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Prestens hjørne
Hvem er ditt forbilde?
For ikke lenge siden fikk jeg et vanskelig
spørsmål: Hvem er ditt forbilde?
Jeg måtte gå mange runder med meg
selv, for dette er ikke lett å svare på. Har
man et forbilde? Har man mange? Hvem
skal trekkes fram?
Vi har alle noen vi ser opp til – noen
som påvirker oss på spesielle måter. Dette
skjer både med vilje, men også uten at vi
oppdager det.
Et av mine forbilder kommer fra Bibelen. Han er en person som nevnes noen
få ganger, nesten som en liten biperson i
tekstene, men likevel er han en viktig skikkelse. Han var av kongeætt, men livnæret
seg og familien med arbeid som tømrer.
Han var en person som stolte på Guds ord.
Han jeg snakker om er, Josef, mannen
som ble faren til Jesus. Josef var en snill
mann, en som ikke ville Maria noe vondt

17. maifest i Ås arbeidskirke kl. 18
Velkommen til 17. mai fest i Ås arbeidskirke
kl. 18 – 21, Drottveien 41 i Ås. Det blir en
glad fest med allsidig program i et internasjonalt fellesskap:
• Musikk, leik og sang
• Gjester fra fjern og nær
• Rømmegrøt, og spekemat m/saft
• Is med bær, kaffe og te

Innvandrere, nyinnflyttede og asylsøkere
er spesielt invitert. Gratis inngang.

da han fant ut at hun ventet barn. Han ville
trekke seg rolig vekk uten å lage bråk, hverken for Maria eller familien hennes.
Men så møtte han Guds ord. I en drøm
fikk han vite at dette barnet var noe helt
spesielt. Han møtte trøst og forståelse fra
Gud. Josef trodde på det som ble fortalt
han. Han ble med Maria.
Hvorfor blir han et forbilde? Jo, Josef
var mannen som omfavnet det usikre, det
uforståelige. Han trodde.
Josef opplevde dette før Jesus ble født,
mens vi sitter her i etterkant. Klarer vi å
omfavne det uforståelige, slik som han?
Til slutt vil jeg stille spørsmålet til deg:
Hvem er dine forbilder?
Knut Helge Kråkenes Moe,
ungdomsprest i Nordby

Det er Ås menighet og Bjørnebekk Asylmottak som inviterer. Vi byr på et rikholdig
og variert program med innslag for alle
aldre. Velkommen til alle som har anledning til å avslutte nasjonaldagsfeiringen
i Arbeidskirken. Ikke minst blir det god
anledning til å bli bedre kjent med dem som
bor på Bjørnebekk. Det gir en fin mulighet
til å snakke med noen som kanskje ikke
hadde en nasjonaldag å feire før de kom til
Norge.
Jon Kr. Øiestad

Om forsiden: Den 8. mars, på Kvinnedagen, var prosten vår, Hege Fagermoen solist med
hele Frimurerlosjens storband som akkompagnement under jazzgudstjenesten i Ås kirke.
Det ble ei messe det svingte av, og der gudstjenesten ble avslutta med stor applaus for
prest og band. Dette må vi gjøre oftere. Foto: Erling Fløistad.
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Bispevisitas 5.–10. mai
Biskop Atle Sommerfeldt kommer på visitas til Ås 5.–10. mai. Det blir en travel uke
med et tettpakket program. Det er særlig
grunn til å trekke fram tre arrangementer:
Konsert med unge deltakere 5. mai
Vår egen, eminente pianist Jonas Aune
får æren av å innvie det nye flygelet i Ås
arbeidskirke som innledning til en større
konsert tirsdag 5. mai kl. 18.30. Ås kulturskole, Barnekantoriet og flere andre vil
delta. Biskop Atle Sommerfeldt vil være til
stede. Konserten er en del av programmet
for bispevisitasen i Ås.
Folkemøte på NMBU 7. mai
Torsdag 7. mai kl. 18.30 deltar biskop Atle
Sommerfeldt på Folkemøte i Vitenparken.
Tema: «Veier til bærekraftig framtidsklima,
matproduksjon og klimaredning.» Fra universitetet deltar blant andre professorene
Hans Fredrik Hoen og Ruth Haug sammen
med et skarpskodd panel. Velkommen!

Visitasgudstjeneste 10. mai
Velkommen til felles visitasgudstjeneste
for Ås, Nordby og Kroer søndag 10. mai
kl. 11 i Ås kirke. Biskop Atle Sommerfeldt, prost H.E. Fagermoen og prestene i
Ås deltar. Etterpå blir det kirkekaffe i Ås
arbeidskirke der biskopen holder sitt visitasforedrag. Under gudstjenesten framfører
Ås Kirkekor «Misa Campesina» sammen
med sangsolister og orkester. Musikalsk
ledelse: kantor Jostein Grolid.
Ås-konfirmantene fra 10. mai og 6.
desember 1964 er spesielt invitert til denne
gudstjenesten. Deres 50-årsmarkering
fortsetter i Vitenparken, med servering og
sosialt samvær.

Stor innsats under Fasteaksjonen
Takk for stor innsats under årets Fasteaksjon. Til sammen ble det samlet inn kr 197.074 i
Ås kommune (Ås: kr 144.395, Nordby: kr 37.277 og Kroer kr 12.802). Bare i Ås menighet
var det over 200 personer i arbeid i løpet av kvelden. Resultatet er en solid rekord som
beviser at ja, det er mange som stiller opp for en god sak – til langt på kveld. Foto: E.F.
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Hei Gøteborg!
Vi har rettet snutene våre mot Gøteborg! En
gruppe på 10 stykker møtte fredag morgen
opp på Oslo S, for så å ta bussen til Gøteborg. Vi skulle på minilederkurs (Milk), 2
ledere og 8 Milkere.
Flott vær fulgte oss hele tiden. Sol, noen
skyer og litt vind, godt samhold og knall
humør! Norges Hus var stedet vi bodde,
og huset ble fylt med latter, undring og
undervisning. Vi hadde undervisning hvor
vi ble enda bedre kjent med bibelinnholdet,
temaer slik som å være leder for en gruppe,
og praksisoppgaver!
Shopping ble det på lørdagen, med kafébesøk og pizzamiddag på kvelden! Turen
hjemover ble med buss, og etter at alle
hoppet av i Moss, fortsatte ferden hjem for
Knut Helge. Det endte med at han måtte
guide bussen, fordi bussjåføren aldri hadde
kjørt inn til Oslo før. Etter en snartur frem
og tilbake gjennom Oslofjordtunnellen
fortsatte bussen mot Oslo, og alt gikk bra!
Takk for en flott tur alle sammen!
Knut Helge K. Moe,
ungdomsprest i Nordby.
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And… ACTION!

Konsert med Ås Ten Sing 19.4.
Søndag 19. april kl. 18 braker det løs i Ås
arbeidskirke. Ungdommene fra Ås Ten Sing
skal ha sin årlige konsert med temaet «Fra
tro til handling». Det blir en konsert fylt
med sang, dans, drama og film. Dette vil du
ikke gå glipp av. Ta med familien eller en
venn eller tre…
Prisen er kr 100 per pers., kr 200 for
familie. Alle barn under 18 år trenger bare å
betale kr 30. Da ses vi den 19. april!
Lise Marit Hustad
Foto: Halvor Bekken Aschim

Milk står for Minilederkurs. Det er et
kurs utviklet av Norges KFUK-KFUM
for å skape unge ledere til klubb, Ten
Sing og annet barne- og ungdomsarbeid.
Kuret er særlig rettet mot fjorårets konfirmanter, slik at de kan motiveres til å
være med videre i menighetens arbeid.

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2015

Ungdomsretreat 29.-31.mai
29.–31. mai arrangeres det retreat for ungdommer over konfirmasjonsalder i Ås,
Nordby og Kroer menigheter. I år, for første
gang, ønsker vi å ha en retreat for ungdom,
der det blir mulighet for å kjenne litt på hva
en retreat er for noe, i et godt og hyggelig
fellesskap.
Så hva er retreat? «Kom med meg til et
øde sted hvor vi kan være alene, og hvil
dere litt!», sa Jesus til disiplene sine (Mark
6,31).
Retreat (tilbaketrekning) er å være skjermet fra inntrykk og krav som hverdagen er
full av. Være i stillhet, slik at en kan høre
både sin egen indre stemme og Guds. På en
retreat skal du få ta imot.
Ungdomsretreaten vil bestå av tidebønn,
nattverdgudstjenester, opplæring i Jesusmeditasjon (en spesiell måte å lese bibeltekster på), noen måltider med stillhet og
noen uten. Det vil også være mulighet for
veiledningssamtaler med Sigurd Bakke.
Vi skal være på Thomasgården, et nydelig sted utenfor Halden. Deltakerne bor på
enkeltrom i stillhetens hus (der skal det
alltid være stille), og det blir anledning til
sosialt liv på kveldene i peisestua. Det vil
også være mulighet for å gå tur i skogen
eller padle kajakk. For å klare å kjenne på
retreatopplevelsen oppfordrer vi til å bruke
mobiltelefonen så lite som mulig. Om det
er ønskelig, kan én av lederne ta vare på
telefonen under oppholdet.
Pris for retreaten er kr 550. Påmelding
skjer til Kristine Bekken Aschim på e-post:
kbaschim@gmail.com. Det er plass til 11
ungdommer i tillegg til lederne, så her er
det førstemann til mølla som gjelder.
Vennlig hilsen Kristine Bekken Aschim
og Sigurd Bakke, ledere for retreaten

8. mars arran
gerte KRIK Ås
en flott tur for
21 konfirmanter til Kongsberg skianlegg.
Dette er en årlig tur vi har hatt de siste
åra. Været var fint. Dermed ble det en
svært hyggelig dag med fartsfull kjøring
i løypene og grilling etterpå. For lederen
på turen var det også svært gledelig å se
at konfirmantene hadde det hyggelig sammen. Så vi håper å kunne fortsette denne
tradisjonen. KRIK Ås har også samlinger
på Åsgård skole annenhver søndag kl. 19.
Nye deltakere er velkomne! Dere kan begynne nå, eller til høsten. Aktivitetene er
idrettsleker og mye moro.
Magnar Sundfør

Trioen Tea Time avsluttet konserten etter Faste
aksjonen. Elise Bekken Aschim, Angelika Lindeberg
og Tora Skiaker Aschjem. Foto: E. Fløistad.
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Det skjer i Ås
Trosopplæringen
Tårnagenter (Ås, Nordby og
Kroer) 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, agentmaten
spises – og vi har en gudstjeneste å redde.
Tårnagentgudstjenesten finner sted 19.
april kl. 11., hvis agentene har klart å fullføre oppdraget!

