misjonsvirksomhet og bistands-
arbeid som drives av folk i Ås menighet. 
Møtene holdes i Ås arbeidskirke kl. 19.30.

Mandag 2. mars 
har vi vårens storsat-
sing. Denne dagen 
har vi vært så heldige 
å få generalsekretær 
i Kirkens Nødhjelp, 
Anne Marie Nørste-
lien Helland til Ås. Kvelden markerer inn-
ledningen på årets Fasteaksjon. Vi håper at 
alle som er engasjert i fasteaksjonen, møter 
opp! Selve innsamlingen i Ås blir 24. mars. 
Tema er vann og klima. Se omtale s. 3 og 17.

Mandag 23. mars arrangerer vi Lina 
Sandell-kveld i samarbeid med Kroer 
mi sjonsforening. 

Mandag 13. april: Sylvi Haldorsen: Vann 
og klima - der vann er en mangelvare. 

Mandag 11. mai: Iori Roberts: Paulus og 
hans misjonsreiser i Tyrkia. 

Mandag 8. juni: Avslutning hos familien 
Haldorsen i Kajaveien 19.

Sylvi Haldorsen

Kvinnenes internasjonale 
bønnedag 6. mars
Kvinnenes internasjonale bønnedag startet 
i USA i 1887, da kvinner fra ulike kirkesam-
funn samlet seg om en felles bønnedag. Nå 
har dagen (World Day of Prayer) komitéer 
i mer enn 170 land, i Norge fra 1920-årene.

Hos oss er det Bibelselskapet som 
koordinerer arbeidet. De velger hvert år 
et kvinnerelatert prosjekt fra de landene 
som er med, innsamlet kollekt går til dette 
formålet. I år er prosjektet å hjelpe ofre for 
vold i hjemmet på Bahamas.

Øya Bahamas i Karibien forbindes oftest 
med ferie, sol og sjø. Men utenfor turistenes 
virkelighet fi nnes et annet Bahamas: Vold i 
hjemmet er et stort og kronisk samfunns-
problem. En undersøkelse blant barn viste 
at 25 % var bekymret for vold i hjemmet, 
13 % var seksuelt misbrukt, 36 % hadde 
opplevd psykisk mishandling, og 22 % var 
bekymret for foreldrenes misbruk av alko-
hol og narkotika.

Prosjektet for Kvinnenes internasjonale 
bønnedag skal hjelpe til med å sette prester, 
rådgivere og frivillige i menighetene bedre 
i stand til å hjelpe ofrene for denne type 
vold. Dette gjøres gjennom et kursprogram 
over en 3-års periode for  å lære ressursper-
sonene å

• se tegn på at personer blir utsatt for vold
• gi praktisk hjelp og støtte til ofre
• drive terapi for både ofre og overgriper

På Jamaica har dette gitt gode resultater, nå 
ønsker vi å gjøre det samme på Bahamas.

Torunn Tangvald

Fredag 6. mars kl. 11 inviterer vi til for-
bønnsgudstjeneste på Ås menighetshus. 
Liturgien er laget på Bahamas. Hege 
Fagermoen blir med som liturg, det blir 
tatt opp kollekt. Vi håper at mange kvin-
ner i Ås vil være med i glede over at vi 
får være en del av den verdensvide kirke.
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Det skjer i Nordby menighet

trosopplæring i den norske kirke

Årsmøte i Nordby menighet 
søndag 1. mars
Nordby menighet avholder årsmøte søndag 
1. mars på Nordby menighetssenter, etter 
gudstjenesten og kirkekaffen. Saker som 
ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til 
menighetsrådets leder innen 23. februar: 
oaardals@online.no – tlf.: 90 51 85 77. 
Vel møtt!

Olav Aardalsbakke,
leder av Nordby menighetsråd

Kirketreff i Nordby 
annenhver torsdag
Velkommen til kirketreff i Nordby kirke 
hver annen torsdag kl. 12. Der er det sang 
og musikk, andakt og en stille stund før vi 
spiser formiddagsmat sammen på Menig -
hetssenteret. Vi avslutter kl. 13.30. Vår-
semesteret 2015 blir treffene disse dagene: 
05.03., 19.03., 09.04., 23.04., 07.05. og 21.05. 

Nordby menighet

Er du strikkeglad? 
På Menighetssenteret i Nordby er det nå satt 
i gang strikkegruppe for ungdom. Gruppen 
møtes hver annen torsdag fra 18 til 20.30, 
og alle er velkommen. Ta med garn, pin-
ner og mønster, så vil Eva Aaeng rettlede 
de som ikke er erfarne i faget. Ta gjerne 
kontakt med Eva på  tlf. 932 49 312 dersom 
du lurer på noe.

Nordby menighet

Enhetsutvalget for 
trosopplæring
Dette er en spennende tid fordi det blir mer 
og mer samarbeid mellom menighetene i 
Nordby, Ås og Kroer. Deling av trosopp-
læringsmidler og -oppgaver har vært et 
viktig tema i staben siden våren 2014. I 
desember 2014 ble enhetsutvalget opprettet: 
Det består av Jenny Marie Ågedal (kateket), 
Anette Cecilie Nylænder (prest), Knut 
Helge Kråkenes Moe (ungdomsprest) og 
Timea Bakay Holby (trosopplæringsleder). 
Menighetene er representerte ved Torbjørg 
Refsnes Jørgensen (Nordby), Berit Karo-
line Martinsen (Kroer) og Sigrun Stenersen 
Espe (Ås). Menighetsbladet kommer til 
bake med mer stoff om denne nyordninga 
i neste nummer. 

Babysang i Nordby
Babysangen har startet opp i Nordby, og 
fortsetter torsdag 26. februar kl. 12 på 
Nordby menighetssenter. Siste samling er 
torsdag 19. mars. Velkommen!

Nordby Gospel
Nordby Gospel er i full aktivitet nå i vårse-
mesteret, med hele 12 barn. Vi øver på 
onsdagene kl. 17.30–18.15 på Menighets-
senteret. Velkommen!

Timea Holby,
trosopplæringsleder
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Retreat i hverdagen – en 
mulighet til å snakke med noen om Gud

Langhus menighet og menighetene i Ås 
og Vestby samarbeider i vår om opplegget 
Retreat i hverdagen. Det skal gi deltakerne 
mulighet til å fordype seg i påskens bud-
skap, og vårt eget forhold til dette og til Gud. 

Retreaten går over en snau uke. Den 
starter med et seminar og avsluttes med 
nattverdgudstjeneste. Hver deltaker får 
tildelt en medvandrer (en prest) som de 
skal samtale med tre ganger i løpet av uka. 
Samtalene forutsetter at deltakerne tre 
ganger i løpet av retreaten setter av tid til 
meditasjon, stillhet eller bønn. Hva en opp-
lever, ikke opplever eller oppdager i denne 
bønnetiden, blir tema for samtalene med 
medvandreren. 

