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Drottveien 41, ved Rustad skole

Fredag 26. august kl. 15–19
Lørdag 27. august kl. 10–15
x Velsortert utvalg av klær, sko, møbler, bøker, kunst,
leker, sport, elektrisk, kjøkken, ting og tang
x Auksjon lørdag kl. 12
x Kafé med kaker, vafler, kaffe, pølser og brus
x Hamburgergrill
x Mottak av sorterte lopper ved Ås arbeidskirke fra
mandag 22.8. til onsdag 24.8., kl. 18–21

x Vi tar betalingskort
Arr.: Ås menighet og Stiftelsen Ås arbeidskirke

www.kirken.no/as

Kateketens
hjørne
Prestens
hjørne
Søndag 12. juni feiret vi blomsterfest i
Nordby kirke. Fredagen før dro jeg til
Melby gård for å hente blomstene som vi
skulle pynte kirken med. Vi er velsignet
som hvert år får blomster til festen fra Arnt
Kvæstad som driver gartneriet i nabolaget.
Det er en opplevelse å dra dit. Hyggelige og
hjelpsomme ansatte, og et stort utvalg av
blomster og planter.
Det er utrolig å tenke på hvordan de små
frøene gartnerne sår, vokser til nydelige
blomster. De trenger vann, sollys, gjødsel
og selvfølgelig omsorg for å trives. På en
blomsterutstilling i London var det en spesiell blomst som vant førstepris. Den var
aldeles nydelig, og alle var enige om at den
fortjente utmerkelsen. Blomsten var eid av
en fattig pike som bodde i én av Londons
mange dårlige leiligheter. Der nådde sollyset inn bare en kort tid på dagen, som
en smal lysstripe. Grunnen var de mange

høye husene som stod omkring og skygget.
Piken passet derfor på å flytte blomsten fra
vindu til vindu etter som solen flyttet seg,
slik at planten skulle få nok lys. Takket
være pikens ivrige innsats og utrettelige
omsorg ble resultatet så godt.
Frøet kan sammenlignes med vår tro, og
utviklingen som skjer, med troens vekst. I
dåpen ble det sådd et lite frø av tro i vårt
hjerte. På samme måte som blomsterfrøene
trenger vann, sollys og gjødsel for å vokse
og blomstre, trenger vår tro næring for å
vokse. Næringen er Guds ord. Å høre og å
leve etter Guds ord. Troen kommer av det

Om forsida: Les mer om Loppemarkedet i Ås arbeidskirke på side 4 og 5 i dette bladet.
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budskapet en hører, og budskapet kommer
av Kristi ord (Rom 10, 13-17). Når mennesker hører evangeliet og tror, spirer frøet og
troens liv vokser.
Enkle troshandlinger som aftenbønn,
bordvers, lystenning, velsignelse med korsets tegn, måltidsfellesskap og høytidsmarkeringer, modner erfaringen med kristentroen. Barnetroen blir til voksen tro som er
integrert i livet, og tåler tider med motgang
og tvil. Dette ønsker vi å styrke gjennom
våre trosopplæringstiltak i Ås, Kroer og
Nordby menigheter. Det første utkastet til
Trosopplæringsplan ble sendt til Bispedømmekontoret 1. juni. Det er en god, systematisk og gjennomtenkt plan som skal gi oss
retningslinjer til breddetiltak for alle døpte
mellom 0 og 18 år. Vi som driver med trosopplæring, opplever nå en spennende tid,
tilsvarende gartnerne på Melby som venter
på små spirer i blomsterpottene! Vi har
sådd og venter på resultat: At flere velger
dåp for sitt barn. At flere småbarnsfamilier
kommer på gudstjenestene og deltar i trosopplæringen. At flere ungdommer føler seg
sett og verdsatt i menigheten. Og at flere
blir inspirert til tjeneste.
Det er Gud som gir vekst, gjennom Den
Hellige Ånd. Men vi har alle fått et hellig
ansvar fra den oppstandne Herren Jesus
Kristus. Han kaller oss til etterfølgelse og
tjeneste. «Jeg har fått all makt i himmelen
og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og
Sønnens og Den hellige ånds navn og lær
dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og
se, jeg er med dere alle dager inntil verdens
ende.» (Matt 28,18-20)
Vi må ta Jesu befaling på alvor. Høsten
er stor, men arbeiderne få. Det er behov for
alle. Alle kan bidra med noe, ut fra interesser, kompetanse og nådegaver. Derfor
prioriterer vi nå frivillig medarbeiderskap
i våre menigheter.

Vi lever i en urolig verden, preget av
terror, strid, uforutsigbarhet og redsel. Det
gjør det enda viktigere å nå mennesker
med Guds Ord som er evig gjeldende, og
en daglig kilde til oppmuntring. Vi må forkynne evangeliet som gir styrke til å leve,
og håp for fremtiden.
Timea Bakay Holby,
kateket i Nordby

Guds Ord står fast som det trauste fjellet
Midt i stormens ville tid.
Kvart blad det brenn med ei evig sanning,
Det er ljos til å ferdast i.
Guds Ord står fast sjølv om berga buldrar,
Det vil evig stå sjølv om jorda smuldrar.
Ja, eg set mi lit til den trygge grunnvoll
For Guds Ord står fast!
(Haldor Lillenas. Oversatt av Vilhelm Gravdal)
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Blant stabler og bokhyller finner vi Olav B. Larsen i forberedelsene til årets Loppemarked i Arbeidskirken.
Bokavdelingen er hans ansvar, sammen med faste medarbeidere. – Vi arbeider hardt og mye, men har det
veldig hyggelig. – Og så er det jo en hovedsak at vi drar inn tiltrengte midler til kirke og menighet.

Olav B. Larsen om boktilbudet
på årets loppemarked:

Kom, se, kjøp og les!
Loppemarkedets bokavdeling er både viktig og svært innholdsrik. Der er Olav B.
Larsen sjefen, men det med sjef vil han
ikke ha på trykk. – Vi er en sammensveisa
gjeng på ti personer. Alle er glade i
Arbeidskirken, og vi har gjort og gjør en
innsats for et best mulig økonomisk boksalg-resultat. I tillegg er vi jo litt mer enn
gjennomsnittlig bok- og litteraturinteresserte.
Olav var loppemarkeds-aktiv allerede
da markedet holdt til for vind og vær på
Rådhusplassen. Det er over 40 år siden.
Han og Nils Standal opererte i to-spann
i mange år. Etter at markedet flyttet til
Arbeidskirken, fi kk Olav ansvaret for boksalget.
Antall bøker som bys fram har han
ingen peiling på, men om det er viktig, sier
han seg villig til å måle antall hyllemeter
og multiplisere med et gjennomsnittstall.
Anslagsvis vil resultatet bli ganske mange
tusen titler!
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Oppslagsverk ut – barnebøker inn
– Vi får inn bøker i alle sjangere, fra
oppslagsverk til barnebøker. Den førstnevnte kategorien har det blitt mer og mer
av, men nå i nett-alderen er det ikke mulig å
få solgt den slags. Derfor tar vi nødig imot
slike bøker. Barnebøker derimot, er det
mange av, og det kan være svært lønnsomt
for foreldre å sikre seg gode bøker for både
små og store barn, til svært rimelig pris.
Antikvariatet
– Da er det mer spennende med vårt antikvariat. Det er for samlere og de spesielt
interesserte. Oppkjøpere står ofte i kø før
åpning på fredag, for å sikre seg godbitene.
De er svært prisbevisste, men vi foretar jo
også pris-research og holder stram prislinje.
Den siste timen på lørdag tilbyr vi posesalg
i hele assortimentet, og da er det ekstra livlig i bokavdelingen.
Morsomheter og solskinnshistorier
Når Olav nå har holdt på med dette i så
mange år, må han jo ha opplevd noen artige
hendelser, spør vi. – Jo, jeg har jo det. En
student var på jakt etter bøker av Mikkjel
Fønhus og ble svært glad da jeg fant et par
bøker. En annen student lurte på om Snorre
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kongesagaer var å oppdrive. Den hadde vi,
og jeg kunne samtidig glede meg over å få
en god pris! Andre slike eksempler er kunstbøkene. Noen er svært verdifulle, prisene er
lave, og da blir det svært lønnsomt å handle.
En annen gang var det en dame som var
på jakt etter en helt bestemt tittel. Jeg kunne
ikke huske å ha sett den i «beholdningen»,
men i løpet av året som fulgte kom jeg over
boka og kunne tilby henne den på neste
Loppemarked, uten at hun spurte. Slikt gir
jo litt stolthetsfølelse! En kunde kom med
en pappeske som var fylt med bøker, og
betrodde meg at den måtte settes i garasjen,
slik at ektefellen ikke oppdaget den!
Engelske titler viser økende tendens
Det leveres inn flere og flere bøker på
engelsk; i alle sjangre. Her har vi også etter
hvert fått en aktiv og bevisst kjøpergruppe
Det er Iori Roberts som sjefer i de hyllene.
Han er bokselger på engelsk med stor B, og
slår mer enn gjerne av en prat med kundene,
ikke bare om bøker, men om et utall temaer
og problemstillinger.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

– Årets antkvariat byr fram disse klenodiene for
salg: Musikkens Verden og Kunstens verden. Samla
sikrer du deg disse to praktverkene for kr 1000, sier
Olav B. Larsen. En ting er at de gjør seg i bokhylla,
men det er ikke grunnen til at det finnes bøker. De
må leses og studeres. Først da er bøker bøker!

