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Trosopplæring – hva er det?
Hvert år sender vi ut flere hundre brev til
barn og unge i alderen 0–18 år med invita
sjon til menighetens trosopplæring. Men
hva er egentlig trosopplæring?
Skolefaget som endret seg
Først må vi helt tilbake til 1700-tallet, da All
mueskolen ble grunnlagt. Allmueskolene
gav undervisning i kristendom, lesing,
skriving og regning, men de to siste fagene
var frivillige. Skolen ble altså til fordi det
var et stort behov for dåpsopplæring, eller
trosopplæring om du vil. Barna måtte bli
kjent med og få kunnskap om den religion
som de hørte til. Etter hvert ble det en mer
omfattende lov om skolegang for barn i
Norge. Kristendom ble ett av mange fag,
og i den senere tid har vi gjennom media
fått med oss diskusjoner om fag og fritak
fra fag – et fag som har blitt kalt KRL, RLE
og nå sist KRLE. Skolen er ikke lenger en
arena for trosopplæring. Nå er det opp til
den enkelte menighet.
Penger og planer
Menighetene i Ås får støtte fra staten for
å drive trosopplæring for barn og ungdom
i alderen 0–18 år, på lik linje med andre
trossamfunn. Dette forplikter oss til å ha
en trosopplæringsplan, og vi må rapportere
om bruken av midlene vi har fått tildelt. I
Ås ble planen ferdig i desember 2016. Under
arbeidet med den hadde vi møter med fri
villige, menighetsråd og trosopplærings
utvalg, og i staben på kirkekontorene.
Prostiet arrangerte forumsamlinger der vi

møtte folk fra flere menigheter. Målet var
å hente inspirasjon og å diskutere oss frem
til hva vi ønsker å tilby barn og unge her i
Ås. I desember ble planene for Ås, Nordby
og Kroer godkjent av biskopen i Borg, Atle
Sommerfeldt. Alt ligger nå til rette for at
barna i menighetene skal bli inviterte med
på mye spennende i årene som kommer.
Bredde og avgrensning
Bredde og avgrensning er to viktige stikk
ord for trosopplæringen. Et trosopplærings
tiltak skal kunne nå bredden – et helt
årskull døpte inviteres. Samtidig skal ikke
dette være nok en fast fritidsaktivitet. Tilta
ket skal være avgrenset i tid slik at man
kan delta selv om man er engasjert i mye
annet. For eksempel inviteres en gruppe
barn til å være med på tre klubbkvelder
og en gudstjeneste. Vi ønsker at de fleste
trosopplæringstiltakene skal munne ut i
menighetens viktigste møtepunkt, nemlig
gudstjenesten. Menighetens fellesskap av
unge og gamle er en bærekraftig arena.
Men hvorfor er ikke?
Hva da med alle kor, klubber og aktiviteter
for barn og unge som allerede finnes i
kirken? Er ikke dette også trosopplæring?

