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Prestens hjørne

Om forsida: Ås kirke sett fra lufta, 27. september 2015. Norby kirke er også med på bildet, om enn ganske 
liten. Foto: Erik Sundheim.

Diakonens hjørne

Ordet diakoni er ukjent for mange. Jeg får 
ofte spørsmål om hva det er, og hva i all 
verden en diakon holder på med.

Den norske kirke har en plan for diakoni. 
Der blir diakoni defi nert slik: «Diakoni er 
kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet 
i handling, og uttrykkes gjennom neste-
kjærlighet, inkluderende fellesskap, vern 
om skaperverket og kamp for rettferdighet».

Dette er ganske generelle formuleringer, 
men de viser at diakoni inneholder mange 
fasetter. Menighetene må konkretisere sitt 
diakonale arbeid ut fra lokale behov.

Jeg skal ikke ta for meg alle diakoniens 
aspekter, men si litt om nestekjærlighet. De 
fl este av oss har et forhold til dette ordet. 
Alle «driver vi med» nestekjærlighet i hver-
dagen, overfor familie, venner, kolleger osv. 
Dette er meget bra, og noe vi må fortsette 
med! Samtidig blir vi alle utfordret av Jesus 
på dette med å praktisere nestekjærlighet. 
Ofte begrenser vi nestekjærligheten til våre 
nærmeste, til dem som likner på oss selv, og 
dem vi liker.

En jødisk skriftlærd, som antakelig var 
en respektert mann i sitt lokalmiljø, spør 
Jesus om hvem som er hans neste. Jesus 
svarer med å fortelle lignelsen om den 
barmhjertige samaritan. Samaritanene var 
foraktet av jødene. I denne historien er det 
nettopp samaritanen som hjelper mannen 
som ble overfalt av røvere, og ligger såret 
i grøftekanten. To respekterte personer, en 
prest og en levitt, gikk derimot forbi.

Dette minner meg om noe en av lærerne 
mine på ungdomsskolen fortalte. Hun hadde 
vært i byen og falt og slått seg stygt. Mange 
travle mennesker gikk forbi. Hun skjønte at 
de lot som at de ikke så henne. Det var en 
uteligger som hjalp henne på beina igjen. 

Slik ble han et forbilde på nestekjærlighet. 
I arbeidet mitt har jeg truffet mange 

mennesker som har vært uheldige i livet, 
kanskje stemplet som  vanskelige personer, 
ressurssvake eller dumme. Flere ganger har 
jeg opplevd at nettopp disse har lært meg 
mye om livet, med en innsikt jeg ikke har 
hatt. Ikke sjelden har jeg bedt om tilgivelse 
for å ha stemplet mine medmennesker, og 
ikke sett at de er unike mennesker.

«Det dere gjorde mot én av disse mine 
minste søsken, har dere gjort mot meg», sa 
Jesus (Matt 25, 40). Derfor er Åge Aleksan-
dersens sang så riktig: «Å, va det du Jesus. 
Va det dæ vi mista igjen. …». Teksten 
beskriver situasjoner hvor mennesker blir 
torturert og drept. Den får på en god måte 
fram at når menneskene lider, lider også 
Jesus. 

Ifølge Bibelen er alle mennesker skapt i 
Guds bilde. Alle er vi unike. Vi må la oss 
utfordre til å se Jesus i våre medmennesker. 
I den som ingen i klassen vil være sammen 
med, den utstøtte kollegaen, fl ykningene 
som kommer til vårt land, den ensomme 
naboen eller han med de rare meningene.

«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, 
det skal også dere gjøre mot dem», sa Jesus 
(Matt 7, 12). Dette kalles den gyldne regel. 
La oss ta den med oss ut i hverdagslivet.

Atle Eikeland,
prostidiakon i Søndre Follo
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Bispemøtet om nestekjærlighet og gjestfrihet

Bispemøtet i Den norske kirke: Nå blir hele 
Europa testet på styrken i våre verdier om 
alle menneskers verdighet og rettigheter. 
Det er en prøve på våre humanistiske ver-
dier.

Vi utfordres til å være et land som viser 
barmhjertighet, nestekjærlighet og gjest-
frihet, og til å gi av vårt eget for å lindre 
andres nød. Den frivillige mobiliseringen 
er av største verdi. Det gjør dypt inntrykk å 
se hva mennesker gjør ved stor innsats for 
å gi dem som er på fl ukt, trygghet og håp 
om fremtid.

Alle kan gjøre noe: Ved å støtte lokale 
tiltak, i samarbeid med myndighetene, ved 
oppfi nnsomt å stille opp i nabolag og menig-
heter og foreninger, og invitere fl yktninger 
inn. Slik kan vi bidra til at mennesker fatter 
mot for neste dag.

Vårt ansvar er ta medmennesker på fl ukt 
inn i våre fellesskap. Vi kan alle vise gjest-
frihet og omsorg for dem som nå blir en del 

av vårt lokalmiljø. Kirkerom og menighets-
hus kan åpnes for samvær og omsorg for 
barn og voksne. 

Bispemøtet vil uttrykke anerkjennelse 
for det arbeidet Kirkens Nødhjelp gjør i 
Syria, i nabolandene og i Europa. 

Vi er takknemlig for den store innsatsen 
som offentlige instanser og det norske folk 
nå viser. Både regjeringen og kommunene 
må samtidig ta større ansvar for å ta i mot 
den strømmen av mennesker som søker 
beskyttelse. Norge må aktivt delta i arbei-
det med å få til en håndtering av situasjonen 
i Europa. 

Bispemøtet oppfordrer Den norske kirkes 
menigheter til å støtte Kirkens nødhjelp og 
de andre organisasjonene i den nasjonale 
dugnaden som arbeider hardt for å lindre 
nød. Vi må være tilstede for fl yktningene 
gjennom å gi penger, gjennom forbønn og 
ved å vise medfølelse og nestekjærlighet.

Bispemøtet i Den norske kirke 14.09.2015

Foto: Robert Atanasovski/Afp/NTB Scanpix/Kirkens Nødhjelp.
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Slik blir de nye menighetsrådene

Kirkevalget gav oss 3 nye menighetsråd i 
Ås. Det ble avgitt i alt 1611 stemmer, fordelt 
på 997 i Ås, 492 i Nordby og 122 i Kroer. 
Oppmøtet var på 20 %, mot 13,2 % i 2011. 
Velgerne benyttet i stor grad anledningen 
til å gi ekstrastemmer (kryss), slik at rek-
kefølgen på kandidatene ble nokså forskjel-
lig fra nominasjonskomitéenes lister. Så da 
fungerte demokratiet!

De nye menighetsrådene starter arbei-
det 1. november. I løpet av oktober møtes 
gamle og nye råd, og de nye konstituerer 
seg. Halvor Aarrestad og Olav Aardals-
bakke er alt valgt som ledere i henholdsvis 
Ås og Nordby. Kroer menighetsråd har så 
langt ikke hatt møte. Mer detaljert resul-
tatpresentasjon fi nner du på https://kirken.
no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/
kirkevalget/kandidatlister/. 

Ås menighetsråd:
  1 Ellen Ulvik Hansen, 39 år
  2 Sidsel Gaarder, 52 år
  3 Jan Fredrik Holmqvist, 62 år
  4 Lise Marit Malum Bjørnereim, 43 år
  5 Jenny Marie Schea Langseter, 29 år
  6 Knut Bjørn Stokke, 49 år
  7 Halvor Aarrestad, 69 år
  8 Gro Mette Rønningen, 64 år

Varamedlemmer:
  9 Geir Waldeland, 26 år
10 Astrid Melbø Fyksen, 70 år
11 Astrid Rangøy Mo, 74 år
12 Jens Bernt Aune, 57 år
13 Arnt Øybekk, 66 år

Nordby menighetsråd:
  1 Cathrine Wilhelmsen, 46 år
  2 Sissel Beate Samuelsen, 47 år
  3 Olav Aardalsbakke, 71 år 
  4 Randi Røyrvik Sandsmark, 42 år

  5 Tom Møller, 62 år
  6 Torbjørg Refsnes Jørgensen, 63 år

Varamedlemmer:
  7 Kåre Lauvli, 62 år
  8 Jorunn Irene Knutsen, 68 år
  9 Bente Haukalid Jønvik, 62 år
10 May Østeby Aardalsbakke, 77 år

Kroer menighetsråd:
  1 Svend Kristian Martinsen, 69 år
  2 Asbjørn Rønning, 60 år
  3 Sigrid Hjørnegård, 50 år
  4 Inger-Lise Norseth Stubberud, 38 år 

Varamedlemmer 
  5 Alexander Krohg Plur, 59 år 
  6 Åse Laila Lundemo Snåre, 56 år
  7 Geir Anders Tutturen, 55 år
  8 Hans Gåvim Aschim, 67 år
  9 Arne Birger Martinsen, 67 år

Gerhard Winge, Anne Myrhaug Winge og Åshild 
Kolderup Utvik bestyrte kirkevalglokalet i Ås 
bibliotek mandag kveld, like før stengetid. Til tider 
var det kø, og et ekstra avlukke måtte organiseres. 