Forbønnsgudstjeneste for 1-, 2- og 3åringer, babysang og Baluba 26. april
Søndag 26. april kl. 11 inviterer vi til vår
årlige forbønnsgudstjeneste for døpte 1-, 2og 3- åringer i Ås arbeidskirke. Dette er en
gudstjeneste som er tilpasset de aller minste. I år blir det også med noen som er enda
mindre enn 1, 2 eller 3 år, nemlig babyene
fra babysangen i Kroer. Også barnekoret
Baluba blir med å sette preg og farge på
denne gudstjenesten, så det er bare å glede
seg!
Søndagsskolen i Ås
Søndagsskolen i Ås finner sted under gudstjenestene i Arbeidskirken. Søndagsskolen
er tilrettelagt for barn opp til 10 år og bruker
Norsk Søndagsskoleforbunds opplegg
«Sprell levende». På hver samling synger vi
sammen, vi hører en kort bibelfortelling og
har diverse aktiviteter. Program våren 2015:
6

• 26. april: Familiegudstjeneste med
forbønn for døpte 1-, 2- og 3-årsinger.
Aktiviteter etter gudstjenesten.
• 3. mai: Søndagsskole under gudstjenesten
• 25. mai: Hele menigheten feirer guds
tjeneste på Oscarsborg festning
• 31. mai: Søndagsskolen reiser på tur
• 14. juni: Søndagsskole under gudstjenesten
Familiefredag
På familiefredagen i mars var vi hele 90 personer med stort og smått! Vi spiste middag,
hadde samling, malte påskeegg og gjorde
diverse andre aktiviteter. Ås barnekantori
sang for oss, og det var kjempeflott å høre
på. Nå er det bare én familiefredag igjen
før sommeren. Det er 8. mai, og da har vi
til og med invitert biskopen til å komme på
besøk! Kanskje du som leser dette, også har
lyst til å være med? Familiefredag er åpent
for store og små – for hele Ås menighet, for
vi er jo en stor familie! Denne dagen blir
det grillmat, så meld deg på hos Øygunn
Østhagen på tlf. 986 22 931, slik at vi vet
hvor mange vi skal beregne mat til.
Pilegrimsgudstjeneste i Ås, 31. mai
31. mai arrangerer KRIK og Ås menighet
pilegrimsgudstjeneste. Vi starter ved Ås
arbeidskirke kl. 11 og vandrer til Ås kirke,
med ulike poster langs veien. I Ås kirke
avslutter vi med nattverd. Vel møtt til en
annerledes og fin gudstjenesteopplevelse!
Årets rute er mye lettere enn fjorårets
utgave!

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer menigheter
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Salmer som jazz – jazz som salmer
Jazzkonsert i Ås kirke søndag 3. mai kl.
19.30 med Krupka Trio og Ås Kirkekor
med dirigent Jostein Grolid.

Velkommen til en ny opplevelse, enten
du er glad i salmer eller glad i jazz – eller
begge deler.
Krupka Trio inspireres av gamle salmer
og gir dem nytt liv gjennom nye arrangement. Det harmoniske og melodiske språket
er stort sett tonalt. Hver konsert med sine
improvisasjoner blir en enestående opplevelse av salmenes egenart. Bandet stod
bak den kritikerroste platen «Salmer i Jazzdrakt Vol. 1» som ble gitt ut på «Hazeljazz»
høsten 2014, og var å høre under Kongsberg
jazzfestival 2014.
Tine Asmundsen, på kontrabass, er
utdannet fra Østlandets Musikkonservatorium og University of Wisconsin, Madison,
USA. Har spilt med Harmonius Wail og
Girl Talk. Spiller med Lonely Woman,
Einar Iversen og Radius.
Line Falkenberg, på saksofon, er utdannet saksofonpedagog fra Barratt Due
musikkinstitutt og Norges musikkhøyskole.

Jobber som saksofonlærer på Nesodden og
Oppegård kulturskoler, og underviser i
videregående skole. Hun spiller i flere små
jazzband og er freelancer ved siden av. Line
komponerer også egne jazzlåter.
Ulf Krupka, på piano, har utdannelse
fra Berliner Kirchenmusikschule i Berlin.
Jobber som kantor i Ski. Ved siden av er
han dirigent, arrangør og komponist. Kombinerer gjerne klassiske musikk med jazz.
Han spiller sammen med blant andre Marit
Sandvik og Jostein Hasselgård.
Ås Kirkekor presenterer salmer. Deretter
improviserer Krupka Trio over de samme
salmene.
Ås Kirkekor har 50-årsjubileum i 2016.
I de siste årene har koret samarbeidet
med andre kor om å framføre Händels
«Messias», Mozart «Requiem», Duke
Ellington «Sacred Concert» og John Rutter
«Requiem». I tillegg synger koret på gudstjenester og i andre sammenhenger.
Inngang kr. 100
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Jostein Grolid,
kantor i Ås
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Ås kirkeakademi

Vårdugnad i Ås arbeidskirke

Ås kirkeakademi inviterer til møte tirsdag
21. april kl. 19.30 i Ås
kulturhus, Store sal. Venstreveteran Odd Einar
Dørum holder 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 og
er vel på mange måter inkarnasjonen av
partiet Venstre. 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 ryggmargsrefleks i forhold til
rettferdighet.»

Vi minner om vårdugnaden i Ås
arbeidskirke lørdag 30. mai kl. 10–14. Det
er behov for folk til ulike oppgaver som
vasking og rydding inne, feiing, raking og
annet hagearbeid ute.

Torunn Tangvald

Oppgradering av Arbeidskirka
Arbeidskirka vår trenger stadig vedlikehold
og oppussing. Mye av arbeidet gjøres av
frivillige på dugnad, men til noen av oppgavene må vi ha inn fagfolk. I 2013 ble det
gjort en stor fornyelse på kjøkkenet. I 2014
ble lydanlegget forbedret, og det ble innført
en ny styring av strøm og temperatur. I
2015 skal vi forbedre parkeringsforholdene
for funksjonshemmede. Landskapsarkitekt
Sveinung Skjold har tegnet to alternative
løsninger for to parkeringsplasser (HCP)
ved inngangspartiet til kirka.
Vi skal også gjennomføre en større
oppussing av begge toalettrommene. Vi
bruker fagfolk til disse oppgavene, og
regner med å få alt gjort i sommerferien.
Ellen Syrstad,
styreleder for Stiftelsen Ås arbeidskirke

På møtet 17. mars sette generalsekretær i NOAS AnnMagrit Austenå (t.v.) asyl- og flyktningpolitikken på
dagsordenen. Førelesinga var gnistrande! Disku
sjonen etterpå viste at temaet engasjerer Ås-folket.
Møteleiar Torunn Tangvald (i midten) har god grunn
til å vera nøgd. Liv Hegre Austenå (t.h.) følgde dot
tera frå fremste benk. Foto: Arve Skutlaberg
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Sommertur med Åpent hus
10. juni
Onsdag 10. juni inviterer Åpent hus i Ås
deg med på sommertur. Bussen går presis
kl. 10 fra Ås menighetshus. Vi regner med
å være tilbake kl. 16. Turen går til Solbukta,
Norsk Luthersk Misjonssambands herlige
leirsted ytterst mot havet i Gressvik ved
Fredrikstad. Der har vi andakt, får en orientering om stedet og spiser formiddagsmat.
Det blir også tid til å nyte omgivelsene. På
hjemveien tar vi av til Engelsviken, hvor vi
kan rusle litt ved den tradisjonsrike brygga
og kanskje stikke innom fiskeforretningen.
Vi må forhåndsbestille maten. Derfor må
vi vite hvor mange som skal delta. Meld
deg på innen 3. juni til Runar Hansen (tlf.
993 08 942) eller Terje Sørhaug (tlf. 419 32
624). Turen koster kr 250 som du betaler på
bussen.