Om framsida: Andre pinsedag, 5.juni, kl. 12 er det pinsefest på Oscarsborg festning. Ferge fra Sundbrygga
kl. 10.05 og 11.20. Ekstra avgang ca. kl. 11.40 ved behov. Parkering i sentrum og nord for Sundbrygga. Se
neste side og festningens hjemmeside, www.oscarsborg.no, for informasjon.
Plakatdesign: Hanne Liv Gyllander.
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Menighetene i Kroer, Nordby og Ås har
mange aktiviteter for barn og ungdom.
Dette er aktiviteter som er kontinuerlige –
man møtes gjerne ukentlig gjennom hele
semesteret og året. Overfor myndighetene
kan disse aktivitetene ikke defineres som
trosopplæring vi mottar statlig trosopp
læringsstøtte til. Likevel er det absolutt
trosopplæring i kirkens forståelse, fordi
barna som deltar, lærer den kristne tro å
kjenne.
Viktigere enn noen gang
Skolevesenet ble til fordi det var behov for
at barn og unge skulle lære mer om den
religion og det verdisett de tilhørte. Men
kanskje er nettopp dette viktigere enn noen
gang før? Barn i dag vokser opp i et flerreligiøst og pluralistisk samfunn. Det å lære
mer om hva en selv tilhører, hva foreldrene
tilhører, er med på å gi retning og identitet i
livet. Og så er det ikke slik at vi lærer barna
å tro. Men vi lærer dem om den kristne tro,
og vi lar dem erfare fellesskapet i kirken.
Valget, om de ønsker å tro eller ikke, må
de ta selv. Men som menighet ønsker vi
å gi barna et grunnlag for å kunne velge.
Hvordan kan man velge noe man ikke har
lært å kjenne?
Familien er aller viktigst
Menighetene inviterer stadig barn og ung
dom til små drypp av trosopplæring i kirk
ene våre. Likevel ønsker vi å gi dere foreldre
frimodighet mht. at det er trosopplæringen
i hjemmet som er aller viktigst. Sett tro og
tvil på agendaen! Vær ærlige med barna.
Snakk åpent med dem, og svar på de mange
underlige spørsmålene de kommer med. Si
at du ikke vet når du faktisk ikke gjør det, og
våg å undre deg over livets store spørsmål
sammen med dem. Det er trosopplæring.

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer menigheter.

2. pinsedagsfest på
Oscarsborg festning
Velkommen til gudstjeneste og pinsefest
for hele Follo 2. pinsedag, 5. juni, kl. 12
på vakre Oscarsborg i Drøbaksundet. Over
100 små og store sangere har allerede meldt
seg på til å være med i koret på årets store
fellessamling for Follo-prostiene! Sindre
Skeie fra Ås har skrevet et nytt pinsespill
som koret skal framføre sammen med
dansere og musikere. Det har fått tittelen:
«En borg av håp – fortellingen om et pin
seunder». Gudstjenesten ledes av kantorene
Hans Martin Molvik fra Frogn og Jostein
Grolid fra Ås, og av prostene Sven Holmsen
og Hege E. Fagermoen. I fjor samlet vi 600
kirkegjengere i borggården. Kanskje blir vi
enda flere i år? Etter gudstjenesten er det
muligheter for piknik i det grønne, spen
nende tunellsafari for barna, åpent museum
i Kommandantboligen, aktiviteter, leik og
moro. Og som vanlig satser vi på strålende
vær. Vel møtt til årets pinsefest!
Mer informasjon på kirkens nettside:
https://kirken.no/as
Hege E. Fagermoen,
prost i Søndre Follo
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Ås-ungdommer på
landsmøtet i KFUK-KFUM

Vellykket konsert
med Ås Ten Sing

Konserten med Ås Ten Sing søndag 23.
april ble vellykket. Vi sang, danset, hadde
mediainnslag og dramastykker som og
andlet om temaet identitet, som var temaet
for konserten. Ås Ten Sing har fått et nytt
band bestående av ungdomsskoleelever.
Det var godt oppmøte av publikum i Ås
arbeidskirke denne kvelden, og vi fikk
mange positive tilbakemeldinger fra salen.
Etter konserten hadde vi kafé med noe å
bite i, kaffe og saft.
Tekst og foto: Lise Marit Hustad

Terjei Lillehammer
om landsmøtet
Terjei Lillehammer deltok
på sitt første landsmøte i
KFUK-KFUM.
Hvordan synes du første
dag på landsmøtet har vært?
– Slitsom. Mye arbeid i ett
sett. Det er sjelden jeg jobber
så hardt som dette. Men det

