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Prestens hjørne
Godt nytt år!
I kirkeåret er vi inne i det som kalles
åpenbaringstiden. I denne perioden følger
vi Jesu offentlige gjerning etter at han ble
døpt av Johannes i Jordan. Vi er innom Jesu
under, og vi får høre om det mest sentrale i
Jesu forkynnelse.
Så hva er egentlig det mest sentrale i
Jesu forkynnelse? Her kan man ende opp
med mange ulike svar. Hva ville du svart?
Jeg tror jeg vet hva jeg ville svart: kjærlighet og fellesskap. Fellesskap med Gud og
med hverandre. Jesus lot seg ikke døpe av
Johannes fordi han trengte en ny start eller
fordi han trengte å bli omvendt. Jesus lot
seg døpe til fellesskap med oss. I dåpen
gjorde Gud seg til ett med oss, og Jesus
viser dermed at han er et menneske i kjøtt
og blod, akkurat som oss. Gud valgte fellesskapet med oss. Han valgte å bli en av oss.
Gjennom fellesskap mellom mennesker,
kan kjærligheten åpenbares. Kjærligheten
til Gud, og ikke minst: Kjærligheten til våre
medmennesker.
Per Fugelli kaller det å være «fellesskapt».
Vi er skapt til å være mennesker sammen
med andre mennesker. I disse fellesskapene
erfarer vi oss selv, Gud og hverandre. Vi
speiler Gud for hverandre. Og måten vi gjør
dette på, er det viktigste vi kan lære av Jesu
sentrale forkynnelse: Nestekjærlighet og
respekten for mennesker, og tanken om at
hvert enkelt menneske har like stor verdi.
Men selv om vi vil fremheve alles likeverdighet, så er det mennesker i dag som
ikke behandler sine medmennesker som

Silje Mathea Kleftås Nygård, foto: Hanne Marie
Frostlid.

likeverdige. Vi ser det om vi ser utover
landegrensene våre. Land på land stenger
grensene for flyktninger som søker trygghet og et bedre liv i Europa. Krig, flukt og
død har vært en del av menneskehetens historie så langt vi kjenner den, og som regel
er det de svakeste som må svi mest. I kirka
tror vi på en Gud som vet hvordan det er å
være menneske, inkludert å være flyktning.
Foreldrene til Jesus måtte flykte til Egypt
da han var barn. Og da familien til Jesus
vendte tilbake, vendte de tilbake til et land
som var hærtatt av romerne.
Og vi, vi kan komme inn i en kirke og
være oss selv. For vi blir møtt av en Gud
som forteller oss at vi er alle like fremfor
Ham. Vi er like verdifulle, verdige og
elsket, alle som en. Og i dette fellesskapet
er det godt å være. Og det er dette fellesskapet som kan inspirere oss til å invitere
til gode fellesskap.
31. januar er min siste arbeidsdag her i
Ås. 1. februar begynner jeg som kapellanvikar på Nesodden. Jeg vil gjerne takke for
at jeg har fått blitt en del av fellesskapene
her. Dette har vært et godt sted å være!
Silje Mathea Kleftås Nygård, prestevikar

Om forsida: Kirkens nødhjelps Fasteaksjon foregår i år fra 13. til 15. mars. I Ås menighet går vi fra dør til
dør tirsdag 15. mars fra kl 18 til 21. Ta godt imot bøssebarerne og husk kontanter. Hva pengene fra årets
innsamling går til kan du lese mer om på nettet: www.fasteaksjonen.no.
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Flyktningguide og leksehjelp for flyktninger
Som kjent har det kommet mange flyktninger til Norge i det siste, ikke minst fra
Syria, men også fra andre land. De aller
fleste av disse ønsker å integreres i det
norske samfunn så fort som mulig. Selv om
viljen er stor, byr det på mange utfordringer
å etablere seg i et nytt land som kan være
svært forskjellig fra hjemlandet. Flyktninger møter både språklige, praktiske og
andre utfordringer i hverdagen.
Bli flyktningguide
Da er det fint å ha kontaktpersoner blant
lokalbefolkningen som kan hjelpe og veilede
de nyankomne. Røde Kors har i mange år
organisert en ordning med flyktningguider.
Dette er mennesker som møter flyktninger
eller flyktningfamilier for sosialt samvær
og med veiledning og hjelp til å orientere
seg i det norske samfunnet. Dette har for
mange flyktninger medført en smidigere
integreringsprosess. Ofte blir også flyktningguiden og flyktningen venner for livet.
Også i Ås har mange hatt glede av flyktningguide-ordningen. Lokalt administreres
den av Vestby og Ås Røde Kors. Hjelpekorpset har rekruttert og arrangert kurs for
flere flyktningguider, og mange flyktninger
i Ås kan fortelle at dette har vært til stor
hjelp for å bli integrert. Noen får hjelp til
yrkes- og utdanningsvalg, andre til å bli
medlemmer av frivillig arbeid osv.
For å bli flyktningguide må man gjennomføre et kurs i regi av Røde Kors. For
tiden er kursene fulltegnet, men behovet er
der, og det vil bli arrangert nye kurs igjen
om ikke så lenge. Vi anbefaler lesere om
å lese mer om dette på nettsidene til Røde
Kors og kontakte den lokale foreningen
om tidspunkt for nye kurs (https://www.
rodekors.no/distriktsider/akershus/lokalforeninger/vestby-og-as/).

Leksehjelp
Røde Kors tilbyr også leksehjelp til elever
med flyktningbakgrunn, både ved Voksenopplæringen i Ås, og ved Ås ungdomsskole.
Både NMBU-studenter og andre Ås-folk
er leksehjelpere. Utover våren og til høstsemesteret er det behov for flere. Så det er
bare å melde seg! Ta kontakt med Vestby
og Ås Røde Kors, enten via nettsiden deres
eller Facebook.
Atle Eikeland,
prostidiakon i Søndre Follo

Konfirmanter som deltok på fasteaksjonen i 2015.

Fasteaksjonen i Ås
Fasteaksjonen er kirken in Norge sin årlige
nasjonale dugnad for å hjelpe mennesker i
nød rundt om i hele verden.
Blir du med på en solid dugnad for
kirkens bistandsarbeid? Kontakt aksjonsleder Solveig Nielsen, telefon 480 68 510.
Husk å ha kontanter i huset 15. mars, og ta
vel imot bøssebærerne. I Ås starter aksjonen fra Arbeidskirken kl 18.
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Ås Ten Sing sang for konfirmanter, stolte foreldre og resten av menigheten under konfirmantpresentasjonen
i Ås kirke søndag 10. januar. Som vanlig presenterte koret dyktige sangsolister: Tora Skiaker Aschjem, Sofie
Sleipnes og konfirmant Viktoria Jakobsen. Tonje Cecilie Stordalen dirigerer Ås Ten Sing. Ungdomsleder
Torbjørn Søndenå trakterte flygelet.

Konfirmantpresentasjon i Ås

Under gudstjenesta i Ås kirke søndag 10.
januar ble årets konfirmanter presentert.
Hele 54 unge har meldt seg på. Det er like
mange som i fjor (kateketens forklaring),
men kirkekonfirmantene utgjør i år en
litt større andel av ungdomskullet (sokneprestens utlegning). I tillegg til den vanlige
undervisningen, er noen konfirmanter med
4

i Ten Sing, andre i Klubben eller på Kristen
idrettskontakt (KRIK). I Kroer menighet
er det i år 5 konfirmanter. De ble presentert under lysmessa før jul. Kateket Jenny
Marie Ågedal og sokneprest Georg Børresen har ansvar for konfirmantopplegget i
Ås og Kroer.
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Arve Skutlaberg

Ten Sing Norway

Ungdom og psykisk helse

Ten Sing Norway var på besøk hos Ås Ten
Sing 9. desember. De lærte oss en ny sang
og en dans. En tradisjon på Ten Sing er å
leke mye. Vi var veldig heldige som fikk
besøk. Det var hyggelig og lærerikt. Noen
av oss fikk også lederopplæring. Alt i alt
var dette en vellykket øvelse.

Som nevnt i forrige nummer av Menighetsbladet, ble det før jul arrangert kurs for
ungdomslederne i Ås menighet om Ungdom og psykisk helse. Initiativet kom fra de
deltidsansatte lederne i Ten Sing og Klubben som ønsket å lære mer om hvordan de
skal møte ungdom som sliter psykisk. Det
ble en interessant og spennende samling
med god dialog og kunnskapsutveksling. I
tillegg til undertegnede deltok helsesøster
Anne Bentzrød og psykolog Cecile O`Toole
på kurset. Innsatsen ungdomslederne gjør
betyr mye for de unge. En leder må se hver
enkelt og være et medmenneske. På kurset
ble det også gitt informasjon om hvordan
hjelpeapparatet er bygd opp, og hvor ungdomslederne skal henvende seg for å få råd
og hjelp. Samlingen ble meget vellykket, og
bør blir et fast innslag for kursing av ungdomsledere.