Givertjenesten –
Ås menighets arbeidskapital
Ås menighet er velsignet med mange trofaste, faste givere som får lite takk, men
som gir menighetsrådet et forutsigbart
grunnlag for det vi driver på med.
Noe naturlig avgang vil det alltid være,
og nye oppgaver står i kø. I tillegg til at vi
vil gi en varm takk til trofaste venner, vil
vi oppfordre nye givere til å melde seg til
Hanne-Marit på menighetskontoret. Gaver
til menigheten er fradragsberettiget.
Halvor Aarrestad

Nytt flygel også i Arbeidskirka!
Ås menighetsråd har vedtatt å kjøpe nytt flygel til Arbeidskirka, selv om finansieringa
ikke er helt på plass ennå. Det er et Steinway BOSTON GP 178 – en rimeligere modell, men med Steinways teknologi og klang.
Flygelet er litt mindre enn instrumentet det
skal erstatte, noe som er en fordel, siden det
ofte er trangt for andre musikere i «spillekroken». Solid trekk, krakk og gode hjul
følger med. Prisen er ca. kr 270.000, men
i fradrag kommer noen rabatter og MVAkompensasjon. Flygelet skal være klart til
bruk under bispevisitasen første uka i mai.
Det mer enn 30 år gamle flygelet er
ganske slitt. Instrumentet, som er koreansk
(Hyundai), benyttes til gudstjenester og
konserter, og av korene våre. Periodevis er
belastningen høy. Behovene for mer omfattende vedlikehold har begynt å melde seg.
Gaver til finansiering av flygelet
På innvielsesdagen for det nye flygelet blir
det anledning til å gi en gave til finansiering
av instrumentet. Vi vet at mange har lyst til
å bidra til finansieringa. Ta gjerne kontakt
med oss om dette. Kontoen til Menighetsrådet er: 1654.20.17167.
Georg Børresen, sokneprest i Ås
Jostein Grolid, kantor i Ås
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Det skjer i Kroer menighet
50-årsjubileum for Kroer-konfirmanter
50 år er gått siden disse ungdommene sto
til konfirmasjon i Kroer kirke. I dag er de
godt oppe i 60-årene. Alle er invitert til å
markere jubileet med deltakelse på guds
tjenesten i Kroer kirke 7. juni kl. 11. Der
etter blir jubileums-kirkekaffe i Kirkestua,
og til sist en tur innom Kroer skole hvor en
av dagens lærere, Bjørg Malme, vil vise
rundt på gamle tomter.

Sverre Henning Smebye (1922-2003) virket
som kallskapellan i Ås fra 1962 til 1966. I
hans tid i Ås blomstret ungdomsarbeidet i
både Kroer, Ås og Nordby, og Smebye var
med over alt. Mange av oss som var unge
den gangen, har gode minner og varige
spor fra deltakelse i Norges Kristelige
Ungdomsforbunds (nå KFUK-KFUM)
storsamlinger, leirer og lederkurs, og på
lokale klubbkvelder, ungdomsgudstjenester
og weekender.
Smebye hadde en mangslungen yrkeskar
riere: ansatt i Det Norske Misjonsselskap,
feltprest i Libanon og Korea, studentprest
og sokneprest i Ris menighet i Oslo. Han
markerte seg også som forfatter, oversetter av salmer og som medlem i Liturgisk
nemnd. Under krigen satt han på Grini,
rømte til Sverige og deltok i de norske styrkene som rykket inn i Finnmark i 1944-45.
I en periode var han styremedlem i Den
norske Helsingforskomité. (kilde: Wikipedia og en oversikt over prester i Ås som
Hanne-Marit Kjus Pettersen har laget).
Svend-Kristian Martinsen

F.v.: Ellen Vera Haugland Solem, Ragnar Martin
sen, Anne-Grethe Svensen Thompson, kallskapellan
Sverre Henning Smebye, Kari Nordskaug Antonsen,
Øistein Larsen, Anne-Lise Smedsrud Nilsen.
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Torsdag 23. april

Torsdag 7.mai

Stiller du med
egen kjerre i år ?

Torsdag 21. mai
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Ås menighets misjonsprosjekt
Misjonsprosjektet i Ås styrker sårbare grupper i Etiopia
Sophie Küspert-Rakotondrainy er knyttet
til Ås menighets misjonsprosjekt «Landsbyutvikling» i Vest-Etiopia. Hun, mannen
Mparany og de to barna Markus (5 år)
og Jakob (3 år) flyttet fra Madagaskar til
Etiopia i fjor. Nå jobber Sophie som prosjektrådgiver, med arbeidsplass ved Misjonsselskapets kontor i hovedstaden Addis
Abeba. Der er virksomheten hennes rettet
mot sårbare grupper, særlig kvinner og
etniske minoriteter.
Sophie er 26 år og tok nylig sin mastergrad i Etiopia. «Jeg undersøkte hvordan
undervisning på morsmål påvirker identiteten til etniske grupper, og fant mye
interessant som jeg tror kan bli nyttig i
jobben. Arbeidet mitt i prosjektet handler
jo nettopp om hvordan man får til utvikling
uten at folkegrupper mister sin tradisjonelle
identitet», sier Sophie.
I prosjektområdet er folkegruppen
Oromo i majoritet. De mindre folkegruppene blir ofte marginaliserte. Mao, Komo
og Gumuz har i lang tid blitt sett på som
mindreverdige.
Folkegruppene Mao og Komo holder til
i avsidesliggende områder i Begi, helt vest
i Etiopia. De lever under svært kummerlige
forhold, er fattige og har ofte de hardeste og
dårligst betalte jobbene. Mange er analfabeter, har få utdanningsmuligheter og dermed
liten innflytelse i samfunnet. Spesielt kvinnene er i en sårbar situasjon. Gumuz-folket
lever i Blånildalen lenger nordvest i Etiopia, der mange landsbyer nå må flyttes på
grunn av oppdemmingen av Blånilen. Det
er bekymring for at den delen av Gumuzkulturen som er knyttet opp mot fisking i
Nilen, vil forsvinne.
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Sophie sier at det kan være vanskelig for
minoritetsgruppene å komme ut av et negativt selvbilde. Siden de er i mindretall, er det
ikke lett å synliggjøre kulturen, til tross for
at de har rike tradisjoner, eget språk og unik
musikkarv. Det er noe av dette hun ønsker
å ta tak i. Landsbyprosjektet arbeider med
både sosial og økonomisk utvikling. Kvinnene er prioriterte i alle tiltak. Vi gleder oss
over at Ås menighet er en viktig deltager i
dette arbeidet!

Tur til Etiopia

I år har de som ønsker det, mulighet til å
delta på en reise til Etiopia der de får se
vårt prosjektområde og møte misjonærene.
Reisen arrangeres av Ravinala Reiser i
samarbeid med Det Norske Misjonsselskap.
Detaljer finner du på: http://www.ravinala.
no/etiopia-2015/category2885.html
Sylvi Haldorsen

Sophie Küspert-Rakotondrainy, mannen Mparany
og barna Markus og Jakob. Foto: Klaus-Christian
Küspert
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Tro og Lys med 25-årsfeiring i Ås arbeidskirke

Karl Gervin, Aslaug Espe, Reidun Strøm,
Gerd Grønvold Saue, Kristin Espe Bjørnstad,
Gro Elisabeth Saue.

Lørdag 7. mars feiret Tro og Lys 25-årsjubileum med seminar, fin middag og
gudstjeneste i Ås arbeidskirke. Høsten
1990 startet Aslaug Espe ei gruppe for
utviklingshemmede og deres foreldre og
venner i Follo – Follogruppa. Hun fikk
god hjelp av sokneprest Karl Gervin i Ski
og den katolske presten Brian McNeill. I
foredraget sitt trakk Aslaug fram hvor mye
støtte og hjelp hun fikk fra familier med
funksjonshemmede barn, som for eksempel
familien Saue (Gerd Grønvold, Oddmund
og datteren Gro Elisabeth) og Reidun Strøm
fra Enebakk med datteren Anne Thorsnæs.
I løpet av det 25 åra som har gått, har også
mange frivillige og kirkelig ansatte deltatt
i arbeidet.
Aslaug brakte Tro og Lys-bevegelsen fra
Frankrike til Follo og Norge. Tanken om å
gi funksjonshemmede og deres familier et
kirkelig fellesskap har vokst fram over hele
Europa siden oppstarten sist på 1960-tallet.
I Norge er det nå 10-11 grupper. I Follogruppa blir fortellinga om hvordan Tro og
Lys ble til, spilt som dokketeater gang på

gang. Alltid like rørende! Kanskje er dette
den viktigste kulturimpulsen norske kristne
har fått fra Frankrike siden revolusjonsbudskapet om Frihet, likhet og brorskap for 200
år siden.
Johannes Leirgul fra Ås hadde en travel
lørdag. På bildet over ble han intervjuet
av Ole Herman Winnem. Under prekenen
hjalp han prest Tor Ivar Torgauten med å
dramatisere teksten. Som vanlig spilte han
tromme til sangene og dansen. Og han var
travelt opptatt som jubileumsvert i dress og
slips.
Tro og Lys er en tverrkirkelig internasjonal bevegelse med utspring i den katolske
kirke. Sokneprest Pål Bratbak fra St. Olav
menighet i Oslo deltok på jubileet, sammen
med Borg-biskop Atle Sommerfeldt og
prost Hege E. Fagermoen. Follo-gruppa har
aktive medlemmer med bakgrunn fra ulike
trossamfunn: lutheranere, katolikker, pinsevenner... Sammen gjør de en stor innsats,
også på landsplan: Birgit Aarrestad fra Ås
er landsleder, i tospann med Helga Mosland
Raen. Se www.trooglys.com.
Arve Skutlaberg. Foto: Ole Herman Winnem
og Arve Skutlaberg
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Det skjer i Nordby menighet
Mer Babysang i Nordby
Nordby menighet har nettopp avsluttet
et Babysang-kurs. Der var det hele 15
påmeldte og i gjennomsnitt 12 til stede hver
gang. Derfor planlegger vi et kurs til, i maijuni.
Velkommen til en helt spesiell opplevelse
for deg og barnet ditt. Vi synger gamle og
nye barnesanger, danser og hører rim og
regler. Babysangen starter torsdag 21. mai
kl. 12-13.30 og 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
tirsdag 19. mai. Velkommen!