går bra.
Hvilken sak syns du var mest spennende?
4

27.–30. april arrangerte KFUK-KFUM
demokratikurset Lobby for delegater mel
lom 15 og 25 år, før selve landsmøtet.
Fra Ås deltok tre tiendeklassinger: Terjei
Lillehammer og Emilie Brataas fra Klub
ben, og Aslak Eriksen fra Ås Ten Sing. Til
bakemeldingen fra dem er at de fikk godt
utbytte av demokratikurset. De tok ordet,
kommenterte og deltok i debattene. De var
også med på å styre organisasjonens sosiale
medier og ansikt utad denne helga.
Solveig Nielsen, Benedicte Aschjem og
Gunder Skiaker var med som voksenledere.
Alle kom tilbake til Ås med mye lærdom
og stort engasjement, klare til å ta KFUKKFUMs toårsmål inn i arbeidet i Ås, f. eks.:
• Styrke satsing på ungt lederskap og
utvikle ledertreningsprogrammer
• Etablere mer forebyggende diakonalt
arbeid for unge mennesker
• Øke innsikt om tro og globalt engasjement
• Øke medlemsmassen med 20 %
Vi opplever det som svært givende og viktig
å sende ungdomsdelegater til landsmøtet.
Aina Bjørnereim og Gunder Skiaker

– Toårsmeldingen. Jeg synes det var
overraskende hvor mye KFUK-KFUM har
fått til i løpet av to år.
Hvordan kan vi snu medlemsutviklingen?
– Vi kan sende KFUK-KFUM-represen
tanter ut på barneskolene blant dem som går
i sjuende klasse. Vi kan fortelle hva KFUKKFUM, er og hva vi gjør, og ikke vente
med invitasjonen til konfirmasjonsåret.

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2017

Tekst og foto: Kristin Glad

Kristenruss på misjonstur
7.–17. april
Kristenrussen arrangerer hvert år misjons
turer til ulike deler av verden. I år gikk
turene til India, Sentral-Asia, Thailand,
Colombia og Ukraina; sistnevnte er turen
jeg valgte å dra på. Ukraina-turen var
et samarbeid mellom Bibelselskapet og
Kristenrussen, og var kjempespennende!
Teamet bestod av åtte deltakere fra ulike
deler av Norge, og to ledere.
Vi var med på en Alfa-konferanse for
ungdom der vi fikk dele tro, høre historier
fra andres liv, lære om kjønnsroller og
gjøre ulike morsomme aktiviteter sammen.
Under et møte i det Ukrainske bibel
selskapet snakket vi med både presidenten
og visepresidenten i organisasjonen. Grun
nen til at jeg valgte Ukraina-turen, var at
den la vekt på ungdommers og de fattiges
kår i samfunnet. Vi besøkte landsbyer
i Tsjernobyl-sonen og et barnehjem for
gutter med ulike fysiske og psykiske funk
sjonshemninger. Vi fikk også tid til å se oss
om i Kiev og lære mye om byens og landets
historie.
Barn, ungdom og voksne som vi møtte,
var preget av fattigdom og krig. Turen gav
oss mange sterke inntrykk. Vi i teamet
ønsket å vise Guds kjærlighet til dem vi
møtte. Men det var vi selv som virkelig
lærte hvor mektig Gud er, og hvor vidtom
spennende og mektig hans kjærlighet er.
Det var også svært givende å erfare at det
å følge Jesus, og være brødre og søstre ved
ham, er et internasjonalt fellesskap.
Påskenatt var vi med på ortodoks mid

Ukraina-teamet. Foran f.v.: Maren L. Skråmestø,
Rebekka Teigland, Helene Eriksen, Camilla Kirkeli,
Victoria Raychynets-Tyshchenko. Bak f.v.: Ingrid
Elisabeth Sundvoll, Tuva R. Skarstrand, Aina Bjørnereim, Daniel Hatletvedt og lederne Hans Kristian
Urstad og Benedicte Dvergsnes. Foto: Anatoliy
Raychynets

nattsmesse i St. Michaelkirken i Kiev. Det
ble en opplevelse vi sent vil glemme! Veldig
annerledes enn vi er vant med hjemmefra.
Tre kristenruss i Ås menighet
Vi er tre kristenruss i Ås menighet i år. Vi
har vært med på grøtkveld, sosialkveld og
russetreff i Kragerø. Vi er kristne og russ
samtidig! Det er veldig berikende å møte
andre kristne russ fra rundt om i landet.
Kristenrussen er ikke en erstatning for den
vanlige russen, men et ekstra tilbud for dem
som vil være synlige kristne under russe
tiden. Mottoet vårt er «Sammen, til stede,
forskjell».
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Milk-ungdommene i nye Son kulturkirke. F.v.: Jenny, Knut Helge, Joachim, Helene, Aslak, Sara, Karoline,
Terjei, Mina, Alexander, Henny Marie, Christoffer, Maria og Silje. Foto: Jenny Marie Ågedal.