Retreat i hverdagen skal minne oss på 
bønnelivet vårt, hvor viktig det er for en 
kristen. Bønn gir oss et dypere forhold til 
Gud, indre ro og mulighet til å tenke gjen-
nom vårt eget liv og vårt forhold til andre 
mennesker: Bønnen som kristen, urgam-
mel meditasjon og «mindfulness». 

Vår erfaring er at det både er lett og 
vanskelig å forholde seg til Gud. Lett, fordi 
det ikke er så annerledes enn hvilken som 
helst annen relasjon. Vanskelig, fordi Gud 
er annerledes. Noen er redde for ikke å 
bli akseptert og elsket som den de er. Kan 
hende ønsker vi å holde Gud litt på avstand. 
For andre er det uvant å tenke på troen som 
et personlig gudsforhold. Slik sett opplever 
vi prester oss av og til som vel mye hoved-
personer under gudstjenestene. Derfor 
ønsker vi at den enkelte skal fi nne fram til 
egne, personlige opplevelser og erfaringer 
i hverdagens kristenliv. Og fi nne styrke i 
dem.

Prestene som er med på Retreat i hverda-
gen, har alle gjennomgått videreutdanning 
i hvordan en samtaler om troserfaringer, og 
hvordan en hjelper folk til å komme nær-
mere seg selv og sitt eget gudsbilde. 

Program:

Ås kirke søndag 15. mars klokka 19.30
Åpent seminar: Relasjoner – jordiske og 
himmelske. Om bønn.

Gunnvor Hovland er sokneprest i Lang-
hus. Hun skal snakke om bønn og rela-
sjoner. Bønn er den mest naturlige ting i 
verden. Når bønn blir relasjon, settes det i 
gang prosesser som får følger for hvordan 
vi forholder oss til Gud, verden og oss 
selv. Dette åpne seminaret innleder serien 
Retreat i hverdagen, men kan høres selv-
stendig, uavhengig av om en vil være med 
på retreat eller ikke. Nattverdgudstjeneste 
ved sokneprest Sigurd Bakke.

Nordby kirke torsdag 19. mars kl. 18
Nattverdgudstjeneste med sokneprest i 
Vestby Marit Bekken. Her vil vi også sam-
tale om og oppsummere de erfaringene vi 
har gjort i løpet av retreat-uka.

Vi håper mange benytter seg av muligheten. 
Påmelding til sokneprest Sigurd A. Bakke. 
Sigurd.bakke@as.kommune.no eller på tlf. 
990 15 790.

Sigurd A. Bakke, sokneprest i Nordby
Marit Bekken, sokneprest i Vestby

Gunnvor Hovland, sokneprest i Langhus. 
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Nominasjonskomitéer i Ås kommune
Ås: Kristen Fretheim, Jon Kr. Øiestad, Dag 
Røsvik og Ingrid Krag-Rønne.
Kroer: Reidun Aalerud, Svein Bjerke, Ragnar 
Larsen og Asbjørn Rønning

Astrid Holmsen Krogh (t.v.) og Hanne-Marit 
Kjus Pettersen er allerede i full gang med for-
beredelsene til Kirkevalget i september. Astrid 
oppfordrer alle til å engasjere seg. – Kirken 
er inne i en viktig selvstendighetsprosess, og 
sannsynligheten er stor for kommunesammen-
slåinger. Dette vil få stor betydning for Kirken 
framover.   Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

10 gode grunner til at du bør vurdere å 
stille som kandidat til menighetsrådsval-
get:

• Du bidrar til å holde lokalkirken levende.
• Du blir del av et kristent fellesskap.
• Du gjør en viktig jobb for fellesskapet.
• Du kan sørge for et trygt og godt fritids-

tilbud for barn og unge.
• Du får innblikk i, og påvirker, de demo-

kratiske prosessene i kirken.
• Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet.
• Du kan sørge for at din kirke er en åpen 

og inkluderende kirke.
• Du kan påvirke aktivitetstilbudet i nær-

miljøet ditt.
• Du får nyttig styreerfaring som du kan 

bruke i andre sammenhenger.
• Du kan oppdage nye sider ved deg selv.

Saker menighetsrådet har til behandling
• Kulturarbeid i menigheten.
• Trosopplæring.
• Arbeid blant ungdom og konfi rmanter.
• Diakoni og omsorgsarbeid.
• Relasjonsbygging.
• Gudstjenesteliv.
• Uttalelser om tilsettinger.
• Høringsuttalelser.

Menig hetsrådsvalg
Det skal være kirkevalg 13. og 14. sept-
ember 2015 samtidig med kommune- og 
fylkestingsvalg. I Ås kommune skal det 
velges mye menighetsråd i Kroer, Nordby 
og Ås for de kommende fi re årene. Nomina-
sjonskomiteene er i full gang med å fi nne 
gode kandidater. Du kan også foreslå kan-
didater og melde inn personer som du vil 
skal stille på listene, og om du selv ønsker 
en oppgave i menighetsrådet, er det bare å 
melde seg til tjeneste. Fristen er 1. mai. 

Nytt ved årets valg er at det kan fremmes 
egne lister. De må være innsendt før 1. mai. 
Regler for valg av menighetsråd fi nner du 
på https://lovdata.no/. 

Valg til Bispedømmeråd og 
Kirkemøte
Nominasjonen er i full gang. Alle menig-
hetsråd er bedt om å nominere kandidater, 
en egen komité i bispedømme t er i gang med 
arbeidet. De lager forslag til kandidatliste 
før 1. mars. Her er det også anledning til å 
komme med alternative lister. Fristen er 1. 
mai. Alle valglister offentliggjøres 8. juni.

På www.kirken.no/valg kan du fi nne 
fakta om kirkevalg, nominasjon, stemme-
veiledning, osv.
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Bispevisitas i mai
Biskop Atle Sommerfeldt skal ha visi-
tas i Ås 5.–10. mai. Søndag 10. mai vert 
det festgudsteneste med kyrkjekaffi  i Ås 
arbeidskirke. Her skal også biskopen halda 
visitasforedraget sitt.

Visitas kjem frå latin (visitatio) og 
betyr både besøk og inspeksjon, eller til-
synsvitjing, på fi nt. Biskopen skal støtta, 
inspirera og rettleia kyrkjelydar, prestar og 
andre tilsette. Visitasen skal også visa kyr-
kjas arbeid og nærvær for lokalsamfunnet. 

