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Miljø-Prestens
Fininnstillingene i universet

Eksplosjoner fører vanligvis ikke til orden,
men til kaos. Eksplosjoner river fra hver
andre og oppløser mønster som gir mening.
Ingen terror-eksplosjon i Midtøsten eller
Europa skaper noe vakkert eller nyttig.
Med ur-eksplosjonen Big Bang er det
helt annerledes. Den skaper et forunderlig
velordnet univers. Ikke kaos, men kosmos.
La oss se hvordan fininnstillingene i vårt
eget solsystem er slik at liv kan finnes og
utfolde seg så vakkert og mangfoldig.
Jordas avstand fra sola er påfallende
perfekt. Var den større, ville vi forgå av
kulde. Var den mindre, ville vi forgå av
varme. Avstanden til månen er også påfal
lende gunstig. Hadde den vært mindre,
ville forskjellen på flo og fjære føre til over
svømmelser. Var den større, ville havvan
net stagnere, og gi ugunstige betingelser for
livet i havet.
Jorden roterer med en påfallende gunstig
hastighet. Hadde den rotert langsommere,
ville temperaturforskjellen mellom dag
og natt blitt mye større. Hadde den rotert
raskere, ville vindstyrken bli ødeleggende.
Sammenlignet med andre planeter i vårt
solsystem, er jordens bane mer sirkulær.
Hadde den vært mer elliptisk, ville avstan
den til solen ha variert så mye at kanskje
våre leveforhold ble umulige.
På mikronivå kan vi observere en til
svarende fininnstilling. Hvis kraften som
holder atomkjernen sammen, hadde vært
litt sterkere, ville universet ha bestått
av helium i stedet for hydrogen, og uten
hydrogen ville vi ikke hatt vann. Hadde
den vært litt svakere, ville den viktigste
kjernereaksjonen som produserer energi i
stjerner ikke vært mulig. I begge tilfeller
hadde organisk liv vært utenkelig.

Astronomen og matematikeren Sir Fred
Hoyle er kjent for å ha sagt at det er like
sannsynlig at liv kan oppstå «av seg selv»
som at en virvelvind som blåser gjennom
en skrothaug med flydeler, ville føre til at
en Boeing jumbojet stod fullt ferdig når
vinden hadde løyet. Fysiker og kosmolog
Paul Davis skriver: «Sannsynligheten for at
fininnstillingene i universet er blitt til ved
en tilfeldighet er like stor som sannsyn
ligheten for at du ved å slå mynt og krone
kan få kron 400 ganger etter hverandre».
Igjen tilbake til vårt solsystem: Den inn
byrdes avstand mellom sol, måne og jord er
fininnstilt slik at fullstendig solformørkelse
kan finne sted. Når månen kommer mellom
jorda og sola, dekker den akkurat sola – sett
fra jordens overflate. Dette gjør at vi kan
utforske lysbølgene fra sola og registrere at
lyset bøyes av tyngdekraften. Dette betyr
også et spektakulært himmelsyn. Idet solen
forsvinner bak månen og idet den kommer
frem etter en solformørkelse, oppstår et
fenomen som kalles diamantringen. Et
strålende lyspunkt som virker festet til en
bue – eller en ring. Ved månens hjelp frem
står solen som et kjærlighetssymbol.
Vi kan tolke dette himmelsynet ut fra
troen vår og tenke: Den som har skrudd
dette universet sammen, sender oss sin
kjærlighetserklæring hver gang det er en
fullstendig solformørkelse. Undringen over
universet kan utdype bildet av Far i him
melen som elsker oss. Som vet hvordan han
kan lage et hjem for oss i sitt skaperverk –
og gjennomfører det.
Øystein Spilling,
studentprest ved NMBU

Om forsida: Det helt nye taket på Ås kirke titter fram gjennom stillasene, les mer på s. 18. Foto: E. Fløistad.
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Gatekirken midt i Ås
Ein laurdag kvar månad slår Gatekirken
opp teltet sitt midt i det sentrale fotgjengar
krysset i Ås sentrum, under asalane. – Vi
har søkt kommunen om lov, forsikrar Marit
Rauset. Denne økta er ho og Øystein John
son på vakt for å huka tak i forbipasserande
med spørsmål om dei kjenner Jesus.
– Øystein kommer snart. Han er opptatt i
en samtale. Han sitter der borte på benken,
seier Marit.
– Kanskje noen fra Ås menighet kan
være med i dette arbeidet? Vi ønsker kon
takt med enkeltpersoner, lag og foreninger
som brenner for evangelisering! Dette er
jo ikke en særinteresse for spesielt interes
serte. Jesu utfordring er til alle som har tatt
imot Ham som Herre og Frelser.
– Selv er jeg med i en tverrkirkelig bøn
negruppe sammen med blant andre Helen
Schytz. Vi ber for folk i Ås. Det kommer
så mange nye mennesker til kommunen
vår nå. Det er viktig at vi kristne er syn
lige. Folk ønsker informasjon om kirker og
menigheter. Av og til har vi med oss folk
fra Familiekirken. Vi har også god kontakt
med studentene i det kristne felleskapet
International Believers Fellowship.
Pinsemenigheten på Evangeliesalen
står bak Gatekirke-arbeidet. På morgonen
samlast dei der, gjer klart telt, te, kaffi og
bokbord. Så har dei ein kort andakt og ber.
– I dag leste vi misjonsbefaliga, seier Marit.
– «Gå derfor ut», står det. Ja, så gjorde vi det.
Evangeliseringsmateriellet kjem frå Oac
(Open air campaigners). Paul B. Johansen i
KABA (Kristent arbeid blant arabere) skaf
far nytestamente på arabisk. Øystein har
skrive eit par bøker retta mot Jehovas vitne,
og eit hefte som heiter «Han døde for meg».
Ei heil øskje med Åge Åleskjærs «Veien til
himmelen» kom i gåve frå Ås Avlastnings
hjem. Nytestamente og biblar kjøper dei på
NLM Gjenbruk. Alt på bokbordet er gratis.

Marit Rauset brettar opp armane på stand i Ås sentrum. Gatekirken har vorte eit fast laurdagsinnslag
på fortauet i travlaste handletida. Marit er også
leiar for den tverrkyrkjelege Tro og lys-gruppa i Follo.

– Gud velsigne deg, helsar Marit til
ein forbipasserande som ikkje har tid til å
stoppa. Ho plukkar opp ein liten evangeliekube frå bokbordet. Den kan brettast ut,
og då kjem det fram kjende kristne motiv.
– Jeg bruker den som en slags disposisjon.
Kuben fungerer særlig fint når det kommer
barn innom standen.
– Flere kristne burde være med på å
evangelisere, seier Marit. – Mange av dem
vi møter i Ås sentrum kjenner lite til evan
geliet, Jesus eller hva vi kristne står for.
Hvordan skal folk få vite, dersom vi ikke
står her og vitner?
Øystein Johnson og snikkaren frå Polen
vart ikkje så fort ferdige med samtalen. Det
gjekk på engelsk, skjøna eg, og uroa ville
dei ikkje bli, i alle fall ikkje av eit kamera!
Klokka 15 demonterte evangelistane Gate
kirketeltet, og så var det igjen ein vanleg
laurdag under asalane i sentrum.
Tekst og foto: Arve Skutlaberg
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9.-12. august reiste Kroer- og Ås-konfirmantene på leir til Sjøglimt leirsted utenfor Ørje. Fire dager fylt
med lek og god mat, «Camp Sjøglimt», undervisning og gruppearbeid, gudstjenesteverksted, brentball-cup,
bading, kampkvelder og underholdning. Takk til ungdomslederne og takk til hver og en konfirmant som bidro
til at leiren ble en god opplevelse. Vi ler fortsatt når vi tenker på dramastykket under samtalegudstjenesten
– der den bortkomne sønn (fra bibelteksten, Luk 15) var på fest i Kroer. Årets kull er fulle av kreativitet,
humor og guts! Tekst og foto: Jenny Marie Ågedal.