Drottveien 41, ved Rustad skole

Fredag 26. august kl. 15–19
Lørdag 27. august kl. 10–15
Stort utvalg av alle slags lopper, godt sortert! Egne avdelinger for: klær, sko, møbler,
bøker, kunst, leker, sport, elektrisk, kjøkken, hagesaker, ting og tang.
Lørdag kl. 12 blir det auksjon over utvalgte godbiter fra flere avdelinger.
Inne er det kafé med kaker, vafler, kaffe,
pølser og brus, og god plass til å sitte ned og
ta en prat med andre loppekunder.
Utafor kirka er det hamburgergrill. Ta
middagen der, og fortsett jakten helt fram
til stengetid.
Det blir mottak av sorterte lopper ved Ås
arbeidskirke, fra mandag 22.08. til onsdag
24.08., kl. 18–21.
Har du lopper som du mener er aktuellefor Arbeidskirkens loppemarked, men ikke
har anledning til å levere dem selv, kan du
gjøre avtale for henting med: Niels Thyge
Nielsen på tlf.: 971 46 741, eller på e-post:
nielsthyge.nielsen@getmail.no.
Husk at en god loppe gleder mange:
Giveren blir glad! Mottakeren blir glad! Og
kjøperen blir glad! Bli med og gjør årets
loppemarked til «the best loppemarked
ever!»
Med hilsen Loppemarkedskomitéen!
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter
Nytt semester og mye å glede seg til!
Under ser du oversikt over oppstart i barne- og ungdomsarbeidet i Ås og Kroer menigheter.

Søndagsskolen,

Program i høst:

oppstart 11.
september
Søndagsskolen i Ås
finner
sted
under
gudstjenestene i Ås
arbeidskirke, 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». Likevel er søndagsskolen et tilbud
for alle barn som er på gudstjenestene –
enten man er medlem eller ikke.
Søndagsskolen bruker Norsk Søndagsskoleforbunds opplegg «Sprell levende». Vi
starter med en fellessamling for alle barna,
før vi deler oss i to; barn opp til og med 1.
klasse og barn fra 2. klasse og oppover. På
hver samling får vi høre en kort bibelfortelling, så synger vi sammen og har aktiviteter. De eldste barna løser oppgaver og har
aktiviteter tilpasset sin alder.
Om du har spørsmål om Søndagsskolen,
eller ønsker å være med å bidra, ta kontakt
med en av lederne eller Kirkekontoret (tlf.
64 96 23 40).
Ansvarlige for søndagsskolen:
Øygunn Østhagen, tlf. 986 22 931
Dag Røsvik, tlf. 902 05 878
Jenny Marie Ågedal, tlf. 920 99 102
Paul-Roar Ågedal, tlf. 976 58 101
6

• 11. september: Søndagsskolen reiser på
tur. Oppmøte ved Arbeidskirken kl. 11.
• 18. september: Gudstjeneste, utdeling av
4-årsbok. Søndagsskolen deltar.
• 2. oktober: Søndagsskole under gudstjenesten.
• 16. oktober: Søndagsskole under gudstjenesten.
• 30. oktober: Søndagsskole under gudstjenesten.
• 13. november: Søndagsskole under gudstjenesten.
• 27. november: Gudstjeneste for liten og
stor. Lys Våken. Søndagsskolen deltar.
Juleverksted med julegrøt etter kirkekaffen!
• 4. desember: Søndagsskole under gudstjenesten.

Baluba barnekor
oppstart 31. august
Hver onsdag fra kl. 18–19 samles barn
fra 0 til 6 år i Ås menighetshus (Johan K.
Skanckesvei 7) for å synge, leke og lage
baluba. Her er det mye moro, kan du tro!
Har du lyst å være med? Du er hjertelig
velkommen!
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Familiefredag
oppstart 23. september
Familiefredag er et tilbud for hele familien.
En fredag i måneden samles vi til middag
kl. 16.30 i Arbeidskirken. Etterpå er det en
samling med sang, musikk og alderstilpasset
andakt for barna. Den siste timen bruker vi
på lek, aktiviteter og hobbyaktiviteter – så
her skal det være noe for enhver! Kl. 18.30
samles vi til en felles avslutning. Lillebror,
storesøster og eldstebror, mor og far, tanter og onkler, bestemor og bestefar er alle
varmt velkommen i fellesskapet!
Datoene for høstens familiefredager er:
23. september, 21. oktober og 18. november.
Familiefredag driftes på dugnad. Vi
trenger stadig nye hender som kan hjelpe.
Har du lyst til å være med å hjelpe oss på
kjøkkenet og vaske opp? Eller kanskje du er
god på hobbyaktiviteter, ønsker å bake en
kake, synge, eller holde andakt?
Ta kontakt med Jenny kateket på kirkekontoret om du ser noe du ønsker å bidra
med! Tlf. 64 96 23 44, epost:
jenny.aagedal@as.kommune.no

Ås barnekantori og
Ås ungdomskantori – nyhet!
oppstart 29. august
Koret øver i Ås arbeidskirke hver mandag
kl. 17. Vi er opptatt av:
- Sangteknikk.
- Innøving av sanger i forskjellige stilarter.
- At det i løpet av semesteret øves inn et
syngespill.
- At opptredener er viktig for å utvikle
koret.

Det er full fart, med liv og røre i Arbeidskirken på
en familiefredag. Foto: Jenny Marie Ågedal.

Nytt ungdomskantori
I høst prøver vi å få til en oppdeling av
koret, slik at vi også har tilbud om et ungdomskantori.
Medlemmene får utfordringer ved enten
å synge alene – eller i en liten gruppe.
Semesteravgift: kr 200. Kontakt Anne
Christine og Jostein Grolid, tlf. 41 28 70 55.
Mer informasjon på www.kirken.no/as.

Klubben
oppstart 2. september
Klubben samles i Ås arbeidskirke hver
fredag kl. 19–22. Her møtes ungdommer i
alderen 13–18 år for å ha det gøy sammen.
Programmet er variert. Gjennom året kan
man få med seg alt fra barnebursdag, til
kreativ pizzabaking og utfordrende turneringer. I løpet av kvelden har vi også en
samling hvor vi tenner lys og får høre om
Jesus. Du er hjertelig velkommen til å delta
i fellesskapet!
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Ås Ten Sing

KRIK oppstart 16. oktober

oppstart 31. august

Kristen Idrettskontakt (KRIK) i Ås starter
høstsesongen med samling søndag 16.
oktober 19–20:45. Vi er en forening for
idrettsglad ungdom i alderen 13–19 år som
ønsker å ha et kristent treffsted. Vi samles
annenhver søndag i gymsalen på Åsgård
skole. Aktivitetene er uhøytidelig idrettslek
og ballaktiviteter. Vi drar også på turer og
deltar på enkelte cuper. Kunne du tenke deg
å få litt mosjon annenhver søndag i et godt
fellesskap? Velkommen på KRIK!

TenSing er et kor for ungdom fra 8. klasse
og ut videregående. Ved siden av å synge,
har vi det veldig moro sammen! Vi har også
eget band, teknikerteam, mediagruppe,
dans og drama. Øvelsene finner sted i
Ås arbeidskirke onsdager kl. 18.30–21.
Velkommen!

Triangelklubben i Kroer, oppstart 15. september
Torsdag 15. september

Torsdag 29. september

Torsdag 13. oktober
september

Søndag 23. oktober
kl. 11:00

Suppe på en spiker
Pinnebrød
Reflex-jakt
Fremmøte ved
Kroer kirke

28.-30. oktober

Torsdag 27. oktober

Høst-takkefest
-års-bok
Torsdag 13. november

KNATTHOLMEN

LYS-MESSE

Torsdag 24. november

Søndag 4. desember kl. 19:30

LYS-MESSE

Torsdag 8. desember

Grøtfest
Ringleker

Triangelklubben er tilsluttet Norges KFUK
og KFUM og drives i regi av Kroer menighet. Den er beregnet for barn fra 3. til 7.
klasse. Vi møtes på Kroer Samfunnshus
(Vellet) annenhver torsdag, kl. 18–20.
Ledere: Liv og Edvin Folkvord, Bjørg
Malme, Asbjørn Rønning, Anders Magnus
Martinsen Mjøs, Berit og Svend-Kristian
8

Martinsen. Brus kan kjøpes for kr 15.
Overskuddet av brussalget går til hjelpearbeid blant barn i Kibera-slummen i Kenya.
Medlemskontingenten er kr 75 per halvår
eller kr 130 per skoleår. Ikke-medlemmer
betaler kr 20 per møte. Kontakttelefon:
905 31 140 til Berit Martinsen.
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Trosopplæringen

LYS VÅKEN for 11-åringer

Når et barn blir døpt, forplikter både menighet, foreldre og faddere seg til å lære barnet
om den kristne tro. Menigheten inviterer
derfor barna til ulike aktiviteter og arrangementer hvor de får lære om sentrale deler
i troen, bli kjent med kirken og oppleve
gudstjenestefellesskapet. Denne høsten er
det følgende trosopplæringstiltak i Ås og
Kroer menigheter:

Lørdag kveld 26. november inviteres årets
11-åringer til overnatting i Ås arbeidskirke.
Sammen skal vi leke, bli kjent med hverandre og med kirken, lære en sang og ha det
moro! Neste dag, 1. søndag i advent, feirer
vi gudstjeneste i Ås kirke kl. 11. Sett av
helgen allerede nå! Arrangementet er felles
for de tre menighetene i Ås kommune. Invitasjon kommer i posten.