Arve Skutlaberg

Årsmøte i Ås menighet 
søndag 12. april
Ås menighet avholder årsmøte søndag 12. 
april ca. kl 12.30, etter gudstjeneste og 
kirkekaffe i Ås arbeidskirke. Saker som 
ønskes behandlet på årsmøtet, sendes innen 
20. mars til menighetsrådets sekretær: 
hanne-marit.pettersen@as.kommune.no – 
tlf.: 64 96 23 47. Vel møtt!

Marit B. Aalde, 
leder av Ås menighetsråd

Møtedatoer
Ås kirkelige fellesråd:

- tirsdag 24. februar kl. 8 (Arb.utv.).
- tirsdag 3. mars kl. 19.
- onsdag 6. mai kl. 19.
- torsdag 4. juni kl. 8 (Arb.utv.).
- tirsdag 16. juni kl. 19.

Ås menighetsråd:
- 10. mars kl. 19.
- 21. april kl. 19.
- 19. mai kl. 19.
- 9. juni kl. 19.

Arbeidsutvalget har møte ca. 14 dager før. 
Kroer menighetsråd:

- onsdag 25. mars kl. 19.
- tirsdag 5. mai kl. 19.
- mandag 8. juni kl. 19.

Valg av leder og nestleder i Fellesrådet 
for 2015 
Ås kirkelige fellesråd har valgt Olav Aar-
dalsbakke til leder og Marit Børset Aalde til 
nestleder for 2015. 

Valg av leder og nestleder i Ås 
menighetsråd
Like før jul ble Marit Børset Aalde gjen-
valgt som leder av Ås menighetsråd for 
2015. Jens B. Aune fortsetter som nestleder. Fasteaksjonen i Ås 30 år

I 1985 var det for første gang dør-til-dør- 
innsamling til Fasteaksjonen i Ås menighet.
Ovenfor er en faksimile av Menighetsbladet 
nr. 2 1985. Da ble det samla inn 36 000 kr. 
Justert for prisstigning tilsvarer det ca. 82 
000 kr i 2015. Aksjonen har vokst jevnt 
og trutt, år for år. I 2014 samla vi inn litt 
over 131 000 i noen lyse kveldstimer seint i 
mars. Det er en solid økning ut fra en meget 
bra start for 30 år siden. Målet for Faste-
aksjonen 2015 må bli å klare en økning på 
100 000 kr fra starten for 30 år siden.

Blir du med på en solid dugnad for 
kirkens bistandsarbeid? Kontakt aksjons-
leder Solveig Nielsen, telefon 480 68 510. 
Husk å ha kontanter i huset 24. mars, og ta 
vel imot bøssebærerne. I Ås starter aksjo-
nen fra Arbeidskirken kl 18.
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Det startet i Follo for 25 år siden
Mange av oss stortrives i Tro og Lys-
gudstjenestene som holdes i Ås og Ski med 
jevne mellomrom! Men Tro og Lys er mer 
enn det. Vi har satt oss sammen med ini-
tiativtageren Aslaug Espe og dagens leder 
av Follogruppa Ole Herman Winnem for å 
fi nne mer ut av hvordan Tro og Lys startet, 
og hvordan det har utviklet seg. Men først, 
hva er Tro og Lys? Her er de enige. Tro og 
Lys er et økumenisk, kristent fellesskap 
mellom mennesker med utviklingshem-
ning, og deres foreldre og venner, der vek-
ten ligger på gjensidighet. Alle blir beriket 
av hverandre.

Starten
Aslaug møtte Tro og Lys gjennom opphold 
ved stifteren Jean Vaniers bofellesskap med 
psykisk utviklingshemmede i Frankrike. 
Etter tilbakekomsten derfra arbeidet hun 
i norske bofellesskap og institusjoner, og 
så hvor lite kirkene la til rette for møte på 
likeverdig grunn. Hun tente Karl Gervin, 
da sogneprest i Ski, den katolske presten 
Brian McNeill og noen foreldre, spesielt 
Gerd Grønvold Saue, Oddmund Saue og 
deres datter Gro Elisabet, på idéen om å gi 
utviklingshemmede og deres familier en 
plass i kirken etter Jean Vaniers idéer om 
en møteplass bygget på tre pilarer: deling 
av et måltid, deling av sorger og gleder samt 
deling av gudstjenestefellesskap. Dette 
foregår i dag etter et enkelt, fast mønster 
på de månedlige møtene, med stort rom for 
spontanitet i sang, dans og utfoldelse. 

Resultatene fjernet skepsis
Som katolikk i protestantiske omgivelser 
var det naturlig for Aslaug å se det hele 
i et økumenisk perspektiv, noe som ble 
problematisk for Ski menighetsråd på 

den tiden. Sokneprest Gervin provoserte 
muligens noen med å stille motspørsmålet 
«Hva gjør Ski menighet for mennesker med 
utviklingshemning?» Men siden svaret 
var «lite» og resultatene til Tro og Lys 
hjertegode, forstummet innvendingene. 
Er det noe våre minste små ikke begriper, 
så er det forskjell på kirkesamfunn! Her 
har vi virkelig noe å lære. I Tro og Lys er 
alle velkommen, uten at en derved stikker 
ulikheter under stol. Tvert imot, vi respek-
terer hverandre.

Internasjonal bevegelse
Ved hjelp av eksemplets makt har Tro og 
Lys vokst med stadig nye skudd. Nå er det 
11 grupper rundt om i Norge. Internasjon-
alt er Norge tilsluttet Nordlys-provinsen 
(Norge, Sverige, Danmark og Estland) 
av den internasjonale bevegelsen. Det har 
vært naturlig å gi en spesiell hjelp til Est-
land som nok har ligget generasjoner bak 
Norden i sin behandling av mennesker med 
utviklingshemning. 

Hva er så Tro og Lys i Follo?
En livlig og levende gruppe! Av noen blir 
vi beskrevet som «verdens beste omsorgs-
gruppe». Vi har månedlige lørdagsmøter i 
Ås arbeidskirke. Her slår deling og med-
virkning fra alle ut i full blomst. Vi har få 
skranker. Prest, venner og utviklingshem-
mede deltar på lik linje i bønn, nattverd og 
lovsang, hver etter sin natur. Her får alle 
adgang til gudsfellesskapet, med respekt 
for den enkeltes behov.