Unge grillkokker på loppemarkedet
26.–27. august var det loppemarked i Ås
arbeidskirke. Både ungdom fra Ten Sing
og Klubben, og andre frivillige ungdom
mer, stilte opp for å grille og selge burgere.
Vi hadde det veldig hyggelig sammen, og
møtte mange trivelige folk som kom for å
handle hos oss. Det var god stemning hele
helgen. På to dager solgte vi 160 burgere,
pluss mye salat og brus.
Tekst: Eline Yri Stokke

Velkommen til Ås Ten Sing
Liker du å synge? Danse? Dramatisere? Ta
bilder og filme? Drive med teknikk? Liker
du å spille i band eller hadde hatt du lyst til
å lære det? Går du på ungdomsskolen eller
videregående? Da er Ås Ten Sing noe for
deg! Vi har startet opp igjen og holder til
i Ås arbeidskirke hver onsdag fra klokka
18.30 til 21.
4

Hva er Ten Sing?
Ten Sing er i et kortilbud fra Norges KFUKKFUM som er en kristen barne- og ung
domsorganisasjon med ca. 20 000 medlem
mer fra hele Norge. Vi tilbyr mange kule
aktiviteter for ungdommer, og et godt miljø.
Vi gleder oss til å se deg i vårt miljø!
Tekst: Aina Bjørnereim

Klubben for ungdom
Ås menighet har ungdomsklubb hver
fredag for deg som går på ungdomsskolen
og videregående. Vi har opplegg fra klokka
19 til 21 med mulighet til å henge rundt
til klokka 22. Vi har konkurransekvelder,
temakvelder, filmkvelder, kreative kvelder,
ulike utflukter, mat, snacks og en kiosk. Vi
har også en andakt hver kveld. Vi håper du
stikker innom!
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Styret i klubben

s rbeidskirke

Loppemarked
Beste loppemarked
«ever»
– Igjen har vi arrangert et fantastisk
loppemarked i Arbeidskirken med det
beste økonomiske resultat «ever», sier
loppemarkesgeneral Sissel Brandtzæg. –
Omsetningen ble på hele 323.000 kroner.
Jeg takker alle glade kjøpere, men må også
rette takken til alle som hadde levert inn
lopper og til en stor og innsatsvillig med
arbeiderstab. Vi har virkelig stått på for å få
til et slikt resultat, men jeg nøler ikke med
å trekke fram at en slik dugnad gir en ene
stående mulighet til samarbeid, som igjen
er med på å bygge fellesskap og menighet.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Tre ung-gutter hadde møtt opp ved loppestart
og var henrykt over å finne en kvistriver til 400
kroner. Prisen var ikke avskrekkende syntes de, den
skifta raskt eier og skulle snarest mulig settes inn i
hageoppryddingens tjeneste.
Loppemarkedet i Arbeidskirken er en årviss hendelse
siste helg i august. Da
dørene åpnet fredag ettermiddag var det lang kø for å
sikre seg godbitene. Lørdag
var det også godt besøk, og
både kjøpere og skuelystne
lot til å hygge seg på vandring fra den ene avdelingen
til den andre. Caféen ble
flittig besøkt, og godbitene
på auksjonen fikk nye eiere.

Samlivskurs 05.-06.11.
Ås kommune ved Helsestasjonen arran
gerer samlivskurs lørdag 5. og søndag
6. november i Ås kulturhus, Lille sal, begge
dager kl. 11–15.
Å bli foreldre er en fin ting. Samtidig
er det forandringer for paret som inne
bærer mange utfordringer. Barne-, ung
doms- og familiedirektoratet har derfor

utarbeidet kurset «Godt Samliv»
for førstegangsforeldre. Det kan
også være aktuelt for par med flere barn.
Kurset er gratis. Lunsj blir servert. Påmel
ding til Inger Nordstrand i Ås kommune:
e-post inger.nordstrand@as.kommune.no,
tlf. 474 66 728. Ytterligere info om kursets
innhold: http://www.bufdir.no/Familie
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter
Trosopplæring
Familiefredag

trosopplæring i den norske kirke

21. oktober og 18. november er det igjen
Familiefredag i Ås arbeidskirke. Da sam
les mange små og store familier til middag
kl. 16.30. Etter middag er det en samling med
sang, musikk og bibelfortelling for barna.
Den siste timen bruker vi på lek, aktiviteter
og hobbyaktiviteter, og selvfølgelig en
god fredagskaffe til de voksne. 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
velkomne i fellesskapet! Meld dere på til
Øygunn på tlf. 986 22 931 innen onsdagen
før Familiefredag slik at vi kan beregne nok
mat. Familiefredag har siden sist meldt seg
inn i NMSU som er en kristen barne- og
ungdoms-organisasjon. For hvert betalende
medlem under 26 år, vil vi kunne motta
økonomisk støtte, og dermed sikre driften
av Familiefredag. Det koster kr 50 per barn
for medlemskap ett kalenderår dersom dere
ønsker å være med på å støtte dette arbeidet.
Det er fullt mulig å delta på Familiefredag
også uten å være medlem. Vel møtt til en
morsom ettermiddag i Arbeidskirken!

Forskningsfamiliefredag i Arbeidskirka: Hvor langt
kan en seigmann strekke seg? Foto: Jenny Marie
Ågedal.
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Lys Våken for 11-åringer!
Selv om det er tidlig å begynne å tenke på
advent, så vil vi likevel nevne Lys Våken.
Natt til 1. søndag i advent, altså 26.–27.
november, vil alle 11-åringer i Kroer,
Nordby og Ås bli invitert til å være med
og overnatte i Ås arbeidskirke. Sammen
skal vi ha aktiviteter, spise god mat, feire
kirkeårets nyttårsaften og være lys våkne
ovenfor oss selv, hverandre og Gud. Etter
noen timers søvn (nei, vi skal ikke være
lys våkne hele natten) avslutter vi med
gudstjeneste 1. søndag i advent. Bli med på
en spennende Lys Våken-natt! Invitasjon
kommer i posten.
Juleverksted 27. november i Ås
arbeidskirke
Etter gudstjenesten med Lys Våken-gjen
gen 27. november, blir det juleverksted i
regi av søndagsskolen. Her er det mulig å
lage julepynt og julegaver og gå advents
tiden i møte med en real dose julestemning.
Vel møtt!
4-årsbok og høsttakkefest i Kroer og Ås
I Kroer kirke er det høsttakkefest og
utdeling av 4-årsbok søndag 23. oktober
kl. 11. Vel møtt!

Prekestolen var pyntet med ballonger og årets
avling. Dokka Tomas kom på besøk. Fullt hus da
4-årsboka bel delt ut i Arbeidskirken 18. september.
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Søndag 18. september ble det delt ut 4-års
bok til 20 spente 4-åringer i Ås menighet.
En gudstjeneste fylt av armer og bein,
piruetter i midtgangen, gudsnærvær, takk
nemlighet og livsglede. Bygdekvinnelaget
stod for rammene og hadde pyntet kirken
vakkert med korn, grønnsaker og blomster.
Baluba sang og spilte på kazoo til glede
for alle og to små gutter ble døpt. Nå er tre
samlinger med 4-årsklubb gjennomført.

Konfirmasjon Kroer og Ås 2016
En festhelg er forbi! 10. og 11. september
hadde vi fullt hus fem ganger da vi feiret
de flotte konfirmantene våre i Ås og Kroer.
På den første av de fem konfirmasjonsguds
tjenestene var Harriet Müller-Tyl solist og
sang vakkert for konfirmantene, hennes
egen datter inkludert. På de resterende
gudstjenestene var vi så heldige å ha med
oss Team Aschim som spilte og sang for
oss; far Per Kristian på flygel, sønn Halvor
på bass og datter Elise på vokal. Trompetist
Øivind Andersen gledet oss sammen med
Jostein Grolid på orgel. Vi må også takke
vårt store korps av frivillige. I både Kroer
og Ås var det mange som stilte opp for å
dekke de ulike oppgavene med å gjennom
føre konfirmasjonsgudstjenestene. Det
hadde ikke gått uten dere! Vi ønsker alle
våre konfirmanter til lykke med dagen og
lykke til på ferden videre. Takk for det vi
har delt i året som ligger bak oss. Så håper
vi å se dere ved mange hyggelige anled
ninger i tiden som kommer.

Kroer-konfirmantene 11.09. Foto: Elise Bekken
Aschim.