Milk-ungdommer på Maritim Weekend
«Milk» betyr «Minilederkurs», og er et
opplegg for å utvikle unge ledere som skal
bidra på konfirmasjonsleir og andre aktivi
teter i menighetens regi. Helga 20.–21. mai
reiste 14 ungdommer fra Ås og Vestby på
Maritim Milk-Weekend under ledelse av
ungdomsprest Knut Helge Kråkenes Moe,
kapellan i Vestby Silje Nygård og kateket
Jenny Marie Ågedal.
Vi ankra opp i Son kulturkirke. Jentene
campa på øvre dekk med sjøutsikt, mens
guttene måtte nøye seg med å sove i kabinen
på babord side. Senere lekte vi «Kapteinen

kommer» med Silje som kaptein. I neste lek
var vi heldige som fikk lov til å leke med
den signalgule sydvesten hennes. Siden det
var mangel på fisk i havet, fikk vi lasagne
på kroken til middag. Vi så film, laga
gudstjeneste, og ikke minst, spilte et ekte
sjørøverspill.
På søndagen gjennomførte vi guds
tjenesten – selvfølgelig med Kaptein
Sabeltann som preludium. Deretter seilte vi
videre til Oscarsborg og dro tilbake i histo
rien til 9. april 1940 da krigsskipet Blücher
ble senket.

Trygve Johansen
er vikarprest

Trygve Johansen er vikarprest i Ås no i vår.
Han skal ha gudstenester både i Ås, Nordby
og Kroer. Han bur på Langhus og er nyleg
gått i pensjon etter mange år som sokne
prest i Lunner på Hadeland. Før det var
han prest i Bergen (Fyllingsdalen og Arna).
Men som dialekten røper, er han Askøystril. Vi ønskjer Trygve velkommen til Ås!
Tekst og foto: Arve Skutlaberg
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Ås menighets misjonsprosjekt
Grønnsaker til velsignelse
Nega Kasahun er en fattig bonde fra lands
byen Dawanzbaguna langt ute på lands
bygda nord for den Blå Nilen i Etiopia. Så
langt tilbake han og familien kan huske,
hadde de aldri nok mat. Da landsbypro
sjektet begynte å jobbe i Negas landsby,
var han litt skeptisk. Grønnsaksdyrking
var fremmed for bøndene i området, og han
trodde ikke at dette kunne være til hjelp for
ham og familien på åtte. Men kona syntes
det var en god idé. Litt ekstra mat sier man
jo ikke nei til.
Nega og kona tilhører den etniske mino
ritetsgruppa Agew. De begynte så smått å
plante løk, chili, tomater og kål. Det grodde
mye bedre enn han hadde trodd, og kona
var strålende fornøyd. Det som ble til overs,
solgte Nega på det lokale markedet, slik
han hadde lært på prosjektmøtene. I løpet
av én sesong fikk han en nettoinntekt på 23
000 etiopiske Birr, dvs. 8700 kroner! Så nå
har Nega virkelig fått sansen for grønnsak
dyrking. I prosjektet har han lært å vanne
på riktig måte og å bruke kompost og gjød
sel slik at han kan øke produksjonen enda
mer. Nå vil han plante mais, og familien
har klart å kjøpe en okse og to geiter. Nega
trenger ikke hjelp fra landsbyprosjektet
lenger.
Sophie Küspert-Rakotondrainy, misjonær
Teksten er bearbeidet av Sylvi Haldorsen

Foto: Sophie Küspert-Rakotondrainy

Landsbyutvikling i Vest-Etiopia
er et prosjekt i regi av Det norske
misjonsselskap (NMS). Hovedmål:
• Øke matvaresikkerheten på landsbygda
• Styrke marginaliserte folkegrupper
• Støtte kvinners stilling i samfunnet
Ås menighet har som mål å samle inn
60 000 kroner til prosjektet i 2017.