Nordby Gospel øver musikal
til Oscarsborg
Nordby gospelkor skal være med på å
framføre musikalen «Det gode landet» av
Eyvind Skeie og Sigvald Tveit. Det skjer 2.
pinsedag (25. mai) under den årlige fellesgudstjenesten på Oscarsborg. Musikalsk
ansvarlig er Gunnar Bjerknes Haugen.
Timea Holby og Hilde Veidahl Wang skal
øve inn sangene med Nordby Gospel.
Koret øver hver onsdag kl. 17.30 til 18.15
på Menighetssenteret. En gang i måneden
har vi fellesmiddag. Det er veldig koselig!
Se nærmere omtale av Oscarsborg-arrangementet på s. 19
Timea Holby og Hilde Veidahl Wang

Er du strikkeglad?
Kjøp sommerblomstene på
GARTNERIUTSALGET

Melby Gård
og gartneri
Du finner oss på fylkesveien
mellom Nygård og Wassum.
Utsalg også på Vinterbrosenteret fra mai.
Tlf.: 64 94 63 20 / 901 67 525
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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, pinner og mønster, så vil Eva Aaeng rettlede
dem som ikke er erfarne i faget. Ta gjerne
kontakt med Eva på tlf. 932 49 312 dersom
du lurer på noe.
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Nordby menighet

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. I vår har
vi treff på disse datoene: 23. april, 7. april
og 21. mai.
Nordby menighet
Foto: Grethe Sandvin

Anne-Lise Røed er en av ildsjelene bak Kirke
treffene i Nordby.

Fra langbordet under formiddagsmaten etter kirketreffet i Nordby kirke 5. mars.

Samtalegudstjeneste i Nordby
Søndag 26. april kl. 11 er det samtaleguds
tjeneste for konfirmantene i Nordby kirke.
De unge skal lage gudstjenesten og utføre
den. Derfor blir konfirmantundervisningen
lørdag 25. april et travelt gudstjeneste
verksted. Vi skal gå gjennom liturgien og
øve på tekstlesing, sanger og bønner. Alle
konfirmanter får tildelt oppgaver. Hjertelig
velkommen til foreldrene, og besteforeld
rene er hjertelig velkommen!
Denne dagen var det kantor Hilde Veidahl
Wang som holdt andakt i Nordby kirke.
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2015

Timea Bakay Holby,
kateket i Nordby menighet
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I høst inviteres vi til valg av nytt menighetsråd og nytt bispedømmeråd. Til bispedømme
rådet skal det velges 7 faste representanter fra ikke ansatte medlemmer i kirken. Nomina
sjonskomiteen for bispedømmerådsvalget har satt opp følgende valgliste i prioritert rekke
følge. Ås er også representert med Håkon Andersen. Ida Marie Nielsen er oppvokst i Ås.
Navn
Menighet
Prosti
Alder
Erling Birkedal
Nittedal
Nedre Romerike
60
Anne Enger
Moss
Vestre Borgesyssel
65
Bjørn Solberg
Mysen Østre
Borgesyssel
68
Sidsel Repstad
Kolbotn
Nordre Follo
52
Matthew Phillip Monger
Drøbak
Søndre Follo
32
Anne-Kari Skardhammar
Skedsmokorset
Nedre Romerike
68
Lasse Thorvaldsen
Gjerdrum
Øvre Romerike
26
Karin-Elin Berg
Fredrikstad
Domprostiet
37
Anne Brun Andersen
Kråkerøy
Domprostiet
65
Espen Robsahm Kjørven
Fjellhamar
Nedre Romerike
27
Marianne Skadal
Moss
Vestre Borgesyssel
21
Håkon Andersen
Ås
Søndre Follo
39
Håkon A Løe
Jessheim
Øvre Romerike
42
Knut Arild Nupen
Frogner
Østre Romerike
40
Marit Torp
Kråkerøy
Domprostiet
67
Ida Marie Nielsen
Strømmen
Nedre Romerike
33
Robin Andrè Karlstad
Yven
Sarpsborg
21
Kirsti Harda Frøshaug
Lørenskog
Nedre Romerike
64
Informasjon om den enkelte kandidat og
deres svar på valgstyrets spørsmål er lagt ut
på: www.kirken.no/borg. Det er anledning
for andre grupper av forslagsstillere å stille
kandidatliste til valg til Borg bispedøm-

kirken, selv om folketallet i kommunen vokser.

Antall kirkelige handlinger i Ås 2010-2014

Ås-kirken i tall

120

I 2014 hadde Den norske kirke i Ås kommune 11082 medlemmer og tilhørige,
fordelt på 770 i Kroer, 4796 i Nordby og
6416 i Ås. Statistikken viser at færre blir
viet, døpt og konfirmert i kirken, selv om
folketallet i kommunen vokser.
Kilde: Fellesrådet
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meråd og til meninghetsrådene. Se Valghåndboka på www.kirkevalget.no. Lister
til Menighetsrådsvalget
vil bli presentert i
Ås-kirken
i tall
I 2014 hadde Den norske kirke i Ås kommune 11082 medlemmer og tilhørige, fordelt på 7
august-nummeret
av
Menighetsbladet.
Kroer, 4796 i Nordby og 6416 i Ås. Statistikken viser at færre blir viet, døpt og konfirmer
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Kilde: Fellesr

Navnet minnelund
på kirkegårdene i Ås

Kirketjenerungdom
i Ås kirke
Martin Paliocha er ansatt som kirketjener
for søndagsgudstjenestene i Ås kirke. Han
startet i stillinga 9. februar.
Martin studerer biologi ved NMBU.
Han er 22 år og kommer fra en landsby
nær Stuttgart i Tyskland. Familien hans har
røtter fra Polen og det gamle Russland, og
han snakker polsk i tillegg til tysk.
Hvordan havnet du i Norge?
– Jeg kom som student ved Hald Interna
sjonale Senter i Mandal i 2012. Der benyt
tet jeg tida godt, blant annet til å lære meg
norsk. Da friåret nærmet seg slutten, hadde
jeg lite lyst til å reise hjem. Så jeg søkte meg
inn ved NMBU og fikk omsider tilbud om
både studieplass og hybel.
Tyskland er et stort land med mange kir
kesamfunn. Hva er din bakgrunn?
– Min bakgrunn er fra Tysklands KFUKKFUM. Der har jeg vært med i barne- og
ungdomsarbeid, konfirmantundervisning
og arbeid blant unge voksne. Det året jeg
var i Mandal, engasjerte jeg meg i arbeid
blant utvekslingselever og asylsøkere.
Hva gjør en kirketjener?
– Jeg må stå tidlig opp søndag morgenen!
Låser opp kirka, ordner alt klart til guds
tjeneste, pynter med blomster og ringer med
kirkeklokkene. Etterpå er det mer rydding.
Arve Skutlaberg