Georg Børresen, sokneprest
Jenny Marie Ågedal, kateket

Ås-konfirmantene
11.09. Til sammen
var det 58 konfirmanter i Ås og
Kroer. Foto: Elise
Bekken Aschim.
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Ås Kirkekor 50 år
Ås Kirkekor hadde 50-årsjubileum «to
heile dagar til endes» 24. og 25. sep
tember. På lørdag var det kor-seminar og
festaften. Søndagen startet med jubileums
gudstjenesten i Ås kirke. Deretter var bød
koret på en fantastisk ettermiddagskonsert.
– På jubileumsfesten var Anne Myrhaug

Winge utfordret til å skrive en prolog, som
hun også framførte. Den er gjengitt her, og
da får alle som leser Annes prolog, en grun
dig historisk oversikt. Hun har også fått
tydelig fram hva Kirkekoret har betydd for
kirke og menighet, men også for de mange
korsangerne gjennom alle disse årene.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Etter gudstjenesten ble sokneprest Georg Børresen spurt om hva Kirkekoret betyr for menigheten og for
gudstjenestelivet i kirken: – En gudstjeneste består av mange ord,og da er jeg glad for at Koret er med og
kan løfte fram budskapet gjennom sang. Samtidig lever koret sitt eget liv. Slik skal det selvfølgelig være.
Koret fanger mange mennesker som gudstjenestene ikke når, skaper en tilhørighet og et fellesskap som er
uendelig viktig. Ås Kirkekor fyller meg med stolthet og glede.
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Ås kirkekor jubilerer!
Prolog til 50-års festen

Sangen i kirka har lang tradisjon
Helt fra kong David til paven i Rom
I dag er det koret og oss det gjelder
I dag er det takken og gleden som teller
Vi ser tilbake 50 år, året før kirka var hundre,
da drømmen om et kor på agendaen står
Men hvem skulle være dirigent?
Det trengtes både energi, sans for økonomi og talent
Sokneprest Smebye så et potensiale i unge Reidar Moen
Han var rett nok ingen dirigent
Men en positiv og sangglad NLH-student
av edelt slag, fra Trøndelag…
Et kurs i kordireksjon ble skolering
Og det ble 100-års-markering med kor og orkester
Med bygdefolk og innbudte gjester
For en feiring, for en fest!

I 2007 vi trengte på ny
en person med energi, talent og sans for økonomi
Var det en styrelse, ja, i hvert fall et hell
at Jostein kom, med Anne Christine og Michael
En blid og velvillig kar fra nord
tok taktstokken nå i vårt kirkekor

Prøvemenighet i ny liturgi
ble vi i 1969
Da ble det nødvendig med bedre skikk
på både sang- og pusteteknikk
Det holdt så vidt for NRK,
men salme-kontrakten forsvant i det blå…
Likevel var det ei meiningsfull tid
med korsang både med Langhus og Ski

Målretta jobbing og valg av musikk
Ga trivsel og glede i åra som gikk
Og alltid velkommen til vårt kor
er alt og bass, sopran og tenor
Om noen vil synge og andre vil tjene
lar dette seg enkelt i koret forene
Så takk, hver dirigent og sanger
for ord og toner gjennom alle år
Med sangen kan vi kjempe mot demoner
Og kalle på den Far vi kaller vår
Når kirkekoret syng fra år til år her nede
Da syng vårt hjerte med i nystemt himmelglede.

Fra -79 til -82, Ove Kvangardsnes i ledelsen sto
Men finalen kom den dagen han dro…

Konserter med Kragerø kantori
har funnet sin form og ser ut for å bli
Det ble også salmemaraton
da den nye salmeboka kom
Og det blir ingen vår uten bondemesse
Med lovsangs-toner, i solidaritet,
løftes vi ut av vår menighet….
Da blir vi en del av et større virke
Vår stemme er med i en verdensvid kirke

Anne Myrhaug Winge

I 1988 ønsket vi Jon Stubberud velkommen
Han fikk sving på koret og viste vegen til kirkedøra
Vi tenker med glede på alt han gjorde
Beriket miljøet med stemningsfull sang
Tryllet fram toner med magisk klang
Ville så mye. Visste at innsats var vel verd bryet
Fra Vårbrus-konsert til salmekvelder
Fra Magnificat, der lovsangen gjelder,
til ukegudstjeneste, feiende flott
Nå «verdensmusikken» var kommet for godt
Vidar Hansen og Tore Erik Mohn gjorde kort entre
Men trofaste sangere taklet det
En ny epoke startet da Kristen Bjorå tok fatt
Han trivdes både med taktstokk og ratt
Fra messer av Mozart til julekonsert,
med kor og orkester, hundre aktører i tallet
Ufattelig at det ble plass nok til alle
Og så ble det sangfest i Trondheim per buss
Der kantoren sørget for trivelig skyss

Fire tidligere dirigenter og Jostein Grolid (bak på
bildet, nåværende dirigent) fikk rose og velfortjent
takk for innsatsen under seminar og konsert. Her er
det korets leder, Bjørg Børresen, som takker Reidar
Moen. De andre er Jon Stubberud (t.v.), Kristen
Bjorå og Tore Erik Mohn (t.h.). Foto: J.Kr. Øiestad.
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Det skjer i Kroer menighet

28.-30. oktober

Torsdag 27. oktober
KNATTHOLMEN

Torsdag 24. november

Søndag 4. desember kl. 19:30

LYS-MESSE

Torsdag 13. november

Torsdag 8. desember

Grøtfest
Ringleker

Fra fjorårets SyngHøst.

SyngHøst i Kroer –
med internasjonalt preg
Mange husker fjorårets gudstjeneste Syng
Høst som en særdeles fin og inspirerende
kveld. Det gav mersmak, så også i år blir
det SyngHøst-messe med internasjonal vri,
søndag 30. oktober kl. 18 i Kroer kirke.
Temaet i år er «Den verdensvide kirke»,
og det vil vises i valg av sanger og salmer
som vi skal synge. Sangen er til for å deles,
og vi skal veksle mellom å få lytte til kor
sang og solosang, og selv få anledning til
å delta i mye god allsang. Med afrikanske
og latinamerikanske sanger ønsker vi å få
sving på salmesangen. Tekstene handler
mye om solidaritet og enhet innenfor kir
kene over hele verden, selv om det kan være
store kulturelle og kirkelige forskjeller.
Som forsangere deltar koret KroerAd
Hoc. Vi får også innslag fra en internasjo
nal gruppe gjennom Kulturskolen. Beboere
fra Bjørnebekk asylmottak vil medvirke
under gudstjenesten med ulike innslag.
Menighetsprest Anette Cecilie Nylænder
skal være liturg. Etter gudstjenesten blir
det servering i Kirkestua. Meny: Chili con
carne! Vi håper mange vil komme, og at det
også i år blir et fint møte mellom mennesker
med ulik bakgrunn og tradisjon.

Hva skal vi med Toscana?
Idédugnad og samarbeid i skole, vel og
kirke
Det sies at Kroer er verdensberømt for sin
dugnadsånd. Kroer Samfunnshus og Kroer
Vel ble en realitet takket være dugnad, og
har mer enn overlevd takket være nye gene
rasjoner med gener for dugnader.
Kroer Skole er et kommunalt ansvar.
Opp gjennom historien har det med ujevne
mellomrom dukket opp forslag om å skysse
Kroer-barna til sentrale skoler, for å spare
penger. Så langt har det politiske flertallet
klart å sikre skolens fremtid, ja til og med å
utvide og forbedre. Etter mange års forfall,
har nå den gamle bygningen fått en grundig
oppussing, og skinner igjen. Takk!
Kroer kirke er et kommunalt/statlig
ansvar, men det blir ingen kirke med mening

Anne Christine Pittet Grolid, kantor
Atle Eikeland, prostidiakon
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uten at fotfolket er med. Kroer menighets
råd har ansvar for det som skjer i kirken, i
samarbeid med prester og kateketer, diakon
og kontorpersonale i Ås fellesrådsdistrikt.
Men Kroerfolket mener det kunne skje mer
i kirken her.
Kroer har ca. 1000 innbyggere, omtrent
5 % av Ås kommune totalt. Ikke mye å
skryte av! Skal man skryte, så må det være
av den livskvaliteten som bygdesamfunnet
i Kroer gir oss. Hva skal vi med Toscana?
Naturen og landbrukskulturen gir oss både
energi og hvile. Vi kunne selvfølgelig ønske
oss litt hav, en innsjø eller i det minste en
litt større bekk, men himmelen er blå nok
og jordene skifter farge etter årstiden.
Akkurat nå står de fleste jorder grønne som
golfbaner – av høsthvete.
Mennesker som er engasjerte for Kroerbygda i skole, vel og kirke ønsker å intens
ivere samarbeidet, for å bidra enda mer til
å bevare og utvikle Kroer som et godt sted
å leve – ikke bare å bo. Å leve handler om

deltakelse og felles opplevelser. Kirken står
ledig mer enn 90 % av tiden. Det fortjener
den ikke. Den må kunne brukes til mer enn
gudstjenester og begravelser. Hva med et
SyngMedOss med kjente og kjære viser, og
sanger og bidrag fra Kroers mangfoldige
sangere og musikanter – og rimsmeder?
Skole-Vel-Kirke-samarbeidet har nettopp
hatt sitt første møte. Agendaen var å bli litt
bedre kjent, og bedrive idédugnad. Det var
en meget hyggelig happening, og det man
glet ikke på idéer. Her er noen eksempler:
– Hva om vi utvidet Kroer-revy og Basar
til Kroer Kulturfestival, eller utvidet Kir
kens Høsttakkefest til Kroer Thanksgiving?
– Hva om vi laget et forum for Kroers
småbedrifter hvor de kunne fortelle folk
hva de holder på med, og hvordan og hvor
for?
For å få til dette, trengs mennesker som
vil investere litt av sin tid. Avkastningen
er garantert. Vi tror dugnad er limet som
holder bygda sammen!
Tekst og foto: Svend-Kristian Martinsen
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Det skjer i Nordby menighet
Kirkemusikk i høst

Nordby-basaren 05.11.