Feiring – seminar 7.3. og samlinger
25-årsjubiléet skal selvsagt feires. Som det 
seg hør og bør, starter det i Follo. Lørdag 
7. mars er det seminar i Ås arbeidskirke 
kl. 11. Her blir du bedre kjent med hva Tro 

Tro og Lys Norge feirer jubileum
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og Lys er. Aslaug Espe, Birgitt Aarrestad, 
Hilde Margrethe Voll, Johannes Leirgul, 
Pål Bratbak, Hege E. Fagermoen og Atle 
Sommerfeldt deltar. Flat struktur med både 
leg og lærd! Betaling: kr 100. Påmelding til 
Ole Herman Winnem, olehwinnem@live.
no. Kl. 14 er det Tro og Lys-samling med 
gudstjeneste og fest. I anledning dagen byr 
vi på lapskaus og bløtkake!

2.-5. juni er det sommersamling i Birke-
land med båttur i den vakre sørlandsskjær-
gården, jubileumskonsert v/Tore Thomas-
sen og fest. Søndag er det gudstjeneste med 
biskop Stein Reinertsen. Som vanlig er det 
også bibeltimer, delegrupper, verksteder og 
mye mer. 

Velkommen til seminar, lørdagsgrup-
per og sommersamling! Tro og Lys har få 
skranker, lav terskel og hjertelighet som 
varmer. Kontakt Ole Herman Winnem 
(epost: olehwinnem@live.no, tlf: 971 75 819) 
eller besøk nettsiden www.trooglys.com.

Halvor Aarrestad

Program for Tro og lys
• Lørdag 7. mars kl.11: Jubiléumsseminar i 

Ås arbeidskirke.
• Lørdag 7. mars kl.14: 25-årsjubileum i Ås 

arbeidskirke. 
• Søndag 22. mars kl.11: Gudstjeneste i Ås 

arbeidskirke.
• Lørdag 11. april kl.14: Gudstjeneste i Ås 

arbeidskirke.
• Lørdag 9. mai kl.14: Gudstjeneste i Ås 

arbeidskirke.
• Lørdag 13. juni kl.14: Sommeravslutning.

Åsmund Bjørnstad og datteren Therese, Oddmund 
Saue, Brian McNeill, katolsk prest, og sogneprest 
Karl Gervin i Ski nye kirke. Advent 1990.

Våren i Ås kirkeakademi
Ås kirkeakademi inviterer til to møter nå i 
vår. Begge er i Ås kulturhus, Store sal, kl. 
19.30. Ås-jente og talskvinne Ann-Magrit 
Austenå skal snakke om asylsøkere. Ven-
streveteran Odd Einar Dørum følger opp 
med sivilisasjonen, intet mindre. 

Tirsdag 17. mars setter generalsekretær i 
NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere) 
Ann-Magrit Austenå asyl- og fl yktning-
politikken på dagsordenen: «Asylsøkere i 
Norge: hvem, hvorfra og hvorfor?»

Spørsmål knyttet til asylsøker- og fl ykt-
ningproblematikken er – dessverre – stadig 
like aktuelle, og ingenting tyder på noen 
endring i positiv retning med det første. For 
å kunne fi nne best mulige løsninger, trenger 
vi kunnskap. Agatha Christie sier et sted at 
«frykt er ufullstendig viten». Vi ser derfor 
fram til dette møtet med forventning. Ingen 
kjenner disse spørsmålene bedre enn nett-
opp Ann-Magrit Austenå.

Hun har bakgrunn som journalist, blant 
annet i Vårt Land og Dagbladet, med farts-
tid som nestleder og leder i Norsk Journa-
listlag. Ann-Magrit har også vært assiste-
rende generalsekretær i Norges Røde Kors. 

Tirsdag 21. april holder Odd Einar Dørum 
foredrag om «Sivilisasjonen er kun en tynn 
og skrøpelig hinne.» Dette er et sitat fra et 
intervju med Dørum i avisen Vårt Land 
og henspiller på at vi mennesker kanskje 
er mer like enn vi liker. Altså at vi alle har 
forutsetninger i oss til både det gode og det 
onde. Hva fører den enkelte i «riktig» eller 
«gal» retning?

Odd Einar Dørum har blitt kalt Norges 
mest gjennomført politiske menneske. Han 
har gjennom et langt liv i politikken vært 
aktiv på alle nivåer, fra aksjonsgrupper 
og velforeninger til bystyre, storting og 
regjering. Andreas Hompland sier om ham 
at «hans politiske basis er en slags sosial 
ryggmargsrefl eks i forhold til rettferdig-
het».           Torunn Tangvald
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REISESIDEN 
– turer i menighetene

Menighetstur til Nord-Tyskland 22.–28. juni

Det vil også i år bli arrangert en menig-
hetstur. Denne gangen reiser vi til Nord-
Tyskland i tidsrommet 22.–28. juni. 
Utgangs punktet for opplegget har vært å 
besøke byersom står på UNESCOs verdens-
arvliste, nord i det tidligere Øst-Tyskland. 
Byene ligger forholdsvis tett, hvilket betyr 
lite kjøring pr. dag. Etter Berlin-murens fall 
for 25 år siden har denne delen av Tyskland 
utviklet seg til å bli et meget populært ferie-
område.

Første dagen kjører vi til Gøteborg og tar 
ferjen til Kiel. Ferjeavgang kl. 18.45. Neste 
dag går turen til Lübeck der vi skal bo to 
netter. Lübeck er en vakker by som blir 
omtalt som Hansa-byenes dronning, blant 
annet på grunn av handelen med salt. Mye 
av saltet kom fra Lüneburg og ble videre-
sendt til Skandinavia.

Så går turen via Ratzeburg, som ligger i 
en naturpark, til Schwerin. Byen har et vak-
kert slott med en tilstøtende, fl ott barokk 
slottspark, anlagt i engelsk hagestil. Etter 
omvisning der, kjører vi til Wismar. Mange 
opplever denne byen som et museum med 
mange gamle bygninger. Inne i gamlebyen 
fi nner vi det gamle torget, et av de største og 
vakreste i Nord-Tyskland. Neste dag kjører 
vi østover til Stralsund, i nærheten av det 
fl otte naturområdet Rügen. Stralsund har 
mange vakre bygg fra 1500- og 1600-tallet.

Siste hotellovernatting skjer i Lüneburg, 
en vakker by som ble meget velstående på 
grunn av saltgruvene. Salthandelen gjorde 
byen til en av de mektigste Hansa-byene. 
Etter 1600-tallet gikk det nedover med 
rikdom og innfl ytelse, men saltgruven ble 
først stengt i 1980, etter mer enn tusen års 
drift. Johann Sebastian Bach sang i byens 
guttekor da han var 15-17 år. Den kjente 

dikteren Heinrich Heine bodde i Lüneburg 
en periode, og skrev der den berømte dikt-
syklusen Die Heimkehr.