Ås kirkelige fellesråd har nå fått bevilget
penger til å etablere en navnet minnelund
på en adskilt del av kirkegårdene i Ås.
Det har vært nedsatt en referansegruppe
bestående av Marit Børset Aalde, Aase
Weydahl-Ottesen, Bjørg Sildnes Langeland
og Sigrun Aaneby. Fra administrasjonen
deltar saksbehandler Heidi Tomter Sire og
kirkeverge Astrid Holmsen Krogh.
Referansegruppen har vært på flere
befaringer. Medlemmene har gitt råd om
plassering av minnelunden, og kommet
med innspill til prinsipper for utforming
og bruk. Fellesrådet har inngått avtale med
landskapsarkitekt Nils Skaarer om å lage
skisser for utforming av minnelunder på de
tre kirkegårdene i Ås. Den første skal ligge
på Ås kirkegård. Her er det aktuelle feltet
klart til bruk. Planene skal godkjennes av
menighetsrådene og av bispedømmerådet.
Vi regner med at minnelunden i Ås er ferdig
i løpet av 2015. For anleggene i Nordby og
Kroer har kirkevergen ikke fastsatt noen
timeplan ennå.
Urnegraver
Minnelundene skal kun inneholde urnegravsteder. På et felles gravminne monteres
standard plater med navnet på avdøde, fødsels- og dødsdato. Pårørende kan delta ved
gravleggingen. Avskårne blomster og gravlys plasseres på anvist sted ved minnesmerket. Annen løs gravpynt tillates ikke.
Avgifter
Det må betales en engangsavgift for bruk
av dette felles gravminnet. I tillegg kommer en avgift for navneplate. Satsene er
ikke fastsatt ennå.
Fredningstid
Grav på navnet minnelund har samme fredningstid som øvrige urnegraver – 20 år.
Heidi Tomter Sire,
saksbehandler hos Kirkevergen i Ås
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Atle Eikeland prostidiakon
- Vi gleder oss alle sammen, seier kyrkjeverje Astrid Holmsen Krogh til Menighetsbladet. Då den nye stillinga som prostidiakon i Søndre Follo vart utlyst ved årsskiftet,
melde det seg tre søkjarar. Tilsetjinga vart
behandla i slutten av februar. Atle Eikeland
frå Ås fekk jobben.
Atle er 53 år, er gift med Karin, og dei
har to vaksne born. Han kjem frå Bergen,
men to år i oppveksten er poststempla Etiopia. Sidan 1994 har familien budd på Moer
i Ås. Sosionom- og diakonutdanninga har
han frå Diakonhjemmet i Oslo, med vidareutdanning i rettleiing, forvaltningspolitikk
og fleirkulturell forståing.
Atle er vigsla diakon. I sju år jobba han
som ungdomsdiakon i Lysaker/Snarøya
menighet i Bærum. Sidan har han arbeidd
i barneverntenesta i Ski, med adopsjonssaker frå utlandet ved Statens ungdoms- og
adopsjonskontor, og i Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten). Der arbeider han
no ved Fosterhjemtjenesten i Ski. Og han
lagar Quiz i Menighetsbladet!
Gler du deg til ny jobb?
– Jeg ser fram til å begynne som prostidiakon 15. august. Stillingen inneholder mange
utfordringer og utviklingsmuligheter.
Kva hovudoppgåver ser du føre deg?
– Oppstarten vil kreve tid til å kartlegge
og prioritere hva som er viktig, og hva vi
skal jobbe med. Jeg ser for meg at behov
og arbeidsoppgaver kan variere mellom
menighetene i prostiet. Frogn, Nesodden,
Vestby og Ås er preget av stor tilflytting.
Mange pendler og har lang reisevei til jobben. Tilflytterne har ofte ikke storfamilien
i nærheten. Det påvirker hvor stort sosialt
nettverk vi har. Befolkningen er ganske
så sammensatt. De fleste av samfunnets
utfordringer finner vi her.
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Kor godt kjenner du tenestedistriktet
ditt?
– Ganske godt! Jeg har samarbeidet med
barneverntjenestene i alle de fire kommunene i prostiet. Men det blir også mye
nytt å sette seg inn i; om distriktet, menig
hetene og arbeidsområdene.
Korleis kan diakonien i prostiet utvik
last?
– Den har mange utviklingsmuligheter. Det
er diakoniutvalg i flere av menighetene. De
blir en viktig ressurs for prostidiakonen. Jeg
har også inntrykk av at stillingen er ønsket i
menighetene. Det er inspirerende. Jeg håper
på et godt samarbeid med hjelpeapparatet i
de ulike kommunene og med det frivillige
arbeidet på ulike områder. Vi har et omfattende og mangfoldig foreningsliv. Det er en
ressurs!
Ås kirkelige fellesråd er arbeidsgjevar
for prostidiakonen. Atle får kontorplass
ved prosti- og kyrkjekontoret i Sagaveien
3. Hovudoppgåva blir å yta diakonifagleg
kompetanse til arbeidet menighetsråda
utfører. Dette gjeld alt omsorgsarbeid, ikkje
minst utvikling og gjennomføring av nye
lokale tiltak og samarbeidsprosjekt. Inspirator, ballfordelar og pådrivar. Velkommen!
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Arve Skutlaberg

Pinsefest
nordre og Søndre Follo prostier

for små og store

PÅ OScarSbOrG
FEStnInG

2. pinsedag,
mandag
9. juni 2014
12.00
2. pinsedag,
mandag
25. kl
mai

OSCARS

BORG

Den norske kirke i Follo
ønsker for niende gang velkommen til pinsefeiring
på Oscarsborg festning ved Drøbak.
Sammen med aktørene på festningen ønsker vi å
gjøre dette til en glad og minnerik dag for små og store.

Den norske kirke i Follo ønsker for 10. gang
velkommen til pinsefeiring på Oscarsborg
Årets gjest
festning ved Drøbak.
er prest og musiker Ivar Skippervold.
Gudstjeneste
ved
Hege E. FagerHan
vil
både prost
synge og tale.
6.-7.
JULI
deltar prostene i Follo-prostiene,
moen kl.I tillegg
12.
Hovedattraksjonen
i år er
Hege Fagermoen og Sven Holmsen,
prester fra prostiene
og unge musikalske krefter fra Ås
www.oscarsborgakustiske.no
musikalen
«Det
gode
landet»
av
Eyvind
under ledelse av kantor Jostein Grolid.
Skeie og ViSigvald
Tveit. Flere Follo-kor vil
samles til familievennlig gudstjeneste
borggården.
gudstjenesten
det tid til å spise,
bidrai til
at detEtter
både
blir enblirfestgudstjeneste
være sammen og delta i ulike aktiviteter.
og en musikalsk opplevelse. Musikalen er
lagd for alle typer kor: barne-, jente-, gutte-,
blanda-, dame-, mann-, osv, og det sammensatte koret dekker hele spennet. Prostene i
Follo vil lede gudstjenesten sammen med
prester fra begge prostiene. Dagen for øvrig
følger «god gammel oppskrift» med felles
griller til pikniken, åpne kaféer, museum,
omvisning og vandring. Været blir bra, og
vannet i sjøen varmt, håper vi!
Se nærmere program i lokalavisene og
på www.as.kirken.no.
Ivar Skippervold

akustiske

Hege E. Fagermoen,
prost i søndre follo

Oscarsborg

Borggården

Nye nettsider for kirken i Ås
Fellesrådet og menighetene i Ås vil få nye
og bedre nettsider i løpet av høsten. I dagens
utgave benyttes to ulike leverandører, og én
av dem legger om sine systemer nå i vinter.
Kirkekontorene har nok heller ikke alltid
klart å holde informasjonen oppdatert til
enhver tid.
Kirkeverge Astrid Holmsen Krogh har
derfor bedt Knut Helge Kråkenes Moe (t.v.,
ungdomsprest i Nordby) og Heidi Tomter
Sire (t.h., saksbehandler hos kirkevergen)
om å modernisere nettsidene og gjøre dem
mer brukervennlige.
Selskapet Kirkepartner IKT skal levere
systemet. Firmaet er etablert av sentrale
kirkelige organer, og Fellesrådet i Ås går
inn som aksjonær (en aksje à kr 1000). Den
årlige kostnaden blir kr 8500.
De nye nettsidene får et brukervennlig
og fleksibelt design med enhetlig profil mot
publikum, enten man er inne på lokale kirkesider eller de nasjonale (kirken.no).
Folk kan bestille kirkelige handlinger
via nettsidene, med egne moduler for dåp,
konfirmasjon, trosopplæring, gravferd etc.
Menigheter og lokalt ansatte kan lett
publisere stoff på nettet, få dem vist i ulike
moduler og samordne dem ved tidsfunksjoner. Sidene blir et viktig verktøy for folka på
kirkekontorene, ikke bare for noen nerder!
Publikum skal lett kunne finne fram på
sidene og bruke systemene.
Sidene vises riktig på ulike duppeditter
(plattformer): PC, mobil eller nettbrett.
– Alt bør være klart i løpet av høsten, sier
Astrid Holmsen Krogh til Menighetsbladet.
– Fra da av blir kirka papirløs, bortsett fra
Bibelen, Salmeboka og Menighetsbladet!
Arve Skutlaberg

Kirkeverge Astrid Holmsen Krogh har bedt Knut
Helge Kråkenes Moe (t.v., ungdomsprest i Nordby)
og Heidi Tomter Sire (t.h., saksbehandler hos kirke
vergen) om å modernisere nettsidene og gjøre dem
mer brukervennlige.
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2015
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REISESIDEN

– turer i menighetene

Menighetstur til sommeren

I det forrige menighetsbladet ble det presentert en ny menighetstur til Nord-Tyskland,
22.-28. juni. Utgangspunktet for opplegget
har vært å besøke byer i Nord-Tyskland
(tidligere Øst-Tyskland) som står på UNESCOs verdensarvliste: Lübeck, Schwerin,
Wismar, Stralsund og Lüneburg. Det er
fremdeles noen ledige plasser. Informasjon

om turen finner du på hjemmesiden til Ås
kirkelige fellesråd og i Menighetsbladet nr.
1 – 2015 (http://www.as.kirken.no/). Vel
møtt på tur. Påmelding til: Kristen Bjorå,
e-post: kristen@bjoraa.net, tlf. 992 26 881.