• Ung messe søndag 23. oktober kl. 18 i
Nordby kirke. Elever fra Kulturskolen
og Fredagsgruppa er med og spiller og
synger Gospelmusikk.
• Keltisk messe søndag 30. oktober kl. 18.
Elever fra Kulturskolen deltar.
• Allehelgensmesse søndag 6. november kl. 11.
Medlemmer av Fredagsgruppa deltar.

Velkommen til årets Nordby-basar lørdag
5. november kl. 12–15 i Nordby Menighets
senter! Dette er årets mål og høydepunkt!
Da blir det skikkelig bygdefest med mye
folk. Vi har kafeteria. Nordby Gospel syn
ger og en andakt hører med. Så starter vi:
• Åresalg og tombola.
• Loddsalg til hovedtrekningen.
• Salgsbord.
Dette er en stor hyggedag for hele storfami
lien!!
Bente Jønvik

Kirketreffet i Nordby

Ny dirigent i Nordby Gospel
Denne høsten har Christian Wang (bildet
over) tatt over som dirigent i Nordby Gos
pel etter Ingunn Westborg. Han er student
på Musikk, menighet og ledelse ved NLA
Høgskolen i Staffelsgate i Oslo. Christian
har selv sunget i Nordby Gospel med Tore
Byfuglien som dirigent. Nå skal han drive
koret sammen med kateket Timea Bakay
Holby. Timea vil være med på øvelsene og
ha bibelfortelling med barna. Alle barn fra
5 til 10 år er hjertelig velkommen! Koret
øver torsdager kl. 17.30–18.30 på Nordby
menighetssenter.
Hilde Wang,
organist i Nordby kirke
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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:
3. november, 17. november og 1. desember.
Velkommen!
Nordby menighet,
Anne-Lise Røed

Pusterom i Nordby
kirke
Onsdag 2. november kl. 19–20.15. Tid for
hvile og ettertanke.
Tiden begynner med en felles innføring,
så blir det egen tid og musikk.
Pusterommet avsluttes med en enkel
liturgi med keltisk sang og nattverd.
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Nordby menighetsråd

Konfirmantene i Nordby kirke i 2016, med ungdomsprest Knut Helge Kråkenes Moe og kateket Timea Bakay
Holby. Foto: Anne-Line Biberg.

Keltisk messe og menighetsfest 30.10.
Hjertelig velkommen til Keltisk messe
i Nordby kirke 30. oktober kl. 18. Etter
messen er det menighetsfest på Nordby
menighetssenter. Vi får besøk av Erland
Grøtberg. Han var ungdomsprest i Nordby
menighet og deretter sjømannsprest i New
Orleans. Nå er han sokneprest i Grim
menighet i Kristiansand. Han fikk mange
gode venner i Nordby som gleder seg til å
treffe ham igjen!
Hilde N. Veidahl Wang

Erland Grøtberg, sokneprest i Grim kirke i
Kristiansand.
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Menighetsbladets grønne spalte 						
Broen til framtiden
«Du må behandle jorden godt. Den er ikke
gitt deg av dine foreldre. Den er lånt deg
av dine barn». Slik åpner biskop Ingeborg
Midttømme sitt kapittel i boka «Broen til
framtiden» (Gyldendal akademisk 2015).
Med bakgrunn i kunnskap om klima
endringer skriver biskopen «Klimaendring
ene er vår tids største
utfordring
og
krever
omlegging på mange sam
funnsområder». Hvis ikke
verden lykkes med dette,
vil hele menneskeheten bli
hardt rammet, slik at de
fattige i Sør vil gjennomgå
lidelser i et langt større
omfang enn oss rike i Nord.
Vår velstandsutvikling er
basert på utslipp av klima
gasser. I neste omgang
vil klimaskiftet ramme
framtidige
generasjoner
også i vår del av verden.
Klimaendringene og urett
ferdighet henger nøye sammen. Derfor har
klimasaken en sterk etisk dimensjon.
Mange vil si at dette har vi hørt før,
dessuten fikk vi før jul den nye «Parisavtalen» som er bra mottatt i mange leire,
og som også Kina og USA nylig har rati
fisert. «Nå går det veien, ro ned!», er nok
en fristende tankegang. Jo, som den 21. i
rekken av klimakonferanser siden 1992, er
nok Paris-toppmøtet det mest positive. Alle
FNs medlemsland var med. Likevel er ord
taket «Lettere sagt enn gjort» like aktuelt.
«Broen til framtiden» er ikke bare ei
bok, men navn på et samarbeid med under
tittel «Alliansen mellom fagbevegelsen,
14

miljøbevegelsen, kirken og forskere bygger
en klimaløsning nedenifra». Alliansen har
egen nettside: http://broentilframtiden.com/.
Her finner du viktig stoff om forutsetninger
for å realisere klimamålene, og videoer og
presentasjoner fra nasjonale konferanser.
Endringsprosesser mot en karbonnøytral
framtid må være politisk styrte. Markeds
kreftene er for labile, kortsiktige og risiko
sky. Det trengs en politisk
bro som leder Norge fra
å være en oljenasjon, til å
bli et land som i hovedsak
bruker fornybar energi. Vi
må satse stort og industri
elt på 100.000 klimajob
ber innen grønn energi,
transport, bygg, landbruk,
fiskeri og andre næringer.
Klimabroen bæres oppe
av tre «søyler»: fagbe
vegelse, kirke og miljø
bevegelse. Disse står for
tradisjoner og verdier som
forener. Miljøbevegelsens
respekt og ydmykhet for
naturen skiller seg lite fra kirkens budskap
om vårt ansvar for skaperverket. Kirkens
bud om nestekjærlighet speiles i fagbeve
gelsens solidaritetsbegrep. Fagbevegelsen
og miljøbevegelsen forenes i en forståelse
av at hemningsløs kapitalisme er skadelig
både for arbeidsliv og natur. Kirken har
også tidligere inngått slike allianser, med
godt resultat, for eksempel i kampen mot
apartheid i Sør-Afrika, sikring av arbeids
folks rettigheter og stemmerett for kvinner.
Nå er det klimasaken som fordrer dette. Det
handler om vår felles framtid.
Torger Gillebo
Grønt utvalg (Kroer og Ås menigheter)
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Søndags						

Tro og Lys Follo
– et sted for deg

skolen i Ås
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 gudstjenest
ene – enten man er medlem eller ikke.
Program i høst
• 30. oktober: Søndagsskole under guds
tjenesten.
• 13. november: Søndagsskole under guds
tjenesten.
• 27. november: Gudstjeneste for liten og
stor. Lys Våken. Søndagsskolen deltar.
Juleverksted med julegrøt etter kirkekaffen!
• 4. desember: Søndagsskole under guds
tjenesten.

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 tilrette
lagt for mennesker med særlige behov, og
deres pårørende. Og Tro og Lys er et godt
sted å være for alle typer mennesker. Vi er
del av den internasjonale og tverrkirkelige
Tro og Lys-bevegelsen. I fellesskap prøver
vi å ta vare 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 sam
men som en avslutning på fellesskapet. To
arrangementer gjenstår i år:
• 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

Ås kirkeakademi

Tirsdag 15. november kl. 19.30 inviterer Ås
kirkeakademi til møte i Ås kulturhus. Kris
tin Gunleiksrud Raaum holder foredrag om
«Folkekirkens framtid».
Kristin Gunleiksrud Raaum er gene
ralsekretær for Norske kirkeakademier
og nyvalgt leder av Kirkerådet. Hun har
hovedfag i kristendomskunnskap og har
tidligere vært rådgiver i IKO og prosjektle
der for trosopplæringen i Asker og Bærum.
Ved valgene til bispedømmeråd i fjor høst
var Kristin 1. kandidat på Åpen folkekirkes
liste i Oslo. Da pekte hun blant annet på at
synkende dåpstall som en særlig utfordring
for folkekirken.
Håkon Andersen