Arve Skutlaberg
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Kvinnevalg til nytt bispedømmeråd i Borg

Valg av nytt bispedømmeråd ble en nesten 
ren Østfold-affære. Bare to av medlemmene 
bor i Akershus. Ingen fra Follo ble valgt 
inn, heller ikke på varaplass, men de unge 
er godt representert. Åpen folkekirkes liste 
(ÅF) vant valget med klar margin (34 363 
stemmer), og fi kk inn 4 medlemmer. Mang-
foldig folkekirkes liste (MF) fi kk 22 470 
stemmer, og kom inn med 3 medlemmer. 
Det nye bispedømmerådet har soleklart 
kvinnefl ertall. 

I Nordby var det betydelig fl ere som 
stemte ved bispedømmevalget enn ved valg 
av menighetsråd. I Ås og Kroer var det små 
forskjeller i deltakelsen ved de to valgene. 

Disse ble valgt inn (nr. 8 og 9 ble valgt 
internt blant de kirkelig ansatte i bispedøm-
met):
1 Karin-Elin Berg, 37 år, Fredrikstad, ÅF
2 Marianne Skadal, 22 år, Moss, ÅF
3 Solveig Julie Mysen, 28 år, Sarpsborg, ÅF
4 Maja Andresen Osberg, 22 år, Rygge, ÅF
5 Anne Enger, 66 år, Moss, MF
6 Anne Elisabeth Brun Andersen, 66 år, 

Kråkerøy, MF
7 Erling Birkedal, 61 år, Nittedal, MF
8 Runar Godø, Fredrikstad, lek kirkelig 

ansatt
9 Marta Botne, Eidsvoll, sokneprest

 Arve Skutlaberg

Ås-ungdom på tur 
til Lyseren

Den 22. august dro ungdoms-
arbeidet i Ås til Lysern leirsted 
i Enebakk. Tilsammen var vi 8 
stykker, 5 deltakere og 3 ledere. Her 
hadde vi en fi n dag med bading, 
lek, roing og padling, og nesten alle hoppet 
fra stupetårnet! Vi var veldig heldige med 
været, og fi kk en fl ott dag med strålende sol 
og super stemning! Dagen ble avsluttet med 
taco og en fi n andakt før vi dro hjem.

Elise Bekken Aschim,
medlem i styret for Ås Ten Sing

F.v.: Helene Hoel Sakshaug, Thea Skyttern, Eline 
Yri Stokke, Lise Marit Hustad, Tonje Cecilie 
Stordalen, Eva Linnea Kvaal, Angela Maria Aasbø 
Bakke, Halvor Bekken Aschim.
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 Ås kirkeakademi
Ås kirkeakademi har to møter på høst-
programmet. Begge er i Ås kulturhus, kl. 
19.30. Kom og hør! Det blir anledning til 
spørsmål og kommentarer etter foredra-
gene. Inngangspenger: kr 50.

Tirsdag 27. oktober: 
Kristin Moen Saxe-
gaard skal snakke om 
«Bibelfortellinger og 
gudsbilder i møte med 
lidelse og ondskap». 

Kristin bodde i mange år på Ås og var, 
sammen med familien sin, aktiv i meni-
gheten. Både hun og mannen Fredrik var 
også vikarprester i Follo mens de var ansatt 
ved Menighetsfakultetet (MF). I 2008 tok 
Kristin doktorgraden på en avhandling 
om Ruts bok i Det gamle testamentet. Hun 
var førsteamanuensis på MF fram til hun 
ble prost i Ringerike i 2011. Bare noen 
måneder etter at hun hadde tiltrådt, skjedde 
tragedien på Utøya 22. juli, og Kristin ble 
en viktig aktør i arbeidet med å hjelpe dem 
som var rammet.

Lidelsens problem? Hva skjer med oss, 
med våre forestillinger om Gud, om en Gud 
som «passer på oss», når tragedier og katas-
trofer skjer? Er vårt gudsbilde feil? «Herre, 
ta i din sterke hånd barnet som leker ved 
stranden», skrev Bjørnson. Hører ikke Gud 
en slik bønn? Spørsmålene er mange, sva-
rene færre, men kanskje kan vi få noe mer 
klarhet i problemstillingen?

Tirsdag 17. november: 
Knut Olav Åmås snakker om «Utfordringer 
for ytringsfriheten i Norge». Åmås er 
direktør i Stiftelsen Fritt Ord, og dermed en 
av vaktbikkjene for ytringsfriheten her til 
lands. Han er journalist, forfatter og fi losof, 
har vært kultur- og debattredaktør i Aften-

posten og statssekretær 
i Kulturdepartementet. 
Åmås har også ein bio-
grafi  om Olav H. Hauge 
på CVen (Mitt liv var 
draum). Nå leder han 
regjeringens Mediemangfoldsutvalg, som 
skal utrede hva som må til for å styrke og 
utvikle det norske mediemangfoldet.

Ytringsfriheten er en av pilarene for vårt 
demokrati og hele vårt samfunn. Men har 
den noen grenser? Retten til å krenke har 
vært sterkt framme i debatten etter terroren 
mot Charlie Hebdo i Paris. Er det å krenke 
en verdi? Skal vi gjøre mot andre det vi 
vil at de skal gjøre mot oss? Gjør det oss 
«snille» og tannløse? Når er det riktig og 
nødvendig å bruke harde virkemidler? Når 
skal vi ta hensyn til andres følelser? Hva 
med faren for voldelig respons?

Torunn Tangvald

 Å leve enklere 
– i hjertet og i hverdagen
Lørdag 21. november kl. 11-14 i Ås kirke 
tar Asle Finnseth for seg temaet «Finne 
livets perle, veien til et enklere liv». Om å 
leve enklere - i hjertet og i hverdagsprak-
sis. Etter foredraget blir det anledning til 
samtale. 
• Veiledet stillhet (ca. en time).
• Nattverdgudstjeneste med keltisk liturgi.
Asle Finnseth er redaktør av magasinet 
Strek. Han er også journalist, forfatter og 
en av grunnleggerne av Korsveibevegelsen. 
Kroner 50 i inngangspenger.

Menighetene i Ås og Vestby
Sigurd A. Bakke,

sokneprest i Nordby

Knut Olav Åmås
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Sissel Brandtzæg etter loppemarkedet i Arbeidskirken:

Tusen takk til alle

Strålende vær, massevis av innleverte lop-
per, kjøpevillige besøkende og en fantas-
tisk medarbeiderstab.  Det var fasiten etter 
årets loppemarked. Loppis-general Sissel 
Brandtzæg var storfornøyd, ikke minst 
over det økonomiske resultatet. Og hva ble 
så det? – Vi fi kk inn hele kr 255.000 på 
disse to dagene. Det er fantastisk og gjør 
at de mange aktivitetene som fi nner sted 
i Arbeidskirken vår kan fortsette. Jeg sier 
tusen takk til alle og mener det virkelig, på 
vegne av Menigheten og alle oss som har 
stått på for å få dette til ... i år igjen.

Tekst og foto Jon Kr. Øiestad

Under auksjonen lørdag prøvde auksjonarius Erling Ulvik (i midten) etter beste evne å lokke fram stadig 
høgere bud. Han fikk god hjelp av Gunder Skiaker (t.v.). Marie Gamlem (t.h.) sikrer seg her et godt kjøp. Når 
sant skal sies, var det ikke alle auksjonsloppene som fikk nye eiere. Men ‘Moro var det lell’. Loppemarkeds-
sjef Sissel Brandtzæg (nr. 2 f.v.) var godt fornøyd.

Selgerne Jan Skarpodde (t.v.) og Geir Krogh holdt 
til på avdeling Møbler under årets loppemarked 
i Arbeidskirken. De kunne rapportere om stor 
kjøpelyst, så intens at de hadde behov for en «pust 
i plysjen». Sofaen var riktignok solgt og klar for 
avhenting da bildet ble tatt.
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Stor aktivitet ved Allehelgen
I Ås  kirke blir Allehelgen markert med to 
konserter og åpen kirke:

Ås kirke åpen ved Allehelgen – 
konsert 30. oktober
Ås kirke vil være åpen i forbindelse med 
Allehelgen, 31. oktober og 1. november. 

Fredag 30. oktober kl. 18 arrangerer 
Utvalget for Åpen kirke den tradisjonelle 
Allehelgenkonserten i kirken. Dette er et 
samarbeide med Kulturskolen i Ås, og med 
økonomisk støtte fra Ås kommune og Ås 
Sanitetsforening.

Nils Standal

Ås Barne- og ungdomskor under forberedelsene 
til fjorårets Allehelgen-konsert. Koret dirigeres av 
Barbro Karita Grenersen. Foto: Ole-Ludvik Kleven

Allehelgenskonsert 1. november
Søndag 1. november kl. 19 er det stor Alle-
helgenskonsert i Ås kirke. Ås korforening 
vil sammen med et prosjektkor, elever 
ved vokallinjen på Follo folkehøgskole 
og orkesteret Follo Sinfonietta, framføre 
Messe i C-moll av W.A. Mozart. Koret vil 
telle 50–60 korister. Blant solistene vil vi 
få høre Åshild Skiri Refsdal og Elisabet 
Voll Ådnøy. C-moll-messen er et fantastisk 
verk, og vi kan love en fl ott konsertopplev-
else! Konserten fremføres også lørdag 31. 
oktober kl. 17 i Såner kirke. Billetter selges 
ved inngangen. Velkommen! 