Ås musikkforening på midten av 1940-tallet: Ås musikkforening var knyttet til virksomheten på Ås menighets
hus. Jeg fikk det fra min gamle klassekamerat, Hugne Sjo, som lurte på om jeg kanskje kjente igjen noen på
bildet. Og det gjorde jeg jo, og mamma har hjulpet meg med noen av navnene. Men vi er litt usikre på et par
av «guttene». Bildet ble tatt mellom 1942 og 1944. Foran f.v.: Klara Solberg, Ragnhild Kjus, Agnes Høgemo
(min mamma, gift Kjus i 1948), Aagot Røed, Jenny Høgemo, Helga Kvaal og Helene Iversrud som spilte piano.
Bak f.v.: Birger Arnesen, Kristoffer Kjus (min pappa), ?? Iversrud, Johannes Mikaelsen, «Lidéns svigersønn»,
?? Lidén. Helt bak: Harald Sjo og Thorleif (?) Solberg. Noen som vet mer? Hanne-Marit Kjus Pettersen.
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Lesehjørne

Ingrid Bjerkås
av Aud Valborg Tønnessen
Jeg kom til verden åtte
dager etter at Ingrid Bjerkås
forlot den. Og frem til jeg
leste denne boka, visste jeg
ingenting om Ingrid Bjerkås.
Nå har jeg fått en god porsjon respekt for
bærumjenta som vokste opp i et trygt og
frilynt hjem og tok kirkelig embetseksamen
i godt voksen alder, før hun så ble ordinert
som landets første kvinnelige prest i Vang
kirke i 1961.
Det er spennende å lese om Ingrids vei
frem til sin egen, kristne tro og hennes
sterke engasjement for de svakt stilte i
samfunnet. Som prest var hun tilgjengelig,
varm og åpen, og mange satte stor pris på
den måten hun utførte sin prestegjerning
på. Men Ingrid Bjerkås møtte også massiv
motstand, og hun må ha vært en sterk dame
for å kunne tåle å stå i den harde og tidvis
svært krasse kritikken hun fikk.
Når det er sagt, var det kanskje Ingrid
Bjerkås sin forhistorie som motstandsmenneske som gjorde størst inntrykk på meg.
For et mot denne damen hadde! Hun skrev
blant annet flere brev til Vidkun Quisling
hvor hun uttrykte sin sterke misnøye. Til
slutt ble hun da også fengslet og satt på
Grini et år. Dette er en sterk og svært lesbar
bok! Anbefales!
Anbefalt av Maria Solbrekke Mäkinen

Larrys botaniske studier
av Lars M. Aurtande
Dette er et herbarium av en
tegneserie uten tekst der
Lars M. Aurtande viser
at han er en dyktig tegner.
Med sikker, enkel strekføring tegner han nøyaktige kopier av det han ser. Tradisjonelt? Ja, helt til du oppdager at han ser mye mer enn
det andre ser. Han sniker inn fantasiene sine
så virkeligheten blir personlig og subjektiv,
men samtidig ganske allmenngyldig. Natur
og maskiner i symbiose. Larrys botaniske
studier er å se virkeligheten med nye øyne,
med nye og annerledes konklusjoner. Og
det kan være både humoristisk og skummelt og overraskende og annerledes.
Anbefalt av Alf Ramsfjell

NYHET: Bokpratene som podcast!
På Ås bibliotek holder vi bokprat hver
tirsdag. Nå tar vi opp bokpratene og legger dem tilgjengelig på nett. Hvis du
ønsker å høre en bokprat, finner du dem på
http://asbibliotek.buzzsprout.com/.
Åpningstider
Ås :
Mandag-torsdag
Fredag-lørdag		

10-18
10-15

Nordby: Tirsdag og torsdag
Onsdag og fredag
Lørdag			

10-19
10-16
10-15
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Fargelegg
De glade kvinnene
ved Jesu tomme grav!
Tegninger: Kari Sortland
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Guds rike
til meg,
og
tilhører
slike som hindre dem
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19. oktober • 2014

gode
De n e r e n
jet 14. september • 2014

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt
hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og
av all din forstand, og din neste som deg selv.

dusent:

bund 2011

Søndagsskolefor
og © Norsk
0606 OSLO
Etterstad,
PB 6552

Perfekt som
faddergave!
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For så høyt har Gud
elsket verden at han
Sønn, den enbårne,
gav sin
for at
ham, ikke skal gå fortapt, hver den som tror på
men ha evig liv.

Johannes 14,6

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet.
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

En
-DVD

fra

NSSF

S0211

© 2011

Menighetsbladets grønne spalte
Grønn kirke – hva er det?
Hvorfor skal kirken bry seg med klima og
miljø? Dette spørsmålet ble reist i NRKprogrammet Debatten en kveld i februar.
Jo, kirken har stilt samme spørsmål over
lengre tid. Skaperverk og bærekraft er et
tverrkirkelig samarbeid mellom Den norske
kirke, Kirkens Nødhjelp og Norges Kristne
Råd. Sammen har de utformet dokumentet
«Klimarettferdighet – teologisk og klima
faglig grunnlag.». Her er noen smakebiter:
De industrialiserte landene står bak det
meste av klimautslippene, men dødelige
stormer, tørke og hetebølger treffer fattige
land og mennesker hardest. Dette er dypt
urettferdig.
• Utfordringene kan ikke løses gjennom
teknologi eller nasjonale tiltak alene; det
kreves et skifte i vår tanke- og levemåte.
• Opprinnelig var relasjonen Gud –
skaperverk – menneske «såre godt». Så
har, særlig vestlig tradisjon, ført med seg
en gradvis oppsmuldring av disse rela
sjonene; Gud har «trukket seg tilbake»,
naturen har blitt til en «gratis ressurs»,
og mennesket har inntatt «tronen».
• Gjennom Kristi etterfølgelse kan vi se
vår neste og skaperverket med Guds
øyne og kjenne smerten over lidelse,
urettferdighet og landødeleggelser.
• Det såkalte 2-gradersmålet er avhengig
av at 2/3 av verdens fossile energi
reserver forblir i bakken. Norge må få på
plass et karbonbudsjett før ny leiting på
norsk sokkel kan tillates.
• Skog- og jordbruk må tillegges større
rolle som del av en løsning i arbeidet med
klimatilpasning og matvaresikkerhet.

En grønn kirke skal ikke bare preges
av å ha en stemme ut mot samfunnet i
disse spørsmålene, men også vise praktisk
handling lokalt. Grønn kirke har utformet
et handlingsark med aktuelle tiltak der
lokalmenighetene kan velge ut 25 stykker
som de særlig vil forplikte seg på. Så langt
er 280 lokalmenigheter del av denne ordningen. Blant disse er Ås menighet. Plassen
tillater ikke en gjengivelse av alle 25 tiltakene, men her et lite utvalg. Vi vil:
• Inkludere miljø, forbruk og rettferd i liturgi,
prekener og bønner i gudstjenestene
• Arrangere temakvelder med samme
fokus og temaer
• Samarbeide med menigheter i sør
• Arrangere loppemarked
• Velge Fairtrade-merkede produkter
• Spare energi i menighetens bygninger
• Få i stand sykkelparkering ved kirkene
• Unngå engangsprodukter ved bevertninger
Dette innebærer at alle deler av kirkelivet i
Ås har forpliktet seg til å gi aktive bidrag til
arbeidet med miljøspørsmål. Grønt utvalg
i menigheten har gjennomført temasamlinger som gjelder mat, vann og klima – alt
satt inn i et økoteologisk og diakonalt perspektiv. Vi vil bruke Menighetsbladet til
å formidle aktiviteter og invitere til aktiv
deltakelse. Les mer om Grønn kirke på
http://www.gronnkirke.no.
Torger Gillebo,
Grønt utvalg i Ås menighet

Grønt utvalg i Ås består av Torger Gillebo, Miriam
Spange Wikdahl, studentprest Øystein Spilling,
prost Hege E. Fagermoen, Elin Sæverås og Sissel
Brandtzæg.
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Vårkonsert i Ås arbeidskirke 31. mai
Velkommen til konsert i Ås arbeidskirke
søndag 31. mai kl. 18. Dette blir 5.
gang Ås Seniorkor arrangerer konsert i
Arbeidskirken sammen med andre kor. Du
får høre:
• Ås Seniorkor og Pekosa (Ski pensjonistkor) med dirigent Ann Sæthre.
• Nordbykoret - dirigent Evy Emsteen,
Frogn Mannskor med dirigent Helga Jenssen Solstad.
• Ski Mannskor med dirigent Aleksander
Vaaktaar.
Vi garanterer et variert program med vårlig
preg.

Ås Seniorkor,
Kirsten Molteberg

Region Øst,
Fosterhjemtjenesten, fagteamområde Ski
Stort behov for fosterhjem
Mange barn kan av ulike årsaker dessverre ikke bo hos sine foreldre. De fleste av disse kommer
til et fosterhjem. Det er stort behov for flere fosterhjem i Norge, og vårt område er intet unntak.
Bufetat Fosterhjemtjeneste i Ski arrangerer kurs for dem som ønsker å bli fosterforeldre.
De som ønsker mer informasjon om dette, er velkomne til å møte oss. I vår skal vi ha to informasjonsmøter:
•
Onsdag 6. mai kl. 17.
•
Onsdag 3. juni kl. 17.
Begge møtene er i Fosterhjemtjenestens lokaler i Rådhussvingen 7, Ski sentrum.
Mer informasjon på www.bufdir.no/fosterhjem og Facebook-siden: Fosterhjem Østlandet.
Velkommen!

Gudstjenestelista, fortsatt fra siste side.