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 5 – 2016

15

Nye endringer i forholdet mellom stat og kirke fra nyttår
Grunnlovsendringer i 2012
Forholdet mellom Staten og Den norske
kirke er i endring. Grunnloven ble endret
i mai 2012. Disse endringene betyr at vi
ikke lenger har en evangelisk-luthersk
statsreligion i Norge. Staten driver ikke
lenger religiøs virksomhet, men understøt
ter nå Den norske kirke og andre tros- og
livssynssamfunn på lik linje. Staten er ikke
lenger en evangelisk-luthersk stat, men en
stat med et verdigrunnlag som er bestemt
i Grunnlovens § 2: «Verdigrunnlaget forb
lir vår kristne og humanistiske arv. Denne
Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten
og menneskerettighetene.»
Fra 2012 utnevner ikke regjeringen
biskoper og proster
Etter grunnlovsendringene i 2012 ble det
slutt på at regjeringen utnevner biskoper og
proster. Biskopen i Borg, Atle Sommerfelt,
var den siste biskopen som ble utnevnt av
regjeringen. Prosten i Søndre Follo, Hege
Fagermoen, var en av de første prostene
som ikke ble utnevnt av regjeringen, men
ansatt av bispedømmerådet. I mai 2016
vedtok Stortinget enda noen endringer
i forholdet mellom stat og kirke. Disse
endringene skjer i praksis fra 01.01.2017.
Den norske kirke blir juridisk selvstendig
Den norske kirke etableres som selvsten
dig rettssubjekt. Det vil si at Den norske
kirke nasjonalt og på bispedømmeplan ikke
lenger er statlig virksomhet. Kirkerådet og
bispedømmerådene er ikke lenger statlige
forvaltningsorganer. Kirkemøtet overtar
mye av den myndigheten som regjeringen
og departementet har hatt i kirken fram til
nå. Kirkemøtet fordeler myndigheten mel
lom seg, Kirkerådet, bispedømmerådene og
biskopene.
16

Prestene blir ikke statsansatte
Prester, proster og biskoper skal ikke lenger
være statstjenestemenn, men ansatte i Den
norske kirke. Dette gjelder også de biskop
ene og prostene som var utnevnt før grunn
lovsendringene i 2012, og som til nå har
vært embetsmenn. Arbeidsgiveransvaret
for prestene og for de ansatte ved nasjonale
kirkelige organer og bispedømmekontorene
blir overført fra staten til kirken.
Kirkens organisasjonsstruktur blir som før
Kirkens organisasjon endres ikke fra
nyttår. Det vil fortsatt være bispedømmer,
prostier, fellesråd og sokn med menig
hetsråd. Kirkemøtet fikk større myndighet
til å bestemme hvilke oppgaver Kirkerådet,
bispedømmerådene, Bispemøtet og biskop
ene skal ha. Kirkemøtet i 2016 vedtok at
man ikke gjør endringer i organiseringen i
første omgang. Soknene i kirken har vært
rettslig selvstendige siden 1996. Soknets
organer, menighetsråd og kirkelig fellesråd
har ikke vært kommunale organer, men
kirkelige organer siden da.
Hva med finansieringen?
Det skjer ikke større endringer i finansier
ingen av Den norske kirke. Staten vil fortsatt
bevilge penger til drift av kirken nasjonalt
og på bispedømmenivå, penger til lønn for
prester, og midler til trosopplæring. Det nye
er at disse pengene vil bli samlet i ett stort
rammetilskudd som Kirkemøtet får myndighet til å fordele. Kirkemøtet har vedtatt å
følge den fordelingen som tidligere har vært
gjennom statsbudsjettet, så bispedømmene
vil ikke møte store endringer. Det blir ikke
mindre, men heller ikke mer penger fra
staten å rutte med for kirken.
Den kommunale finansieringen endres
ikke. Her vil kommunene fortsatt ha lov
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bestemt plikt til å finansiere drift av den
kirkelige virksomheten i soknene i kom
munen, etter nærmere bestemmelser i kir
keloven. Den økonomiske ansvarsdelingen
mellom staten og kommunen på kirkens
område føres videre.
Per Kristian Aschim,

Per Kristian
Aschim, råd
giver i Preste
foreningen.

rådgiver i Presteforeningen.

Regjeringens arbeid med helhetlig tros- og livssynspolitikk
Regjeringen skal utforme en helhetlig
politikk for tros- og livssynsfeltet. Kultur
ministeren ønsker å få flest mulig med på
samtalen om fremtidens tros- og livssyns
politikk, og ønsker innspill til arbeidet med
ny lovgivning og en stortingsmelding.
Helhetlig lov
om tros- og livssynssamfunn
Regjeringen vil utarbeide en helhetlig lov
for tros- og livssynssamfunn. En ny lov
vil omfatte lovgivning og finansierings
ordninger for Den norske kirke og andre
tros- og livssynssamfunn. Aktuelle tema
områder og problemstillinger vil være:
• Vilkår for registrering og tilskudd
• Rapportering og tilsyn
• Medlemskap i tros- og livssynssamfunn
• Tros- og livssynssamfunn og annet
regelverk
• Særlig lovregulering av Den norske kirke
• Gravplassforvaltning
Noen av temaene som skal utredes, kan
også være aktuelle for spørsmål som tas
opp i stortingsmeldingen om tros- og livs
synspolitikken. Lovforslaget skal etter
planen sendes på høring i 2017.
Stortingsmelding
om tros- og livssynspolitikk
Kulturdepartementet ønsker en bred og
inkluderende samtale om hvilke prinsipper
som skal ligge til grunn i tros- og livssyns
politikken. Det er viktig at så mange som

mulig har eierskap til utfordringer og løs
ninger på tros- og livssynsfeltet. Derfor har
Kulturdepartementet gitt tilskudd til ulike
tiltak som kan bidra til en slik samtale.
Aktuelle temaområder og problemstillinger
for stortingsmeldingen kan være:
• Det livssynsåpne samfunn – hvordan
legger vi til rette for dette?
• Ytringsfrihet, religionsfrihet og samfun
nets felles verdier
• Tros- og livssynsdialog
• Tros- og livssynsmangfold og praktisk
tilrettelegging
• Tros- og livssynstjeneste i offentlige
institusjoner
• Religiøse symboler i det offentlige rom
• Forholdet mellom tros- og livssynspoli
tikken og integreringsspørsmål
På et seminar 12. september antydet kultur
minister Linda Cathrine Hofstad Helleland
at stortingsmeldingen vil kunne være ferdig
i 2018.
Det er ikke lett å si hvordan dialogen om
Stortingsmeldingen blir i praksis. Kultur
departementet håper her på engasjement fra
tros- og livssynssamfunnene og andre aktø
rer. Det er fullt mulig å ta lokale initiativ til
samtalemøter. Departementet har ikke sagt
noe om hvem som blir høringsinstanser for
lovforslaget. Det er rimelig å tro at også
lokale menigheter eller avdelinger i tros- og
livssynssamfunn vil være høringsinstanser.
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Per Kristian Aschim,
rådgiver i Presteforeningen.
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Kirkevergens hjørne
Allehelgensdag – pynting på gravene
Første helgen i november er det Allehel
gen. Tradisjonen tro vil mange komme
til kirkegårdene våre for å pynte gravene,
tenne lys og legge på kranser. Dette er en
vakker tradisjon. Vi minner om at kransene
i sin helhet skal være komposterbare, og at
både krans og lys settes i plantefeltet ved
graven.
Kranser kan
bestilles hos
kirkevergen!
I år er det også
mulig å bestille
kranser til Allehel
gensdag og/eller
jul på kirkegårdene i Ås, Nordby og Kroer.
Tjenesten koster kr 200 per krans. Bestill
ing av krans til Allehelgensdag 6. novem
ber, må skje senest 14 dager før. Bestilling
av krans til jul må skje senest 9. desember.
Den legges da ned i uke 51. Våre medar
beidere på kirkegården legger kransene i
gravstedenes plantefelt. De som vil benytte
tilbudet tar kontakt med Kirkevergekon
toret i Ås, e-post heidi.sire@as.kommune.
no.
Ås kirke
Arbeidet med utvendig vedlikehold av Ås
kirke nærmer seg nå slutten. Prosjektet
ble mer omfattende enn planlagt fordi
det underveis ble oppdaget råte- og sopp
skader i taket. Takk til Ås kommune som så
behovet for å øke finansieringsrammen for
prosjektet!
Alt arbeidet, inkludert nedrigging av
stillasene, skal være ferdig i løpet av okto
ber måned. Da er et stort arbeid på kirken
sluttført. Skifertaket er utbedret. Råte- og
soppskader i bærende elementer er reparert.
18