Toril Kjersti Klemp

Ås barnekantori på tur
Helgen 4.–6. september var Barnekantoriet 
på tur til Kristiansand og Lillesand. 38 
glade sangere, småsøsken, dirigenter og 
foreldre var også med. Lørdag formiddag 
gav domkantor Andrew Wilder oss en gli-
trende omvisning i Kristiansand Domkirke. 
Han tok oss opp i klokketårnet hvor vi fi kk 
se og høre klokkespillet. Kirkens store og 
fl otte orgel fra 2013 fi kk vi både se og øve 
sammen med: «Måne og sol», «Alle har 
hast» og til slutt ABBAs «Dancing Queen»! 
Magnus Øyvind Lange fi kk også lov til å 
prøve det fi ne instrumentet! 

Søndag overtok Barnekantoriet gudstje-
nesten i Lillesand kirke. Der framførte vi 
«Gud synes om deg» av Egil Hovland og 
Britt G. Hallquist. Kor, musikere og hjelpe-
dirigentene Ellen Alnes Nygård og Chris-
tine Julia Lange gjorde en fl ott innsats! Til-
bakemeldingene fra menigheten var svært 
gode. Neste år er Barnekantoriet invitert til 
sjømannskirken i Calahonda i Spania. Vi 
gleder oss til september 2016!

Jostein Grolid,
kantor i Åsv
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Ås Kirkekor og Kragerø Kantori inviterer til 
tidenes satsing søndag 29. november kl. 18 
i Ås kirke. De to korene framfører da de tre 
første kantatene fra Bachs Juleoratorium. 
Med seg har de solistene Hannah Marie 
Carding (sopran), Daniel René Sæther (kon-
tratenor), Henrik Hundsnes (tenor) og Erik 
P. Krokfjord (bass). Daniel er fra Ås, og har 
sin utdanning fra England og Nederland. 
Orkesteret teller 20 musikere. Flere av dem 
er fra Ås, blant annet Emilie Norum Gudim 
(konsertmester) og Kari Solheim (trompet). 
Kantor Jostein Grolid skal dirigere, og 
dirigenten i Kragerø Kantori, Robert Card-
ing, spiller orgelpositiv.

Johann Sebastian Bach var 50 år og på 
høyden av sin karriere, da Juleoratoriet ble 
til. Verket består av 6 kantater som fortel-
ler historien om Jesu fødsel. Tanken var at 
de skal skulle fremføres i rekkefølge under 
gudstjenester i julehelgen, fra 1. juledag til 
Helligtrekongersdag. Musikken er jublende, 
og satt sammen av instumentalmusikk, 
korsatser, solistnummer, resitativer hvor 
solisten syngeforteller, og koraler. Noen 
salmer vil folk kjenne igjen fra salmeboka.

Bachs Juleoratorium i Ås kirke søndag 29.11.
Korene har øvd på dette verket siden 

januar. Det er ingen overdrivelse å si at Jos-
tein Grolid har tatt koret gjennom takt for 
takt. De fi re korstemmene kan sjelden lene 
seg på hverandre eller henge på melodien i 
orkesteret. Mest krevende er det for sopra-
nene, som synger langt opp mot ”høye c” 
gjennom store deler av verket. Både alter og 
tenorer har mange overraskende og uvan-
lige intervaller, og bassene briljerer med 
spenstige 16-delsløp. Men publikum vil 
først og fremst oppfatte munter og optimis-
tisk bursdagsmusikk, i dur.

Det koster mye penger å sette opp et slikt 
verk. Uten støtte fra det lokale næringsli-
vet, Ås kommune og Ås menighet hadde 
det ikke vært mulig å gjennomføre dette 
prosjektet. Kirkekorets leder, Bjørg Bør-
resen, forteller om stor velvilje da hun 
kontaktet næringsdrivende om pengestøtte: 
- Det er ikke vanskelig å selge når man har 
et godt produkt, sier hun. Med et budsjett 
på nærmere kr 200 000 for de to korene til 
sammen, har vi måttet sette billettprisen til 
kr 250. For barn og studenter er prisen kr 
150.

Ås Kirkekor og Kragerø Kantori

Ås Kirkekor og Kragerø Kantori under konserten i Ås kirke 26. oktober 2013. Foto: Erling Fløistad.
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Barne- og ungdomsarbeidet i menighetene

 Familiefredag i Ås 
arbeidskirke
30. oktober og 27. november er det igjen 
Familiefredag i Ås arbeidskirke. Fami-
liefredag er et tilbud for hele familien. En 
fredag i måneden samles vi der til middag 
kl. 16.30. Etterpå er det en samling med 
sang, musikk og alderstilpasset andakt for 
barna. Den siste timen bruker vi på lek, 
aktiviteter og hobby, så her skal det være 
noe for enhver! Kl. 18.30 samles vi til en 
felles avslutning. Lillebror, storesøster og 
eldstebror, mor og far, tanter og onkler, 
bestemor og bestefar er alle varmt velkom-
men i fellesskapet!

Lys Våken for 11-åringer!
Selv om det er tidlig å begynne å tenke på 
advent, så vil vi likevel nevne Lys Våken. 
Natt til 1. søndag i advent, altså 28.-29. 
november, vil alle 11-åringer bli invitert til 
å være med og overnatte i Nordby kirke. 
Sammen skal vi spise og kose oss, bli bedre 
kjent med kirka og det å være lys våkne 
overfor oss selv, hverandre og Gud. Vi avs-
lutter med gudstjeneste 1. søndag i advent. 
Bli med på en spennende LysVåken-natt! 
Invitasjon kommer i posten.

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer

Velkommen til dåp!
Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet 
om at ingen kan bære seg selv. Gjennom 
dåpen blir vi en del av et fellesskap som 
strekker seg over hele verden – og gjennom 
alle tider. Det er en markering der barnet 
har alle sine viktigste støttespillere rundt 
seg, og der Gud lover å følge barnet alle 
dager. Dåp har ingen aldersgrense! Selv om 
vi døper fl est barn mellom 0–1 år, døper 
vi hvert år fl ere mennesker i alle aldre. Ta 
kontakt med kirkekontoret for å avtale dåp.

 Jenny Marie Ågedal
Kateket i Ås og Kroer menigheter

Koordinerende kateket i Søndre Follo prosti
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Konfi rmantleir og konfi rmasjonsdager

9.–11. august reiste årets konfi rmanter inn 
i de dype skoger i Østfold, til Sjøglimt 
leirsted på konfi rmasjonsleir. 70 ungdom-
mer og noen litt mer voksne som fortsatt er 
unge til sinns, hadde gode dager sammen. 
Vi kan nevne: Camp Sjøglimt, undervisn-
ing, bading for de aller tøffeste, volley-
ballcup, gudstjenesteverksted, showtime, 
god mat, hvilepuls, lek og moro. 4 dager 
der vi lærte mer om oss selv, om Gud og 
om hverandre. 4 dager som jeg gjemmer 
i hjertet – full av takknemlighet for dere 
konfi rmanter og ungdomsledere. Omsorgen 
dere viser hverandre er forbilledlig! 

Vel hjemme gikk det slag i slag med 
samtalegudstjeneste, og så den store festen; 
konfi rmasjonsdagen! Vi håper at alle våre 
61 konfi rmanter hadde en fl ott dag og fei-
ring. Til lykke med dagen!

MILK – minilederkurs
Men selv om konfi rmasjonstiden er over, 
er det fortsatt mulig å være med i ung-

domsarbeidet i menigheten, eller bli med 
på mini-lederkurs som er et tilbud nettopp 
for fjorårskonfi rmanter. Ved å bli med på 
dette kurset får dere også muligheten til å 
bli med som hjelpeledere på neste års leir. 
Allerede har en del meldt sin interesse, men 
det er fortsatt plass til fl ere! Oppstart 12. 
november! 

Konfi rmant 2015/16
Her hviler vi ikke på laurbærene! Allerede 
7. oktober var det kickoff for nye konfi r-
manter i arbeidskirka. Der fi kk de bli kjent 
med ungdomsarbeidet vårt og velge hva de 
ønsker å være med på gjennom konfi rmas-
jonstiden. Presentasjon av konfi rmantene 
blir i desember (Kroer) og januar (Ås). Ta 
vel imot dem! Har du glemt å melde deg på 
som konfi rmant? – hiv deg rundt! Vi gleder 
oss til å bli kjent med et nytt kull med fl otte 
unge mennesker. 