I alle byene er det bestilt omvisning med 
lokal guide. Prisen, som inkluderer reisen 
med buss og ferjer, overnatting på gode 
hotell (i dobbeltrom) og lokale guider, blir 
kr 7600, basert på at vi blir minst 40 per-
soner. Både på hotellene og ferjene er det 
inkludert halvpensjon (middag og frokost). 
Tillegg for enkeltrom/lugar; kr  1900. Rei-
seleder og sjåfør blir som vanlig Knut Lein 
(t.v.) og undertegnede.

For informasjon og påmelding:
kristen@bjoraa.net, SMS til 992 26 881. 
Påmelding bør skje så raskt som mulig, 
senest 1. mai. Å reise med turbuss ska-
per godt fellesskap og er i tillegg svært 
miljøvennlig. Vel møtt på tur! 

Vennlig hilsen
Kristen Bjorå
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Lesehjørne 

ANNE CASSIDY: 
Jakten på Jennifer Jones - 

 Når barn dreper barn

Tiåringen Jennifer Jones har drept en 
jevnaldrende pike. Det blir en kjempesak i 
media som pisker opp stemningen mot en 
slik uhyrlighet, da det verken kan fi nnes 
forståelse eller tilgivelse for en slik han-
dling? Etter et langt fengselsopphold får 
hun arbeid og ny identitet i en ukjent by.  
Etter løslatelsen setter pressen i gang en ny 
heksejakt og prøver samtidig å spore henne 
opp.

Drap er grusomt. Når barn dreper barn 
blir det ekstra forferdelig og uforståelig. 
Anne Cassidy klarer med denne boka å 
spenne bein for fl ere av fordommene våre. 
Hun får oss også, til vår endeløse forbløf-
felse, til å forstå, godta og tilgi Jennifers 
handlemåter.

Anbefalt av Alf

PÅSKEKRIM
Mandag 23. mars kl. 12 snakker bibliotekets 
personale om ny krim i Ås seniorsenter. 
Alle er velkommen.

ÅS BIBLIOTEK 100 ÅR

Lesetips
Har du lest noe du aldri glemmer? Vet du 
om noe som alle burde lese? For å markere 
jubileet vårt samler vi lesetips i hele 2015. 
På slutten av året samler vi alle tipsene i en 
utgivelse.

Vi gleder oss til å lese ditt tips! Send det 
på e-post til as.bibliotek@as.kommune.no, 
eller legge en lapp i egne kasser på Ås eller 
Nordby bibliotek.

Hvem har lånt lengst?
I forbindelse med jubileet leter vi etter 
låneren som har brukt oss lengst. Kjenner 
du en trofast bibliotekbruker? Gi oss et tips!

Plages du med revmatiske smerter? Kunne tenke deg å teste TENS-programmet? 

Da har jeg et «Vintertilbud» til deg !

Én behandling á ca. 60 min. kr 500, fem behandlinger for kr 2000.

Muskelstimulator med programmet TENS har en meget god smertelindrende eff ekt på muskel- og 
skjelettplager. Ved revmatisme og revmatiske lidelser er det viktig å få i gang et godt blodomløp. 
Muskelstimulering gjør dette, samtidig som det demper smerter og trener muskler. Det viktigste 
man her kan oppnå med elektroterapi, er en utrensende eff ekt. Det er derfor viktig å behandle 
så store muskelgrupper som mulig, 
og det er anbefalt å drikke mye.

Hverdagsluksus – for en bedre hverdag
Raveien 2 i Ås sentrum, 2. etg. Tlf: 413 49 822.    www.hverdagsluksus.net

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

Tegninger: Kari SortlandTegninger: Kari Sortlandegn r: Kari SortlanTegninger Kar Sort nd

Fargelegg

Salme 37,5

nr.9

David og Goliat

Supersetning
Salme 37,5

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Gulliver: 

side 7–10

nr.13

Himmelriket og de små

side 7–10

e

gggjjjjjeeeeetttttteeeeeerrrrrrreeeeennnn

En
-DVD fra

ggjjettteeeerrrrreeeennnnn

EnGruppeabonnement kun 199,-
 per barn
G b t k 199

(privatabonnement 
hjem i posten)
(p(p

1166 bbllaadderr ++ DDVVDD eeelllllerr bbbboookkk 
= kkkuuunn 36655,,- 

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

Abonnér på barnebladet

A B

C

Hjelp Krister 
Grønnkrabbe 

rør må han følge?

Jesus elsker alle barna!Jesus elsker alle barn

Bibeltegneserier 
og gøyale aktiviteter!

Perfekt som 
faddergave!
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Menighetsbladets grønne spalte

Alt det skapte skal lovsynge Herren

Vi tenker lett at lovsang er noe som men-
nesker er alene om. En rekke Bibeltekster 
viser oss noe annet. I siste vers av siste 
salme i Salmenes bok står det: «Alt som har 
ånde, skal love Herren. Halleluja!» (Salme 
150,6)

Alt som puster, skal love Herren. Det 
må bety alle dyr og fugler. Frans av Assisi 
tok det på alvor. Han for kynte for dyrene, 
forutsatte at de hadde et forhold til Gud, og 
skrev Solsangen som handler om akkurat 
dette. Også planter puster, men de har også 
fotosyntese, den reverserte respirasjonen. 
Hver lille busk, blomst og blad tar til seg 
CO2 og avgir O2 når sola skinner. Planter, 
mennesker og dyr står i en gjensidig ånde-
drettsprosess der den enes restprodukt er 
den andres næring og energi. 

Kanskje det er slik at det hele tiden pågår 
en lovsang hos alt som ånder overfor Gud. 
Bare at vi ikke oppfatter den og tolker den 
rett?

Men lovsangen i den store livsveven 
begrenser seg heller ikke bare til det som 
ånder. I Salme 148 står det noe som utvider 
kretsen av dem og det som både bør og kan 
lovsynge Gud. Vi leser:

«Lov ham, sol og måne, alle lysende stjerner.
De skal lovsynge Herrens navn,
For han befalte og de ble skapt.
Lovsyng Herren, ild og hagl, snø og skodde,
Fjell og alle hauger, frukttrær og alle sedrer.
De skal love Herrens navn.
Hans herlighet er over himmel og jord.»

Naturens lovsang. Materiens lovsang. Det 
vi tenker som dødt, er kanskje ikke det 
likevel, for hvordan kan de da oppfordres 
til lovsang? I denne sammenhengen er 
det interessant å merke seg enkelte natur-
forskeres tanker om å utvide bevissthets-
begrepet. De tenker at det fi nnes bevissthet 
langt nedover i dyreriket, planteriket og 
kanskje til og med i mineralriket. 