Murverket er reparert med utfresing av
gammel mørtel og fuging med ny masse.
Spiret har fått ny kobbertekking som stråler
vakkert. Takk til alle som har medvirket i
arbeidet. Og takk til alle brukere av kirken
og kirkegården for stor tålmodighet gjen
nom arbeidet!
Navnet minnelund på Ås kirkegård
Mandag 31. oktober kl. 14.30 blir det en
offisiell markering av at den navnede min
nelunden på Ås kirkegård tas i bruk. Arbei
det har pågått siden i sommer. Nå er den
ferdig. Minnelunden er plassert rett øst for
bårehuset, med god utsikt over et vakkert
kulturlandskap. Ås menighet er en grønn
menighet. Det gjenspeiles i utforming av
minnelunden, ved at vi gjenbruker gamle
gravminner.
Nettside for menighetene og fellesrådet
Vi jobber fortsatt med å legge inn relevant
informasjon på vår nye nettside; 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. Gi oss gjerne tilbake
melding på hva dere ønsker å lese på våre
nettsider.
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Astrid Holmsen Krogh,
kirkeverge i Ås

Ås menighets misjonsprosjekt
Trær, vann, skoler, helse, kvinner, urfolk,
ovner og lokal kultur: Komponenter i
landsbyutvikling som Green LiP arbeider med i Etiopia.
Green LiP er misjonsprosjektet til Ås
Menighet. I hvert nummer av Menighets
bladet kan du lese litt om arbeidet i prosjek
tet. Når status for prosjektet gjøres opp, blir
vi overrasket og stolte over hva vi er med
på å bidra til. Det er utrolig hvor mye det er
mulig å få til med en ivrig stab av etiopiere
og norske misjonærer som vet hva de driver
med. Prosjektkoordinator Sophie Küspert
Rakotondrainy har gitt oss en liten smake
bit på det som er oppnådd i løpet av siste år.
Flere på skole
I landsbyer der Green LiP har støttet utdan
nelse gjennom ulike tiltak, stiger antall
barn som går på skolen med 5–10 % hvert
år! Blant disse er de aller fleste jenter fra
vanskeligstilte grupper – for det meste
etniske minoriteter/urfolk.
Energisparende ovner
Matlaging er en slitsom oppgave, og ved
sanking tar mye av kvinnenes tid. Ved
fyring er heller ikke miljøvennlig. Derfor
har prosjektet innført energisparende
ovner. Dette har blitt en så stor suksess at
en kvinnegruppe nå lever av inntektene fra
salg av slike ovner. Bruken av ovnene har
spredd seg langt utenfor prosjektområdene.

Deler til den energisparende ovnen fraktes på
ryggen. Foto: Sophie Küspert Rakotondrainy

Bedre helse
Folk fra statlige helsestasjoner rappor
terer at Green Lip har bidratt til at færre
barn lider av diaré eller tyfoid-feber og
at gravide kvinner og unge mødre nå er
friskere. Grunnen er at prosjektet kontinu
erlig sikrer vannkilder, underviser i hygiene
og lærer folk opp til å bruke toalett og til å
kaste søppelet i søppelhull.
Kultursenter
Kultursenteret i v er ferdig bygget. Under
byggingen kom folk som bor i nærheten
daglig for å se på arbeidet. Dette skal være
et «hjem» for minoritetsgruppene Mao og
Komo. Lokalbefolkningen gikk fra å være
nysgjerrige og skeptiske til å glede seg stort
til åpningsdagen. Tradisjonelle musikk
instrumenter er levert inn til en utstilling
og demonstreres av lokale musikere.
Sylvi Haldorsen

Treplanting
En av landsbyene er ikke til å kjenne igjen.
En miljøklubb etablert av prosjektet tok
nemlig miljøvern på alvor og plantet hele
100 000 trær i hagen til skoler, kommunen,
kirker av ulikt slag, moskeer og andre
offentlige bygg. Til sammen plantet pro
sjektet over 500 000 trær i 2015.
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 5 – 2016
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Kollekt i det kontant
løse samfunn
Flere og flere av oss opplever at vi ikke
bærer på kontanter når det er innsamlinger.
Menighetene i Ås kommune har innsett
dette og derfor er det mulighet for å bruke
kort eller «Vippse» pengene ved ofring eller
som betaling for andre aktiviteter. Alt etter
hvor du føler tilhørighet, kan du legge inn
følgende Vipps-nummer på telefonen:
• Kroer menighet: 11897
• Nordby Menighet: 39873
• Ås Menighet: 10679
Halvor Aarrestad,
leder av Ås menighetsråd

Møter i Ås Misjonsforum
Ås Misjonsforum har tre møter nå i høst.
Alle møtene i høst holdes på Menighets
huset, Johan K. Skanckes vei 7.
Mandag 24. oktober kl. 19
Ingebjørg Nandrup gir oss ferske data fra
sin rapport om norske misjonsorganisasjon
ers virksomhet. Hun forteller også litt om
dagens arbeid i Norsk Luthersk Misjons
samband.
Onsdag 23. november fra kl. 16
Norsk Misjonsselskaps årlige misjons
messe: Åresalg, kveldstrekning og
hovedutlodning. Baluba synger. Vi er
takknemlige om noen kan bidra med
gevinster til vår lokale kveldstrekning.
Mandag 5. desember kl. 19
Misjonsforums tradisjonelle adventsmøte.
Sylvi Haldorsen

Om verbet «å vippsa»
På øvste hylla i kroskåpet til besten min låg
det ein gamal rekneskapsprotokoll frå garden
der han vaks opp. Enkel bokføring over eit
småbrukarliv som ikkje berre kan ha vore lett,
men alltid bratt. Ein av postane var «Misjons
aplen», typisk for versjon 2.0 i kollektsoga:
I september henta og selde dei epleavlinga.
Salgsinntektene frå eitt bestemt tre hamna i
kollektkorga på bedehuset, kanskje fordelte
på fleire misjonsorganisasjonar og ei kvin
neforeining. Kollekten var knytt til eit gards
produkt, men dette vart først omgjort i kling
ande mynt, til skilnad frå det gamle systemet
med tiend i naturalia – smør, skinn, talg eller
ved til prestegard og kyrkje.
Versjon 3.0 i kollektsoga var song og kol
lektive rørsler. Første vers av kollektsalmen
gjekk med til å bøya seg litt fram, ein lite
vipp, høgrehanda som fiska opp lommeboka,
rask avstemming mellom likvidar, formål og
samvit, og så det avgjerande grepet med ven
stre som forsiktig plukka fram kronasjen og
let den risla ned på plysjen i korga, helst heilt
lydlaust. Den høgre skulle ikkje vita kva den
venstre gav, som skrive står. Damene hadde
gjerne sine eigne kollektrørsler, meir oppreiste
med søk i handvesker. Kunsten var uansett å
syngja uanfekta under heile operasjonen. Ein
gong i ungdommen såg bror min seg nøydd til
å veksla i korga. Det la alle merke til, for han
kom av tonen!
Kanskje er desse vippande og sky rørslene
under kollekten opphavet til verbet «å vippsa»?
Litt fommel er det vel framleis å sjå i benkene
når mobilen flyttar nettkroner frå ei sky til ei
anna på bankhimmelen. Eller er forklaringa at
grådige VIPar i storfinansen har laga ein app
som lettar kollektinnsamlarane for det trøyt
tande arbeidet med fysisk å telja resultatet
av dagens kommers, og slik limt banklogoen
på den virtuelle kollektkorga? Merkenamnet
Vipps sel sikkert betre nå det kan brukast som
kollektfinansielt rørsleverb. Men på nettsida
deira står det i alle fall: «Skal du vippse penger
til lag, foreninger og bedrifter er dette gratis
uansett beløp». Så det så!
Arve Skutlaberg
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Kristine fra Ås,
kapellan i Ringerike
Kristine Bekken Aschim ble innsatt som
kapellan under gudstjenesten i Tyristrand
kirke søndag 28. august. De geografiske
koordinatene er som følger: Norderhov,
Tyristrand og Ask, og prostiprest i Ringe
rike med tjeneste også i Hole.
Kristine har bakgrunn fra Ås menighet,
særlig Ås Ten Sing. I mange år var hun
ungdomsarbeider i menigheten, og også
kateketvikar i Ås og Kroer. I fjor sommer
ble hun ferdig cand.theol. og prest fra
Menighetsfakultetet. Etterpå vikarierte hun
først på Nesodden og i vårsemesteret som
ungdomsprest i Frogn.
Prost i Ringerike, Kristin Moen Saxe
gaard, sto for innsettelsen. Også hun med
fartstid i Ås menighet.

F.v.: prost Kristin Moen Saxegaard, kapellan
Kristine Bekken Aschim, og sokneprest Marie
Lyngseth.