Jenny Marie Ågedal,
Kateket i Ås og Kroer

Noen av Ås-konfirmantene., her fra 12. september. Til sammen var det 54 konfir manter i Ås menighet, fordelt på 
4 gudstjenester 12. og 13.9.  I Kroer menighet var det 7 konfirmanter. Foto: Heidi Brovold.
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Det skjer i Kroer menighet

Torsdag 19. november

Torsdag 24. september Søndag 11. oktober
kl. 11:00

Se baksiden

Reflex-jakt
Suppe på en spiker 

Pinnebrød
Fremmøte ved Kroer 

kirke

Torsdag 8. oktober

Torsdag 3.desember Søndag 6. desember kl. 19:30

LYS-MESSE

Torsdag 22. oktober Torsdag  5. november (29. okt) 

Torsdag 10. september

Weekend 23.-25. oktober
Sandefjord

Høst-takkefest
-års-bok

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

Grøtfest
Ringleker

Kroer kirke

Kroer kirke åpen 
Allehelgenslørdag
Lørdag før Allehelgensdag, 31. oktober, er 
Kroer kirke åpen kl. 14-18. Velkommen til 
alle som vil ha en stille stund i kirken.  

Kroer menighetsråd,
Svend-Kristian Martinsen

Tilsluttet Norges KFUK og KFUM
Drives i regi av Kroer Menighet

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

Mellom kl. 18 og 20.
Brus kan kjøpes for kr. 15. Overskuddet av brussalget går til 

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

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

LEDERE:
Liv og Edvin Folkvord, 

Bjørg Malme, Asbjørn Rønning
Anders Magnus Martinsen Mjøs 

Berit og Svend-Kristian Martinsen

Kontakttelefon: 9053-1140 Berit Martinsen

Kirkeskyss i Ås og Kroer
Ring diakoniutvalget på telefon 
950 04 667.
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Høstprogram for Kroer AdHoc-kor

Kroer AdHoc-kor har to prosjekter i høst: 
«Syng høst» med Afrikansk messe 15.11. 
og Lysmesse 6.12.

«Syng høst» med Afrikansk messe
Velkommen til «Syng høst» med Afrikansk 
messe i Kroer kirke søndag 15. november 
kl. 18. Dette blir en kveldsmesse med 
afrikanske toner, sangere og musikere, og 
et etiopisk måltid. Samtidig markerer vi 
Global uke – klimarettferdighet. Prost Hege 
E. Fagermoen, prostidiakon Atle Eikeland 
og kantor Anne Christine Pittet Grolid del-
tar. Koret har øvelser 12., 19., 26. oktober, 
og 2. og 9. november. 

Kroer AdHoc-kor under 90-årsjubileet for Kroer kirke 19. april. Foto: Trond Sildnes.

Lysmesse med presentasjon av 
konfi rmantene
Søndag 6. desember kl. 19.30 ønsker vi 
velkommen til lysmesse i Kroer kirke. Her 
blir det også presentasjon av de nye kon-
fi rmantene. Koret har øvelser 23. og 30 
november.

Alle øvelser kl. 19–21.30 i Kroer kirke-
stue. Har du lyst til å være med, ta kontakt 
med Svend-Kristian Martinsen (tlf. 920 
55 159, e-post: skmartinsen@gmail.com) 
eller Anne Christine Pittet Grolid (tlf. 930 
48 127, e-post: a-chrigr@getmail.no).
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Kirkevergens hjørne

Utvendig arbeid med Ås kirke
Vi har tidligere orientert om behovet for 
utvendig rehabilitering av Ås kirke. I skriv-
ende stund ligger prosjektet ute på den 
nasjonale kunngjøringsdatabasen Doffi n. 
Utøvende fi rma velges i løpet av høsten, 
og arbeidet skal utføres i perioden april 
– oktober 2016. Alt er selvsagt avhengig 
av at prosjektet kommer innenfor økono-
misk ramme, så dagen vi åpner anbudene 
blir en spennende dag! Forutsatt at alt går 
etter planen, vil Ås kirke være renovert fra 
innerst til ytterst når vi høsten 2016 skal 
markere kirkens 150 års jubileum.

Kirkegårdene
Høsten er her, og vi kan se tilbake på en god 
sommer. På kirkegårdene hadde vi i som-
mer travle dager med grasklipping og annet 
grøntarbeid. I tillegg til ungdommer som 
har hatt sommerjobb hos oss, inngikk vi i 
år avtale med Lions-klubbene i Ås og Nor-
dby om vanning og stell av legatgravene 
på alle tre kirkegårdene. Alle har gjort en 
fl ott jobb – en stor takk overbringes herved! 
Snart kommer Allehelgen, advent og jul. 
Tradisjonen med lystenning på gravene har 
blitt sterk og god. Det er vakkert å se når 
kirkegården fylles med levende lys disse 
merkedagene. Vi anmoder alle om å sette 
gravlysene inne i plantefeltet, slik at ikke 
noen skumper borti dem.

Kirketekstilene
Vi har vakre alterduker, messehagler og 
andre kirketekstiler i kirkene våre. Fra tid 
til annen er det behov for å se over dette, 
kanskje sy noen sting på noe, eller sende 
noe annet på rens eller til reparasjon. Nå 
lurer jeg på om det er noen som « kan faget», 
og som har tid og lyst til å ta denne runden. 
Ta i så fall en telefon til kirkevergen så kan 
vi snakkes videre om dette.

Astrid Holmsen Krogh,
kirkeverge i Ås

Sverre Sildnes og Bjørg Sildnes Langeland er begge 
Lions-medlemmer, og har vært med på stell av 
legatgraver, her på kirkegården i Kroer. Foto: Jon 
Kr. Øiestad. 

Ås kirke sett fra lufta, tak og vegger skal forhåp-
entlig pusses opp i løpet av våren. Foto: Erik 
Sundheim.
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Eirik Rustad, ny kirkegårdsarbeider i Ås 

1. juni begynte Eirik Rustad (46) som 
kirkegårdsarbeider i Ås. Han er oppvokst 
på Kolbotn og bor nå på Vinterbro. Den 
opprinnelige fagbakgrunnen hans er murer, 
har tidligere jobba i et vaktmesterfi rma i 
Oslo og siden som selger i byggevarebran-
sjen. En yrkesskade førte ham via Follo 
Futura til jobb som kirkegårdsarbeider i Ski 
og nå nyansatt hos Kirkevergen i Ås. Etter 
disse fi re månedene kan han fortelle om 
god trivsel i jobben med varierte arbeidsop-
pgaver og trivelige kolleger. Så er det jo 
mange mennesker som er innom på de tre 
kirkegårdene i bygda, og ofte blir det til at 
‘vi slår av en prat’, som han sier.

Det er Kåre Lauvli (62), som er Eiriks 
nærmeste kollega, medarbeider og sjef. 
Kåre har stillingen som kirkegårdsforvalter 
og har vært ansatt i Ås siden 1989. Han er 
telemarking, født og oppvokst i Drangedal, 
og kan videre fortelle om en allsidig jobb-

erfaring, bl.a. innen landbruk. – Jeg er inne 
i mitt 27ende år her i Ås, har «slitt ut» tre 
kirkegårdsarbeidere gjennom disse årene, 
men tror nok ikke at Eirik blir den fjerde, 
sier han med  glimt i øyet. Han forteller at 
jobben, k irkene og kirkegårdene har blitt 
hans andre hjem. Pensjonisttanker har 
så smått begynt å melde seg, men siden 
han trives svært godt med sine mange og 
meningsfylte arbeidsoppgaver, faller slike 
tanker raskt til jorden, døde og maktesløse. 

Og så er det jo viktig å få fram hva som 
gjøres på kirkegårdene i Ås. De skal jo ha 
en parkmessig behandling. Da sier det seg 
sjøl at vår, sommer og høst er den travleste 
tida. Kåre gir spesielt uttrykk for den 
inspira sjonen det er rent parkmessig å holde 
til så nær Universitetet og nevner samtidig 
at mange studenter melder seg som som-
mermedhjelpere på kirkegårdene.

To-spannet Kåre og Eirik har ansvaret 
for beplantning og stell av ca. 160 legatgra-
ver. For å få frigjort tid på sommeren, er 
det i år inngått avtale med Lions i Ås og i 
Nordby om vanning og stell av disse gra-
vene. – Denne ordningen har fungert veldig 
bra, sier de i kor. – Så har vi jo en viktig 
oppgave med graving i sammenheng med 
begravelser. Så må du også få med at alle 
som kommer på kirkegårdene for å pynte 
og stelle, gjør en særdeles fl ott innsats. Det 
er en glede for oss å se at gravene holdes i 
orden, og vi registrerer samtidig at det satses 
både penger og tid for at kirke gårdene i Ås 
ser ut som de gjør.

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Kåre Lauvli (th.) ønsket at nettopp dette bildet ble 
tatt. Fotografen lurte da på om det var ment som et 
indirekte innslag i kravet om høyere lønn? – Det har 
med lønn å gjøre, sier Kåre med det samme glimtet 
i øyet, for vi ønsker oss flere lønnetrær. De er jo 
fantastiske om høsten. Nytilsatt kirkegårds-arbeider 
Eirik Rustad til venstre.
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Det skjer i Nordby menighet

Babysang for femte gang
Kristine Rud er for veteran å regne i Baby-
sangsammenheng. Hun har i september 
avsluttet sitt femte babysangkurs sammen 
med sønnen Dennis, på Nordby menighets-
senter. Han er bare 8 måneder, så de første 
kursene var det storesøster som deltok på 
sammen med mamma. 