Noen fi losofer og enkelte naturforskere 
tenker seg også at all materie er forbundet 
med et ikke-materielt felt. En ikke-materiell 
energi må til for å forklare deres væremåte 
i naturen og kosmos. Materie uten dette 
ikke-materielle feltet fi nnes ikke. En spen-
nende tanke i relasjon til visjonen om alt det 
skaptes lovsang..

Så hva fortjener vår kjærlighet? Det er 
alt Gud har skapt i kjærlighet. Som Gud har 
gitt en plass, en verdi, en betydning og opp-
gave. «Så høyt har Gud elsket verden», står 
det i et sentralt bibelvers. Den verden Gud 
elsker, er Livsveven i sin ubrytelige helhet.

Her er en visjon for livsstilen i Grønne 
Menigheter. Det er en livsstil båret av kjær-
lighet til alt Gud har skapt, og alt som hører 
til i livsvevens store lovsangskor.

Øystein Spilling,
studentprest ved NMBU

Foto: E.F.

Levering av lopper
Har du lopper til arbeidskirken?, kontakt 
loppegeneralene våre: 
Erling Ulvik, tlf. 476 80 033, eller 
Niels Thyge Nielsen, tlf. 971 46 741, 
e-post: nielsthyge@yahoo.no. 

rbeidskirkes Loppemarked
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Kirkevergens hjørne

Innvendig oppussing Ås kirke 
Det blir noen ord om oppussing av Ås kirke 
i dette nummer av Menighetsbladet også. 
Men denne gangen litt om enkelte deler av 
arbeidet. Og med en kollektiv takk til alle 
som har bidratt på ulikt vis.

De nye fargene på vegg, tak, benker, 
prekestol og alter er alle tilnærmet lik slik 
kirka var malt tidligere. Fargekonsulenten 
har skrapt fram fargene og dekoren, og i 
samarbeid med maleren ble de endelige far-
genyansene valgt. Riksantikvaren bestemte 
at det skulle brukes linoljemaling på alle 
fl atene. Det er blitt fl ott, men vi har erfart at 
dette har gitt oss noen ekstra utfordringer. 
Vi sier fortsatt det som ble sagt på kirke-
kaffen etter gjenåpningsgudstjenesten: «Vi 
skjønner at folk i gamle dager hadde god 
tid – for linjoljemaling bruker lang tid på 
å tørke.»

Dekoren på takbjelkene og de fl este 
stolpene er kommet tilbake igjen. Vi synes 
dekoren er fl ott, og synes at den gir kirke-
rommet litt ekstra «spenst». Og har dere 
oppdaget «stjernen» i kortaket?

Stolene som står i koret, har sin egen 
historie. Én er gammel – arvet fra den 
gamle Ås kirke. De øvrige er kopier, og de 
ble anskaffet til 100-årsjubileet for kirka 
i 1967 – laget av Bjarne Haaheim. Nå har 
stolsetene fått ny, tradisjonell fl atstopp, og 
sete og rygg er trukket med et vakkert blått, 
norskprodusert ullstoff. Fargen harmonerer 
godt inn i kirkas øvrige fargetoner, og 
møbeltapetsereren har gjort en fl ott jobb 
med oppstramming og omtrekking av sto-
lene. Har dere forresten lagt merke til at det 
er små skilt med navn på giver/legat på åtte 
av stolene? 

Til slutt noen ord om døpefonten. Den 
kommer også fra den gamle kirka, er som 
kjent laget av kleberstein og er fra andre 

halvdel av 1100-tallet. I forbindelse med 
oppussingsarbeidet ble også sokkelen til 
døpefonten malt. Flottere døpefont og 
vakrere sokkel skal du lete lenge etter.

Sommerstell på gravene
I skrivende stund er vi i januar, men vi 
har allerede startet forberedelsene til som-
merstell av graver og kirkegårder.  De 
som tidligere år har bestilt stell, får brev 
fra oss med spørsmål om de ønsker en 
videreføring av dette. R undt pinse planter 
vi da ut sommerblomster, og vi ivaretar 
vanning og stell gjennom sommeren. 
Årlig pris for blomster, vanning og luk-
ing er kr 1250. Dersom du vil plante selv, 
koster det kr 625 for vanning og luking. 
Kontakt kirkekontoret innen 15. mai der-
som du ønsker å bestille sommerstell for 
denne sommeren. Ta en telefon eller send 
en e-post til heidi.sire@as.kommune.no. 

Astrid Holmsen Krogh,
kirkeverge i Ås
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Quiz
1.  Hvilke små rosiner har navn etter en 

gresk by nevnt i Bibelen?
2.  Hvilken barneskole i Ås kommune 

snakker vi om? Den er kommunens 
yngste barneskole, ferdig i 2004, og den 
har ca. 210 elever.

3.  Hvem snakker vi om? Person fra Ås. 
Født i 1956. Spilte Jean Valjean i Les 
Miserables i 1988. Han har deltatt to 
ganger i Melodi Grand Prix, skrevet kri-
minalromanen Dødelig Applaus i 2010 
og skrevet operaen Jorden rundt på 80 
dager. 

4.  Hvem sang «The Winner Takes It All»?
5.  På hvilken sjø gikk Jesus på vannet?
6.  Hvilken komponist er kjent for oratoriet 

Messias fra 1742?
7.  Hvordan lyder første setning i misjons-

befalingen i Matteus 28,18?
8.  Hva er SI-enheten for energi? 
9. I hvilket århundre kom tomaten til 

Europa?
10. Hvilket klesplagg er oppkalt etter en 

atoll i Stillehavet?

Quizmester: Atle Eikeland

Svarene fi nner du på side 27.

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 
har følgjande møte i haust på Ås menighets-
hus: 
• Søndag 22. februar kl. 19: Møte. Talar: 

Rolf Kristian Skaar
• Søndag 8. mars kl. 19: Møte. Talar: 

Oddvar Pederstad
• Søndag 15. mars kl. 19: Møte. Talar: 

Arne Jan Olsen
• Søndag 22. mars kl. 19: Møte. Talar: Jon 

Fredrik Nordborg
• 2. påskedag 6. april kl. 19: Samtalemøte
• Søndag 12. april kl. 19: Møte. Talar: 

Arnfi nn Husby
• Søndag 19. april kl. 19: Møte. Talar: 

Ragnar Ljønes
• Laurdag 25. april: Regionmøte for NLM 

i Misjonssalen, Oslo.
Trygve Gjedrem

 
 

Avdeling Ås  
Brekkeveien 7, 1430 Ås 

Telefon 69 83 66 00 
www.spydbank.no 
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Liahøi Selskapslokaler 

til alle livets begivenheter  
Askehaugvn. 150, like v/ Nordby kirke 

Nå kan du leie kjøkkenet og lage maten selv. 
Nytt og pent utstyr på kjøkkenet. 