Ås Ten Sing
på Moer sykehjem
16. desember var vi så heldige at vi fikk
synge på Moer sykehjem. Vi framførte sju
sanger og de på Moer var veldig fornøyd og
sa at vi er hjertelig velkommen i år også.
Etterpå dro vi opp til Ås arbeidskirke for å
ha en liten juleavslutning. Det ble mye god
mat og godt drikke. Vi lekte mye, og når
vi skulle runde av for kvelden, var det flere
som ikke ville dra hjem.

Grøtkveld
11. desember var det klart for Klubbens
årlige grøtkveld. Det var mange som kom,
og vi hadde det veldig hyggelig. Innimellom grøtspisingen fikk vi også tid til en god
prat. Tradisjonen tro fikk vi tid til leken
Paven og Pavinnen.
Lise Marit Hustad

Lokallag for Mental Helse
Ungdom
Flere innser at man må ta ungdoms mentale helse på alvor. Organisasjonen Mental
Helse Ungdom startet i desember 2015 et
lokallag i Ås. Det er åpent for både lokal
ungdom og studenter ved NMBU. En spørreundersøkelse avdekket at mange studenter
føler seg ensomme. Lokallaget er åpent for
alle. Den starter opp med ulike aktiviteter i
løpet av vårsemesteret. Informasjon finner
man på Facebook-siden Mental Helse Ås.
Gruppen kan også kontaktes på e-post:
aas@mhu.no. Dette er et godt initiativ!
Atle Eikeland,
prostidiakon i Søndre Follo
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Ås menighets misjonsprosjekt
Kan vi snart vende hjem til egen jord?
Fra Ås menighets misjonsprosjekt Green
LiP i Vest-Etiopia
Termitter er et stort problem i Etiopia.
Kan utarmet, termitt-infisert jord bli gjort
fruktbar igjen? Nei, de fleste på landsbygda
i Etiopia tror ikke det er mulig. Eller kan
det være verdt et forsøk? Ahmed Mohammed (35) and Abdusalem Mohammed (38)
er bønder fra landsbyen Shombola i VestEtiopia. De siste årene har de ikke bodd
i landsbyen sin fordi overbruk av jorda
hadde utarmet den, og termittene hadde tatt
resten. Dermed kunne de ikke få noen ting
til å vokse, og måtte flytte.
Men jungeltelegrafen fungerer godt på
den etiopiske landsbygda. Shombola er en
av landsbyene i Mao Komo prosjektområde, og her hadde Green LiP begynt å gi
opplæring i planting av tomo-gress og bygging av terrasser for bekjempelse av termitter. Det holdes årlig slike kurs for lokale
bønder rundt om i hele prosjektområdet.
–Vi trodde ikke vi noensinne ville kunne
komme tilbake til landsbyen vår, forteller
Ahmed. –Abdusalem tilføyer: Ja, men vi
hørte av de andre i landsbyen at selv om
jorda var utarmet, kunne den gjøres fruktbar igjen. Det var nesten for godt til å være
sant!

Ahmed, Abdusalem og en venn planter tomo-gress
på den utarmede åkeren sin i Vest i Shombola i
Vest-Etiopia. Foto: Zakir Tofik.
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Ahmed og Abdusalem bestemte seg for
å prøve. Fra de andre i landsbyen hørte de
hva Green LiP hadde gitt dem opplæring
i, og de startet med å plante tomo-gress.
Håpet er at de vil kunne bruke sin egen jord
igjen i neste regntid.
Termitter og jorderosjon
Ofte starter termittproblemet med at
trevegetasjonen skades i tørkeperioder.
Deretter utarmes jorda. Bekjempelsen går
ut på å omforme landskapet med bygging
av terrasser og oppsamlingsgroper for
regnvann. Store groper, som kan romme et
par hundre liter regnvann, er effektive når
termitter skal bekjempes. Det gir tilførsel
av mye mer vann til jorda og skaper et
større tilførselsområde av vann for hver
plante. Dermed kan planter vokse selv på
steder der det i utgangspunktet er for lite
nedbør. Store regnskyll skaper heller ikke
lenger samme flom og erosjonsproblem.
Vannet i gropa får tid til å synke ned i
grunnen i stedet for å renne nedover skråningene. Termittene trives ikke når nivået
på grunnvannet heves. Vannet trenger inn
i tunnelene deres og dreper egg og larver.
Tilførsel av kompost er deretter viktig for å
øke innholdet av organisk materiale i jorda.
Det plantes så en type gress (for eksempel
tomo-gress), som termittene ikke spiser.
Skog reduserer temperaturen nede på bakken og i lufta rundt trekronene. Dermed
blir det mindre fordampning. Det er viktig
å plante trær som ikke er så vannkrevende
at jorda igjen tørker ut. Man er nå inne i
en god sirkel, og i mange områder i VestEtiopia vokser gress- og skogarealet for
hvert år som går.

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 2016

Sylvi Haldorsen

Årsmøter i menighetene i Ås
Ås menighet søndag 17. april
Ås menighet avholder årsmøte søndag 17.
april ca. kl. 12.30, etter gudstjeneste og
kirkekaffe i Ås arbeidskirke. Saker som
ønskes behandlet på årsmøtet, sendes innen
21. mars til menighetsrådets sekretær:
Linda.Janson@as.kommune.no, telefon:
64 96 23 47. Vel møtt!
Halvor Aarrestad,
leder av Ås menighetsråd

Nordby menighet søndag 28. februar
Nordby menighet avholder årsmøte søndag
28. februar ca. kl. 12.30, på Nordby
menighetssenter, etter gudstjenesten og
kirkekaffen. Saker som ønskes behandlet
på årsmøtet, sendes til menighetsrådets
leder innen 14. februar til oaardals@online.no,
tlf.: 905 18 577. Vel møtt!
Olav Aardalsbakke,
leder av Nordby menighetsråd

Kroer menighet søndag 6. mars
Kroer menighet avholder årsmøte søndag
6. mars ca. kl. 13, i Kroer kirkestue, etter
gudstjenesten og kirkekaffen.
Årsmøtesaker:
• Årsmelding og regnskap for 2015.
• Borg Bispedømmes visjon «Mer himmel
på jord»
• Kroer «kulturkirke» – Hva kan det være?
Innledning til samtale ved Alexander
Krohg Plur.
• Grønn menighet – Noen nye miljøtiltak?
• Trosopplæring – Hva betyr det for Kroer ?
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet
sendes innen 26. februar til menighetsrådets leder: skmartinsen@gmail.com, tlf.
920 55 159. Vel møtt!

DEN NORSKE KIRKE
Møtedatoer i vår
Ås kirkelige fellesråd:
Det avholdes møte i Ås kirkelige fellesråd
følgende dager kl. 19:
• tirsdag 1. mars
• tirsdag 31. mai
Det avholdes møte i arbeidsutvalget følgende dager kl. 8:
• torsdag 18. februar
• torsdag 19. mai
Ås menighetsråd:
• Tirsdag 9. februar kl. 19.
• Tirsdag 8. mars kl. 19.
• Tirsdag 12. april kl. 19.
• Tirsdag 10. mai kl. 19.
• Tirsdag 14. juni kl. 19.
Arbeidsutvalget har møte ca. 14 dager før.
Nordby menighetsråd:
• Torsdag 10. mars kl. 19.
• Tirsdag 5. april kl. 19.
• Tirsdag 10. mai kl. 19.
• Onsdag 15. juni kl. 19.
Kroer menighetsråd:
• Tirsdag 16. februar kl. 19.
• Tirsdag 5. april kl. 19.
• Tirsdag 24. mai kl. 19.