Lørdag 13. juni
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lys.
Sommeravslutning.
14. juni, 3. søn. i treenighetst., Joh 1, 35-51
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste med
dåp. H.E. Fagermoen. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Blomsterfest.
K.H.K. Moe. T.B. Holby. H.V. Wang.
24

21. juni, 4. søn. i treenighetst., Matt 16, 24-27
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. G. Børresen.
J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjenste med vigsling av Timea Bakay Holby som kateket.
A. Sommerfeldt. H.E. Fagermoen.
S.A. Bakke. H.V. Wang.
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Møte på Ås menighetshus

Quiz

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
har følgjande møte i vår på Ås menighets
hus:
• Søndag 19. april kl. 19: Møte. Talar:
Ragnar Ljønes
• Laurdag 25. april: Regionmøte for NLM
i Misjonssalen, Oslo
• Søndag 3. mai kl. 19: Møte. Talar:
Aud Elin Hoaas
• Søndag 10. mai kl. 19: Møte. Talar:
Øistein Fagermoen
• Søndag 25. mai, 2. pinsedag kl. 19:
Samtalemøte
• Søndag 31. mai kl. 19: Møte. Talar:
Hans Jakob Moldekleiv
• Søndag 7. juni kl. 19: Møte. Talar:
Olaf Holm.

1. Hvem skrev påskesalmen : «Påskemorgen slukker sorgen»?
2. Hvem ga ut den første salmeboken i
1524?
3. Hvor bodde Marta, Maria og Lasarus?
4. Hva het foreldrene til kong Salomo?
5. I hvilken nabokommune til Ås finner vi
Garder?
6. Hvilken delstat i USA er oppkalt etter en
kjent fransk konge?
7. Hvordan døde Stefanus, den første
kristne martyren?
8. Hvor foregår Melodi Grand Prix (Eurovision Song Contest) -finalen i 2015?
9. Follo Fotballklubb skal i år spille i
OBOS-ligaen, det nest høyeste nivået
i herrefotball. Hvilke to andre lag fra
Akershus møter Follo der?
10. Johannes, Jesu disippel, hadde en bror
som også var disippel, hva het han?

Trygve Gjedrem

Quizmester: Atle Eikeland

Svarene finner du på side 27.

Se etter giroen vår!

Avdeling Ås
Brekkeveien 7, 1430 Ås
Telefon 69 83 66 00
www.spydbank.no

I dette nummer av Menighetsbladet ligger
det en giro med oppfordring om å gi en fri
villig gave for å finansiere Menighetsbladet.
Gavene er en forutsetning for å holde bladet
i gang. Vi får ingen tilskudd, redaksjonen
jobber gratis, og distribusjonen skjer på
dugnad. Beløpet på giroen er kr 200, men
det kan endres. Menighetsbladet trykkes nå
i 7 100 eksemplarer og deles ut til alle husstander i Ås. Kontonummer: 1602 59 75417.
Redaksjonen
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Er du kjent i Ås?

Er du kjent i Ås?
Denne gangen starter vi med den nye steds
oppgaven. Det er jo vår og snart sommer.
Da passer det nok dårlig for mange med
en vinterlig oppgave. Det gjør vi allikevel,
som plaster på såret for alle som elsker vinteren med snø og kuldegrader. De siste åra
har jo den slags vært mangelvare her i Ås!
Spørsmålet er: Hvor er dette bildet tatt?, og
du får ekstrapoeng ved å oppgi hva som står
oppført bak på trafikkskiltene. Send svaret
til as.menblad@online.no
Forrige oppgave førte ikke til at veldig
mange sendte inn svaret sitt, men to vinnere
har vi da. Dag Ivar Findreng skriver: «Jeg
vil tro ukens bilde er tatt ca. klokken 13.59

på Nordre Eldor gård. Hverken klokke eller
barometer er vanligvis til å stole på her».
Slik lyder svaret fra Tone Stokke Molland:
«Bildet i Menighetsbladet er fra låveveggen
på Nordre Eldor. Tidspunktet er kl. 15.20.»
Nordre Eldor gård er rett svar. Klokkeslettet mener vi er 15.20 slik Tone skriver,
men kanskje Dag Ivar har rett når han
hevder at «hverken klokke eller barometer
der er til å stole på».
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Liahøi Selskapslokaler
til alle livets begivenheter.
Askehaugvn. 150, like v/ Nordby kirke
Nå kan du leie kjøkkenet og lage maten selv.
Nytt og pent utstyr på kjøkkenet.
Storsalen ca. 120 pers. Lillesalen ca. 30 pers.

Løsning på forrige oppgave: Bildet er fra låve
veggen på Nordre Eldor. Tidspunktet er kl. 15.20.

26

Ring og bestill: 64 94 63 29
www.liahoi.no
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Kirkeskyss
Har du behov for kirkeskyss i Ås eller Kroer?
Ring diakoniutvalget på tlf. 950 04 667.

Vil du utgjøre en forskjell?

Ditt nærvær kan
gi andre håp.

!
!
!
!
!
!
!

Service-sidene (forslag, 3 linjer):
Kurs for nye frivillige til vår krisetjeneste på telefon og internett
starter i Askim og Greåker. Vi søker deg som er over 20 år, har
tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg. Ta kontakt i dag for mer
informasjon.

FRISØRER - DAME/HERRE

!

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

Send e-post til borg@kirkens-sos.no eller ring 69 100 500.
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1. Nikolai Fredrik Severin Grundtvig, 2. Martin
Luther, 3. Betania, 4. Batseba og David (kongen),
5. Vestby, 6. Louisiana (Ludvig 14), 7. Han ble
steinet, 8. I Østerrike, nærmere bestemt Wien,
9. Strømmen og Bærum, 10. Jakob.

Her klipper vi både
damer og menn i alle aldre!
Rådhusplassen 29 (Ås kvartal)
Telefon: 64 94 42 00
www.galleriet-frisor.no

24. august – 12. oktober 2013
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Nr. 1

www.as.kirken.no

Fasit til Quiz på side 25:

NORDBY

KROER

God
Jul

23. februar – 26. mars 2013

68. årgang

Side 3–5:
www.as.kirken.no

s rbeidskirke

Loppemarked
Fredag 30. og lørdag 31. august

www.as.kirken.no

www.as.kirken.no

www.as.kirken.no

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

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

BIBLIOTEK
Besøk Ås bibliotek og Nordby filial
Til sammen har vi åpent hver dag unntatt
søndag. Tlf. 64 96 23 72 (Ås) og tlf.
959 51 900 (Nordby, på Vinterbrosenteret)
BILVERKSTED
Aas Bilverksted A/S, Eriksen
Langbakken 12
64 94 00 68
BILEIERE: Hvorfor ikke bruke ”Nærbilverkstedet”
i bygda? Vi utfører km-service og reparasjoner
på alle bilmerker. Faste priser.
BLOMSTER OG DEKORASJONER
Ås Blomster
Moerveien 6

64 94 12 36
BYGGEVARE

MAXBO Ås
Brekkeveien 19, tlf. 64 97 47 80, faks 64 97 47 81
Trelast, byggevarer, dører, vinduer,
garderobe/kjøkken, maling.
FRISØRER - DAME/HERRE
Hårstudio 1095
Moerveien 2

28

64 94 10 95

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

64 94 42 00

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

64 94 08 00

HELSE OG VELVÆRE
Hverdagsluksus – for en bedre hverdag
Raveien 2 i Ås sentrum, 2. etg
413 49 822
Klassisk massasje m/ laserbehandling, aromamassasje – antistressbehandling, muskelstimulator
– ørelysbehandling. www.hverdagsluksus.net
Salong 9, Raveien 2
64 94 04 13
Fotpleie, ansiktsbehandlinger, manikyr, voksing,
massasje og akrylnegler. www.salong9.no
HÅNDVERKERE
Ås Elektriske
Raveien 2
Alt i elektriske installasjoner

64 94 10 65

Ås Glassmesterforretning A/S
Gamleveien 1
64 94 04 10
Bygg – bil – blyglass – speil – persienner og markiser
INTERIØR
Fargerike Ås, Skoleveien 2
64 94 06 50
Stoffer – søm – maling – tapet – gulv –
hjembesøk – håndverk
Granlien møbeltapetsering og interiør
Haugerudveien 23, 1430 Ås
932 31 358
Verksted og showrom på gamle Holstad skole,
e-post: granlien@innredningshjelp.no,
www.innredningshjelp.no
JORDMOR
Annett Michelsen
Torderudveien 25
Privatpraktiserende jordmor
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911 35 380

KONSULENTER

TANNLEGER

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

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

RENHOLDSTJENESTER
Vinterbro Renhold AS
943 19 740
Spesialister på flytte- 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

  



Spesialister på flytte- og vindusvask!
www.vinterbrorenhold.no.
Tlf.: 943 19 740

Tannlegene Høyvik
Skoleveien 2

64 94 09 51

UTLEIE
Smebøl gård
Trenger du selskapslokale?
Kontakt: Gro Johnsen, e-post: gro@smebol.com.
Facebook: Smebøl restaurant/kafé. 911 21 603
Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger

950 09 825

Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfirmasjon,
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt: Bjørg
Christensen, bjorg.christensen26@gmail.com,
tlf. 64 94 68 07,
mobil 920 20 576
Ås arbeidskirke, Drottvn. 41
Utleie til private selskaper ved dåp, konfirmasjon,
jubileum, minnesamvær m.m. Fast og tilfeldig
utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter,
konserter, møter, kurs og seminarer.
Kontakt Svein Rindal (utleieansvarlig):
e-post: r234sv@gmail.com, mobil: 924 22 079
Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfirmasjon o.l.
Kont.: Ingrid Holen, tlf. 64 94 26 84 / 938 48 409.
Trenger du å leie dåpskjole?
Ås kirkekontor har en dåpskjole til utleie.
Vi tar kr 200 i leie. Ring, eller kom innom
i Sagaveien 3 i Ås sentrum.
64 96 23 40
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SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Linus Haugstad Billingsø (døpt
i Hvitsten kirke)
Emil Brunborg
Lena Krystyna Dalberg (døpt i
Kroer kirke)
Gabriel Nordrum Kløvstad
Sondre Krogh-Kristiansen
(døpt i Kroer kirke)
Live Odenmarck-Thorvaldsen
Eirik Yared Rannestad (døpt i
Nordby kirke)
Magnus Dønnem Ringebo
(døpt i Lom kyrkje)
Kristian Lilleby Solheim
Milla Aleksandra AaslundMeller