Babysang på Ås menighetshus

En viktig tid - et viktig valg

oppstart 13. oktober
Velkommen til et sosialt og uformelt treff
for deg som er hjemme med babyen din!
Vi holder til på Ås menighetshus (Johan
K. Skanckesvei 7). Vi ønsker å stimulere
barnets musikalske, språklige og motoriske
utvikling ved hjelp av sanger med bevegelse, rim og regler, og med musikk fra
piano, fløyte og ulike rytmeinstrumenter.
Vi synger både gamle og nye sanger. Tilbudet er for barn opptil ett år, og foreldre
eller foresatte er en viktig del av gruppa.
Babysangen ledes av Anne Christine Pittet
Grolid. Samlingen starter med babysang,
deretter er det tid til mat og prat. Vi serverer
enkel lunsj. Kurset koster kr 350 og går
over 6 torsdager. Første samling er torsdag
13. oktober, kl. 11–13. Påmelding: e-post til
linda.janson@as.kommune.no med navn
på barnet, foresatte og telefonnummer. Ta
kontakt med menighetskoordinator Linda
Janson, tlf. 64 96 23 47. Foto: Linda Janson

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

Konfirmasjon i kirken handler om å
utforske kristen tro og livets store spørsmål.
Du er velkommen til konfirmasjon i kirken
uansett om du tror, tviler eller er nysgjerrig.
I konfirmasjonstiden får du lære mer om
Gud og deg selv. Vi snakker om livet – på
godt og ondt. Samtidig får du nye opplevelser.
I disse dager vil ungdommene fra 2002kullet få brev i posten. Påmelding til konfirmantåret skjer på menighetens nettsider.
Kick Off for konfirmantene som skal konfirmeres neste høst er onsdag 28. september
i Ås arbeidskirke. Konfirmasjonsdagene er
9. og 10. september 2017.
Alle har rett til en god konfirmasjonstid.
Hvis du har behov for tilrettelegging, tar du
og familien din kontakt med kirkekontoret.

MILK, mini-lederkurs
for fjorårskonfirmanter
Hvert år er det noen konfirmanter som
ønsker fortsatt å være en del av ungdomsmiljøet, og være med som leder på neste
års konfirmantleir som hjelpeleder. Derfor
arrangerer vi mini-lederkurs. Et kurs som
har fokus på å bli bedre kjent med seg selv,
hverandre og Gud – og på hva det vil si å
være en god leder. I år skal vi på en egen
MILK-leir sammen med fjorårskonfirmanter fra Vestby, Drøbak og Nesodden, så det
blir veldig spennende! Oppstart i november.
Jenny Marie Ågedal
kateket i Ås og Kroer menigheter
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Det skjer i Kroer menighet
Kroer-messe med
internasjonalt preg 30.10.
Velkommen til messe med internasjonalt
preg i Kroer kirke søndag 30. oktober kl.
18. Vi kan også kalle den en Håpsmesse!
Menighetsprest Anette Cecilie Nylænder
skal være liturg. Vi plukker ut et knippe
fengende flotte sanger og salmer fra hele
verden. Koret KroerAdHoc leder an, med
god hjelp av en sangsolist og orkester.
Garantert mye god allsang! Se nærmere
omtale i neste Menighetsblad.

NMS Inspirasjonssamling –
med jodling!
Velkommen til Kroer
kirke 22. september
kl. 19. Det norske
misjonsselskap, NMS
Follo, inviterer til
inspirasjonssamling
Per Ivar Våje
for misjon. I år arrangeres samlingen i Kroer.
Sokneprest Georg Børresen holder tale.
Tidligere misjonær Per Ivar Våje forteller om prosjektet Landsbyutvikling på
Madagaskar, der han deltok. Der ble det
gitt opplæring i bærekraftig jordbruk,
sykdomsforebyggende arbeid, lese- og skriveopplæring for voksne, miljøtiltak og likestilling. Kroer menighet støtter prosjektet.
Lokale krefter bidrar med sang og jodling. Kaffe, te og kaker serveres.
Med denne kvelden ønsker NMS Follo
å inspirere til videre arbeid med misjon.
Velkommen!
NMS Kroer Kvinneforening, Sirkka Jyrkinen
Kroer menighetsråd, Svend-Kristian Martinsen

KroerAdHoc på Syng høst-gudstjenesten i Kroer
kirke 15.11. i fjor.

Koret KroerAdHoc
trenger flere sangere
Koret tar gjerne opp nye sangere! KroerAdHoc er et prosjektkor som øver på Kirkestua i Kroer noen mandager i forkant av
fremføringer. Har du lyst til å være med, er
det bare å melde seg på! E-postadressa er:
skmartinsen@gmail.com.
Anne Christine Pittet Grolid,
kantor i Kroer
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Trioen Bone, Heum og Wahll deltar. Den består
av Terry Bone (fløyte, saksofon og diverse instrumenter), Werner Heum (vokal) og Knut-Arne Wahll
(tangentinstrumenter). De er blant annet kjent fra
konsert-prosjektet «En kveld med Lina Sandell».
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Tro og Lys Follo
– et sted for deg
oppstart 3. september
Er du på leiting etter et fellesskap som
passer akkurat for deg og dine behov? Da
er kanskje Tro og Lys Follo løsningen for
deg. Vårt fellesskap er særlig tilrettelagt
for mennesker med særlige behov, og deres
pårørende. Og Tro og Lys er et godt sted å
være for alle typer mennesker. Vi møtes på
lørdager i Ås arbeidskirke i tiden 14–16.30.
En søndag per halvår har vi Tro og Lysgudstjeneste. Nå i høst er den i Ski nye
kirke.
Vi er del av den internasjonale og tverrkirkelige Tro og Lys-bevegelsen. I fellesskap prøver vi å ta være på hele mennesket
– inkludert det åndelige. Vi deler hverdagshistorier, synger de kjente sangene og lærer
oss nye. Vi spiser sammen, feirer bursdager
og det beste av alt: vi feirer gudstjeneste
sammen som en avslutning på fellesskapet.
Vi har faste prester knyttet til oss som leder
oss gjennom den. Vi legger stor vekt på deltakelse i gudstjenesten, der vi bytter på å ta
ulike roller – særlig gjennom å dramatisere
dagens tekst.
Velkommen til å bli med! Høstens program ser slik ut :
• Lørdag 3. september kl. 14 i
Ås arbeidskirke.
• Lørdag 1. oktober kl. 14 i
Ås arbeidskirke.
• Søndag 13. november kl. 11 i Ski nye
kirke. Tro og Lys-gudstjeneste.
• Lørdag 10. desember kl. 14 i
Ås arbeidskirke.
For Tro og Lys Follo,
Marit Rauset

Sommerfest på Åpent hus. Anne Myrhaug Winge
deklamerte dikt om den nord-norske sommer,
men det ble tid til å nyte rømmegrøt og spekemat
sammen med barnebarnet Bror Mehl Winge. Foto:
Terje Sørhaug.

Åpent hus i Ås
oppstart 24. august
Vi ønsker nye og tidligere deltakere
velkommen til høstsesongen i Åpent hus.
Vi møtes hver onsdag kl. 11–13 i Ås menighetshus (Johan K. Skanckesvei 7). Det blir
tid for prat, andakt, god mat og kulturelle
innslag. Første dag etter sommerferien er
24. august.
Terje Sørhaug

Gry Andresen fra Ski holdt tale da Tro og Lys Follo
feiret 25 årsdag i fjor vår.
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Det skjer i Nordby menighet
Aktiviteter for barn og ungdom
Førsteklasses gudstjeneste 21.08.
Søndag 21. august kl. 11 blir det
Førsteklasses gudstjeneste i Nordby kirke.
Vi markerer starten på det nye skoleåret
med familiegudstjeneste. Utdeling av
6-årsboka.
Babysang, oppstart 8. september
Babysang-kursene våre har vært populære.
I høst går vi løs på en ny omgang. Oppstart
på Nordby bibliotek i Vinterbrosenteret
8. september kl.12–13.30, og vi fortsetter
4 torsdager etter hverandre. Pris: kr 250
inkludert lunsj. Alder: 0–1 år.
Meld deg på hos kateket Timea Holby,
e-post timea.holby@as.kommune.no, tlf.
909 39 054. Vi må ha påmeldingen innen 5.
september. Velkommen!
Nordby barnegospel, oppstart i uke 36
Nordby barnegospel er for barn mellom
5 og 10 år. Velkommen til sang, lek og
fellesskap. Vi har korøvelse en gang i uken
på Nordby Menighetssenter. Oppstart i uke
36, men dag og tidspunkt er ikke bestemt
ennå. Mer informasjon kommer på nettsidene våre (www.kirken.no.as).
Ungdom på musikkøvelse i Nordby, oppstart 26. august
Fredager etter skoletid er det musikkøvelse med ungdom fra 13 år og oppover i
Nordby menighetssenter. Vi samles først
til et måltid, og øver på lovsanger, salmer,
musikaler, klassiske sanger og popmusikk.
I vår har vi vært en gruppe på ni stykker.
Er det flere som har lyst til å bli med? Over
sommerferien starter vi opp igjen fredag
26. august etter skoletid. Dere er velkomne!
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Høsttakkefest og 4-årsbok 25.09.
Søndag 25. september kl. 11 inviterer vi
til høsttakkefest i Nordby kirke. Da skal
vi takke Gud for høstens avling og for at
han gir oss det vi har bruk for til livets
opphold. Og vi skal snakke om skapelsen.
Alle 4-åringer er spesielt inviterte! De skal
få «Min kirkebok» denne dagen. Invitasjon
kommer i posten!
Ungdomspresten på Rudolf
Ungdomsprest Knut Helge Kråkenes Moe
er å treffe på ungdomsklubben Rudolf på
Nordby, ca. hver onsdag. Der møter han
ungdomsskoleelever fra 8. til 10. trinn. Han
deltar også på ulike fellesaktiviteter med
ungdomsklubben Midgard. –Jeg er litt usikker på når dette tilbudet har oppstart i høst,
men det blir i løpet av august–september,
sier Knut Helge til Menighetsbladet.
–Arbeidet startet egentlig som et samarbeid med Nordby bibliotek, men etter
initiativ fra kommunen flyttet jeg tiltaket til
ungdomsklubben. Der har det utviklet seg
videre.
Timea Bakay Holby, (kateket)
Hilde Veidahl Wang, (kantor)