Maria Glosimot Camfi eld er godt kjent 
med babysang hun også. Sammen med sine 
to barn, en om gangen, har hun deltatt på 
tre kurs. Først med den eldste og så med 
nummer to, Liliana, på 9 måneder.

«Jeg løfter deg opp, se her. Vi ser på 
hverandre.» Sangen toner ut i Storsalen på 
Nordby Menighetssenter. Det er Babysang 
og elleve mammaer og babyer snurrer 
rundt på gulvet. For noen er dette en helt ny 
opplevelse, mens altså Kristine og Maria er 
velkjent med opplegget. De løfter barna sin 
høyt opp og Dennis og Liliana titter ned på 
mødrene sine og smiler. Kristine forteller 

at hun begynte på babysang for å lære nye 
barnesanger og ikke minst for å komme inn 
i en god vane med å synge for barna. Og 
gode vaner fi kk Kristine. Det gikk så langt 
at da hun begynte på jobb igjen etter per-
misjonstiden med det første barnet, måtte 
hun skjerpe seg for ikke å nynne for høyt 
foran PCen. 

Flere av sangene og reglene fra Babysang 
synger Kristine ofte hjemme for barna. 
Maria nikker bekreftende. Yndlingssangen 
er Babysamba. «Da kan jeg holde Liliana 
inntil meg og vugge med musikken,» sier 
Maria. «Det fi ne med Babysang er at vi 
får gjøre noe sammen med babyene,» sier 
begge mødrene. «Dessuten er det mange 
mammaer å prate med her og god mat,» 
legger de til. De smiler og ser på hverandre: 
«Vi traff hverandre første gang på Baby-
sangkurs, og etter det er vi blitt veldig gode 
venninner.»

Tekst og foto: Hanne Tegnér,
menighetspedagog i Nordby

Liliana på 9 måneder koser seg sammen med 
mamma Maria Glosimot Camfield under Baby-
sangen på Nordby Menighetssenter.

«Jeg løfter deg opp,» synger Kristine Rud for sin 8 
måneder gamle sønn, Dennis. Det er Babysang på 
Nordby Menighetssenter.
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Nordby barnegospel – plass til flere!
Nordby barnegospel er for barn mellom 
5 og 10 år. Velkommen til sang, lek og 
fellesskap. Vi har korøvelse hver onsdag 
kl.17.30–18.15 på Nordby Menighets-
senter. I høst har Ingunn Westborg (bildet 
til høyre) tatt over som dirigent. Hun er 
både musikklærer og pianist, og veldig 
fl ink! Kantor Hilde Veidahl Wang er 
 kontaktperson og musikalsk leder (tlf. 
996 94 012, e-post: hiwang@online.no).

Timea Bakay Holby,
kateket

Nytt babysangkurs i Nordby 12.11.
– Vi starter opp et nytt babysangkurs tors-
dag 12. november, sier kateket Timea Bakay 
Holby til Menighetsbladet. – Vi holder til på 
Nordby menighetssenter, fra kl.12 til 13.30. 
Kurset går over 4 torsdag er. Til Babysangen 
i september var det hele 19 påmeldte, så vi 
måtte fl ytte til den store møtesalen for å få 
plass! Pris: kr 200, inkludert lunsj. Alder: 
0–1 år. 

Meld deg på til kateket Timea Bakay 
Holby, e-post: timea.holby@as.kommune.no,
tlf. 909 39 054. Vi må ha påmeldingen innen 
10. november. Velkommen!

Foto: Timea Bakay Holby

Basar og julebakst i Nordby 07.11.
Lørdag 7. november fra kl. 12 til 15 ønsker 
vi velkommen til hyggelig familiedag med 
basar på Nordby menighetssenter. Vi kan 
friste med mange fl otte gevinster, åresalg, 
og tombola for de minste. Det blir også salg 
av julebakst og håndarbeider. I kafeteriaen 
er det mye godt å få kjøpt. Nordby gospel 
skal synge, og kateket Timea Bakay Holby 
holder andakt, ca. kl. 13. Inntekten går i sin 
helhet til ungdomspreststillingen i Nordby. 
Ta med familie og venner til en hyggelig 
formiddag på Nordby menighetssenter.

Nordby menighetsforening
v/ Bjørg Brynjelsen

Kirketreffet i Nordby
Vi minner om kirketreffet i Nordby kirke 
annenhver torsdag kl. 12. Da er alle 
hjertelig velkommen! Først er det andakt i 
Nordby k irke, så formiddagsmat i Nordby 
Menighetssenter. Det blir kirketreff på 
følg ende torsdager: 29.10., 12.11. og 26.11.

Nordby menighet
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Høsttakkefest med ny rekord
Søndag 20. september feiret vi Høsttak-
kefest i Nordby kirke. Under gudstjenesten 
delte vi ut 4-årsboka til 17 fi reåringer. Tre 
bøker hadde vi alt delt ut på forhånd, og 
ytterligere tre familier med 4-åringer har 
meldt seg nå etterpå. Så til sammen blir det 
ny Nordby-rekord: 23 fi reåringer i menig-
heten har fått bok i år!

I gudstjenesten hørte vi fortellingen 
om hvor vennlig Jesus tar imot barna, og 
at Guds rike er for alle som er små nok. 
Etterpå var det kirkekaffe med ditto saft, 
gode kaker og hyggelig selskap. 

Silje K. Nygård, vikarprest.
Foto: Timea Bakay Holby

Vikarprest Silje Mathea Kleftås Nygård holdt 
dagens preken. Selvsagt ved hjelp av kirkens 
ur-APP, flanellografen! Silje vikarierer i menig-
hetene våre denne høsten. Hun er fersk cand.theol. 
fra MF, og bor i Oslo.

Kateket Timea Bakay Holby deler ut 4-årsboka. 

Både keltisk messe og menighetsfest 25.10.
Velkommen til keltisk messe i Nordby 
kirke søndag 25. oktober kl. 18. Den blir 
ved sokneprest Sigurd A. Bakke og kan-
tor Hilde Veidahl Wang. Etterpå er det 
menighetsfest i Nordby menighetssenter 
kl. 19–20.30. Vi får besøk av soknepresten 
i Tromøy, Lars Peder Holm (bildet t.h.), og 
han kjenner vi jo! Han var den første ung-
domspresten i Nordby, fra 2002 til 2006. 
På menighetsfesten skal han snakke om 
«Hvordan snakke om Jesus i dag?»

Sigurd A. Bakke,
sokneprest i No rdby

Ås bygdekvinnelag pynter kirkene til høsttakke fest. 
Her fra Nordby. Søndag 11.10. var Kroer kirke 
vakkert pyntet og 18.10. sto Ås arbeidskirke for tur. 
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Årets Nordbykonfirmanter på ett brett. 48 unge ble konfirmert under 5 gudstjenester i Nordby kirke 5. og 6. 
september. Foto: fotograf Anne-Line Biberg.

Kakelotteri og oppmuntring 
Lørdag 19. september hadde Nordby meni-
ghetsforening kakelotteri på Vinterbrosen-
teret, til inntekt for ungdomspreststillingen. 
Vi vil takke alle som bidro med kaker og 
andre gevinster, og ikke minst alle som 
kjøpte lodd og støttet saken. Vi har også lyst 
til å takke dere som kom med oppmuntrende 
ord, og som gav uttrykk for hvor viktig 
det er, at vi har en ungdomsprest i Nordby 
menighet. Det var fantastisk å se folk stå i 
kø for å kjøpe de siste loddene våre! Resul-
tat: kr 10 175, pluss fl ere varme hjerter.

Nordby menighetsforening
Bjørg Brynjelsen (tekst og foto)

Nordby menighetsforening i arbeid 7.oktober. F.v. 
Bjørg Brynjelsen, Astrid Gustavsen, Bente Jønvik, 
Bjørg Christensen, Anne Andersen, Tove Borgen, 
Olaug Dreyer og Marta Neerland. 
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Postkassa – 
brev til Menighetsbladet
Postkassa – 
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Tegn en krokodille
1. Bruk blyant.k blyant.1 B k blk bl
2. Flere detaljer, fortsatt tt blyant.etalje
3. Flere detaljer og mønstrstrene il
krokodilleskinnet. Etterpå tegnet tegner 
du strekene på nytt med en tynstrekene på ny ynn, 
svart, vannfast tusj. Ta gjerne en rt, vannfast tus
kopi av strektegningen før duav strektegningen
fargelelegger.
4. Fargelegg krokodillen!Fargelegg kroko

Fargelegg

bbbbbbbbbbbbbbbbrev tiillllllllll MMMMMMMMMMMM

esus blir døpt avJesuJesus blir døpt avJ
Johannes.