Svend-Kristian Martinsen,
leder av Kroer menighetsråd
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Trosopplæringen – barne- og ungdomsarbeidet

En førsteklasses klubb
Utdeling av 6-års kirkebok på Palmesøndag
Ås
og
Kroer
menigheter inviterer alle 6-åringer,
altså de som skal
begynne i første
klasse til høsten, til
to klubbsamlinger i
Ås kirke mandagene før påske – 7. og 14. mars. Skolestart
er en viktig begivenhet i barnets liv, og
mange 6-åringer er allerede spente på hva
som venter dem til høsten. Dette ønsker vi
også å markere i kirken. Derfor inviterer vi
til en «Helt førsteklasses klubb!» På samlingene vil barna få møte sentrale emner i
den kristne tro. I tillegg skal vi ha aktiviteter, synge og leke sammen. Og vi skal på
SKATTEJAKT i kirken!
Palmesøndag, 20. mars, er det gudstjeneste for liten og stor i Ås arbeidskirke.
Dette blir avslutningen av en Helt førsteklasses klubb, og her legger vi vekt på
påskefortellingene. I tillegg vil barna få
utdelt boken «Min kirkebok 6» som gave fra
menigheten. Barnet har kanskje fått «Min
kirkebok 4» som 4-åring? «Min kirkebok
6» inneholder bibelfortellinger, sanger og
vi møter også søsknene Bo og Nora. Nå har
Nora blitt 6 år, og skal begynne på skolen.
En ypperlig bok for barn i denne alderen.
Også de som ikke har anledning til å være
med på klubbsamlingene er velkommen til
å møte opp i kirken og motta bok. Invitasjonen kommer i posten!
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1-2-3-gudstjeneste
Søndag 3. april inviterer vi til vår årlige
gudstjeneste for 1-, 2- og 3-års dåpsbarn i
Ås arbeidskirke. Dette er en gudstjeneste
som er tilpasset de aller minste – både i
form og i lengde. Barnekoret Baluba blir
også med på å sette preg og farge på denne
gudstjenesten, så det er bare å glede seg!
1, 2 og 3 års dåpsbarn vil få en invitasjon
i posten.

Søndagsskolen
Søndagsskolen i Ås finner sted under gudstjenestene i arbeidskirken, altså kl. 11.
Noen ganger reiser vi på tur og finner på
aktiviteter også etter gudstjenesten. Dette
står i tilfelle i programmet. Ønsker barnet
ditt å være medlem i søndagsskolen, koster
det 50 kr per barn per semester. Dette settes
inn på konto 1654.20.17167. Merk med
«søndagsskolen, samt barnets navn og fødselsår». Men: Søndagsskolen er et tilbud for
alle barn som er på gudstjenestene, enten
man er medlem eller ikke.
Søndagsskolen er tilrettelagt for barn
opp til 10 år og bruker Norsk Søndagsskoleforbunds opplegg «Sprell levende». På hver
samling får vi høre en kort bibelfortelling,
så synger vi sanger sammen og har diverse
aktiviteter.
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Program for søndagsskolen:
• 14. februar: Ake- og skidag. Oppmøte
utenfor Arbeidskirken kl. 11.
• 21. februar: Søndagsskole under gudstjenesten.
• 6. mars: Søndagsskole under guds tjenesten.
• 20. mars: Påskevandringsgudstjeneste.
Søndagsskolen deltar.
• 3. april: 1-2-3-gudstjeneste. Søndagsskolen deltar.

Familiefredag
Bli med på Familiefredag! Et tilbud for hele
familien. Én fredag i måneden samles vi til
deilig middag kl. 16.30. i Arbeidskirken.
Etterpå er det en samling med sang, musikk
og bibelfortelling for barna. Den siste timen
har barna tilbud om lek, aktiviteter og hobbytilbud, mens de voksne kan ta seg en prat
over kaffekoppen. Det blir noe for enhver!
Kl. 18.30 samles vi til en felles avslutning.
Store og små, gammel og ung er alle varmt
velkommen inn i fellesskapet!
Datoene for vårens familiefredag er:
12. februar, 4. mars, 15. april og 20. mai.
Ønsker du å bli med, setter vi stor pris på en
påmeldings-SMS til 986 22 931, Øygunn,
innen onsdag før familiefredagen, slik at vi
lettere kan beregne mat. Middagen koster
kr 50 per voksen og kr 30 per barn.
Familiefredag driftes på dugnad. Vi
trenger stadig nye hender som kan hjelpe.
Har du lyst til å være med å hjelpe til på
kjøkkenet? Eller kanskje du er god på hobbyaktiviteter, ønsker å bake en kake, synge,
eller holde andakt?
Ta kontakt med Jenny kateket om du
ønsker å bidra med noe! Tlf. 64 96 23 44,
jenny.marie.aagedal@as.kommune.no.

På siste familiefredag før jul ble det arrangert
tivoli. Barna kjøpte billetter og kunne delta på
tombola, konkurrere om å strekke seigmenn lengst,
rocke rockering, pynte pepperkaker, kaste ball i
bøtte, besøke neglelakkboden eller få ansiktsmaling. Familiefredag ønsket at billettinntektene skulle
gå til Kirkens Nødhjelps arbeid for flyktninger i
Europa. 2100 kroner ble samlet inn, og gitt videre
til dette arbeidet.
Hilde Fougner
(t.h.) og barna
kjøper billetter til
tivoli under familiefredag. Lene
Aase Tolo (t.v.) er
for anledningen
billettrise.

Neglelakkboden ble hyppig besøkt under tivoliet
siste familiefredag før jul. Der kunne man lakke
neglene i all verdens farger.
Tekst og foto: Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer menigheter
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Det skjer i Kroer menighet

FEBRUAR
Torsdag 4.februar

MARS
Torsdag 3.mars

APRIL

Aking på
Bjørnebekk
jordet

Torsdag 14.april

..eller tur i skogen

MAI
Torsdag 12.mai

Pølsegrill
Torsdag 18. februar

Lukeparkering
og fartsetappe
?

Torsdag 17.mars

Torsdag 28. april

Egen kjerre ?

Torsdag 26. mai
Torsdag 31.mars

B
E
A

B
E
T

AT

?????

Syng Påske
i Kroer kirke 2. påskedag
Kantor Anne Christine Pittet Grolid i
Kroer kan fortelle at det blir Syng Påskegudstjeneste i Kroer kirke 2. påskedag kl.
18. Dette er en fellesgudstjeneste for de
tre menighetene i kommunen. Se nærmere
omtale i neste nummer av Menighetsbladet.
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Velkommen til babysang
Fredag 1. april kl. 11–13 starter vi opp babysang i Kirkestua i Kroer. Først synger vi ca.
en halvtime. Deretter blir det tid til mat og
prat. Vi har felles lunsj med brød, pålegg, te
og kaffe. Tilbudet er for barn fra 0 til 1 år,
sammen med mor eller far. Vi synger gamle
og nye barnesanger, regler og rim. På noen
av sangene bruker vi rytmeinstrumenter
som er formet som frukt og grønnsaker!
Vi har også er par sanger som handler om
sola og én om havet. Vi bruker forskjellige stoffer o.l. for å illustrere sangene. På
noen av sangene har vi også bevegelser
og dansetrinn. Babysambaen er alltid like
populær, slik som også leken Bom Chicka
Bom. Babysangdager: 01.04., 08.04., 22.04.,
29.04. og 06.05. Lunsjen koster kr 30 per
gang. Påmelding til Anne Christine på tlf.
481 99 812, eller møt opp i Kirkestua!
Tekst og foto: Anne Christine Pittet Grolid,
kantor i Kroer

Mia Nathalie på babysang i Kroer.

Flerspråklig markering av Bibeldagen
Prostidiakon Atle Eikeland, vikarprest
Silje Mathea Kleftås Nygård og Kroer
menighetsråds Asbjørn Rønning knyttet
gode kontakter på Bjørnebekk asylmottak i forbindelse med «Afrikansk messe» i
høst. På Bibeldagen, 24. januar, leste Emad
Alzeght fra Syria og Bjørnebekk, bibelteksten på arabisk, mens Elizabeth Shikoswe Hougsnæs fra Zambia, fastboende i Ås,
leste på tonga, ett av mange språk i Zambia.
Dette var mer uforståelig enn gresk for oss
nordboere, men vi fikk virkelig demonstrert
at Bibelen er verdenslitteratur.
– Ikke glem å få med at Karen Marie
Omholt deltok med vakker solosang, kommenterer kantor Anne Christine Pittet
Grolid. – Musikk og sang er jo et internasjonalt språk, og vi satset litt ekstra på
det i denne gudstjenesten.
Etterpå var det kirkekaffe med god
anledning til å bli kjent med tekstleserne,
asylsøkere fra Bjørnebekk og bygdefolket.
Takk skal dere ha for at dere stilte opp og
ga oss et videre perspektiv.
Tekst og foto: Svend-Kristian Martinsen
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Det skjer i Nordby menighet
Konfirmantpresentasjon i Nordby