Kirketreffet starter 8.9.
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:
8. september, 22. september, 6. oktober, 20.
oktober, 3. november, 17. november og 1.
desember. Velkommen!
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Nordby menighet,
Anne-Lise Røed

Nordby-basaren 20 år

Bach i høymessen

Årets Nordby-basar er lørdag 5. november
kl. 12–15 i Nordby Menighetssenter!
Nordby menighetsforening ble startet
i 1996 av Evy Flekstad. Hun var også den
første lederen. I starten gikk pengene til
barne- og ungdomsarbeidet. Etterhvert fikk
vi ungdomsprest i full stilling her i Nordby.
Pengene vi samler inn går nå til dette arbeidet, sammen med givertjeneste, ofringer i
kirken, andre gaver og støtte fra kommunen. Vi har klart oppdraget vi påtok oss!
Vi har og har hatt noen fine ungdomsprester disse årene! Det er Terje Salvigsen,
Lars Peder Holm, Erland Grøtberg og nå
Knut Helge Kråkenes Moe! De gjør og har
gjort, en flott jobb! Det vi ser det best på, er
de store kullene med kirkekonfirmanter vi
har i Nordby. De unge vil konfirmere seg i
kirken, for det er kult!
Nordby menighetsforening jobber gjennom hele året. Vi er 9–10 damer som møtes
annenhver onsdag rundt om i hjemmene på
formiddagstid. Det blir lest et gudsord, og
bedt bønner for menigheten, arbeidet og for
ungdomspresten. Det er utlodning på hvert
møte. Deltakerne har med en gevinst, får
kun ett lodd, men det vi gir er helt frivillig.
Opptellingen etterpå viser at det kommer
inn 2500 til kr 3500 kroner på hvert møte.

Søndag 18. september inviterer Nordby
kirkemusikk til Bach i høymessen kl. 11.
Lokale musikere fremfører musikk av
Johann Sebastian Bach, både under gudstjenesten og på kirkekaffen etterpå. Prostidiakon Atle Eikeland deltar også, og vi blir
bedre kjent med ham under kirkekaffen,
med musikalske Bach-innslag innimellom.

Årets basar 05.11.
Årets mål og høydepunkt er Nordbybasaren! Den er første lørdag i november,
5. november kl. 12–15 i Nordby Menighetssenter! Da er det skikkelig bygdefest med
mye folk. Vi har kafeteria. Nordby Gospel
synger og en andakt hører med. Så starter
vi med åresalg og tombola, loddsalg til
hovedtrekningen samt salgsbord.
En hyggedag for hele storfamilien!!
Bente Jønvik

Hilde N. Veidahl Wang,
kantor i Nordby

Snart konfirmasjon
– stor takk til mange!
Konfirmantundervisningen
i
Nordby
startet opp i januar, og konfirmantene ble
presentert under gudstjenesten i Nordby
kirke 24. januar. Ulike temaer har møtt
oss siden da. Vi har lært om hvordan man
bruker Bibelen og hva som menes med det
som står i 1. Kor 13 og Joh 3, 16? Vi har
lært om døden. Fonus Begravelsesbyrå kom
og fortalte hvordan de arbeider. Vi har også
snakket om oppstandelsen. Et annet viktig
tema har vært å være gode medmennesker.
Hvordan hjelper vi andre? Fasteaksjonen og
besøk fra Changemaker hjalp oss med det!
Gjennom hele konfirmanttiden har vi
fått god hjelp fra mange i lokalmiljøet. En
stor takk går til Coop Obs Vinterbro som
har sørget for mat til undervisningen. Den
andre takken går til alle foreldre som har
kjørt og hentet, hjulpet til under timene,
smurt mat, deltatt på Fasteaksjonen og vært
ledere på leiren. En stor takk til dere!
Takk også til dere konfirmanter, for
spennende samtaler og gode spørsmål.
Dere har vist interesse og deltatt aktivt i
undervisningen! Vi gleder oss til å møte
dere igjen i menigheten!
Kateket Timea Bakay Holby og ungdomsprest
Knut Helge Kråkenes Moe
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Konfirmanter i Nordby menighet 2016
Her er navnene på årets 46 konfirmanter i Nordby menighet. De er fordelt på 6 konfirmasjonsgudstjenester i Nordby kirke 3., 4. og 11. september. Det er ungdomsprest Knut Helge
Kråkenes Moe og kateket Timea Bakay Holby som er ansvarlige for konfirmantundervisninga i Nordby.
Lørdag 3. september kl. 10
Ulrik Barfelt
Ingrid Elisabeth Berget
Sindre Andersen Børud
Birgitte Figge Faarlund
Daniel Kvarme
Karoline Roos Lie
Jørgen Nonstad
Natalie-Yang Ruste

Søndag 4. september kl. 11
Elina Petrine Granung
Adam Steen Hovden
Ruben Kristiansen
Fridtjof Syver Andreassen Navelsaker
Sara Celine Pedersen Olufsen
Niclas Staxrud
Henny Marie Smelhus Sveen
Noah Cornelius Sørli

Lørdag 3. september kl. 12
Vera Williksen Afdal
Kristine Husby Burum
Ingrid Halvorsen Eng
Daniel Amarin Grongstad
Lars Bedlu Heen
Camilla Hjort-Johansen
Marcus Bjørklund Jørgensen
Ann-Kristin Nystøyl Nicolaisen
Mina Eileen Skaufel
Tina Marie Theil Strømsnes
Oda Hjorthen Vegge

Søndag 4. september kl. 13
Anne Caroline Bekkhus
Sara Emilie Pettersen Høidahl
Amanda Jeremiassen
Alexander Kulås
Helene Larsen
Kim Martin Humblen Mathisen
Helen Lian Paulsen
Søndag 11. september kl. 13
Jo Magnus Ryen Aalerud

Lørdag 3. september kl. 14
Sigrid Breland
Morten Sandbæk Edvardsen
Ole Fredrik Fledsberg
Malene Hagen
Sara Helland
Helene Laugerud Holsted
Magnus Andre Braathen Kristiansen
Sarah Maria Soares Schippert
Kristoffer Rene Lovær Solvang
Frida Svendsen
Thea Helene Edel Aasbo
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Konfirmanter i Ås og Kroer menigheter 2016
10. og 11. september skal 57 ungdommer
i Ås og Kroer menigheter konfirmeres. I
tillegg kommer to ungdommer som alt har
gjort unna seremonien i andre menigheter.
Konfirmantene fordeler seg på 5 konfirmasjonsgudstjenester. Sokneprest Georg Børresen og kateket Jenny Marie Ågedal har
hatt ansvaret for konfirmantundervisninga.
Ås kirke, lørdag 10. september kl. 10
Ragnhild Valline Bergsholm
Thomas Gjøvaag
Kristoffer Kjus
Viktoria Sofie Leinhardt
Isabella Granås McNeish
Hanna Sophia Müller-Tyl
Lars Henrik Lystad Svendstad
Axel lorentzen Veggum
Knut Joachim Steneng Velde
Joakim Wibetoe
Ås kirke, lørdag 10. september kl. 12
Emil Bakke
Solveig French Bolstad
Sevda Alexandra Dey
Sivert Eng
Andrea Treider Frøystad
Julie Kvarme Gangnæs
Hanna Hegstad
Fredy Edward Isho
Philip Jakobsen
Christian Magnus Løken
Benjamin Fjeller Schultz
Liv-Kristine Emblem Sevatdal
Christoffer Hagen Thim
Hannah Christina Steen Åkerberg
Inga Christina Steen Åkerberg
Ås kirke, lørdag 10. september kl. 14
Karoline Alise Byre Augestad
Magnus Frode Bakkan