Burot-aksjonen

Jeg er med i en komité
for bekjempelse av burot
i områder vi ferdes i.
Burota er plagsom for
allergikere. Vi har besøkt alle skoler og
barnehager, og informert lærerne. Barna
lærer dermed om problemet og gjør en god
jobb med å fjerne planta.
Burot-aksjonen skal ha stand på
ÅsMart’n. Du ser oss også når NRKs
sommertog kommer til Ås 17. august. Fint
om du også røsker opp burotplanter langs
veien der du bor, før den begynner å blomstre! Les mer på www.naaf.no.
Hanne-Marit Kjus Pettersen
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter
pris på dette uhøytidelige fritidstilbudet til
barna – og vi er mange i menigheten som
fryder oss like mye hver gang Baluba stiller
opp og spiller et velinnøvd postludium for
oss på kazoo.

ÅsMart’n-gudstjeneste
i Ås sentrum 11.06.

Søndag 11. juni kl. 11 er gudstjenesten i Ås
menighet flyttet til scenen i Ås sentrum.
Dette er et samarbeid mellom Ås menighet
og ÅsMart’n-komitéen. I fjor var det meget
vellykket, og man var enige om å forsøke
igjen i år. Medvirkende i år er prost Hege
Fagermoen, Ås Barne- og ungdomskan
tori, Kroer-kantor Anne Christine Pittet
Grolid og Ås-kantor Jostein Grolid. Etter
gudstjenesten inviterer ungdommene til
kirkekaffe. Inntektene går til oppussing av
ungdomssalen i Arbeidskirka. På ÅsMart’n
er søndagen Familiedag, så etter gudstjen
esten blir det en rekke aktiviteter. Vel møtt!

Takk til Ingvill Krogstad
Svanes!

Balubas dirigent gjennom de siste 8 årene,
Ingvill Krogstad Svanes, takker nå av
etter et utrettelig arbeid og en formidabel
innsats. Ingvill er ikke bare særdeles musi
kalsk. Hun er også en pedagog av ypperste
klasse. Ingen har klart å få bedre kustus
på de rundt 40 ungene som springer rundt
i Menighetshuset en normal onsdag etter
middag. Hver uke har hun vært den første
til å komme og den siste til å gå. Hun har
holdt i det musikalske og det praktiske.
Takk for arbeidet du har lagt ned i barne
koret, Ingvill. Vi er så mange som har satt
8

Som takk for innsatsen
i Baluba troppet Åskateketen opp hjemme
hos
Ingvill
med
Krosser-stubbe og en
blomsterpotte. Hun
fikk god hjelp med
å pakke opp! Foto:
Jenny Marie Ågedal.

Du – dirigent i Baluba
barnegospel?

Hver onsdag fra kl. 18 til 19 samles Baluba
på Ås menighetshus som ligger i sentrum.
Baluba er et barnekor for barn fra 1 år
og opp til skolealder. Nå trenger vi en ny
dirigent. Er du glad i å synge, og er du glad
i å være sammen med barn? Da er det kan
skje akkurat deg vi er ute etter. Sammen
med deg har du et styre som ordner med
mye av det praktiske, samt en pianist. Har
du spørsmål? Ta kontakt med kateket Jenny
Marie Ågedal (tlf. 64962344, epost: jenny.
marie.agedal@as.kommune.no).

Takk til Øygunn Østhagen!