2 4

1 3

Tegnning: 
Kari Sortland

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

ggggjjjjjeeeeettttttteeeeeerrrrreeeeennnn

En
-DVD fra

eggjjeettteeeeerrrrreeeeennnnn

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

Bibeltegneserier 
og gøyale aktiviteter!

Perfekt som 
faddergave!
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Menighetsbladets grønne spalte

Global uke for klimarettferdighet
På felleskirkelig basis oppfordres menig-
hetene til å fortsette markeringen av 
behovet for klimarettferdighet under Global 
uke 8.–15. november. Den enkleste måten å 
delta på er å be en av klimabønnene som er 
laget. Utover dette er det opp til menighe-
tene å ta klima inn som tema i sine løpende 
aktiviteter gjennom uka, som f.eks. mid-
dag på tvers, barnegruppe, kor, søndags-
skolen, eldretreff, osv. Se mer informasjon 
på www.globaluke.no. I Ås blir det tre 
arrangementer:

- Åpent hus i Ås 11.11.
Studentprest Øystein Spilling vil delta på 
Åpent hus i Ås den onsdag 11. november kl. 
11 på Menighetshuset, og formidle tanker 
om klimarettferdighet. 

- Samlinger for gamle og nye konfi rmanter 
torsdag 12.11. og fredag 20.11.
Kateket Jenny Marie Ågedal forteller at 
ungdomsarbeidet i Ås menighet ønsker å 
være med og markere Global uke og sette 
fokus på klimarettferdighet. Dette er et 
tema som engasjerer, og det vil bli en del av 
samlingen for fjorårskonfi rmanter torsdag 
12. november. Tilsvarende blir temaet tatt 
opp på bibelworkshopen for årets konfi r-
manter fredag 20. november

- Kveldsgudstjeneste søndag 15.11.
Kveldsgudstjenesten søndag 15. november 
kl. 18 er en ungdomsgudstjeneste som er 
åpen for alle. Den blir ved ungdomsprest 
Knut Helge Kråkenes Moe og kantor 
Jostein Grolid. Vi ønsker  å fokusere på 
klimarettferdighet. Det blir mulighet til å 
skrive under på kampanjeoppropet. Bli med 
og marker Global uke du også!

Klimapilgrim til Nordby og ÅS
Klimapilegrim i sommer ble en fenomenal 
dugnad med 170 arrangementer over hele 
landet. 7000 deltakere var med på van-
dringsetapper og markeringer. Kampanjen 
ble omtalt i 200 medieoppslag. Til nå er 
7200 underskrifter samlet inn. En fl aske 
med vann, hentet fra mange steder langs 
vandringsruten, utgjorde «stafettpinnen». 
Vann er livsnødvendig for oss alle. Sam-
tidig viser klimaendringene at både for mye 
og for lite vann er ødeleggende. Flasken 
fraktes helt fram til klimatoppmøtet.

Stafetten nådde Nordby den 16. august. 
Herfra vandret en gruppe fra Ås og Nordby 
menigheter. De møtte vandrere fra Frogn 
og Nesodden ved Årungen og 25 personer 
ankom Ås kirke sammen. Her serverte 
Sissel Brantzæg suppe. Vandrerne lyttet 
til appellen som Elin Finnseth Sæverås 
holdt om klimarettferdighet. Sokneprest 
Georg Børresen holdt liturgisk avslutning. 
En gruppe NMBU-studenter syklet fl asken 
en 7-milsetappe til Sarpsborg. Stafettveks-
lingen ved svenskegrensen var det kron-
prinsessene Mette-Marit og Victoria som 
utførte, 22. august. 

Vandringen og stafettfl asken har siden 
gått gjennom Sverige og Danmark og bæres 
nå gjennom Tyskland og helt fram til Paris. 
Den 28. november mottar både norske myn-
digheter og leder for FNs klimasekretariat 
fl asken og underskriftene, sammen med 
underskrifter fra hele verden. I høst sykler 
samtidig en gruppe ungdom fra Sør-Afrika 
til Kenya for å samle inn underskrifter. Se 
bilder på www.klimapilegrim.no og Face-
book. Flere underskrifter trengs! Se www.
klimapilegrim.no

Grønn gruppe
Elin Finnseth Sæverås

Torger Gillebo
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NLM Gjenbruk, Ås.
Butikken er i kjellaren til Moerveien 10 
der det tidlegare var posthus i første etasje. 
Inngang til butikken er frå Brekkeveien. 
Butikken er åpen tysdag - fredag kl. 11–17 
og laurdag, kl. 11-15.

Vi er svært takksame for den store velvil-
jen og interessa det er for butikken. Tusen 
takk for alle varene de har gitt til butikken, 
utan noko vederlag. Vår verksemd er heilt 
avhengig av desse gåvene. Vi hentar gjerne 
varer hos givaren. Dersom det er ynskjeleg, 
kjører vi også varer heim til kunden, men 
då mot ei betaling.

I mai var det 6 år sidan NLM Gjenbruk 
starta butikk i Ås. Butikken er tilslutta Mis-
jonssambandet (NLM) som driv omfattande 
evangelisering og sosiale hjelpetiltak i 14 
land. I 2014 hadde butikken vår ei omset-
ning på kr 2,5 mill. kroner. Overskotet var 
på 1,6 mill. kroner. Dette beløpet vart over-
ført til NLM.Den største kostnaden vår er 
husleiga. Vi er 40 frivillige som arbeider i 
butikken, og dei aller fl este er pensjonistar. 

I dag har Misjonssambandet 31 gjen-
bruksbutikkar spreidd over heile landet 
med ca. 1400 medarbeidarar. Samla har dei 
eit overskot på 25 mill. kroner. Fleire andre 
organisasjonar driv med gjenbruk. I røynda 
er dette eit viktig miljø tiltak. For oss som 
arbeidar i butikken er det sosiale samværet 
positivt og engasjerande. For kundane er 
det også mogeleg å ta ein pause med ein 
kopp kaffi  og vafl ar, og slå av ein prat i 
matkroken. Velkommen til butikken vår.

Trygve Gjedrem

Tro og lys
Tro og Lys er en internasjonal, kristen bev-
egelse som arbeider for at utviklingshem-
mede og deres familier, skal fi nne sin plass 
i samfunn og kirke. I 25 år har Follo-gruppa 
holdt på. Jubileet ble grundig feiret 7. mars 
i år. I Ås arbeidskirke, selvsagt. Her er pro-
grammet for høsten og vinteren:
Søndag 15. november. kl.11 i Ski nye kirke 
Lørdag 12. desember kl.14 Ås arbeidskirke
Lørdag 9. januar kl.14 Ås arbeidskirke
Lørdag 6. februar kl.14 Ås arbeidskirke

Ole Herman Winnem

Bursdagsfeiring er fast innslag på Tro og Lys-
samlingene. De heldige får krone på hodet, 
bursdagssang og presang, slik Lars Giltvedt fra Ski 
fikk i vår.

Tilsetjing av ny 
menighetskoordinator i Ås
Menighetskoordinator Hanne-Marit Kjus 
Pettersen vert pensjonist ved nyttår. Still-
inga er lyst ut, og det har meldt seg ni 
søkjarar. - Nå er vi i gang med å intervjue 
søkerne, seier kyrkjeverje Astrid Holmsen 
Krogh til Menighetsbladet. - Vi satser på å 
få ansatt ny menighetskoordinator i løpet 
av oktober, og at vedkommende kan beg-
ynne så snart som mulig etter nyttår. Det 
blir ingen store organisatoriske endringer 
som følge av dette. Men utleie og bruk av 
Ås arbeidskirke tas inn i stillingen, som nå 
blir på fulltid. 

Arve Skutlaberg
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Quiz
 1. Hvilken av Israels tolv stammer ble kalt 

prestestammen?

 2. Jesus befant seg ofte i Kapernaum. Lå 
byen i Galilea eller Judea?

 3. Hvilket evangelium er det korteste i Det 
Nye Testamentet?

 4. Ved sist k ommunevalg var Arbeider-
partiet største parti i Ås kommune. Men, 
hvilket parti var størst i Brønnerud krets?

 5. Hvor i Ås fi nner vi Seljeveien?

 6. Tuvalu har ca. 11.000 innbyggere. I hvil-
ket hav ligger denne øygruppen, og er 
den en selvstendig nasjon?

 7. I hvilken valgkrets i Ås var Senterpar-
tiet og Arbeiderpartiet like store?

 8. I hvilken Follo-kommune fi nner vi 
øyene Steilene?

 9. Hvilket kirkesamfunn er det største i 
Slovenia?

10. I Skottland er den største byen og hoved-
staden, ikke samme by. Hva heter den 
største byen? Hva heter hovedstaden?

Quizmester: Atle Eikeland

Svarene fi nner du på side 25.

www.asbank.no 

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har 
følgjande møte i haust på Ås menighets hus: 

• Søndag 25. oktober kl. 19: Bibeltime ved 
Olav Straume. Tema: Guds fred.