Konfirmasjonsundervisningen i Nordby
startet lørdag 23. januar, og de unge håpefulle ble presentert for menigheten under
gudstjenesten 24. januar (bildet over). I år
har det meldt seg 46 konfirmanter. Konfirmasjonsgudstjenestene er lagt til helga
3.–4. september.
Det er ungdomsprest Knut Helge Kråkenes Moe og kateket Timea Bakay Holby
som står for undervisninga. De får også
hjelp av ungdommer som har gått på MILK
ledertreningskurs. På bildet til høgre preker
Knut Helge under presentasjonsgudstjenesten. Kirka var helt fullsatt. Mange av
konfirmantene stilte med foreldre, søsken
og andre medlemmer av familien. Etterpå
var det det kirkekaffe med foreldremøte,
intet mindre!
– I år skal vi følge det nye konfirmantopplegget fra IKO som heter Delta Konfirmant, sier Timea til Menighetsbladet. – Det
legger ekstra vekt på at konfirmantene
deltar aktivt og får troserfaring gjennom
gudstjenester, på leir eller ved deltakelse i
12

diakonalt arbeid. Opplegget inneholder 19
samlinger med 9 moduler. Hver samling er
bygd opp med inngang (samtale, bilde som
forbereder temaet), film med dukker som
aktualiserer dagens tema, spørsmål til samtale, aktiviteter og Bibelstoff. Vi skal ikke
følge opplegget slavisk, men plukke gode
idéer fra det. Film og bilder som innledning
til temaer, fungerte veldig bra.
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Arve Skutlaberg

Kirketreff
Velkommen til Kirketreff i Nordby kirke
torsdager kl. 12. I kirken er det sang, musikk
og andakt, før vi spiser formiddagsmat på
Menighetssenteret. Vi avslutter kl. 13.30.
Det blir Kirketreff på følgende torsdager:
4. februar, 18. februar, 3. mars, 17. mars, 31.
mars, 14. april, 28. april, 12. mai og 26. mai.
Velkommen!
Nordby menighet,
Anne-Lise Røed

Babysang
– Vi startet opp et nytt babysangkurs 14.
januar, sier kateket Timea Bakay Holby til
Menighetsbladet. – Vi holder til på Nordby
menighetssenter, fra kl.12 til 13.30. Kurset
går over 4 torsdager. Vi planlegger å kjøre
ett kurs til, i april-mai. Se informasjon om
dette i neste nummer av Menighetsbladet.
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. Velkommen!

Fastelavnssøndag med
karneval og feiring av 10-års
dåpsdag
Er du ca. 10 år og ble døpt for 10 år siden?
Da inviteres nettopp du til å feire dette
Fastelavnssøndag, 7. februar, i Nordby
kirke kl. 11. Da lager vi nemlig karnevalsgudstjeneste!
Dette er et prosjekt som vi startet opp i
fjor. Vi markerer at barna ble døpt for 10 år
siden. Vi feirer dåp og samtaler om dåp ved
hjelp av en dåpshanske – fortellingshanske.
Vi bruker symboler for å forklare hva dåpen
handler om. Barna får også et gripekors.
Nordby barnegospel deltar. Dette er en
høytidelig familiegudstjeneste, med fest på
Menighetssenteret etterpå. I år kombinert
med karneval også, så vi håper at oppslutningen blir god. Velkommen! Og at påmelding skjer til timea.holby@as.kommune.no

Nordby barnegospel
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 Menighetssenter.
Ingunn Westborg er dirigent.
Timea Bakay Holby,
kateket

Foto: Timea Bakay Holby
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Det nye Menighetsrådet i Nordby: F.v. Olav Aardalsbakke (leder), Cathrine Wilhelmsen, Torbjørg Refsnes
Jørgensen, sokneprest Sigurd A. Bakke, Sissel Samuelsen, Tom Møller, May Østeby Aardalsbakke, Bente
Haukalid Jønvik og Kåre Lauvli. De tre sistnevnte er varamedlemmer. Randi Røyrvik Sandsmark og Jorunn
Irene Knutsen (vara) var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Timea Bakay Holby.

Smak av retreat i fastetiden
20.-25. februar
Vi inviterer til stillhet i fastetiden på vandring mot påske.
Lørdag 20. februar kl. 10-14
Stille dag i Langhus kirke.
Tema: Guds Hellige Ånd. Det er mulig å
bare være med på denne dagen. Eller denne
dagen kan være innledning til de neste
dagene. Det vil bli gitt informasjon om
opplegget for Retreat i hverdagen.
21.-25. februar: Samtaler enkeltvis
Dette betyr at man setter av en halv time
hver dag til stillhet og egen bønn. Deltakerne får 3 samtaler (á ca. 30 minutter) med
en veileder. Fokuset er å reflektere over det
som skjer i bønnetiden. Det vil bli gitt en
innledning til opplegget, og man får veiledning underveis om hva man skal gjøre. Det
er mulig å melde seg på samtalene uten å
være med på lørdag i Langhus kirke og /
eller torsdag kveld i Nordby kirke.
Torsdag 25. februar kl. 18-20
Avslutning i Nordby kirke.
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Retreat på Tomasgården
Vi inviterer til retreat på Tomasgården 16.–
19. juni. Omtale kommer i senere nummer
av Menighetsbladet. Pris ca. kr 2300.
Påmelding til sokneprest Sigurd A. Bakke,
e-post sigurd.bakke@as.kommune.no, eller
tlf: 990 15 790.

Tro og erfaring
Temasamlinger om spiritualitet i Ås kirke
for Søndre Follo. Vi fortsetter serien om
Tro og erfaring med to temasamlinger:
Lørdag 6. februar i Ås kirke kl. 11
Hvordan er det mulig å leve et liv i kontinuerlig bønn? Innledning ved Sr. Anne-Lise
(Strøm) fra Lunden kloster.
Lørdag 9. april i Ås kirke kl. 11
Tillitens vei. Innledning ved Ellen Merete
Wilkens Finnseth. Hun er religionsviter,
skribent og forfatter av boka «Nattsyn, en
vandring med Job».
Hver samling varer til kl. 14.15, med
enkel servering, innledning, samtale, stillhet og nattverd. Inngangspenger kr 50.
Påmelding: til sokneprest Sigurd A. Bakke:
e-post: sigurd.bakke@as,kommune.no, tlf.
990 15 790. Velkommen!
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Misjonsprosjekt
i Nordby menighet
Søndag 10. januar hadde vi besøk av Tore
Laugerud som er prest og seksjonsleder
i organisasjonen Areopagos. Han hadde
preken over Johannes 1,29-34, og knyttet
budskapet der til vårt nye misjonsprosjekt
i Nordby menighet: Jesus, Guds lam som
bærer bort verdens synd, og Guds levende
ånd i oss som skaper nytt liv. Som kristne
har vi opplevd og erfart dette. Vi skal ut og
vitne om dette i verden og i det offentlige
rom her hjemme. Erfaring og opplevelse gir
troverdighet.
Vårt misjonsarbeid skal støtte evangeliets fremgang i Kina. Det var rørende å
høre hvordan kinesiske kunstnere gir et
sterkt vitnesbyrd gjennom sin kunst ved
å bruke kristne symboler. Det skjer allerede. Gjennom enkle bønnepraksiser som
Kristuskransen, tidebønner, Kristus bønn,
åndelig veiledning og retreat skal mennesker føle seg renset, fornyet og elsket av Gud.
På gudstjenesten sang vi også salmen som
grunnleggeren av Areopagos, Karl Ludvig
Reichelt, skrev i 1912: Din rikssak, Jesus,
være skal (nr. 691 i salmeboken).
På kirkekaffe etter gudstjeneste fikk vi
høre om Karl Ludvig Reichelt. Han reiste til
Kina i 1903 og oppdaget at forkynnelse og
undervisning ikke skapte kommunikasjon
med befolkningen. Han så at det trengtes
nye måter å forkynne evangeliet på, og
bygde sin misjonsvirksomhet på Paulus’
tale på Areopagos. Gud er tilgjengelig for
alle som søker ham, uansett hvilke land vi
bor i eller hvilken kultur vi hører til. Og han
viser nye veier.
Vi fikk høre om utfordringene som kinesiske prester har: dårlig økonomi, mangel
på teologisk litteratur, utdanning av prester,
konkurranse fra andre religioner og sekter
som vokser, kontroll fra myndighetene og
hardt arbeidspress. Areopagos støtter arbei-

det på utdannings- og retreatsenteret Tao
Fong Shan i Hongkong (fjellet der Kristusvinden blåser). Her arbeides det med
religionsdialog, kursvirksomhet, kristen
åndelighet, erfaringsutvikling, nettverksbygging, veiledning og retreat. Det er også
senter for kristen kunst! Antall deltakere på
kurs og retreat vokser hvert år. I fjor var det
150 deltakere.
Misjonsprosjektet i Nordby menighet skal
støtte Areopagos’ arbeid på Tao Fong Shansenteret. Vi får rapporter om arbeidet, samler inn penger og har misjonsgudstjeneste
med kirkekaffe engang i året. Kanskje blir
det kinesisk kveldsarrangement på Menighetssenteret eller en studietur til Tao Fong
Shan i Hongkong, i fremtiden?
Tekst og foto: Timea Bakay Holby,
kateket i Nordby menighet