Øygunn Østhagen har vært leder for
søndagsskolen i Ås i mange år, men ved
årsskiftet takket hun for seg. Bibelfortel
linger, turer, grilling, planlegging, registrer
ing, sporløp, rydding, sanger og kreativitet.
Å være søndagsskolelærer er et mangfoldig
arbeid! Takk for stort engasjement og for
viljen til å stille opp søndag etter søndag,
Øygunn! Det er mange som er takknem
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Trosopplæringen – barne- og ungdomsarbeidet

lige for det tilbudet søndagsskolen har gitt
barna her i Ås. Nå overtar mannfolka, med
Dag og Paul og Knut Olav ved roret. Men
det er plass til flere, særlig nå som vi har
delt søndagsskolen i småbarnsgruppe og
storbarnsgruppe (frå 2. trinn og oppover).
Har du lyst til å være med og ha søndags
skolen innimellom? Ta kontakt med kateket
Jenny Marie Ågedal. Tlf. 64962344, epost:
jenny.marie.agedal@as.kommune.no.

Familiefredag

Årets siste familiefredag gikk av stabelen
5. mai. Godt over 80 personer var samlet
til taco-middag og tivoli. Kveldens rekord
i seigmannstrekking ble 28 cm. Du kan
prøve hjemme om du klarer bedre! Det ble
også satt dugelige rekorder i limbodansing,
ballongløp og vannfrakting, det ble lakket
negler og malt fjes, det ble vunnet premier
på tombola og kastet ball i bøtte. Og inni
mellom sklei det ned litt kake og kaffe/saft.
En hyggelig ettermiddag, både for barna
og for de voksne. Vi ser fram til flere fami
liefredager til høsten!

Strekking av seigmann krever at utøveren tøyer
seg langt for å nå et høyt nivå. Foto: Jenny Marie
Ågedal.

Konfirmantleir 2017

9.–12. august reiser årets Ås- og Kroerkonfirmanter på leir til Sjøglimt leirsted
i Østfold. Dagen etter, 13. august, blir det
samtalegudstjeneste i Ås arbeidskirke.
Her får konfirmantene vist frem det de har
arbeidet med underveis i leiren. Da er det
flott om både familie og faddere – og øvrig
menighet – møter opp!

Konfirmant 2018?

Alle i 2003-kullet mottar i disse dager
info-brosjyrer om kirkelig konfirmasjon fra
bispedømmet. I Ås og Kroer menigheter
er det påmelding på nett. Selve konfirma
sjonstiden starter opp uken etter høstferien.
Konfirmasjonsdagene er 8. og 9. september
2018. Det kommer informasjonsbrev om
dette i posten.

Førsteklassing til høsten?
Se her!

20. august er det «En helt førsteklasses»
gudstjeneste i Ås kirke. Da er alle 6-åringer
spesielt invitert, og vi skal være med og feire
at dere er skolestartere. Dere skal få ha på
skolesekken deres og være med i inngangs
prosesjon, og så kommer dere til å få en
helt egen 6-årsbok i gave fra menigheten.
I forbindelse med gudstjenesten blir dere
også invitert på klubbkvelder for skole
startere. Her blir dere kanskje kjent med
noen av dem dere skal begynne på skole
sammen med? Følg med i postkassa – invi
tasjonen kommer!
Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer menigheter

Konfirmantlistene kommer i neste
nummer!
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2017
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Det skjer i Kroer menighet
Gullkonfirmanter i Kroer kirke

Gullkonfirmantene Grethe Synnøve Vestgård og
Karl-Otto Aalerud åpner sløyfekaka.

Konfirmantkullet i 1967 på 8 konfirmanter
var invitert til å markere jubiléet i Kroer
kirke søndag 7. mai. Bare én konfirmant
hadde meldt sin ankomst på forhånd.
Gleden var derfor stor da det faktisk kom
dobbelt så mange. De to satte tydeligvis
pris på å møte hverandre, men hadde gjerne
sett at de kunne få møtt flere fra kullet sitt.
Etter gudstjenesten var det KirkeKafé med
Jubileumssløyfekake, og hele forsamlingen
ble «eksaminert» om hva som skjedde i
1967. Gullkonfirmantene hadde tydelig
vis vært til stede i sin tid. Vi andre syntes
det var stas å ha dem på besøk, og ønsket
velkommen igjen.
Neste år er det 68-erne sin tur. Har noen
av dere et gruppebilde av 1968-kullet?
Tekst og foto: Svend-Kristian Martinsen

Allsangkveld i
Kroer kirke
Mange fant veien til All
sangkvelden i Kroer kirke
søndag 12. mars. Det var
sanger for en hver smak,
ledet an av lokale musi
kanter. Og sangene har
vi lagt ut på Facebook og
web. Både før og etter
sangtimen var det All
sangkafé i Kirkestua. Der
gikk praten livlig.