Synne Buseth Blankenberg
Elina Mo Eikesdal
Caroline Toremo Finstad
Axel Holth-Siegel
Paul Erik Skiaker Klech
Ellen Alnes Nygård
Eivind Ramsli
Mads Rognerud
Isabel Dolmen Veland
Ingrid Charlotte Schei Ystehede
Ås kirke, søndag 11. september kl. 13
Ylva Seline Al-Haug
Emilie Glosli Brataas
Marcel Cortes
Bjørn Ivar Dørdal
Thomas Hagen Eidstuen
Tone Marie Vik Eng
Selma Steneng Hagen
Oscar Harridsleff Heriksen-Grue
Eliah Mathias Hudgins
Alice-Helén Theilgaard Klepp
Joakim Svendstad Magnussen
Joakim Pedersen
Ruth Elisabeth Skuterud
Terje August Røllheim Smedsrud
Kroer kirke, søndag 11. september kl. 11
Martine Ødegård Engen
Mathilde Granhus
Terjei Lillehammer
Isabell Motrøen Møller
Maria Otterstad
Konfirmanter fra Ås og Kroer som er
konfirmerte i andre menigheter
Mikael Bruland, konfirmert i Karasjok i
påsken.
Aslak Nikolai Eriksen, konfirmert i
Risør 8. mai.
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Menighetsbladets grønne spalte
Sensommertanker
fra hytteboka

Vi har vært noen dager på hytta, gått langs
den gamle seterveien og 10-åringen har
plukket seg fram fra jordbærtue til jordbærtue. Vi har kost oss i lyse, lune julikvelder,
og vi har plukket ei hel bøtte med blåbær
fra egen tomt.
Tiden er kommet for å skrive i hytteboka,
og vi tenker igjen på tantene som bodde her
før. De var så uendelig takknemlige for å
eie dette stedet, men også så bevisst det
ansvaret som fulgte med.
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Se bare hva de skriver, etter at de i løpet
av sin aller første dag på hytta, i april 1960,
opplevde både store snøfiller og senere klar
sol over et tindrende hvitt Norefjell:
«Disse sterke kontrastene ute i naturen,
fikk oss til enn mer å føle takknemlighet
over at vi virkelig eide en så vakker plett
av Norges jord. Det er vi begge klar over, at
når vi har vært så heldige å få dette huset,
så vil vi gjerne at det skal bli til hygge og
glede for andre også. Måtte den stillhet og
ro som hersker her i skogen, fylle enhver
som kommer hit, slik at han reiser fornyet
tilbake».
Så håper vi at vi kan la oss inspirere av
tantenes glede og ansvarsfølelse, slik at
også vi tar vare på våre betrodde områder,
ikke minst med tanke på våre etterkommere.
Tekst og foto: Aase F. Kvarme
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Ås kirkeakademi

Kulturdagene i Ås 14.–23.10.

Ås kirkeakademi har tre møter nå i høst,
som vanlig kl. 19.30. i Ås kulturhus, Store
sal. Inngang kr 50.
Tirsdag 27. september
vil Anne Enger snakke om
kirken som samfunnsaktør.
Hun er godt kjent som
politiker og leder for
Senterpartiet på 1990tallet. Hun har bakgrunn
fra Diakonhjemmet, både
som student og lærer i
sykepleiefag. Frem til nylig har hun vært
fylkesmann i Østfold. Anne Enger ble valgt
inn i Borg bispedømmeråd høsten 2015.
Hun er dermed medlem av Kirkemøtet i
inneværende periode, og skal være med å
bestemme hvordan Den norske kirke skal
innrette seg fremover, administrativt og
økonomisk.
Tirsdag 18. oktober vil
tidligere biskop i SørHålogaland, Tor B. Jørgensen, snakke om kirkens forvalteransvar og
miljøengasjement.

Kulturdagene i Ås arrangeres i år i perioden
14.–23. oktober. Vi byr på hele tre konserter
i Ås kirke:
- Søndag 16.10. kl. 18: Kulturkonserten
Unge Talenter med utdeling av Lions
Musikkpris.
- Torsdag 20.10. kl. 19.30: Konsert med Ås
og Vestby musikkorps.
- Søndag 23.10. kl. 19: Jazzkonsert med
Magnolia Jazzband, Ås Kirkekor og
Hege E. Fagermoen (sangsolist).

Fullstendig program blir publisert senere.
Kulturdagene i Ås 2016
Lions-klubbene i samarbeid med Ås kommune,
Kulturskolen og Ås menighet.

Tirsdag 15. november får vi igjen besøk
av Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i
Kirkerådet og generalsekretær i Norske
kirkeakademier.
Det er også mulig at vi kan få besøk av Olav
Fykse Tveit, leder i Kirkenes Verdensråd, i
løpet av høsten. I så fall vil vi arrangere et
ekstramøte.
Håkon Andersen

Ås og Vestby musikkorps fra nyttårskonserten i Aud
Max. Korpset vant sin divisjon i NM 2016 med stor
margin!

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 4 – 2016

17

Kirkevergens hjørne
Ås kirke

Kroer kirke trenger ny kirketjener

Siden påske har Ås kirke vært pakket inn i
plast. Bak plasten og stillasene foregår det
et nødvendig og omfattende vedlikeholdsarbeid på yttervegger, tårn og tak. Som
ventet har vi oppdaget noe mer råteskade
enn det vi hadde kunnskap om da vi startet
arbeidet. Men vi holder fortsatt på tidsplanen som sier at kirken kan «pakkes ut»
i god tid før julegavene åpnes i desember.

Ås kirkelige fellesråd skal ansette kirketjener til Kroer kirke. Dette er en ti
prosentstilling. Arbeidsoppgaver: Kirketjener og klokker ved gudstjenester (to i
måneden) og kirkelige handlinger. Renhold
og enklere vedlikehold. Kroer er en flott
kirke å jobbe i! Nærmere opplysninger hos
kirkevergen, tlf. 64 96 23 31 / 996 93 553,
e-post: kirkevergen@as.kommune.no.
Tekst og foto: Astrid Holmsen Krogh,
kirkeverge i Ås

Ny nettside
Rett før sommeren lanserte vi en ny nettside for menighetene og fellesrådet i Ås:
www.kirken.no/as. Siden er bygd opp på
en litt annen måte enn den forrige, og vi
benytter nå den samme malen som kirken
sentralt og regionalt bruker. Vi jobber fortsatt med å legge inn relevant informasjon.
Gi oss gjerne tilbakemelding på hva dere
ønsker å lese på våre nettsider.

Navnet minnelund
Endelig er vi i gang «i marka» med etablering av navnet minnelund. Vi har startet på
Ås kirkegård, og så kommer Nordby og
Kroer i neste runde.
Utforming og plassering av minnelunden er godt gjennomtenkt for alle tre
gravplassene. På Ås er den plassert rett
øst for bårehuset, med god utsikt over et
vakkert kulturlandskap. Felles gravminne,
altså steinene som navneplatene skal settes
på, er gjenbruk av gamle gravminner som
pusses ned. Foran felles gravminne etablerer vi et plantefelt med en meditativ stein i
midten. Plantefeltet skal ha tre utplantinger
per sesong – vår, sommer og høst. Og den
meditative steinen har, på ulikt vis, tilknytning til den lokale gravplassen.
18
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Ås menighets misjonsprosjekt
Do No Harm –
Hvordan forebygge konflikter?
Do No Harm-konseptet ble født på begynnelsen av 1990-tallet, blant annet på bakgrunn av folkemordet i Rwanda i 1994.
Tidligere tysk og belgisk kolonisering
hadde forsterket etniske forskjeller, som
fastslo at tutsiene var genetisk overlegne
hutuene. Senere arbeid blant hutuene førte
til en større bevisstgjøring av dette folket.
Men bistandsorganisasjonene var helt uforberedt på volden som førte til drap på 800
000 mennesker, til tross for at systematisk
demonisering av tutsier som «skyld i alt»
pågikk lenge før volden brøt ut.
Bistandsorganisasjoner har et spesielt
ansvar i møte med potensielle spenninger
og konflikter. Do No Harm-tilnærmingen
understreker at alt arbeid kan øke en spenning som forårsaker konflikter. Hensikten
er å unngå dette.
Etiopia er et land med mange etniske
og sosiale grupperinger. Dette kan føre til
spenninger mellom folkegrupper. I verste
fall oppstår det voldelige sammenstøt og
synlige konflikter. Det gjelder også i VestEtiopia der Ås menighets misjonsprosjekt
Green LiP pågår. I april ledet misjonær
Sophie Küspert-Rakotondrainy et Do
No Harm-kurs sammen med Dominique
Habimana fra Rwanda. Mange fra Green
LiP deltok sammen med lokale prester og
evangelister, 24 personer til sammen.
Med de beste intensjoner favoriserer
Green LiP fattige lavstatusgrupper (mao-,
komo- og gumuz- folkene) i forhold til det
ledende oromo-folket i området. Kvinner
prioriteres framfor menn. Dette kan være
en betydelig kilde til lokal konflikt og
motsetning mellom folk som alle mener at

de trenger hjelp. Do No Harm stiller følgende spørsmål: Hvordan føler majoritetsgruppene seg når stipend kun gis til minoritetsgrupper, eller hvordan føler menn seg
når kvinner blir foretrukket i ulike stillinger? På kurset presiserte Sophie at for hver
aktivitet misjonsprosjektet setter i gang,
er det nødvendig å analysere hvilken innflytelse det har på samfunnet. Hvordan vil
innblandingen påvirke den lokale og regionale befolkningen? Spesielt er det viktig å
kartlegge hvilke motsetninger som allerede
eksisterer i et område. Hvordan kan man
støtte én gruppe (kvinner, eller etniske og
religiøse grupper) uten at en annen gruppe
føler seg underlegen eller utenfor? Alle
involverte må bevisstgjøres om hvorfor
deltagerne i Green LiP jobber slik de gjør.
Hvordan kan dette styrke felles verdier
og svekke skillelinjer? Det må unngås at
bistandsprosjekter, i verste fall, nører opp
under alvorligere problemer og føre til at en
konflikt ender med voldshandlinger. Derfor
er det viktig at Do No Harm-konseptet blir
vellykket i Vest-Etiopia. Slik kan det være
med på å endre måten misjonen driver
bistandsarbeid på.
Tekst: Sylvi Haldorsen/Ny Blomst.