Tore Laugerud, leder i Nordby menighetsråd, Olav
Aardalsbakke (t.v.) og sokneprest Sigurd A. Bakke
(t.h.) skriver avtale om misjonsprosjekt for Areopagos i Nordby.
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Kirkevergens hjørne
Nytt år og nye muligheter! Både for gode
eksisterende tiltak som videreføres, og nye
prosjekter som skal i gang. Her kommer litt
informasjon om noe av dette:
Utvendig vedlikehold Ås kirke
Ås kirke er snart 150 år, og det er behov
for arbeid flere steder på kirkebygget. Vi
ser skader på murverket, spesielt på tårnets
ytterside. Kobbertekkingen på spiret har
nådd sin alder, og det er registrert betydelige
lekkasjer inne i tårnet. Taket har dessuten
en deformasjon på sydsiden. Årsaken til
dette er ikke utredet, men taktekkingen har
nådd sin levealder og bør uansett utbedres.
Fellesrådet er derfor glade for at kommunen på 2016-budsjettet har bevilget penger
til nødvendig vedlikeholdsarbeid. Prosjektet ble lagt ut på anbud i Doffin før jul. I
skrivende stund foretas de siste vurderingene av tilbyderne, før kontraktinngåelse.
Arbeidet skal etter planen foretas i perioden
april til september 2016. Kirken skal være i
bruk i hele perioden.

omfattende kampanje for å få registrert
inn alt kirkeinventar. Alt permanent og
midlertidig kirkelig inventar og utstyr
skal fotograferes og registreres inn i en
nasjonal database for kirkebygg. Mye av
registreringsjobben er gjort hos oss, men
vi mangler oppdaterte fotografier av noe av
inventaret. Er du en god hobbyfotograf og
har lyst til å gjøre en liten dugnadsjobb med
dette? Ta i så fall kontakt med kirkevergen.
Sommerstell på graver
Selv om snøen ligger vakker og innbyr til
skiturer, har vi startet forberedelsene til
sommerstell av graver og kirkegårder. De
som tidligere år har bestilt stell av graver,
får brev fra oss med spørsmål om de
ønsker å videreføre dette i år. Rundt pinse
plantes sommerblomstene ut. Vanning og
stell ivaretas gjennom sommeren. Kontakt kirkekontoret innen 15. mai dersom
du ønsker å bestille sommerstell av graver
for sommeren 2016. Tlf.: 64 96 23 30 eller
e-post: heidi.sire@as.kommune.no.
Astrid Holmsen Krogh,
kirkeverge i Ås

Utvidelse Nordby kirkegård
Kommunen har på 2016-budsjettet bevilget
midler til utvidelse av Nordby kirkegård.
Den ble sist utvidet i 1992. Da ble det overdratt 3 dekar jord fra Østre Nordby til Ås
kommune, og denne overdragelsen var å
betrakte som 1. byggetrinn i henhold til vedtatt reguleringsplan for utvidelse av Nordby
kirkegård. Nå er det et stort behov for ny
utvidelse. Med den nye bevilgningen kan
Fellesrådet starte 2. byggetrinn, i henhold
til reguleringsplanen. Utvidelsen omfatter
ca. 7 dekar.
Registrering av kirkeinventar
Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige
virksomheter (KA) har igangsatt en landsFoto: Erik Sundheim
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Linda Janson
– ny menighetskoordinator på Kirkekontoret
Ved årsskiftet gikk Linda Janson (38) inn
i stillingen som menighetskoordinator på
Kirkekontoret og overtok etter Hanne-Marit
Kjus Pettersen. Linda er Ås-jente, oppvokst
på Rustad-feltet. Etter videregående var
hun fast bestemt på å bli lærer, men etter et
år med lønn var det mer fristende å jobbe
videre. Da ble det finans i Oslo helt fram
til 2015. Etter et kortvarig vikariat i Vestby
kommune, så hun stillingsannonsen på
Kirkekontoret, søkte og fikk den.
– Her er det hverken finans eller byggesaker, hva tenker du om de nye arbeidsoppgavene dine?
– Så langt virker det spennende med
mange nye og forskjellige oppgaver, og så
har jeg allerede fått god kontakt med mange
hyggelige medarbeidere og mennesker med
ulike oppgaver i menighetene, sier Linda.
– Jeg var mett av finans, trengte forandring,
så jobb i Ås sentrum uten reisevei må bli
drømmen for meg.
Hun kan videre fortelle at Arbeidskirken
blei bygd da hun gikk i 1. klasse på Rustad
og at Halvor Nordhaug var konfirmantpresten hennes. – Det er jo ganske spesielt å
tenke på at han nå er biskop.
Det kan ikke være tvil om at Linda
Janson har vært svært idrettsaktiv og er
samtidig et organisasjonsmenneske. Hun
har vært aktiv håndballspiller i nesten 30
år, er 4H plakett-vinner, og de siste åra har
hun påtatt seg oppgaven med å være lagleder for A-laget i Ås fotball. Det må dras
ut av henne at økonomien der har gått fra
minus til pluss i hennes «regjeringstid». Så
har hun hatt ansvaret for A-lagets treningstur til Tyrkia i 2015. I år er det ny utflukt i
påsken, denne gangen til Portugal.
Stillingen som menighetskoordinator
medfører også saksbehandlingsoppgaver.
Linda overtar mange av de oppgavene Svein

Linda Janson overtok som menighetskoordinator i
Ås etter Hanne-Marit Kjus Pettersen ved årsskiftet.
Etter at Linda hadde installert seg der, hadde
hun bevisst ventet med å skru ned navneskiltet på
kontordøra slik at dette bildet kunne tas. Linda
ønskes hjertelig velkommen i ny jobb, der hverken
skrutrekker eller andre typer verktøy vil høre med
til hennes daglige jobb-redskaper.

Rindal har hatt i Arbeidskirken og hun skal
være fast sekretær før Menighetsrådene i
Ås og i Kroer.
– Har du noen ønsker for jobben nå når
du får spalteplass i Menighetsbladet?
– Det må være at folk kommer på besøk
til meg her på kontoret slik at jeg kan
etablere den samme gode kontakten som
Hanne-Marit hadde med alle. Det er jo fortsatt stort behov for frivillig innsats for kirke
og menighet, og det er mye lettere å få til
et godt samarbeid når vi kjenner hverandre.
– Under konfirmantleiren på Solbukta,
fikk to av oss i oppdrag å skrive rapport til
Menighetsbladet, sier Linda. Den har jeg
tatt vare på. Et kort utdrag kommer her:
«Da klokken nærmet seg midnatt, hadde
vi aftenstund med mye sang og en bønn.
Halvor var en aktiv prest, han spilte gitar
og sang med en nydelig røst under hele
leiren. Da det nærmet seg ‘bysse lulla-tid’,
fikk vi streng beskjed om å være stille, men
den som pratet mest var Solveig Nielsen,
menighets-sekretæren. Hun gikk fra rom til
rom og spiste godterier».
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
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Ås kirkeakademi
Tirsdag 16. februar
kl. 19.30 i Ås kulturhus. Da kommer
pastor Egil Svartdahl
for å snakke om temaet Ett hus – mange
rom. Om kirkens enhet og mangfold. Elever
fra Ås kulturskole står for det kunstneriske
innslaget. Inngangspenger kr 50.
Vi har Bibelens ord på at kristne forstår
stykkevis! Da er det jo en nærliggende
fortsettelse at vi forstår hver våre stykker.
Dessuten er vi mennesker så veldig forskjellige. Vi trenger forskjellige former for at
alle skal finne seg til rette. Dette må jo være
greit for kirkens Herre, siden han har skapt
oss så forskjellige. Dette behøver ikke gå
ut over enheten. Vi er én kirke som tror på
Gud vår Skaper, på Kristus vår Frelser, og
på Den hellige ånd som står for den daglige
drift. Alle andre spørsmål er sekundære.
Vi må lære oss å leve med uenighet, uten
at uenigheten skal føre til at vi frakjenner
hverandre kristennavnet.
Noen husker kanskje Egil Svartdahls
preken over dette temaet på pinsefesten på
Oscarsborg for noen år siden. Nå kommer
han altså tilbake med en utdypning.
Egil Svartdahl er pastor og predikant,
men er nok mest kjent som TV-pastor. I
mer enn 25 år har han laget programmer for
TV 2. Da han fikk utmerkelsen Medierosen
i 2005, var noe av begrunnelsen at «- han
er god til å lytte og har en særlig nærhet
til mennesker han intervjuer, og likeså til
seerne. Han er kreativ og original og samtidig dyktig til å kommunisere sitt budskap».
I 1995 fikk han Petter Dass-prisen, som gis
til «personer som har bidratt til å forene
folkeliv og tro på Gud, og til å sette den
kristne tro på dagsordenen i vårt samfunn,
på en jordnær og folkelig måte i Petter
Dass´ ånd».
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Signe og Sigbjørn Ravnåsen fra Haugeinstituttet.