Hovlandfestivalen 28.–30.10.
Kor på 80 sangere, Borg domkor, Oslo
Chorale selskap og kirkemusikk-koret fra
Norges Musikkhøgskole, Oslofjord kam
merfilharmoni, samt to av Norges beste
sangsolister, Anne Helene Moen, sopran,
og Magne Fremmerlied, bass. Fredrik
stad domkirke lørdag 29. oktober kl. 18,
og i Sofienberg kirke i Oslo mandag 31.
oktober kl. 19. Billettbestilling og info:
www.egilhovlandfestivalen.no.

Kristen meditasjon –
Mindfullness
– Samme sak?

Kristine sammen med familien på kirketrappa i Ås
etter ordinasjonsgudstjenesten 18.10. i fjor. Foran
t.v.: Marit Bekken, t.h. Per Kristian Aschim. Bak f.v.
Thomas, Elise og Halvor Bekken Aschim.
Arve Skutlaberg
Foto: Per Kristian Aschim & Anders Aschim

Velkommen
til
lørdags
seminar i Ås kirke lørdag 29. oktober
kl. 11–14. Innledning ved professor emeri
tus Notto R. Thelle. Tema: Kristen medita
sjon – Mindfullness – Samme sak? Etterpå
blir det samtale, tid for stillhet og nattverd.
Inngang kr 100. Påmelding til
sokne
prest Sigurd A. Bakke, e-post:
sigurd.bakke@as.kommune.no.
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Fargelegg!

Finn ni dyr!

Jesus stiller stormen!

Navnet på ni dyr er gjemt inni rutenettet.
Dyrenavnene står bortover og nedover.
Finner du alle ni?

Finn 5 feil
Tegninger: Trevor Keen
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Jesus lærte folket om Gud. Så dro han og disiplene over sjøen.
Underveis ble det storm!
De to bildene er nesten like. Finner du de fem små feilene på bildet til høyre?
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Møte på Ås menighetshus

Quiz

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
har følgjande møte på Ås menighetshus:
• Søndag 23. oktober kl. 18: Møte. Talar:
Hans Jakob Moldekleiv.
• Søndag 30. oktober kl. 18: Samtalemøte.
• Søndag 13. november kl. 18: Møte. Talar:
Odd Åge Ågedal.
• Søndag 20. november kl. 18: Sam
talemøte.
• Søndag 27. november kl. 18: Møte. Talar:
Per Haakonsen.
• Søndag 4. desember kl. 18: Møte. Talar:
Oddvar Pederstad.
• Søndag 11. desember kl. 18: Sam
talemøte.

1. Hvilket instrument spilte Kong David?

Trygve Gjedrem

2. Vi kjenner uttrykket «din Laban», men
hvem var Laban?
3. Hva betyr navnet Jesus?
4. I hvilken Follokommune finner vi
Erikstadbygda?
5. Mange barn begynte i 1.klasse tidligere
i høst. Hvilken skole i Ås kommune
begynte barna fra Hugins vei på?
6. Hvem skal ut? Alsace, Provence,
Marche, Bretagne, Picardie?
7. Av hvilken fisk lages ekte russisk
kaviar?
8. Hvilke bær kalles «svarta vinbär» på
svensk?
9. Hva heter trollmannen i tegneserien der
Obelix er en av heltene?

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

10. Hva er rett om Sveits og religion?
a) Sveits er overveiende katolsk.
b) Sveits har en nokså jevn forde
ling av katolikker og protestanter.
c) Sveits er et protestantisk land.
Quizmester: Atle Eikeland

Svarene finner du på side 25

www.asbank.no
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Er du kjent i Ås?
De som ferdes rundt Årungen hadde få
vanskeligheter med å finne ut hvor forrige
bilde var tatt. Grinda står på veien opp til
Kinnåsen, og svaret på oppgave-spørsmålet
ser dere på skilt-bildet. Fire innsendte og
riktige løsninger er registrert, fra Thorolf

Jakobsen, Aase Bereth Rognerud, Torstein
Furnes og Kari Boger. Kari skriver blant
annet: – Mange ganger, særlig da jeg var
ung og sprek, gikk vi langs Årungen og opp
til Kinnåsen. Der rastet vi med mye god
niste. Nedover skråningen, ved veien bak
grinda, var det i sin tid et vell av blomst
rende marianøkleblom, et virkelig idyllisk
sted!
Ny oppgave er fotografert. Det finnes
jo mange store furutrær i Ås, men akkurat
denne er det bare ett eksemplar av. Hvor står
den? Send svaret til as.menblad@online.no.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Løsning på forrige oppgave: På skiltet ved porten
til Kinnåsen ved Årungen står dette .
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DR. SIGURD SØDRING OG HUSTRU ELSA SØDRINGS
LEGAT FOR EVNERIK UNGDOM I ÅS OG VESTBY.
Ungdom som har avsluttet videregående skole, og som fortsetter med utdannelse/
studier med mer enn 1 års varighet, og som ikke står foran avsluttende eksamen
våren 2017, kan søke om stipend. Søkere som ikke tidligere er tildelt stipend prefereres.
Søknadsskjema utleveres hos Advokatene Skar, Dyvik, Clemetsen & Langseth, Møllevn. 2,
1540 Vestby eller ved kirkekontorene i Ås og Vestby.
Skjemaet finnes også på www.adv-vestby.no under Ressurser.
Søknad må være innkommet til forretningsfører advokat Bjørn Clemetsen, Postboks 174,
1541 Vestby, senest innen 1. desember 2016.

Service-sidene (forslag, 3 linjer):
FRISØRER - DAME/HERRE

Husk UKE-gudstjenesten

Galleriet Frisør
Ås
Rådhusplassen
Åskvartal,
menighet,
Laget29 og studentpresten
www.Galleriet-frisor.no 64 94 42 00

inviterer til UKEgudstjeneste i AUD
MAX søndag 23. oktober kl. 13. Tema er
Rubrikkannonse:
Vitenskap og kjærlighet. Vi har invitert
fredsforsker, filosof og søndagsskolelærer
Mal:
Henrik Syse. Studentprest Øystein Spilling
deltar, sammen med medarbeidere fra Ås
menighet og prosjektbandet Proprius. Kor
sang, nattverd og offer til ukehjelpa. Deler
av gudstjenesten blir på engelsk, og salmer
synges på engelsk og norsk. Velkommen til
en spennende og inspirerende gudstjeneste.
Øystein Spilling,
studentprest ved NMBU

Kveldsmesser i Ås kirke
Vi inviterer alle i Ås til å unne seg hyggelige
og stemningsfulle kveldsmesser i Ås kirke
i løpet av høsten. Studentprest Øystein
Spilling og gode hjelpere fra Laget på
NMBU har ansvaret for disse, siste torsdag
i måneden. Tidspunkt: kl. 19.30. Høstens
datoer og temaer er:
• 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 en rekke
stasjoner i kirkerommet der du kan be, være
stille ved lys og bilder, bli velsignet og bedt
for, selv tenne lys, skrive bønnelapper og
takkelapper. Vi har alltid nattverd. Etterpå
er det mingleflyt i kirka. Velkommen til
varme og inspirerende kveldsmesser i Ås
kirke.
Øystein Spilling,

studentprest ved NMBU

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

Fasit til Quiz på side 23:
1. Harpe. 2. Svigerfar til Jakob, som vi kjen
ner fra 1. Mosebok, (sønn av Isak, bror til Esau
og far til Josef og de 11 brødrene hans). 3. Gud
redder (eller frelser) meg. 4. Vestby kommune.
5. Solberg skole. 6. Marche er en region i Ita
lia, de andre er i Frankrike. 7. Russisk stør. 8.
Solbær. 9. Miraculix. 10. Påstand b) er riktig.
Sveits har en nokså jevn fordeling av katolikker
og protestanter, men litt flere katolikker.
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Velkommen til Allehelgenskonsert i Ås kirke!
Ås korforening har gleden av å invitere
til stemningsfull Allehelgenskonsert i Ås
kirke søndag 6. november kl. 18. Kon
serten er et samarbeidsprosjekt mellom Ås
korforening, Soon Blandede kor og Follo
Sinfonietta. Programmet består blant annet
av Mendelssohns «Psalm 42» og stykker av
Gabriel Fauré. Vi er så heldige å ha sopran
Åshild Skiri Refsdal med som solist. Mange
har hatt glede av å høre henne ved tidligere
anledninger. Dirigent er Christian P. Kil
lengreen. Hjertelig velkommen!
Toril Strand Klemp

Ås korforening og Soon Blandede kor. Foto: Siri
Holmen.

Fra Diakoniutvalget
Besøke ensomme, noe for deg?