Storsalen ca  120 pers. Lillesalen ca  30 pers. 

Ring og bestill: 64 94 63 29   
www.liahoi.no 

 Er du kjent i Ås? 

Dette skriver Vidar Asheim: «Dette var litt 
av ei nøtt. Jeg regner meg som rimelig godt 
kjent i Ås, men grubla lenge før jeg kjente 
meg igjen. Litt av Ormen Lange helt øverst 
i bildet». – Dette kvalifi serer til pall-plass, 
og det på toppen, sammen med Gro Mette 
Rønningen, som i tillegg har merka seg 
hustaket til tidligere baker Christiansen! 
Gratulere til dere begge, men det er dess-
verre ikke grunnlag for å dele ut hverken 
sølv eller bronse denne gangen

Ny oppgave har et vinterlig preg. Sann-
synligheten er liten for at du gjenkjenner 
stedet om du bare ferdes med bil rundt i Ås. 

Løsning på forrige oppgave: Fotografen står på 
Norderås og ser mot Kongeveien nedenfor Ås kirke.

Som turgåer eller med sykkel som fram-
komstmiddel, stiller du langt sterkere. Er du 
fortsatt i villrede, kan det lønne seg å søke 
råd hos en Ås-speider. Om du i tillegg til å 
angi rett sted, oppgir tidspunktet da bildet 
blei tatt, ligger du godt an. Send svaret til 
as.menblad@online.no.

Lykke til med ny stedsjakt!
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
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Fasit til Quiz på side 25:
1. Korinter, 2. Sjøskogen, 3. Øystein Wiik, 4. ABBA, 
5. Genesaretsjøen, 6. Georg Friedrich Händel, 
7. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden», 
8. Joule, 9. Det 16. århundre, 10. Bikini

Kirketjener i Ås
Martin Paliocha er ansatt som kirketjener 
for søndagstjenesten i Ås kirke. Han startet 
i stillinga 9. februar. Ordninga med frivil-
lige kirketjenere i hovedkirka er dermed 
avviklet, men opprettholdes for gudstjenes-
tene i Ås arbeidskirke.

Til søknadsfristen kom det inn 6 søk-
nader, og 4 ble kalt inn til intervju. Martin 
Paliocha studerer biologi ved NMBU. Han 
er 22 år, opprinnelig fra Tyskland, men har 
bodd i Norge siden 2012. Han gleder seg 
til å bli kjent med kirka, kirkeklokkene og 
gudstjenestelivet i Ås. Og vi ser fram til et 
godt samarbeid med Martin. 

Astrid Holmsen Krogh,
kirkeverge i Ås

Odd Hroar Meldal-Johnsen 
til minne
Odd Hroar var Kroer-representant i 
Menig hetsbladets redaksjon. Han tok imot 
kassene når de kom fra trykkeriet, pakket 
bladbunker og sto for distribusjon i hele 
Kroer sokn – ca. 450 husstander. Denne 
dugnadsjobben delte han med kona Berit. 
På redaksjonsmøtene stilte han med kaffe-
kanne, kakeboks, gode Kroer-historier og 
lokalkunnskap.  

Odd Hroar var en sentral person i Kroer 
menighet. I tre perioder satt han i menig-
hetsrådet. Han var menighetens kasserer og 
senere revisor. Fra midten av 1990-tallet til 
2011 var han ansatt som klokker og kirke-
tjener. Mange har mottatt nattverdsbrødet 
fra hans hånd. Vi lyser fred over Odd 
Hroars minne.

Svend-Kristian Martinsen

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

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! 
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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, Raveien 2     64 94 04 13
Fotpleie, ansiktsbehandlinger, manikyr, voksing, 
massasje og akrylnegler. www.salong9.no 

HÅNDVERKERE

Ås Elektriske
Raveien 2    64 94 10 65
Alt i elektriske installasjoner

Ås Glassmesterforretning A/S
Gamleveien 1    64 94 04 10
Bygg – bil – blyglass – speil – persienner og markiser

INTERIØR

Fargerike Ås, Skoleveien 2    64 94 06 50
Stoffer – søm – maling – tapet – gulv – 
hjembesøk – håndverk

Granlien møbeltapetsering og interiør
Haugerudveien 23, 1430 Ås  932 31 358
Verksted og showrom på gamle Holstad skole,
e-post:  granlien@innredningshjelp.no, 
www.innredningshjelp.no

JORDMOR

Annett Michelsen     64 94 33 13
Haugerudveien 13   mob. 911 35 380
Privatpraktiserende jordmor
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KONSULENTER

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

RENHOLDSTJENESTER

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

www.vinterbrorenhold.no

SERVERING & CATERING

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

SPESIALFORRETNINGER I SENTRUM

Ås Optiske A/S – Krogh Optik
Rådhusplassen 2    64 94 04 67

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B    64 94 00 07

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

Tannlegene Høyvik
Skoleveien 2   64 94 09 51

UTLEIE

Smebøl gård

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

Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger     950 09 825

Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfi rmasjon, 
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt: Bjørg 
Christensen, bjorg.christensen26@gmail.com,
tlf. 64 94 68 07,        mobil   920 20 576

Ås arbeidskirke, Drottvn. 41
Utleie til private selskaper ved dåp, konfi rmasjon, 
jubileum, minnesamvær m.m. Fast og tilfeldig 
utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter, 
konserter, møter, kurs og seminarer. 
Kontakt Svein Rindal (utleieansvarlig): 
e-post: r234sv@gmail.com,  mobil: 924 22 079
 

Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfi rmasjon o.l. 
Kont.: Ingrid Holen, tlf. 64 94 26 84/938 48 409.

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

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste 
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Erling Fløistad, Svend-Kristian 
Martinsen, Arve Skutlaberg, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke, Halvor Aarrestad, Tor 
Kristian Tveter. Korrektur: Kristen Fretheim. 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: 16. mars 2015. 