Misjonær Sophie Küspert-Rakotondrainy og
foreleser Dominique Habimana foran veggen der
alle Do No Harm-deltakerne har «signert» med
håndavtrykkene sine. Foto: Ny Blomst 2/2016.
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Ås kirkekor 13. september 2009.

Kirkekorets 50-årsjubileum
24.–25.09.

Jubileumsfest i Ås
arbeidskirke 24.09.

Ås kirkekor hadde sin første øvelse høsten
1966 med Reidar Moen som dirigent. En
av grunnene til at koret ble etablert, var
100-årsjubiléet for Ås kirke i 1967. Siden
da har koret hatt en viktig rolle i det kirkemusikalske livet i Ås menighet.

Lørdag 24. september kl. 18 inviterer
Kirkekoret alle tidligere kormedlemmer
til Jubileumsfest i Ås arbeidskirke. Her
blir det noen musikalske innslag, taler,
god mat, utstilling og avspilling fra to TVgudstjenester som koret har vært med på.
Påmelding til Marit Aalde, e-post maritbaa@getmail.no eller tlf. 468 22 039 innen
15. september. Pris kr. 100.

Jubileumsgudstjeneste og
konsert 25.10.
Søndag 25. september inviterer koret til
jubileumsgudstjeneste kl. 11 og konsert kl.
17 i Ås kirke. Blant de medvirkende finner
vi flere tidligere dirigenter, blant andre Reidar Moen, Jon Stubberud, Tore Erik Mohn
og Kristen Bjorå. I tillegg medvirker en
strykergruppe fra Barratt Due Musikkinstitutt, organist Dagfinn Klausen og vår egen
sangsolist Elisabet Voll Ådnøy. Repertoaret
blir nok meget variert siden dirigentene
kan plukke musikk fra korets rikholdige
notearkiv!
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Ås Kirkekor, oppstart 18.8.
Semesterstart for Ås Kirkekor er torsdag
18. august kl. 19 i Ås kirke. Velkommen!
www.kirken.no/as
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Jostein Grolid,
kantor i Ås

Øystein Spilling sluttar
Øystein Spilling sluttar som studentprest
på NMBU, i praksis frå 1. januar 2017.
Han vil framleis arbeida som prest i 50 %
-stilling i Nordre Follo Prosti.

UKE-gudstjenesten 23.10. blir den siste med Øystein
spilling ved alteret. Foto: Maria Henden Kjetsa.

UKE-gudstjeneste 23.10.
Denne høsten går kulturfestivalen UKA i
Ås igjen av stabelen – og fyller det meste
av oktober måned. Som vanlig er den lokale
menighet, Laget og studentpresten med, og
inviterer til UKEgudstjeneste i AUD MAX
søndag 23. oktober kl. 13. Gudstjenestens tema er Vitenskap og kjærlighet. Vi
har invitert fredsforsker, filosof og søndagsskolelærer Henrik Syse. Studentprest
Øystein Spilling deltar, sammen med
medarbeidere fra Ås menighet og prosjektbandet Proprius. Korsang, nattverd og offer
til ukehjelpa. Deler av gudstjenesten blir
på engelsk, og salmene synges på engelsk
og norsk. Velkommen til en spennende og
inspirerende gudstjeneste.

Velkomstgudstjeneste
på engelsk for nye studenter ved NMBU
Søndag 21. august kl. 11 i Ås arbeidskirke
blir det to-språklig gudstjeneste for nye
utenlandske og norske studenter ved
NMBU. Etterpå blir det kirkekaffe med
rikholdig bevertning Vi starter høstens
KaffeKopp-prosjekt, der vi inviterer norske
familier, par og enkeltpersoner til å melde
seg som vertskap, og utenlandske studenter
til å melde seg som besøkere. Velkommen
til en spennende og inter nasjonal gudstjeneste.

– Prost Hege E. Fagermoen har drøftet
med meg hvordan lokale prester kan dekke
en viss del av prestetjeneste ved NMBU i
tiden frem til en ny studentprest kan tiltre,
seier Øystein Spilling til Menighetsbladet.
– NMBU blir derfor ikke helt uten kirkelig
bemanning.
Hege E. Fagermoen fungerer for tida
som biskop, og var på konfirmantleir då
Menighetsbladets avsløringar tikka inn på
nettbrettet! – Kirken er underlagt de statlige
effektiviseringskravene som gjelder for alle
sektorer i staten, forklarar ho. – For kirkens
del er dette midler som først og fremst går
til avlønning av prestene. Vi er pålagt å
spare en viss prosent på lønnsbudsjettet.
I praksis betyr dette at når noen slutter,
holdes stillingen åpen en periode, før ny
prest blir tilsatt. Vi kan heller ikke sette
inn vikarer i full stilling ved sykmeldinger.
Prestetjenesten må opprettholdes ved at de
øvrige prestene fordeles rundt i prostiet etter
behov. I fjor dekket vi inn tre månedsverk
på denne måten. I år er vi i Søndre Follo
prosti pålagt å spare sju månedsverk. Dette
kommer vi til å klare, takket være et særdeles godt og velvillig presteskap! Her har
den nye arbeidstidsordningen for prestene
vært til god hjelp, i det å kunne planlegge
arbeidet på en måte som både imøtekommer menighetenes behov, den enkelte prests
kompetanse, og en fornuftig arbeidsmengde
for de ansatte. Vi hadde ikke klart å gjennomføre dette, uten positive og velvillige
prester! Jeg kan altså bekrefte at studentene
ved NMBU får tilgang på prestetjenester,
selv om Øystein slutter ved nyttår.

Øystein Spilling,
studentprest ved NMBU
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 4 – 2016

Arve Skutlaberg
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Behov for frivillige
på Moer sykehjem

Her er vi samlet foran Ljusnarsbergs Kyrka, i Kopparberg, kåret som vakreste kirke i Sverige.

Menighetstur
til Värmland og Dalarna
39 deltakere la ut på den 14. menighetsturen,
28. juni – 3. juli. Kristen Bjorå (arrangør
og sjåfør), Knut Lein (turleder), Sidsel Lein
og Vigdis Bjorå er til sammen et uslåelig
team for et inkluderende turmiljø, med
komfort og høyverdig informasjon. Deltakerbemerkning: Knuts morgenandakter er
en grunn for at jeg er med! Vi kom tilbake
mettet med opplevelser, fylt av inntrykk fra
det beste Sverige kan by på, og glade for
fellesskapet vi fikk dele.
Tekst og foto: Terje Sørhaug

Misjonsforum
på Brønnerud skole
Velkommen til høstens første samling i
Misjonsforum, onsdag 21. september kl.
16. Vi deltar på Høstmarkedet på Brønnerud skole, til inntekt for barnehjemmet
Mavis Home i Zimbabwe. Her selges middag basert på produkter fra skolehagen,
samt flotte salgsprodukter som barna selv
har laget. Mavis kommer fra England for å
være sammen med oss denne dagen. Vi kan
tilby skyss: Tlf. 64 94 19 40 / 908 55 738.
Sylvi Haldorsen

Hver fredag arrangerer prest og kantor i
Ås, sammen med Diakoniutvalget i Ås og
Kroer, andakt på Moer sykehjem. Dette
er noe beboerne setter stor pris på. En
gruppe frivillige fra Diakoniutvalget og
menigheten ellers er med på å legge til rette
for dette. På gudstjenestene 2. juledag og
2. påskedag er Moerhjemmets venner vertskap, og vi hjelper til med å legge til rette
for beboerne.
Det er behov for flere medhjelpere til
dette arbeidet. Ta kontakt med prostidiakon
Atle Eikeland, på telefon 948 56 362,
e-post: atle.eikeland@as.kommune.no,
eller Gro Mette Rønningen fra Diakoniutvalget, telefon: 971 76 023, e-post:
gro.ronningen@gmail.com.
Terje Sørhaug,
leder av Diakoniutvalget i Ås og Kroer