• Søndag 1. november kl. 19: Samtalemøte.
• Søndag 8. november kl. 19: Møte. Talar: 

Ole Arnfi nn Røysland.
• Søndag 15. november kl. 19: Bibeltime 

ved Olav Straume. Tema: Guds vreide.
• Søndag 29. november kl. 19: Møte. Talar: 

Ragnar Ljønes.
• Søndag 6. desember kl. 19: Møte. Talar: 

Bjørn Møldekleiv.
• Søndag 13. desember kl. 19: Sam-

talemøte.
Trygve Gjedrem
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  Er du kjent i Ås? 

Ikke særlig mange svar denne gangen 
(ett svar), men til gjengjeld var det ene 
så detaljert, nøyaktig og korrekt som det 
var mulig å få det. Gratulasjon til Tor-
stein Furnes. Han skriver: «Bildet viser 
utescenen/paviljongen ved Ås Kulturhus. 
Det er kunstneren David Stenmarck fra 
Ås som har dekorert den tidligere grå 
utescenen. Han fi kk i oppdrag å sette farge 
på Ås sentrum. Dekorasjonen ble avduket 
av medlemmer fra Høland Motorklubb 

 
Liahøi Selskapslokaler 

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

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

Storsalen ca  120 pers. Lillesalen ca  30 pers. 

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

Løsning på forrige oppgave: David Stenmarck 
fra Ås er kunstneren bak denne utsmykkingen av 
utescenen i Ås sentrum.

under åpningen av årets Ås mart’n, torsdag 
11. juni 2015.» Gratulerer igjen!

Så er det nye muligheter; med høstfarger 
og stubb-åker. Spørsmålet går som vanlig 
ut på å fi nne fram til dette stedet som ligger 
et eller annet sted i Ås. For å gjøre det litt 
vanskeligere, blir det ekstrapoeng om du 
oppgir nummeret på det nærmeste grå 
huset. 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 23:
1. Levi stamme. 2. Galilea. 3. Markus. 4. Senter-
partiet. 5. Moer. 6. Stillehavet. Ja, Tuvalu er en 
selvstendig nasjon. 7. Kroer. 8. Nesodden. 9. Den 
katolske kirke. 10. Glasgow er største by. Edinburgh 
er hovedstad.

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

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! 

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

Ungdom som har avsluttet videregående skole, og som fortsetter med utdannelse/studier med 
mer enn 1 års varighet, og som ikke står foran avsluttende eksamen våren 2016, kan søke om 
stipend. Søkere som ikke tidligere er tildelt stipend, prefereres.

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

Søknad må være innkommet forretningsfører advokat Bjørn Clemetsen, Postboks 174, 1541 
Vestby, senest innen 1. desember 2015. 

Dr. Sødrings vei fins i både i Ås og Hvitsten. 
Vegane er til minne om Sigurd Holmboe Sød-
ring. Han starta som vikar for distriktslegen i 
Follo alt i 1902, og overtok seinare stillinga. 
I 1924 delte dei det store legedistriktet i 5, og 
Sødring fekk Ås. Som lege vart han legendarisk. 
I tillegg var han bonde, friluftsmann og amatør-
musikar (cellist). Ålesundar som han var, hadde 
han også nase for gode investeringar, særleg i 
eigedom og landbruk. Legatet i annonsen over 
ber også kona Elsa sitt namn. Ho eigde og dreiv 
Villa Sandvigen i Oppegård. Dei gifte seg i 
1959, og fekk berre tre år i lag. Sigurd Sødring 
gjekk bort 10.05.1961, 85 år gamal. Les meir om 
legatet og historia bak det, i Follominne. Årbok 
1986. Follo Historie- og museumslag. Forfat-
tar: prost Hans Chr. Mamen.
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Ås menighets misjonsprosjekt

Ny programleder
Kenesa Michael (33) fra Begi blir ny lokal 
leder i Ås menighets landsbyprosjekt Green 
Lip i Vest-Etiopia. Han har en bachelor 
grad i plantevitenskap fra universitetet i 
Ambo, og holder på med å avslutte en mas-
ter i agronomi fra universitetet i Harar. Ett 
eksempel på at Green Lip igjen har klart 
å knytte til seg en velutdannet landbruks-
ekspert som har hele sin utdannelse fra 
Etiop ia! Slike personer er ettertraktet i 
et land der videregående utdannelse er 
mangel vare.

Kenesa begynte å jobbe på Begi kom-
munes jordbrukskontor i 2006. Ett år senere 
fi kk han en stilling som jordsbruks assistent 
ved et av våre landsbyutviklingsprosjekter 
i Begi Gidami-synoden, støttet av NMS. 
Åtte måneder senere ble han prosjektleder 
for samme prosjekt, og så forfremmet til 
direktør for synodens utviklingskontor. 
Kenesa har fått til mye! Satsinga på lokal 
biogass er nå kopiert av statlige prosjekter. 
Begi Gidami-synoden har gått fra å være en 
ny og liten synode uten velutdannede lokale 
medarbeidere, til å bli en sterk synode 
med mange prosjekter støttet av NMS. De 
norske misjonærene i Etiopia har stor tro 
på at Kenesa vil være en fl ott leder i Green 
Lip. Vi gleder oss over en lokal leder som 
overtar når vårt misjonsprosjekt en gang 
avsluttes, og ansvaret overlates fullt og 
helt til etiopierne selv. En slik bærekraftig 
utvikling er faktisk forutsetningen for at 
NORAD støtter prosjektet med 9 ganger så 
mye penger som det vi samler inn!

Tekst og foto: Sophie Küspert-Rakotondrainy,
misjonær

Den nye Green Lip lederen Kenesa Michael.

Menighetsfest 
i Ås arbeidskirke
Ås menighetsråd inviterer til Menighetsfest 
i Ås arbeidskirke tirsdag 3.11. kl. 19. 

Nora Blaasvær vil holde et foredrag om 
frivillighet: «Tenk som Jesus. Gjør som i 
Paulus. Ta en Peter.» Hun er ansatt i Kir-
kens Sosialtjeneste, med 11 års fartstid som 
generalsekretær for Kirkens SOS. 

Menighetsfesten er også en anledning til 
å presentere det nye menighetsrådet i Ås, 
og å takke det gamle. Noen andre vil det 
bli gjort stas på, men det er en hemmelig-
het. Bevertning. Studentkoret Selah står 
for  underholdning og sanginnslag, under 
ledelse av kantor Jostein Grolid. Kollekt. 
Alle er hjertelig velkommen: helt vanlige 
benkeslitere, dugnadsfolket fra loppe-
markedet, kirkeverter, Menighetsbladets 
mange bud, og ikke minst – alle som stemte 

ved Kirkevalget! 
Ås Menighetsråd

Nora Blaasvær. Foto: 
Sjømannskirken.
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Lesehjørnet 

Slik skal vi velge våre ofre
av Bjørn Vatne (Gyldendal forlag, 2015)

Kjetil er alenepappa, og ansatt i et reklame-
byrå. Han skriver brosjyrer om ullundertøy 
og driver kundepleie, men mest av alt prøver 
han å være en god far for datteren Ingrid.

Det ingen i dagliglivet hans vet om er at 
Kjetil har en mørkere side. Under pseudo-
nymet Coupat skriver han bloggen «Opp-
løsningsrepetisjonene», der han utforsker 
aggressive og forbudte temaer. Gjennom 
fl ere år har han bygget opp en trofast tilhen-
gerskare, så hva skjer når Kjetil vil legge 
ned bloggen, men oppdager at en av leserne 
hans har tatt ordene hans til seg, og vil 
gjøre alvor av dem? 

Denne boken var for meg til tider ube-
hagelig å lese, men det føltes viktig å lese 
den ferdig likevel, kanskje nettopp fordi 
deler av handlingen bærer klare likhets-
trekk med virkelige hendelser. Dette er en 
bok om hvordan et tilsynelatende perfekt 
ytre kan skjule de styggeste tanker, og om 
hvordan det som er harmløst ment, fortsatt 
kan påvirke. Men til sist er det kanskje mest 
en bok om en far og en jente på fi re. 

Anbefalt av Anne Karine Kant

Samira og skjelettene
av Camilla Kuhn (Cappelen Damm, 2014)

Har dere noen gang lurt på hvordan akku-
rat dere ser ut inni? Kjenner dere at det er 
hardt? For under all huden: der fi nnes det 
bein. Der fi nnes skjelettet deres! Visste 
dere det? 

Det visste ikke Samira. ÆSJ så ekkelt! 
Når hun kommer hjem vil hun at mamma 
skal ta vekk skjelettet. «Jada», sier mamma. 
«Går det an?», sier Samira. Mamma henter 
verktøy, og bøtte og plaster, og Samira må 
legge seg på kjøkkenbordet. DA vil Samira 
allikevel ha skjelett. På skolen dagen etter 
er de ferdige med skjelettet. Frøken intro-
duserer musklene. 

Anbefalt av Alf Ramsfjell

Nokturne. Drømmekokebok
av Isol (Cappelen Damm, 2014)

Ikke veit jeg om dere drømmer. Jeg gjør det 
i hvert fall. ISOL, eller Marisol Misenta, er 
en argentinsk forfatter og illustratør som i 
fjor fi kk ALMA-prisen, som er barnelit-
teraturens svar på Nobels litteraturpris.