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

Tlf.: 943 19 740

Vinterbro Renhold AS
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SLEKTERS GANG

www.gsb.no Norskeid familiebyrå for hele Follo

Vi ønsker å gi den beste
hjelp og veiledning
Tlf. 64 95 16 65 1540 Vestby

Hele døgnet

ÅS

Døpte
Oliver Aamodt Brandt
Wilmer Octavian Gjessing
Tollef Nicolai Malling
Helen Pal Nyhamn
Anders Randem
Eirik Randem
Linda Lucia Røed
Vilde Storvoll

Døde
Solveig Helene Amundsen
John Gerhart Johansen
Rolf Petter Kjærsrud
Kåre Bjørn Larsen
Petter Anton Løken
Åse Marie Martinsen
Jon Nedkvitne
Magne Gisle Opem
Anbjørg Støen

NORDBY

Døpte
Victoria Kjelgaard Brustad
Kristopher Fredrik Bråthen
Nikolai Hjeljord (døpt i Ås kirke)
Solveig Holtan-Hartwig
Elise Olea Karterud (døpt i 

Hvitsten kirke)
Hennie Alexandra Løvlie
Bo August Fossheim Solberg
Mathilda Wilhelmina Wagner 

(døpt i Frogner kirke)
Johanne Kjensli Øygard

Viet 
Lene Kjensli og John Øygard

Døde 
Berit Jørgensen
Odd Lorentzen
Heidi Strømsnes

KROER

Døpte
Arian Kralani

Døde
Odd Hroar Meldal-Johnsen
Liv Margit Svendsen

Kirkeskyss
Har du behov for kirkeskyss i 
Ås eller Kroer? Ring diako-
niutvalget på tlf. 950 04 667. 
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagavn. 3,
postboks 224, 1431 Ås. 
Tlf. 64 96 23 40. Fax 64 96 23 39 

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

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

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

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

Søndre Follo prosti:
Prost: Hege E. Fagermoen. Tlf.: 64 96 23 41.

E-post: hege.fagermoen@as.kommune.no

Prestene:
Sogneprest i Ås: Georg Børresen.

Drøbakveien 19, 1430 Ås. Tlf.: 901 66 477.
E-post: georg.borresen@as.kommune.no

Sogneprest i Nordby: Sigurd Bakke. Rådyrvn. 3, 
1430 Ås. Tlf. priv.: 64 94 04 69.
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no

Prest: Anette Cecilie Nylænder. 
Tlf.: 958 62 818. E-post: 
anettececilie.nylaender@as.kommune.no

Studentprest NMBU: Øystein Spilling. 
Tlf.: 64 96 23 49/909 52 282. 
E-post: oystein.spilling@nmbu.no

Fellesrådet for Kroer, Nordby og Ås:
Leder: Olav Aardalsbakke. Ileveien 34, 

1407 Vinterbro. Tlf.: 905 18 577. 
E-post: oaardals@online.no

Kirkeverge: Astrid Holmsen Krogh.
Tlf.: 64 96 23 31/996 93 553. E-post: 
astrid.holmsen.krogh@as.kommune.no 

Kroer menighet:
Menighetsrådets leder: Asbjørn Rønning,  

E-post: teiglandronning@hotmail.com
Organist: Anne Christine Pittet Grolid. 

Tlf.: 481 99 812. E-post: a-chrigr@online.no
Kroer kirke, Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf.: 64 94 36 05.

Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Marit Børset Aalde.

Drottveien 6, 1430 Ås. Tlf. priv.: 468 22 039.
Saksbehandler: Hanne-Marit Kjus Pettersen. 

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

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

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

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

Ås kirke. Syverudveien 11, 1430 Ås. 
Tlf.: 64 94 02 34.

Nordby menighet:
Kirkekontoret i Nordby, Menighetssenteret,

Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro.
Tirsdag og torsdag kl. 10–12.
Tlf.: 64 96 26 70. Fax: 64 96 26 79.

Sogneprest/daglig leder for kirkekontoret:
Sigurd A. Bakke. Tlf.: 64 96 26 72.

Saksbehandler: Berit Eldor.
E-post: berit.eldor@as.kommune.no

Ungdomsprest i Nordby: Knut Helge Kråkenes 
Moe. Tlf.: 64 96 26 73.
 E-post: knut.helge.moe@as.kommune.no

Organist: Hilde Veidahl Wang. Tlf.: 996 94 012. 
E-post: hiwang@online.no

Menighetspedagog: Hanne Tegnér. Tlf.: 915 89 895.
E-post: hanne.tegner@as.kommune.no

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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VELKOMMEN TIL KIRKEN

22. feb., 1. søndag i fastetiden, Matt 16, 21-23
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. S.A. Bakke. 

J. Aune.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse. H.E. 

Fagermoen. H.V. Wang.

1. mars, 2. sønd. i fastetiden, Luk 7, 36-50
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste med 

dåp. G. Børresen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste. H.E. Fager-

moen. A.C.P. Grolid. Menighetens årsmøte.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse. S.A. 

Bakke. K.H.K. Moe. H.V. Wang. Menig-
hetens årsmøte etter gudstjenesten.

Lørdag 7. mars
Ås arbeidskirke kl. 11: Tro og Lys: Jubi-

léumsseminar. kl. 14: 25-årsjubileum.

8. mars, 3. sønd. i fastetiden, Mark 9,17-29
Ås kirke kl. 11: Jazzgudstjeneste. Frimurer-

nes storband. Dåp. H.E. Fagermoen. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse. 

A.C. Nylænder. H.V. Wang.

15. mars, 4. sønd. i fastetiden, Joh 3, 11-16
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. A.C. Nylæn-

der. J. Grolid. Barnekantoriet. 
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste. 

G. Børresen, A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse. S.A. Bakke. 

U. Bergroth-Plur. 

22. mars, Maria budskapsdag, Luk 1, 46-55
Ås arbeidskirke kl. 11: Tro og Lys-gudstje-

neste. G. Børresen. 
Nordby kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 

Dåp. K.H.K. Moe. H.V. Wang.

Torsdag 26. mars 
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. Ø. Spilling.

29. mars, Palmesøndag, Matt 26, 6-13
Ås arbeidskirke kl. 11: Påskevandring. 

A.C. Nylænder, J.M. Ågedal. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Påskevandring. 

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

2. april, Skjærtorsdag, Luk 22, 14-23
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste. 

S.A. Bakke. J. Grolid.

3. april, Langfredag, Matt 26, 30-27,50
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste. 

S.A. Bakke. J. Grolid.

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

A.C. Nylænder. J. Grolid. A.C.P. Grolid.

5. april, Påskedag, Matt 28,1-10
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste for Ås 

og Kroer. G. Børresen. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 

H.E. Fagermoen. H.V. Wang.

6. april, 2. påskedag, Luk 24,36-45
Moer sykehjem kl. 11: Påskegudstjeneste. 

G. Børresen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 18: «Syng påske». 

G. Børresen. J. Grolid. A. C.P. Grolid. 
KroerAdHoc.

Lørdag 11. april
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lys-

gudstjeneste.

12. april, 2.sønd. i påsketiden, Joh 21, 15-19
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste. 

G. Børresen. U. Bergroth-Plur. Menig-
hetens årsmøte. 

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