Døpte
Liliana Camfield
Emilie Aamodt Isaksen
Isabella Mannerud Johnsrud
(døpt i Skedsmo kirke)
Henrik Hallingstad Larsen
Marlon Sigvartsen Stensvold
Eva Karine Ulvmoen-Pettersen
(døpt i Ås kirke)
Sander Rørvik Vatslag

Døpte
Malin Bjerketvedt Glende

Døde
Aud Bjor
Kjell Eilif Hestsveen
Solveig Sønstevold Johannessen
Jan Erik Langerud
Bjørn Eddie Olsen
Torbjørn Skjellum
Ingrid Jenny Marie Torgersen
Per Gunnar Torp

Døde
Marta Groth
Knut Einar Svendsen

Viet
Genevive Kristine Ueland og
Benjamin Richard Jeffries
Døde
Ivar Bræin Bakke
Unni Marie Halvorsen
Knut Vidar Stormby

Hjertelig takk for gavene
til minne om Unni Marie
Halvorsen.
Nordby menighet

Vi ønsker å gi den beste
hjelp og veiledning
Tlf. 64 95 16 65
Hele døgnet

w w w .gsb.n o
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1540 Vestby

Nor skeid familiebyr å for h ele Follo
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagavn. 3,
postboks 224, 1431 Ås.
Tlf. 64 96 23 40. Fax 64 96 23 39
Kontortid mandag, tirsdag, torsdag, fredag
kl. 9–15, onsdag kl. 12–15.
Saksbehandler: Toril Strand Klemp. Tlf.: 64 96 23 40.
E-post: toril.klemp@as.kommune.no
Kirkevergekontoret i Ås: Tlf.: 64 96 23 30.
Saksbehandler: Heidi Tomter Sire. Tlf.: 64 96 23 30.
E-post: heidi.sire@as.kommune.no
Søndre Follo prosti:
Prost: Hege E. Fagermoen. Tlf.: 64 96 23 41.
E-post: hege.fagermoen@as.kommune.no
Prestene:
Sogneprest i Ås: Georg Børresen.
Drøbakveien 19, 1430 Ås. Tlf.: 901 66 477.
E-post: georg.borresen@as.kommune.no
Sogneprest i Nordby: Sigurd Bakke. Rådyrvn. 3,
1430 Ås. Tlf. priv.: 64 94 04 69.
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no
Prest: Anette Cecilie Nylænder.
Tlf.: 958 62 818. E-post:
anettececilie.nylaender@as.kommune.no
Studentprest NMBU: Øystein Spilling.
Tlf.: 64 96 23 49/909 52 282.
E-post: oystein.spilling@nmbu.no
Fellesrådet for Kroer, Nordby og Ås:
Leder: Olav Aardalsbakke. Ileveien 34,
1407 Vinterbro. Tlf.: 905 18 577.
E-post: oaardals@online.no
Kirkeverge: Astrid Holmsen Krogh.
Tlf.: 64 96 23 31/996 93 553. E-post:
astrid.holmsen.krogh@as.kommune.no
Kroer menighet:
Menighetsrådets leder: Asbjørn Rønning,
E-post: teiglandronning@hotmail.com
Organist: Anne Christine Pittet Grolid.
Tlf.: 481 99 812. E-post: a-chrigr@online.no
Kroer kirke, Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf.: 64 94 36 05.

www.as.kirken.no

Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Marit Børset Aalde.
Drottveien 6, 1430 Ås. Tlf. priv.: 468 22 039.
Saksbehandler: Hanne-Marit Kjus Pettersen.
Tlf.: 64 96 23 47. E-post:
hanne-marit.pettersen@as.kommune.no
Kateket i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal.
Tlf.: 64 96 23 44 / 404 20 902.
E-post: jenny.marie.agedal@as.kommune.no
Kantor: Jostein Grolid. Tlf.: 412 87 055.
E-post: jostein.grolid@as.kommune.no
Ås arbeidskirke. Drottvn. 41, 1430 Ås. Utleie:
Svein Rindal. Tlf.: 924 22 079.
E-post: r234sv@gmail.com
Ås kirke. Syverudveien 11, 1430 Ås.
Tlf.: 64 94 02 34.
Nordby menighet:
Kirkekontoret i Nordby, Menighetssenteret,
Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro.
Tirsdag og torsdag kl. 10–12.
Tlf.: 64 96 26 70. Fax: 64 96 26 79.
Sogneprest/daglig leder for kirkekontoret:
Sigurd A. Bakke. Tlf.: 64 96 26 72.
Saksbehandler: Berit Eldor.
E-post: berit.eldor@as.kommune.no
Ungdomsprest i Nordby: Knut Helge Kråkenes
Moe. Tlf.: 64 96 26 73.
E-post: knut.helge.moe@as.kommune.no
Organist: Hilde Veidahl Wang. Tlf.: 996 94 012.
E-post: hiwang@online.no
Menighetspedagog: Hanne Tegnér. Tlf.: 915 89 895.
E-post: hanne.tegner@as.kommune.no
Kateket: Timea Bakay Holby.
E-post: timea.holby@as.kommune.no
Menighetsrådets leder: Olav Aardalsbakke.
Ileveien 34, 1407 Vinterbro. Tlf.: 905 18 577.
E-post: oaardals@online.no
Kirketjenerkontakt: Olav Aadalsbakke.
Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2. Utleie:
Bjørg Christensen. Tlf.: 920 20 576.
E-post: bjorg.christensen26@gmail.com
Nordby kirke. Nordbyfaret 1, 1407 Vinterbro.
Tlf.: 64 94 63 15.
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VELKOMMEN TIL KIRKE
19. april, 3. søndag i påsketiden, Joh 10, 1-10
Ås kirke kl. 11: Tårnagent-gudstjeneste for
Ås, Nordby og Kroer. Dåp. S.A. Bakke.
J.M. Ågedal. J. Grolid. Barnekantoriet.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste og 90-årsjubileum. A.C. Nylænder.
H.E. Fagermoen. A.C.P. Grolid.

trosopplæring i den norske kirke

26. april, 4. sønd. i påsketid., Joh 13, 30-35
Ås arbeidskirke kl. 11: Forbønnsguds
tjeneste for 1-, 2- og 3-åringer. Dåp.
A.C. Nylænder. J.M. Ågedal. Baluba
synger. Babysangen deltar.
Nordby kirke kl. 11: Samtalegudstjeneste
med konfirmantene. K.H.K. Moe.
T.B. Holby. H.V. Wang.

trosopplæring i den norske kirke

Torsdag 30. april
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. Ø. Spilling.
3. mai, 5. sønd. i påsketid., Luk 13, 18-21
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste. Dåp.
Erik Haualand (gjesteprest). Søndagsskole under gudstjenesten.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse.
S.A. Bakke. H.V. Wang.
Lørdag 9. mai
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lys-guds
tjeneste.
10. mai, 6. sønd. i påsketid., Matt 7, 7-12
Ås kirke kl. 11: Bispevisitas. Felles visitas
gudstjeneste for Ås, Nordby og Kroer.
Biskop Atle Sommerfeldt, prost
H.E. Fagermoen og prestene i Ås.
J. Grolid. Ås Kirkekor, musikere og
solister, Misa Campesina. Kirkekaffe
i Ås arbeidskirke, biskopens visitas
foredrag.
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14. mai, Kristi himmelfartsd., Luk 24, 46-53
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste for Ås,
Nordby og Kroer, med dåp.
A.C. Nylænder. J. Grolid.
17. mai, Grunnlovsdag, Matt 22, 17-22
Ås kirke kl. 09.30: 17. mai-gudstjeneste.
H.E. Fagermoen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 13: 17. mai-gudstjeneste.
H.E. Fagermoen. A.C.P. Grolid.
Nordby: sokneprest Sigurd A. Bakke deltar
med appell under den felles 17. maifeiringa på Nordby skole, ca. kl. 13.15.
24. mai, Pinsedag, Joh 14, 15-21
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste for Ås
og Kroer. H.E. Fagermoen. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.
G. Børresen. H.V. Wang.
25. mai, 2. pinsedag, Joh 6, 44-47
Oscarsborg festning kl. 12: Gudstjeneste
ved H.E. Fagermoen. Kor og musikere.
Torsdag 28.05
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. Ø. Spilling.
31. mai, Treenighetssøndag, Luk 10, 21-24
Ås arbeidskirke kl. 11: Pilegrimsvandring
(felles for Ås, Nordby og Kroer). KRIK.
A.C. Nylænder. Gudstj. i Ås kirke ca. kl. 12.
7. juni, 2. sønd. i treenighetst., Joh 3. 26-30
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste med dåp.
A.C. Nylænder. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
G. Børresen. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse.
S.A. Bakke. H.V. Wang.
Gudstjenestelista fortsetter på s. 24.
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