Drømmekokeboka hennes skal brukes 
om kv elden rett før du skal sove. Du ser på 
et bilde i boka når lyset står på: MINST 5 
minutter (ikke juks!). Deretter, når du skrur 
av lyset, trer det fram et drømmebilde på 
boksiden. Den vil ifølge forfatteren: «vise 
deg veien til nye opplevelser mens du sover 
din dypeste søvn». God tur til drømmeland!

Anbefalt av Alf Ramsfjell
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Servicesidene
Brann/større ulykker   110
Politi   112
Ambulanse   113
Legevakt    64 87 19 30
Follo politistasjon    64 97 49 00
Kirkens SOS     815 33 300
Krisesentret    64 97 23 00
Drosje    64 94 27 70
Ås kommune servicetorget    64 96 20 00
Kirkekontoret i Ås    64 96 23 40
Kirkekontoret i Nordby  64 97 73 90
Kirkevergen i Ås    64 96 23 30

BIBLIOTEK
Besøk Ås bibliotek og Nordby fi lial
Til sammen har vi åpent hver dag unntatt 
søndag. Tlf. 64 96 23 72 (Ås) og tlf. 
959 51 900 (Nordby, på Vinterbrosenteret)

BILVERKSTED

Aas Bilverksted A/S, Eriksen
Langbakken 12    64 94 00 68
BILEIERE: Hvorfor ikke bruke ”Nærbilverkstedet” 
i bygda? Vi utfører km-service og reparasjoner 
på alle bilmerker. Faste priser.

BLOMSTER OG DEKORASJONER

Ås Blomster
Moerveien 6    64 94 12 36

BYGGEVARE
MAXBO Ås
Brekkeveien 19, tlf. 64 97 47 80, faks 64 97 47 81
Trelast, byggevarer, dører, vinduer, 
garderobe/kjøkken, maling.

FRISØRER - DAME/HERRE

Hårstudio 1095
Moerveien 2    64 94 10 95

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

HELSEKOST

Kamille Helsekost og kaffebar
Rådhusplassen 2 C     64 94 08 00
Midt i Ås sentrum! 

HELSE OG VELVÆRE

Hverdagsluksus – for en bedre hverdag  
Raveien 2 i Ås sentrum, 2. etg      413 49 822
Klassisk massasje m/ laserbehandling, aroma- 
massasje – antistressbehandling, muskelstimulator 
– ørelysbehandling.     www.hverdagsluksus.net

Salong 9, Brekkeveien 5     64 94 04 13
Fotpleie, ansiktsbehandlinger, manikyr, voksing, 
massasje og akrylnegler. www.salong9.no 

HÅNDVERKERE

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

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

INTERIØR

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

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

JORDMOR

Annett Michelsen     911 35 380
Torderudveien 25   
Privatpraktiserende jordmor
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KONSULENTER

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

RENHOLDSTJENESTER

Vinterbro Renhold AS 943 19 740
Flyttevask, visningsvask, vindusvask, 
kontorvask.

www.vinterbrorenhold.no

SERVERING & CATERING

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

SPESIALFORRETNINGER I SENTRUM

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

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B    64 94 00 07

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

Tannlegene Høyvik
Skoleveien 2   64 94 09 51

UTLEIE

Smebøl gård

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

Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger     950 09 825

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

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

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

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

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste 
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Erling Fløistad, Svend-
Kristian Martinsen, Arve Skutlaberg, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke, Halvor Aarrestad. 
Korrektur for dette nummeret: Tor Kristian Tveter. Adresse: Ås kirkekontor, Sagaveien 3, 
postboks 224, 1431 Ås. E-post: as.menblad@online.no. 
Regnskap: Oddvar Moen, Moerveien 8 B, 1430 Ås. Bankgiro: 1602 59 75417. Opplag: 7100. 
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås. Trykk og innbinding: 07 Gruppen AS. 
Leveringsfrist neste nummer: 3. november 2015.

Flyttevask, visningsvask, vindusvask, 
kontorvask.

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

Vinterbro Renhold AS
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SLEKTERS GANG

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

Vi ønsker å gi den beste hjelp 
og veiledning

ÅS

Døpte
William Laurendz Bogstrand
Tora Odin Bolstad (døpt i 

Hegge kyrkje)
Inga Kristin Frogner (døpt i 

Frogn kirke)
Snorre Alexander Svendby 

Grønvold
Celina Vår Heum
Colin Husborn
Julie Løken
Sandra Nessestrand

Døde
Hans Birger Bergersen
Arne Haga
Asmund Ekern
Unni Sofi e Dahl Grue
Anne Karin Norheim
Hans Sevatdal
Astrid Bremer Skytterholm
Kjell Walter Svendsen

Viet
Helen Kristine French og Knut 

Ellekjær

KROER

Døpt
Nora Amalie Skancke Birkemo

NORDBY

Døpte 
Timon Glosimot
Ingrid Kvæstad
Othilie Kvæstad
Jakob Solberg Swahn
Aslak Herberth Skjervik 

Thoresen.

Viet 
Kari Gjersrud og Mikael 

Berven Kristiansen

Døde
Erling Henry Syversen
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagavn. 3,
postboks 224, 1431 Ås. 
Tlf. 64 96 23 40. Fax 64 96 23 39 

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

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

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

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

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

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

Prestene:
Sogneprest i Ås: Georg Børresen.

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

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

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

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

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

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

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

Kroer menighet:
Menighetsrådets leder: Asbjørn Rønning,  

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

Tlf.: 481 99 812. E-post: a-chrigr@online.no
Kirketjener/klokker:  Helge Karl Nyhamn

Tlf.: 410 00 039. E-post: helge.karl@gmail.com
Kroer kirke, Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf.: 64 94 36 05.

Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Halvor Aarrestad.

Granveien 6A, 1430 Ås. Tlf. priv.: 64 94 21 32.
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 KIRKE

25. oktober, Bots og bønnedag, Luk 18, 
9-14

Ås arbeidskirke kl. 11: Folkedansgudstje-
neste. S.A. Bakke. Jonas Aune. Søndags-
skole under gudstjenesten.

Nordby kirke kl. 18: Keltisk messe. 
S.A. Bakke. H.V. Wang. Menighetsfest 
kl. 19, der Lars Peder Holm deltar. 

Torsdag 29. oktober 
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. Ø. Spilling

1. november, Allehelgensdag, Matt 5, 13-16
Ås kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste. 

H.E. Fagermoen. J. Grolid. Ås kirkekor.
Kroer kirke kl. 11: Allehelgensguds-

tjeneste. S.A. Bakke. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Allehelgensguds-

tjeneste. Silje K. Nygård. H.V. Wang.

8. november, 24. søndag i treenighetstiden, 
Luk 12, 35-40

Ås arbeidskirke kl. 11:  Gudstjeneste for liten 
og stor. Misjonsmesse. Anne Mathilde 
Klare, J. Grolid. Ås barnekantori.

Nordby kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Silje K. Nygård. H.V. Wang.

15. november, 25. søndag i treenighetstiden, 
Matt 14, 22-34

Nordby kirke kl. 11: Høymesse. 
Silje K. Nygård., H.V. Wang.

Ski nye kirke kl. 11: Tro og lys-gudstjeneste
Kroer kirke kl. 18: «Syng høst» -afrikansk 

messe. Gudstjeneste for liten og stor. 
H.E. Fagermoen, A.C.P. Grolid. Kroer 
AdHoc. Markering av Global uke.

Ås kirke kl. 18: Ungdomsgudstjeneste - for 
alle. K.H.K. Moe. J. Grolid. Markering 
av Global uke.

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

Onsdag 18. november
Ås arbeidskirke kl. 11.30: Åpent Hus. 

Nattverdsgudstjeneste. J. Grolid.

22. november, Domssøndag / Kristi 
kongedag, Matt 25, 1-13

Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste. Dag-
Kjetil Hartberg. Jonas Aune. Søndags-
skole under gudstjenesten.

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

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

29. november, 1. søndag i advent, Matt 
21, 10-17

Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. H.E. Fager-
moen. J. Grolid.

Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste for liten 
og stor. Babysang deltar. A.C.Nylænder. 
A.C.P. Grolid.

Nordby kirke kl. 11: Lys våken-guds-
tjeneste for Ås, Nordby og Kroer. T.B. 
Holby. K.H.K. Moe. U. Bergroth-Plur. 

6. desember, 2. søndag i advent, Joh 16, 
21-24

Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste. S.A. 
Bakke. Søndagsskole med juleverksted 
og julegrøt etter gudstjenesten!

Ås kirke kl. 18: Lysmesse med speiderne. 
S.A. Bakke. Håkon Andersen.

Kroer kirke kl. 19.30: Lysmesse. Presenta-
sjon av konfi rmantene. A.C. Nylænder. 
J.M. Ågedal. A.C.P. Grolid. Kroer 
AdHoc.

Nordby kirke kl. 18: Lysmesse. K.H.K. 
Moe. T.B. Holby

Lørdag 12. desember
Ås arbeidskirke kl.14: Tro og lys.
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