Kveldsmesser i Ås kirke i høst
Vi inviterer alle i Ås til å unne seg hyggelige
og stemningsfulle kveldsmesser i Ås kirke.
Studentpresten og gode hjelpere fra Laget
på NMBU har ansvaret for disse, hver siste
torsdag i måneden. Tidspunkt: kl. 19.30.
Høstens datoer og temaer er:
• 25.8.: Mysteriet meg.
• 29.9.: Pusten – Guds tegn i din kropp.
• 27.10.: Hjertet – Guds tegn i din kropp.
• 24.11.: Josef – et skikkelig mannfolk.
Lovsang og bønnevandring er viktige deler
av kveldsmessene. Det er innredet stasjoner
i kirkerommet der du kan be, være stille
ved lys og bilder, bli velsignet og bedt for,
selv tenne lys og skrive bønnelapper. Vi har
alltid nattverd. Velkommen til varme og
inspirerende kveldsmesser i Ås kirke.
Øystein Spilling,
studentprest ved NMBU
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Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
har følgjande møte på Ås menighetshus:
• Søndag 21. august kl. 18: Festmøte. Talar:
Aud Hoås, Song: Charlotte Justnæs.
• Søndag 28. august kl. 18: Møte. Talar:
Asbjørn Stige.
• Søndag 11. september kl. 18: Møte. Talar:
Ole Arnfinn Røysland.
• Søndag 18. september kl. 18: Møte. Talar:
Gunnar Oseng.
• Søndag 25. september kl. 18: Møte.
Talar: Olav Straume.
• Søndag 9. oktober kl. 18: Møte. Talar:
Paul B. Johansen.
• Søndag 16. oktober kl. 18: Møte. Talar:
Øystein Fagermoen.
• Søndag 23. oktober kl. 18: Møte. Talar:
Hans Jakob Moldekleiv.
• Søndag 30. oktober kl. 18: Samtalemøte.
Trygve Gjedrem

Quiz
1. To bøker i Det Gamle Testamente har
fått navn etter kvinner. Hva heter kvinnene?
2. Hva betyr navnet Jesus?
3. Hva het moren til døperen Johannes?
4. Hva heter Storbritannias høyeste fjell?
5. Hva kalles trikkeruten i Trondheim?
6. Når ble de første steinalderfunnene gjort
på Nøstvet?
7. Hvor mange fylker i Norge har flere innbyggere enn Island?
8. Hvor mange ganger vant Grete Waitz
New York maraton?

Kirkeskyss
Har du behov for kirkeskyss i Ås eller
Kroer? Ring Diakoniutvalget på forhånd
(tlf. 950 04 667), innen fredag før den aktuelle søndagen.

9. Hva heter gårdsgutten til Bestemor
Duck, som også er Donalds fetter?
10. Går beverne i dvale om vinteren?
Quizmester: Atle Eikeland

Svarene finner du på side 25.

www.asbank.no
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 4 – 2016

23

Er du kjent i Ås?
Det var usedvanlig mange som hadde lagt
merke til smilefjeset i Aschjem–skogen;
eller rettere skrevet: det var usedvanlig mange som hadde sendt inn svar på
den siste stedsoppgaven, for det har vært
umulig for veifarende på strekningen Holstad – Sentralkrysset ikke å legge merke til
stubbe-smilet. Hva gjør at stubben smiler?
Det er vanskelig å tenke seg noen annen
forklaring enn at den stolte grana, til tross
for et livsløp på mellom 60 og 80 år, ikke er
fullstendig tilintetgjort! Smilefjes-forklaringen ifølge Gunder Skiaker er imidlertid
slik: «I utgangspunktet var dette et vindfall

som jeg stubba høyt. Da en leieboer på
gården fikk se stubben, allierte han seg med
en slektning. De dro til Ski, kjøpte gul og
svart maling og lot sin kreativitet komme
vindfallrestene til gode ... og glede.»
Her er Sylvi Haldorsens besvarelse og
navnene på alle vinnere: «Det moret oss
å se smilefjeset på hogstflaten i Aschjemskogen, på høyre side av riksvei 152 da vi
kjørte hjemover i går. Er det Benedikte og
Gunder som har lekt seg, mon tro? Eller
barn fra Steinerskolen barnehage? Eller
turgåere med bred tusjpenn?» De andre
vinnerne er: Astrid Rangøy Moe, Thorolf
Jakobsen, Kirsten Nilsen, Kari Boger,
Torunn Tangvald, Torstein Furnes og Bente
Tollefsrød. Gratulasjon til alle, med en sterk
oppfordring om ny stedsjakt.
Når det gjelder ny oppgave, må du gjengi
det som står på skiltet til høyre for porten.
Send svaret til asmenblad@online.no. Da
deltar du så avgjort i finaleomgangen, men
medaljer deler vi dessverre ikke ut. Lykke
til!
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
Løsning på forrige oppgave: Stubben står i
Aschjem-skogen, på høyre side av riksvei 152.
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Frivillighet og frivillige
Vil du bruke dine evner og noe du er interessert i, for mennesker i Kroer, Ås eller Nordby menigheter? Mennesker trenger det du
kan!
Er du glad i gudstjenesten? Du kan være
med å ta imot de som kommer. Du kan bidra
som tekstleser. Liker du å bake og servere
kaffe? Du kan bake til ulike arrangementer
og servere kirkekaffe etter gudstjenestene.
Er du kreativ? Du kan hjelpe til å lage
ting på jule- og påskeverksted. Du kan være
med å utvikle menighetens arbeid i komitéer
og utvalg. Synes det er fint å være sammen
med barn og ungdom? Du kan være med i
kor, Babysang, konfirmantarbeid og andre
breddetiltak.
Blir du engasjert av å tenke på at mange
mennesker tilbringer det meste av døgnets
timer alene? Mange trenger en som har tid
til å sitte ned og ta en kopp kaffe. Har du
noen ideer selv til hva menigheten kan gjøre
for sine medmennesker? Ta kontakt!
Frivillig innsats er spennende. Vi tror at
du vil oppleve det meningsfylt å være fri-

villig hos oss. Vi tror det vil gi deg mange
fine opplevelser. Frivillighet gir erfaringer
som kan endre oppfatningen vår, både av
medmennesker og av oss selv. Du får nye
og verdifulle kontakter, samtidig som du er
med på å gi andre et bedre og mer verdig
liv.
Jeg er kontaktperson for rekruttering av
frivillige til barne- og ungdomsarbeidet. Ta
kontakt, tlf. 909 39 054.
Timea Bakay Holby, kateket,

Timea og barna i Nordby menighet har påskeverksted. Foto: Judit Görögh

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

Fasit til Quiz på side 23:
1. Rut og Ester. 2. Gud redder (frelser). 3.
Elisabeth. 4. Ben Nevis, 1343 m.o.h, ligger i
Skottland. 5. Gråkallbanen. 6. 1879. 7. 4: Oslo,
Akershus, Hordaland og Rogaland har flere
innbyggere enn Island, mens Sør-Trøndelag har
litt færre. 8. 9. 9. Guffen. 10. Nei.
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Anne Myrhaug Winge – ein erfaren debutant

– Nå har jeg levert manus til Kolofon forlag.
Det blir diktsamling. Min første!
Men debuten til Anne Myrhaug Winge
kjem ikkje uventa. Ho har i mange samanhengar framført eigne dikt og prologar, og
skrive songar til store markeringar. 14. juli
hadde ho diktet «Drømmen om lykka» på
trykk i Ås avis. – Jeg har også hatt dikt i
ØB og avisa Strilen på Vestlandet, seier
ho til Menighetsbladet. – Det første diktet
jeg fikk på trykk, er blitt ganske kjent. Det
heter «Det e ikkje berre å fløtte». Det sto
i Harstad Tidende og Nordnorsk Magasin
i 1993. I glass og ramme, sammen med
en akvarell av kunstneren Odd Karstein
Olsen, blir diktet brukt som avskjedsgave
når folk flytter. Harstad Tidende har siden
trykt mange av diktene mine.
Men dette var ikkje første gongen …?
– Nei. Jeg har alltid likt å skrive! En gang på
60-tallet, da jeg gikk på gymnaset, tok jeg
mot til meg og sendte en artikkel til Kvin26

ner og Klær. Det var nok en ungpikedrøm.
Men på trykk kom den.
Det kling av Nord-Norge i det du skriv.
– Joda, tittelen på boka er Lys over barndommens rike. Jeg skriver på nordnorskinspirert bokmål, og på dialekten min
fra Harstad-området, alltid med nordnorsk
lynne, humor og slagferdighet i bakhaue.
Og gudstrua, slik du fremdeles finner den
på bygdene i nord, som noe som berre e der.
Da jeg skulle sette sammen boka, måtte jeg
gjøre et utvalg. Så du finner også dikt om
folk og natur, det å bli mor og bestemor, og
aldring. Jeg reflekterer over verdier jeg fikk
med meg i barndommen, verdier som har
fulgt meg siden. Diktene speiler livet, slik
det ble for meg, med gleder og utfordringer.
Håpet er at også andre kjenner seg igjen i
tekstene.
Boklanseringa skjer på Eldorado bokhandel i Oslo 29. september kl. 17. Der blir
det opplesing og boksalg med signering.
Det er berre å møta opp! Her har du titteldiktet som smaksprøve, rykande ferskt:
BARNDOMMENS RIKE
Jeg sanker frø fra min barndoms hage
slik jeg har gjort gjennom mange år
Nå er det tid for å dele arven
La andre høste det som jeg sår
Så grønn er enga og heggen blomstrer
Det dufter søtt av en hvit syrin
Jeg takker livet for solskinnsdager
som gjorde hagen min lys og fin
Ja, slik er bildet av barndomshagen
min skattekiste der oppe i nord
Den ga meg motet og utferdstrangen
så jeg fikk satt mine egne spor.
Tekst: Arve Skutlaberg. Foto: Elisabeth Winge.
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Lesehjørnet

Marmor
Roman av
Toril Brekke
(Aschehoug, 2014)
Marmor er en historisk roman som
utspiller seg i Oslo,
og den strekker
seg fra den gangen
byen het Kristiania
og fram til i dag.
Men boka er mest en slags slektskrønike,
med Oslo som bakteppe, og den både begynner og slutter med Gudny. Gudny vokser
opp i Torvbakkgata på Grünerløkka, og når
søstrene hennes er gamle nok til å klare seg
selv, får hun begynne på skolen. Der treffer hun Barbara, som kommer fra en mer
bemidlet familie, som bor et stykke unna,
i det Gudny skal gi navnet Søylehuset, på
grunn av de dekorative søylene i grønn og
rød marmor. Vennskapet med Barbara, og
inngangen til Søylehuset, blir som et fristed
i en ellers grå tilværelse for Gudny, og det
er det som gjør at hun holder ut til hun blir
voksen og kan flytte ut fra Torvbakkgata
for godt. Vi følger livet til Gudny gjennom
øynene til barnebarnet Carla, og gjennom
Carla får vi også innblikk i livene til resten
av slekten Viotti. Marmor er en slektsroman som virkelig favner alle i denne fiktive
familien - de rare, de som havner utenfor,
og de som er innenfor, hva nå enn det betyr.
Som leser får du et forfriskende innblikk
i hvordan begivenhetene i boken påvirker
karakterene. De har alle sine historier, og
selv de du kanskje ikke liker får du en grad
av forståelse for.