Svend-Kristian Martinsen
Foto: Bonsak Hammeraas
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Madelene Bekkevold fikk æren av å slå i stykker piñataen. Det greide hun fint, til skrekkblandet fryd fra de
andre deltakerne. Vi får håpe det kom noe godteri utav det.

Kroer Triangelklubb
med karneval
Kroer Triangelklubb arrangerte karneval i
Kirkestua 16. februar. Det var stor begei
string da sokneprest Georg Børresen for
talte en historie om den 4. vise mann, som
ingen hadde hørt om før. Til slutt måtte
han avsløre at han selv også bare hadde
hørt om de tre. Men historien var god.
Bonsak Hammeraas, som er journalist i
Ås Avis, stilte med kamera, så de utkledte
og sminkede fikk bra uttelling. Dere finner
dere et par blinkskudd på denne siden.

Svend-Kristian Martinsen
Foto: Bonsak Hammeraas
Alva Huss Brøste sminket til karneval i Kroer!

Sommerkonsert i Kroer kirke
Velkommen til sommerkonsert i Kroer
kirke mandag 12. juni kl. 18. Ås Barne
kantori og Ås Ungdomskantori framfører

sommersanger og klassiske perler. Små,
større og store solister! Vel møtt!
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Anne Christine Pittet Grolid,
kantor i Kroer

11

Det skjer i Nordby menighet

Blomsterfest i Nordby kirke

Babysang på biblioteket

Søndag 11. juni kl. 11 ønsker vi alle
velkommen til sommeravslutning i Nordby
menighet. Nordby gospelkor har øvd inn
blomstersanger, og kirken blir pyntet med
vakre blomster. Sammen skal vi lage en ﬁn
sommerfest. Etter gudstjenesten er det is og
saft til barna, og kaffe og kake til de voksne.
Er været bra, sitter vi ute og hygger oss.

Babysangkursene våre er populære. Vi
samarbeider med Nordby bibliotek i Vinter
brosenteret. Etter Babysangen har mødrene
slått seg ned i Lesekroken med en kopp
kaffe, mens babyene sover ut. Neste kurs
starter torsdag 7. september kl. 12 på Bib
lioteket i Vinterbrosenteret og går over fire
torsdager. Pris: kr 100. Alder: 0–1 år. Meld
deg på hos kateket Timea Bakay Holby,
e-post timea.holby@as.kommune.no, tlf.
909 39 054. Velkommen!

Hilde Veidahl Wang,
kantor i Nordby

Nordby Gospel til høsten
Nordby Gospel starter opp med øvelsene
etter sommerferien onsdag 6. september
kl. 17:30 på Nordby Menighetssenter. I høst
satser vi på onsdager som kor-dag. Jeg fort
setter som dirigent.
Christian Wang
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Pinse med barna i fokus

Konfirmantleir

Mandag 29. mai markerte Nordby menighet
kirkens bursdagsfest med en samling for
9-åringene. Torsdag 1. juni kl. 17–19 var
det «Førsteklasses samling» for 6-åringene.
Vi ønsker å bli kjent med barna som skal
begynne på skolen til høsten. De er også
invitert til «Førsteklasses gudstjeneste»
søndag 20. august i Nordby kirke. Invita
sjon er sendt i posten.

2.–6. august drar Nordbykonfirmantene
på leir til Tjellholmen. Vi gleder oss til
dagene på øya, med bading, undervisning,
villsauer og annet opplegg. Mer informa
sjon om leiren vil bli sendt til konfirmanter
og foreldre i løpet av mai måned.