Når jeg har besøkt ensomme blant venner
og familie, har jeg gjort noen tankevek
kende erfaringer:
– Slitasje i nære relasjoner etter et langt
liv kan føre til ensomhet, fordi de nærmeste
«ikke orker mer». Da kan en slektning eller
en utenfra være redningen.
– Personer som er ensomme, har andre
prioriteringer. Personlig kontakt er en
større mangelvare for disse enn hos oss som
lever et vanlig liv.
Å være sammen med ensomme mennes
ker som sliter, har gjort noe med meg. Jeg er
blitt berørt av dette. Det har gitt meg en stor
glede å kunne gjøre en forskjell for dem.
Ofte har deres praktiske behov vært dekket,
men de mangler noen å snakke med, noen
som vil lytte til hva de er opptatt av.
Å stå alene i rollen som besøker kan
være krevende. Vi ønsker derfor å etablere
en gruppe av besøksvenner i regi av Dia
koniutvalget i Ås og Kroer menigheter, i
samarbeid med prostidiakonen i Søndre
Follo og Ås frivilligsentral. Det vil bli gitt
opplæring på forhånd. Så vil vi forsøke å
26

finne en å besøke som passer for deg. Vi vil
ha sammenkomster for å dele erfaringer.
Jeg håper dette kunne være noe for deg
enten du er 20, 50 eller 70 år! Vi tenker å
starte med 3–4 personer i første omgang,
for å få erfaring, og deretter utvide tilbudet.
Ta kontakt på e-post helgski@gmail.com
eller tlf. 954 27 943.
Helge Skinnes, for Diakoniutvalget
i Ås og Kroer menigheter

Fakkeltog for forfulgte
Bli med i «Fakkeltog for forfulgte» tors
dag 10. november kl. 17. Oppmøte i
Oslo domkirke. Toget går ca. kl. 18 til
Utenriksdeparte
mentet der pastor Siri
Novak Jenssen skal overrekke et opprop.
Hvert år arrangerer Stefanusalliansen
fakkeltog for forfulgte kristne. Dette skjer
på flere steder i Norge. I år peker man særlig
på de kristnes utsatte stilling i Iran og Saudi
Arabia. Nikoo Ordodary fra Sat7 Pars taler.
Det blir appell ved Stig Magne Heitmann
fra Åpne Dører og musikk ved Hans Inge
Fagervik. Bli med i fakkeltoget og vis at vi
bryr oss!
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Lesehjørnet

Stiklingen

Roman av Auður Ava Ólafsdóttir
(Pax forlag, 2013)
Som vi kan skjønne av forfatternavnet,
er dette en roman fra Island. Lobbi er en
ung mann på 22 år. Han er smart, men tros
ser sin fars ønske om at han skal studere. I
stedet gjør han som hans døde mor ønsket
for ham: å følge sine drømmer. Og drøm
men er å jobbe med planter. Interessen for
roser delte han med henne.
Siden rosedyrking er litt sært på Island,
reiser han til Sør-Europa for å restaurere
en gammel klosterhage. Etter en litt ube
hjelpelig og rørende avskjed med faren og
den hjerneskadde broren, er han på vei med
rosestiklinger i bagasjen.
Lobbi er en særdeles likandes, reflektert
og ydmyk mann. På sin beskjedne måte
får han god kontakt med dem han møter.
I klosterhagen setter han i gang med stor
iver. Kveldene tilbringes gjerne med pater
Tomas, og over et glass med noe godt ser
de en film eller diskuterer livet, døden og
kjærligheten.
Hjemme på Island har Lobbi ei lita datter.
Hun ble til etter en ganske tilfeldig affære
med Anna. Nå får han en henvendelse fra
Anna som har det travelt med studier. Hun
trenger barnepass og plutselig er mor og
datter i Italia. Lobbi blir aldeles bergtatt
av datteren og det oppnås en fantastisk
Kva heiter «Stiklingen» på original
språket? «Afleggjarin», sjølvsagt. 1.
Mosebok 1,29 er brukt som epigraf
for boka: «Sjá, ég gef ykkur alls konar
sáðberandi ... ».

kontakt. Anna og Lobbi har dyp respekt
for hverandre, men velger ikke de enkleste
løsningene. I dette ligger det mye klokskap,
uten at jeg skal røpe hvordan det går.
Har man stort behov for dramatikk og
handling er nok ikke dette boka. Denne får
man tvert imot ro og sjelefred av. Her er det
godhet mot alle, både mennesker og planter
(til og med en lurvete villkatt, det likte jeg).
Her er sorg, men også optimisme og humor.
Og et poetisk språk.
Anbefalt av Elin Solberg

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
64 94 00 68
Langbakken 12
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
64 94 04 10
Gamleveien 1
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

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

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.

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
rubrikkannonser og plass på Servicesidene. Bladet egner seg meget godt til
markedsføring knyttet til høytider og kir
kelige handlinger.
Kontakt oss på: as.menblad@online.no,
eller Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577.

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Erling Fløistad, SvendKristian Martinsen, Arve Skutlaberg, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke, Halvor Aarrestad.
Korrektur for dette nummeret: Helene Kieding. 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: 1. november 2016.
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SLEKTERS GANG
NORDBY

ÅS

KROER

Døpte
Ulrik Svein Barfelt
Victor Magne Barfelt
Johannes Bakke Frøyland (døpt
i Grytten kirke)
Elliot Holmquist (døpt i Bø
kyrkje)
Victoria Justnes
Cedrik Helmo Juul
Elmer Hagerup Karrestad
Sondre Tobias Karterud (døpt i
Hvitsten kirke)
Madeleine Krosvik
Leonora Lund Lilleborgen
Emelin Thorvaldsen Nereng
(døpt i Sørkedalen kirke)
Lukas Carlos Fernandes Norli
Nicoline Hauge Snellingen

Døpte
Laurits Opedal Bakken
Ingrid Gundersen Bauge (døpt
i Tomb kirke)
Sevda Alexandra Dey
Åsa Kvarme Garder
Konstanse Hansem Gundersen
Isabella Granås McNeish
Benjamin Akena Oruk
Mikkel Øye Pehrson
Emanuel Roberts Rio

Viet
Gro Elin Vinnes og Geir Tut
turen
Linda Janson og Tor Arild
Haddal

Viet
Renate Larsen og Andreas
Carlsen
Elin Flåten og Bo Christopher
Hansson
Bente Johansen og Kjell Stei
nar Nilsen
Elisabeth Merete Midthus og
Bår Frislid Sveinhaug

Døde
Gunnar Harry Christoffersen
Bjørn Grønnerød
Else Marie Lysgård
Bjarne Oterholm
Arne Ralmo (bisatt i Ski)
Karin Helmine Schou
Viet
Eva Gunilla Bodin og Olav
Skuterud

����������������
��������������
������������������������

Døde
Ruth Rosenberg Knudsen
Øystein Nilsen
Ingar 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
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 Martin
sen. 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
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
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.
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VELKOMMEN TIL KIRKE
23. oktober, 23. søndag i treenighet,
Matt 24, 35-44
Aud Max kl. 13: UKA-gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Høsttakkefest. Utdeling
av 4-årsbok.
Nordby kirke kl. 18: Ung messe.

trosopplæring i den norske kirke

Torsdag 24. november
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.
27. november, 1. søndag i advent,
Matt 21, 1-11
Ås arbeidskirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
«Lys våken» for 11-åringer. Juleverksted.

trosopplæring i den norske kirke

Torsdag 27. oktober
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.
30. oktober, Bots- og bønnedag,
Luk 15, 11-32
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 18: Syng høst-messe.
Nordby kirke kl. 18: Keltisk messe.
Menighetsfest.
6. november, Allehelgensdag,
Luk 6, 20-23
Ås kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Allehelgensguds
tjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Allehelgensguds
tjeneste.
Onsdag 9. november
Ås arbeidskirke kl. 11.30: Åpent husgudstjeneste.
13. november, 26. søndag i treenighet,
Luk 13, 10-17
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Ski nye kirke kl. 11: Tro og Lysgudstjeneste.

4. desember, 2. søndag i advent,
Joh 14, 1-4
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
Søndagsskole. Juleverksted
Ås kirke kl. 18: Lysmesse. Speiderne.
Kroer kirke kl. 19.30: Lysmesse.
Nordby kirke kl. 17: Lysmesse. Gospel.

Fredag 9. desember:
Ås arbeidskirke kl. 19: Ungdomsklubb med
grøtkveld og gudstjeneste.
Lørdag 10. desember
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lysgudstjeneste.
11. desember, 3. søndag i advent,
Matt 11, 2-11
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Arrangementet er en del av
trosopplæringen i menigheten.
trosopplæring i den norske kirke

20. november, Domssøndag / Kristi
kongedag, Joh 9, 39-41
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste: Baby
sanggruppe inviteres til å delta.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

trosopplæring i den norske kirke

32

trosopplæring i den norske kirke

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 5 – 2016