TegneHanne
Tegneserie, Hanne Sigbjørnsen (Egmont, 2015)
Hanne Sigbjørnsen er mest kjent som skaperen av tegneserien TegneHanne, som
først dukket opp på forfatterens egen blogg
i 2010, og siden 2013 har opptrådt fast i
Aftenpostens nettutgave. Boka TegneHanne, som inneholder utvalgte historier
fra de foregående årene i tillegg til noen nye,
kom i 2015 og er forfatterens første. TegneHanne er humoristisk hverdagsfilosofering
på sitt beste, presentert gjennom enkle,
nesten naive, tegninger. Historiene er ofte
overdrevet for å få fram poenget, men de
inneholder alle en flik av sannhet som
gjør at mange vil kunne identifisere seg
med hovedpersonen, og le av det absurde i
situasjonene. Hvorvidt episodene faktisk er
hentet fra forfatterens hverdagsliv har ikke
egentlig så mye å si, for det føles ekte og
nettopp derfor blir det morsomt.
Anbefalt av Anne Karine Kant

Ås bibliotek i Kulturhuset i Ås sentrum.
Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret.
http://www.as.folkebibl.no/
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Servicesidene
Brann/større ulykker
Politi
Ambulanse
Legevakt
Follo politistasjon
Kirkens SOS
Krisesenteret
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

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

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
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
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HELSE OG VELVÆRE
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

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

BILVERKSTED

Hårstudio 1095
Moerveien 2

64 94 42 00

INTERIØR

BIBLIOTEK

Ås Blomster
Moerveien 6

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

Annett Michelsen
Torderudveien 25
Privatpraktiserende jordmor

911 35 380

KONSULENTER
Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! E-post: arve.skutlaberg@dknett.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 10 95
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64 94 04 67

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B

64 94 00 07

Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger

TANNLEGER
Tannlege Ingeborg Bihaug og tannpleier
Hilde Skjeseth, Brekkeveien 18 64 94 10 48
(kveldsåpent mandager)
Tannlegene Høyvik
Skoleveien 2

UTLEIE

64 94 09 51

Menighetsbladet trenger bladbud
Menighetsbladet trenger bladbud på tre ruter i
Ås og én rute i Nordby:
• Skogfaret, Søråsveien og Landåskollen (Ås).
• Drøbakveien fra Myhrerveien til Skoftestad,
inkludert Myhrerveien og Gultvedt (Ås).
• Kvestadveien/Smebølveien/Osloveien,
fra
Smebølveien til Fagernes, samt Gosenveien (Ås).
• Nedre Bekkvei, frem til Bekkevold (Nordby).
Kontakt: Olav Aardalsbakke, tlf. 905 18 577,
e-post: oaardals@online.no.

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
rubrikkannonser og plass på ServiceSIDENE. Bladet egner seg meget godt
til markedsføring knyttet til høytider og
kirkelige handlinger.
Kontakt oss på: as.menblad@online.no,
eller Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577.
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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: 7300.
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås kommune. Trykk og innbinding: 07 Gruppen
AS. Leveringsfrist neste nummer: 2. august 2016.
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SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Karstein Gjellestad (døpt i
Kvinnherad kyrkje)
Paula Gsella-Olaussen
Lea Skjervold Gulbjørnrud
Victor Einander Hole
Lorentz Aleksander Kjølsvik
Eileen Kvarme
Helga Othilie Heim Lyche
(døpt i Øre kyrkje)
Gabriela Ramirez-Lopez
Steffen Torgersen
Oliver Østervold Aasen

Døpte
Kristian Holter Bergvik
Linus Gillebo Christophersen
Amanda Flack
Leo Huseby-Jahr
Birk Thoen Jacobsen
William Karlsen
Oda Olsson Kjerpeseth (døpt i
Byneset kirke)
Maiken Moestue-Stordahl
Selma Pedersen Myrhol (døpt i
Hjørundfjord kyrkje)
Emilie Paulsen (Langhus kirke)
Emil Skar
Petter Smogeli
Emillian Garmark Westby
(døpt i Lørenskog kirke)

Døpte
Jenny Marie Lein
Philip Nguyen Nikzad
Kaja Othilie Aase Tolo

Døde
Grethe Eilertsen (bisatt fra
Nordby kirke)
Reidun Berit Haugen
Arthur Johnsen
Magnus Kongsten
Dag Finn Lenvik
Wenche Merok
Karl Henrik Mikkelsen
Brita Halldis Nilsen
Jorunn Ogner
Borghild Solveig Funnemark
Rustad
Grete Ellen Thirud
Viet
Christine Antonsen Husevik og
Thor Anders Hasledal Jensen
Anne Lene Hovland og Timo
Juhani Mikkola
Hanna Jervell Heyerdahl og
Hans Jakob Nordhaug
Nina Merete Eldor og Lasse
Wardenær Fosshaug
Veronika Skagestad og PerChristian Granlund Aubert
Aiza Pelecio Pilongo og Kay
Georg Bjerklund
Astrid Sand Baardsen og Kjetil
Samnøy
Bjørg-Marie Svendstad Åmlid
og Stig Øysten Svendstad
Ann-Kristin Stokke og Eivind
Siig Meen
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Viet
Ida Johansen og Eirik Teigland
Rønning
Thea Marie Kval-Engstad og
Kjetil Kval-Engstad
Ingjerd Krogh og Bent Vegard
Kristiansen
Lovisa Madelen Bredenbekk
og Børge Bredenbekk
Marianne Helen Røed og
Glenn Sverre Berntzen

Døde
Rolf Leonard Engh
Egil Olav Smestad
Hans Anders Smogeli
Birgit Jorun Thoresen
Anna Mathea Østli
Viet
Åse Ånstad og Bent Frydenlund
Eline Skar og Christian Prash Skar

 
   
     

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
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
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
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@getmail.no
Kirketjener/klokker: Ledig stilling

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 Aardalsbakke.
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.

Kroer kirke. Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf.: 64 94 36 05.
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VELKOMMEN TIL KIRKE
21. august, Vingårdssøndag, 14. søndag i
treenighet, Matt 19, 27-30
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste med velkomst
for nye studenter ved NMBU.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste – «En
Førsteklasses gudstjeneste». Utdeling av
6-årsboka.

25. september, 19. søndag i treenighet,
Luk 9, 57-62
Ås kirke kl. 11: Jubileumsgudstjeneste.
Ås Kirkekor 50 år.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Høsttakkefest.
Utdeling av 4-årsboka.

28. aug. 15. søndag i treenighet, Joh 15, 9-12
Ås arbeidskirke kl. 12: Ryddegudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Torsdag 29. september
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse

Lørdag 3. september
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lys- gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 10, 12 og 14: Tre konfirmasjonsgudstjenester.
4. sep., 16. søn. i treenighet, Matt 11, 16-19
Nordby kirke kl. 11 og 13: To konfirmasjonsgudstjenester.
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Lørdag 1. oktober
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lysgudstjeneste.
2. oktober, 20. søndag i treenighet,
Matt 18, 1-11
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
Søndagsskole.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Lørdag 10. september
Ås kirke kl. 10, 12 og 14: Tre konfirmasjonsgudstjenester.

9. oktober, 21. søndag i treenighet,
Luk 12, 13-21
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

11. september, 17. søndag i treenighet,
Mark 5, 35-43
Kroer kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstj.
Ås kirke kl. 13: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

16. oktober, 22. søn. i treenighet,
Luk 10, 25-37
Ås arbeidskirke kl. 11: Folkedansgudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

18. september, 18. søndag i treenighet,
Mark 1, 40-45
Ås arbeidskirke kl. 11: Høsttakkefest.
Utdeling av 4-årsboka. Baluba deltar.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste. Bach i
høymessen. Prostidiakonen deltar.

23. okt., 23. søn. i treenighet,
Matt 24, 35-44
Aud Max kl. 13: UKE-gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 18: Ung messe.

Onsdag 21. september
Ås arbeidskirke kl. 11.30: Gudstjeneste i
Åpent Hus.
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Dette symbolet i gudstjenestelista
viser at arrangementet er en del av
trosopplæringen i menigheten.
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