Tirsdag 19. april kl. 19.30 i Ås kulturhus. «Ånd og hånd». Om Hans Nielsen
Hauge og hans etikk og ledelsesfilosofi.
Signe og Sigbjørn Ravnåsen fra Haugeinstituttet vil snakke om dette. Vi kommer
tilbake med mer informasjon om dette
møtet senere.
Det oppsatte møtet der fylkesmann
Anne Enger skulle snakke om Kirken som
samfunnsaktør, blir utsatt til 20. september.
Torunn Tangvald

17. november besøkte direktøren i Stiftelsen Fritt
Ord, Knut Olav Åmås, Kirkeakademiet. Han
snakka engasjert om behovet for ytringsfridom.
Her saman med ordstyrar Torunn Tangvald. Foto:
Arve Skutlaberg.
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Takk
En stor og varm takk og hilsen til alle de
flotte menneskene jeg har fått anledning til
å bli kjent med i løpet av min «karriere»
som menighetskoordinator i Ås og Kroer!
Det har beriket meg på mange måter, og
jeg er takknemlig for kontakten jeg har hatt
med hver og en av dere! Takk for alle gode
samtaler, spøk og latter, varme klemmer og
av og til noen tårer! Jeg ønsker Linda Janson
lykke til i det hun nå går inn i: En meningsfull og givende, men også arbeidskrevende
jobb. Ta godt imot henne!
Vennlig hilsen
Hanne-Marit Kjus Pettersen

Tro og Lys
vinter og vår 2016
Tro og Lys er en internasjonal, kristen bevegelse som arbeider for at
utviklingshemmede og deres familier, skal
finne sin plass i samfunn og kirke. Her er
programmet for våren:
• Lørdag 6. februar kl. 14 i Ås arbeidskirke.
• Søndag 6. mars kl.11 Tro og Lys-gudstjeneste i Ås arbeidskirke
• Lørdag 16. april kl.14 i Ås arbeidskirke.
• Lørdag 21.mai kl.14 i Ås arbeidskirke.
• Lørdag 11.juni kl.14. Sommeravslutning.
Ole Herman Winnem

Menighetsbladet trenger bladbud

Avtroppende leder i Ås menighetsrådet Marit
Børset Aalde (t.v.) overrekker blomster til HanneMarit Kjus Pettersen for innsatsen som menighetskoordinator. Begge har gjort en stor innsats, og
ble behørig takket under menighetsfesten
3. november. Foto: Arve Skutlaberg

Menighetsbladet trenger bladbud på to ruter
i Ås og seks ruter i Nordby:
• Drøbakveien fra Myhrerveien til Skoftestad, inkludert Myhrerveien og Gultvedt
(Ås)
• Kvestadveien/Smebølveien/Osloveien,
fra Smebølveien til Fagernes, samt
Gosenveien (Ås)
• Askehaugveien fra Toveien til Nessetveien (Nordby)
• Nessetveien fra Kjærnesveien til Nesset,
inkludert Nesset Terrasse (Nordby)
• Kjærnesveien fra Nessetveien til Nebbaveien, inkludert Kjellveien og Ekebergveien (Nordby)
• Nebbaveien fra Kjærnesveien til Nebba
Brygge (Nordby)
• Kjærnesveien fra Nebbaveien til Kjærnes
Brygge, inkludert Kjærneslia (Nordby)
• Nesset Terrasse – tidligere Bølstadfeltet
(Nordby)
Kontakt: Olav Aardalsbakke, tlf. 905 18 577
e-post: oaardals@online.no.
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Menighetsbladets grønne spalte
Visst er det håp!
Ås-rapport fra klimatoppmøtet i Paris
Klimaåret 2015 er historie. I Norge mobiliserte kirkene – også her i Ås – gjennom
Fasteaksjon, Klimapilegrim og Global uke
for klimarettferdighet. Og etter 21 år (!)
med forhandlinger, kom endelig nyheten:
En ny klimaavtale er klubbet gjennom i
Paris. Avtalen kunne vært tydeligere, mer
ambisiøs og juridisk bindende. Men den
danner likevel en unik plattform å bygge
det videre klimaarbeidet på. Og mot et bakteppe av terroraksjoner og flyktningkrise
gir det håp at verdens land klarte å enes
om en klimaavtale og samme år også vedta
FNs nye utviklingsmål.

En interreligiøs gruppe fra Norge var til
stede i Paris under første del av forhandlingene. Den har eksistert i flere år, og deltatt
på flere klimamøter og arrangementer.
Målet vårt er at vi sammen på tvers av tro,
ber myndigheter og forhandlere om å ta
klimakrisen på ytterste alvor, og vise vilje
til forpliktelse, særlig av hensyn til fattige
land og kommende generasjoner.
Vi utarbeidet en felles uttalelse
mens vi var i Paris. Denne kan leses på
www.gronnkirke.no.
Tilbakemeldinger
viser at det er mange gode og spennende
samtaler mellom deltakerne i gruppen, på
tvers av livssyn, bakgrunn og alder. Etter
planen skulle vi også hatt med oss en representant fra Sikh-samfunnet.

Den interreligiøse gruppa fra Norge: Bak (f.v.) Ingrid Næss-Holm (Kirkens Nødhjelp), Einar Tjelle (Mellomkirkelig råd for Den norske kirke), Janne Dale Hauger (Den norske kirkes Nord-Sør- informasjon), Kristine
Gran Martinsen (Norges unge katolikker), Idun Moe (Den Evangelisk Lutherske Frikirke), Susanne Lende
(Mellomkirkelig råd). Foran (f.v.): Ingeborg Midttømme (biskop i Møre), Anne Sender (Det mosaiske trossamfunn), Ghulam Abbas (leder i Islamsk Råd Norge), imam Ibrahim Kebba Saidy (Dar-ul-Salaam Islamic
Centre, Oslo), Ingrid Rosendorf Joys (Den katolske kirke), Olav Fykse Tveit (generalsekretær i Kirkenes
Verdensråd), Elin Finnseth Sæverås (Norges Kristne Råd). Foto: Torbjørn Gjefsen.
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Var du med og vandret eller skrev under på
Klimapilegrim-aksjonen i sommer? Da kom din
underskrift med blant de 1,8 millioner underskrifter
som ble overrakt FNs sjef for klimaforhandlinger
Christiana Figueres (t.v.), dagen før oppstart av
klimatoppmøtet. Hun mottok også «stafettpinner»
fra vandringer på tre kontinenter, inkludert vannflasken fra Klimapilegrim, fakkel fra Bangladesh
og bilder fra sykkelkaravanen Cape Town – Nairobi
som alene samlet 750 000 underskrifter. Ved
overrekkelsen uttalte erkebiskopen av Cape Town
Thabo Makgoba (t.h.): «We must, we can and we
will do it together!» Figueres takket rørt og uttrykte
at trossamfunnenes etiske stemme i klimasaken er
svært viktig. Foto: Janne Dale Hauger.

Biskop Ingeborg Midttømme viser fram vannflasken fra Klimapilegrim på scenen i Paris. Hun
fortalte at det ble gått til sammen 57 000 km og at
det ble fylt vann på flasken fra isbreer, dåpsvann,
bekker og andre kilder langs dens ferd fra Hammerfest via Sverige og Danmark. Fra Norden ble
den båret videre av tyskere fram til Paris. Til høyre
for biskopen står Lotifa Begum fra Islamic Relief
med en fakkel som ble båret tusenvis av kilometer
gjennom Bangladesh. Foto: Elin Finnseth Sæverås.

For undertegnede ga dagene i Paris en
sterk opplevelse av å tilhøre et globalt fellesskap av mennesker som trass i alle ulikheter, bryr seg om et truet skaperverk, og
vil kjempe for sårbare og fattige mennesker.
Vi er mange som mener at det viktigste vi
kan møte verdens klimautfordringer med,
er rettferdighet og samhold. Visst er det
håp! Nå skal klimaavtalen settes ut i praksis, også i Norge. Myndigheter, næringsliv,
trossamfunn og «folk flest» må med. Vi
må, vi kan og vi vil gjøre det sammen!
Elin Finnseth Sæverås
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Finn ti fuglenavn
Navnet på ti vanlige norske fugler
er gjemt inni rutenettet. Navnene står
bortover og nedover. Finner du alle?

Finn 5 feil
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borte

Supersetning
Stol på ham, så griper
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21.–28. februar

7.–14. februar

gje

n
tere

gjeteren
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faddergave!
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Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
har følgjande møte i vår på Ås menighetshus:
• Søndag 7. februar kl. 19: Møte. Talar:
Aud Hoås.
• Søndag 14. februar kl. 19: Møte. Talar:
Kari Holmås.
• Søndag 21. februar kl. 19: Møte. Talar:
Kari Holmås.
• Søndag 28. februar kl. 19: NOREA-kveld
ved Odd Åge Ågedal.
• Søndag 13. mars kl. 19: Møte. Talar: Per
Haakonsen.
• 2. påskedag, 28. mars kl. 19: Samtalemøte.
• Søndag 10. april kl. 19: Møte. Talar:
Hans Anton Eklund.
• Søndag 17. april kl. 19: Møte. Talar:
Synnøve Spanne. Elevar frå Fjellhaug.
• Søndag 24. april kl. 19: Samtalemøte.
Trygve Gjedrem

Quiz
1. Stemmer følgende påstand: Ås er den
tredje mest folkerike kommunen i Follo?
2. Hvor mange mennesker bodde i Ås ved
inngangen til siste kvartal 2015?
3. Hva heter de 4 ur-gårdene i Ås?
4. Apostelen Paulus var såkalt diasporajøde, han var ikke født i Israel, han kom
fra byen Tarsos i Kilikia. Hvilket land
ville den tilhørt i dag?
5. Hva het/heter samaritanernes hellige
fjell?
6. David Bowie døde nylig. Hva var hans
egentlige navn?
7. Er Church of Scotland luthersk?
8. Bob Geldorf er mest kjent for Live Aid
og Band Aid. Han var også vokalist i en
irsk gruppe. Hva het den?
9. Mange byer i Finland har både et finsk
og et svensk navn, hva heter byen Turku
på svensk?
10. Fotballklubben Start vant serien i 1980.
Men har laget vunnet Cupen noen gang?
Quizmester: Atle Eikeland
Svarene finner du på side 25.

www.asbank.no
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Er du kjent i Ås?
Alle som hadde sett for seg et vinterbilde
denne gangen, blir kanskje skuffa? Grunnen til et mer sommerlig eller kanskje
høstlig motiv er at noen av oss synes at
januar-kulda har vært i strengeste laget.
Da kan det jo passe å drømme seg litt bort;
til plussgrader, sykkelturer og høstfarger.
Hvor i Ås lander slike drømmer? Send
svaret til as.menblad@online.no.
Til løsning på forrige oppgave blei det
notert hele to navn i svar-protokollen.
Begge var riktige, og vinnerne utropes
herved: Torstein Furnes (som vanlig) og
Arnt Kvæstad. Begge mente at bildet var

Løsning på forrige oppgave: Bildet er tatt under
brua over E-18 i Nygårdskrysset..
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tatt under brua over E18 i Nygårdskrysset.
Torstein har i tillegg til riktig svar presentert
en lang og grundig utredning. Betongbroen
ble støpt i løpet av bare 20 timer i juli 2005.
Det nye Nygårdskrysset åpnet i november
2005. Det var en stor forbedring for biler
som skal krysse E18. Tidligere måtte man
krysse E-18 der hvor daVinci-broen er nå.
Det var et beryktet og ulykkesbelastet kryss
med flere dødsulykker. I oktober 1999 ble
det innført trafikklys, og da ble det færre
ulykker. Den siste bilen passerte over det
gamle krysset i slutten av november 2005.
Da Vinci-broen ble for øvrig offisielt
åpnet 31. oktober 2001, i en åpningsseremoni der bl.a. Dronning Sonja, veidirektør
Søfteland, ordfører Alnes og kunstneren
Vebjørn Sand var tilstede. Leonardo da
Vinci tegnet broen i 1502. Det var meningen at den skulle krysse «Det gylne horn»
ved Bosporos-stredet, men planene ble aldri
realisert. – Arnt Kvæstad kommer også med
en artig opplysning: «Trollgranene» som
ble plantet ved krysset, var egentlig en feilplanting. Det skulle vært vanlig serbergran
der. Takk og gratulasjon til begge vinnere!
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 2016

Kvinnenes internasjonale bønnedag markeres med forbønnsgudstjeneste på Ås menighetshus fredag 4. mars kl. 18.
Kvinnenes internasjonale bønnedag
startet i USA i 1887, da kvinner fra ulike
kirkesamfunn samlet seg til en felles
bønnedag. Siden har dette vokst, og i dag
arrangeres bønnedagen – World Day of
Prayer – i mer enn 170 land. Norge har vært
med siden slutten av 1920-årene.
Dette arrangementet har to sider: Det
er et uttrykk for at vi alle er en del av den
verdensvide kirke, et fellesskap på tvers
av kirkesamfunn og trosretninger. Denne
dagen lar vi uenigheter og diskusjoner
ligge, og henvender oss sammen til kirkens
Herre, i bønn for vår felles verden. Dette er
økumenikk i praksis. Vi samles i vissheten
om at kvinnegrupper verden over utgjør en
bønnering.
Etter hvert har bønnedagen blitt knyttet
til et hjelpeprosjekt i et av deltakerlandene.

I år er dette prosjektet forebygging av
familievold på Cuba. Lignende prosjekter
har vært svært vellykkede i andre deltakerland.
Cuba kom med i kvinnebønnedagen
allerede i 1930, og nå deltar mer enn 30
kirkesamfunn på øyene. Den cubanske
komitéen har, sammen med representanter
fra forskjellige økumeniske organisasjoner,
laget den liturgien vi bruker i år.
Vikarprest Silje Mathea Kleftås Nygård
blir med som liturg. Det blir tatt opp kollekt til prosjektet på Cuba. Slik kan vi støtte
våre medsøstre i andre deler av verden.
Etter gudstjenesten innbyr vi til en enkel
servering.
Vi håper mange kvinner vil benytte
anledningen til å være med på denne feiringen, i takknemlighet for de forholdene vi
lever under, og i glede over at også vi får
være en del av den verdensvide kirke. Ta
med deg noen du kjenner, og kom!
Torunn Tangvald

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

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

Fasit til Quiz på side 23:

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

1. Ja. (Ski og Oppegård har flere innbyggere,
Nesodden litt færre.) 2. 18719. 3. Ås, Dyster,
Ris og Treider. 4. Tyrkia. 5. Garisim. 6. David
Robert Jones. 7. Nei, den er presbyteriansk. 8.
Boomtown Rats. 9. Åbo. 10. Nei.
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REISESIDEN
– turer i menighetene

Menighetstur 28. juni – 3. juli
– Etter mange trivelige menighetsturer, må
jeg innse at dette blir den siste bussturen
som jeg tar initiativet til, sier Kristen Bjorå
til Menighetsbladet. – Årets menighetstur
går til det vakre Siljanområdet i Dalarne,
et av Sveriges mest genuine landskap,
med et rikt kulturliv. Vi skal besøke flere
av de sjarmerende byene og stedene rundt
Siljansjøen. I dette området finner vi historiske bygninger og hjemmene (som nå er
museum) til noen av de største kunstnere
som Sverige har fostret, blant andre Selma
Lagerlöf, Anders Zorn og Carl Larsson.
Første dagen kjører vi til Sunne, der vi får
oppleve den vakre Rottnerosparken og deretter Mårbacka, hjemmet til Selma Lagerlöf. Vi overnatter på Hotel Fryken Strand.
Neste dag kjører vi til Mora der vi skal bo
3 netter på Mora Parken Hotell & konferansesenter. Vi skal besøke Zorngården,
Zornmuseet, Dalahästtillverkningen, Nils
Olssons Hemslöjd og Carl Larsson-gården.
Forhåpentligvis rekker vi også å ta en tur
innom Dalhalla, en tidligere kalkgruve som
har blitt en fantastisk «konsertsal» under
åpen himmel. Ettersom stedene ligger
ganske samlet, blir det lite kjøring per dag.
Siste overnatting blir på Scandic Inn i Karlstad. Søndag deltar vi på gudstjenesten i
den vakre Karlstad domkirke. Før vi kjører
mot Ås, gjøre vi oss litt kjent i byen.
Prisen vil bli ca. kr 7.000, tillegg for
enkeltrom. I prisen er inkludert bussreisen,
hotellovernatting med halvpensjon (frokost
og middag), entré og omvisning på følgende
steder: Mårbacka, Rottneros, Zorngården
og Carl Larsson Gården. Videre entré til
Zornmuseet og omvisning på Dalahästtillverkningen.
26

Påmelding sendes til: kristen@bjoraa.net
eller SMS til tlf. 992 26 881. Som vanlig
tildeles plasser etter prinsippet «1. mann
til mølla». Turprogrammet er under stadig
bearbeidelse, og vil bli tilsendt de påmeldte
i god tid før avreise.
Kristen Bjorå

Kristen Bjorå, tidligere kantor i Ås, inviterer til sin
siste busstur med Ås menighet.
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Lesehjørnet
Havboka
eller kunsten å fange en
kjempehai fra en gummibåt på et stort hav
gjennom fire årstider
av Morten A. Strøksnes
(Oktober, 2015)

Johannes Sigred Andersen ble født 1898.
Han vokste opp på forskjellige anstalter,
blant annet Bastøy, eller «jæveløya». Han
levde et broket liv inntil han døde i 1970.
Da hadde han vært barnehjemsgutt, murerhåndlanger, brennevinsmugler, sjømann og
motstandsmann. Kallenavnet «Gulosten»
fikk han på Bastøy (mora hans sendte pakker
med gulost rett som det var). Dette er første
bind i en serie, og det ligger mye research
bak denne tegneserien. «Gulosten» var en
historisk person og tegneserieskaperen må
holde seg til fakta. Allikevel greier han å
lage en spennende og troverdig historie
basert på enkelte glimt i «Gulosten»s liv.
Som skjønnlitterær forfatter tar han seg friheter og dikter til virkeligheten så den blir
enda virkeligere.

«Havboka» lånte jeg som e-bok, fordi den
tilfeldigvis var ledig, og fordi jeg visste at
den var nominert til Brageprisen. Jeg visste
også at den var nominert i kategorien sakprosa, og tenkte at jeg derfor sikkert ikke
kom til å like den. Jeg tok feil.
«Havboka» handler, akkurat som undertittelen sier, om to kamerater som skal fange
en hai. Nærmere bestemt skal Morten og
Hugo fange en håkjerring, og det er ingen
enkel sak. Utstyret må være i orden og
været må være bra, og de to tingene skal
helst sammenfalle. Mens de venter ser vi
som leser verden gjennom Mortens øyne.
Vi blir kjent med øya Skrova, med Steigen,
med Vestfjorden og Lofotveggen, men mest
av alt blir vi litt mer kjent med det store
havet som omgir oss, og skapningene som
lever i det.
Derfor gjør det ingenting at det tar lang
tid å fange håkjerring, for «Havboka» er
mye mer enn en fortelling om to kamerater
på en litt spesiell fisketur. Boka gir oss også
et detaljert innblikk i havets historie, og
alt det det rommer av mytologi, vitenskap,
fortellinger og poesi, skrevet på en vakker
og jordnær måte.
«Havboka» vant Brageprisen i kategorien sakprosa i 2015.

Anbefalt av Alf Ramsfjell

Anbefalt av Anne Karine Kant

Gulosten. Liv i helvete 1914-1921.
Tegneserie av Kristian Krohg-Sørensen
(No Comprendo Press, 2015)

Mer informasjon om Ås bibliotek:
http://as.folkebibl.no/bibliotekets-forside.60891.no.html.
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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 85 16 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
Tilsammen 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. et. 413 49 822
Lymfedrenasje/bindevevmassasje, klassisk
massasje m. laserterapi, aromamassasje,
muskelstimulator-figurforming, 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
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
JORDMOR
Annett Michelsen
Torderudveien 25
Privatpraktiserende jordmor

911 35 380

KONSULENTER
Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! E-post: arve.skutlaberg@dknett.no
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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
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: Linda Janson, tlf. 64 96 23 47, e-post:
linda.janson@as.kommune.no.
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

Annonsér i Menighetsbladet

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

Redaksjonen takker alle annonsører
som støtter bladet. Menighetsbladet
kommer ut 6 ganger i året. Vi tilbyr både
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SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Liv Lima Frøshaug
Johanne Lyngved-Meyer
Sophie Leonora Syversen

Døpte
Noah Hansen
Sissel Elise Jekthammer
Liam Nathaniel Fredriksen
Sathiapal
Gjermund Elias Waltoft
Viktor Andre Waltoft

Døde
Synnøve Helene Jakobsen

Døde
Halvor B. Gjærum
Sverre Elmer Grimstad
Mary Synnøve Haugsand
Arne Heinrich Haverkamp
Reidun Hilmersen
Atle Kjartan Freder Husby
Grethe Johansen
Marit Alice Pedersen

Viet
May-Britt Myklebust og Christian Feilert
Døde
Inger Dagny Dalbye
Harry Jensen
Kjell Ivar Jensen
Ole Torleif Holter
Olaug Ingjerd Homdrom
Torun Klemmetsen
Per Vidar Ottesen
Aage Wamnes Pettersen

Vi ønsker å gi den beste hjelp
og veiledning
www.bgr.no • Telefon 64 95 16 65 – hele døgnet
Familieeid byrå for hele Follo
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagavn. 3,
postboks 224, 1431 Ås.
Tlf. 64 96 23 40. Fax 64 96 23 39
Kontortid mandag, tirsdag, torsdag, fredag
kl. 9–15, onsdag kl. 12–15.
Saksbehandler: Toril Strand Klemp. Tlf.: 64 96 23 40.
E-post: toril.klemp@as.kommune.no
Kirkevergekontoret i Ås: Tlf.: 64 96 23 30.
Saksbehandler: Heidi Tomter Sire. Tlf.: 64 96 23 30.
E-post: heidi.sire@as.kommune.no
Søndre Follo prosti:
Prost: Hege E. Fagermoen. Tlf.: 64 96 23 41.
E-post: hege.fagermoen@as.kommune.no
Prostidiakon: Atle Eikeland. Tlf.: 948 56 362.
E-post: atle.eikeland@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.: 990 15 790.
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: Svend-Kristian Martinsen. Holtveien 8, 1430 ÅS, tlf.: 920 55 159.
E-post: skmartinsen@gmail.com
Organist: Anne Christine Pittet Grolid.
Tlf.: 481 99 812. E-post: a-chrigr@online.no
Kirketjener/klokker: Helge Karl Nyhamn.
Tlf.: 410 00 039. E-post: helge.karl@gmail.com
Kroer kirke. Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf.: 64 94 36 05.

www.as.kirken.no
Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Halvor Aarrestad.
Granveien 6A, 1430 Ås. Tlf.: 64 94 21 32.
E-post: hala.hjemme@gmail.com
Saksbehandler: Linda Janson. Tlf.: 64 96 23 47.
E-post: linda.janson@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:
Linda Janson, Tlf. 64 96 23 47, E-post:
linda.janson@as.kommune.no.
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
Lørdag 6. februar
Ås arbeidskirke kl.14: Tro og lys.
7. februar, Fastelavnssøndag, Luk 18,31-34
Ås arbeidskirke kl. 11: Karnevalsgudstjeneste. 10-års dåpsfest.
Kroer kirke kl. 17: Karnevalsgudstjeneste.
10-års dåpsfest.
Nordby kirke kl. 11: Karnevalsgudstjeneste. 10-års dåpsfest.
10. februar, Askeonsdag, Mark 2, 18-20
Ås arbeidskirke kl. 19: Felles Askeonsdagsgudstjeneste. Samarbeid med komitéen
for Fasteaksjonen.
14. februar, 1. søndag i fastetiden,
Matt 26, 36-45
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse.
21. februar, 2. søndag i fastetiden,
Luk 13, 22-30
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse.
Torsdag 25. februar
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse
28. feb., 3. sønd. i fastetiden, Luk 22, 28-34
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.
Onsdag 2. mars
Ås arbeidskirke kl. 11.30: Åpent Husgudstjeneste.
Fredag 4. mars
Ås menighetshus kl. 18: Felleskirkelig
forbønnsgudstjeneste på Kvinnenes
internasjonale bønnedag.
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6. mars, 4. sønd. i fastetiden, Joh 6, 24-36
Ås arbeidskirke kl. 11: «Tro og Lys»gudstjeneste, felles for Ås og Nordby.
Søndagsskole.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste. Utdeling
av 6-års bok. Menighetens årsmøte etter
gudstjenesten.
13. mars, Maria budskapsdag,
Luk 1, 39-45
Ås kirke kl. 11: Jazzmesse med Frimurernes storband.
Nordby kirke kl. 18: Ung messe. Konfirmanter.
20. mars, Palmesøndag, Joh 12, 1-13
Ås arbeidskirke kl. 11: Påskevandring.
Utdeling av 6-års bok.
Nordby kirke kl. 11: Påskevandring.
24. mars, Skjærtorsdag, Joh 13, 1-17
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
25. mars, Langfredag, Mark 14, 26-15, 37
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
26. mars, Påskeaften, Mark 16, 1-8
Ås kirke kl. 23: Felles påskenattgudstjeneste.
27. mars, Påskedag, Joh 20, 1-10
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse.
28. mars, 2. påskedag, Joh 20,11-18
Moer sykehjem kl. 11: Felles-gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 18: «Syng påske», felles for
Ås, Kroer og Nordby.

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