Bli med på kirkens
ferietilbud: Narniaklubben
Ferieklubben er på dagtid. Dere barna har
det moro og meningsfylt mens foreldrene
er på jobb. Her kan du treffe nye venner
og lære med utgangspunkt i boka om Nar
nia. Vi bruker mye tid ute, lager mat, har
det gøy med idrett og aktiviteter, spiller
musikkinstrumenter, løser mystiske gåter,
lærer triks og opplever naturen. Du vil også
lære mye spennende om kirken vår og om
kristen tro. I løpet av dagen er det satt av tid
til å slappe av i sola og spise is.
Aldersgruppe: 9-10 år. Det vil si barn
som er født i 2007 og 2008.
Tid og sted: 8.–10. august, alle dager
fra kl. 8 til 16. Barna leveres og hentes på
Nordby Menighetssenter.
Pris: kr 900, som inkluderer måltider og
materiell. Påmelding på tlf.: 975 32 963 eller
64 96 23 40, eller e-post: timea.holby@
as.kommune.no, innen 15. juni.

Konfirmasjonshelg 2. og 3.
september
I år er det hele 5 konfirmasjonsgudstjenester
i Nordby kirke, tre på lørdag 2. og to på
søndag 3. september. Liste med fordeling av
konfirmantene kommer i augustnummeret
av Menighetsbladet.
Knut Helge Kråkenes Moe,
ungdomsprest i Ås, Nordby og Kroer

Babysang på biblioteket
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Georg Børresen er blitt pensjonist
Georg Børresen sluttet som sokneprest 31.
mai i år. Vi har hatt gleden av å ha han som
prest siden 2005. 23. april hadde han sin
siste gudstjeneste i Ås kirke, med etterføl
gende avskjedskirkekaffe. Det var mange
der som kunne slå fast at Georg har vært en
god og tjenende prest gjennom alle sine år
i Ås. Menighetsbladet vil også slutte seg til
«takkelantene», med diktet «Han Georg»
som Anne Myrhaug Winge har skrevet:

Han Georg – soknepresten vår
Han står der i koret, så trygg og blid
og tar oss i mot, det er høymessetid
Som hyrden samler han flokken sin,
deler ordet, brød og vin
Her senkes skuldrene, maskene faller
Den gode replikken på latteren kaller.
Han har vært utpå i mangt slags vær
Vet livet kan volde savn og besvær
Men trygg kan vi være med Jesus om bord
Slik trøster han oss med Bibelens ord
Vi åpner vårt hjerte, vi åpner vårt sinn
Og sollyset faller i sjela inn.
Som sokneprest gir du nå slipp på roret
Kan skue ut over Sørås-jordet
Se kornet spire og akset gro
På samme måte som med vår tro
Det korn som er sådd i kjærlighet,
gir grøde til vår menighet.

Ikke opplagt at Georg skulle bli prest.
Du har selv fortalt at du var en svært
spesiell gutt. Hvordan var nå egentlig det?
– Jeg vokste opp i en kristen familie. Mor
og far var aktive i kirken, og vi barna måtte
være med til gudstjenestene hver søndag.
Jeg «hatet» kirken i hele barndommen og
14

det meste av ungdomstiden. Helt fra jeg
var ganske liten var jeg umulig, ødela ting
og var veldig mye sint. Skolen var vanske
lig, et sted jeg aldri trivdes. Som voksen
fikk jeg konstatert dysleksi. Det var nok
hovedgrunnen til at jeg aldri fikk med meg
poenget med skolen. Jeg lærte ikke å lese
før jeg gikk i fjerde klasse, og kunne knapt
nok skrive da jeg gikk ut av syvende. Jeg
var en ensom skoleelev og ble mobbet fra
dag én. Jeg fikk bank nesten hver dag av
jevngamle og større elever, og måtte ofte gå
lange omveier fra skolen for å komme trygt
hjem. Det ble det nok gjort mye fra skolens
side. Jeg husker samtaler med logopeder
og psykologer, og utallige møter med mor
og far og skolen, uten at det hjalp noe. Du
må ta deg sammen, var budskapet det ble
kvernet på fra jeg var ganske liten.
Og det klarte du?
– Nei nei, for hvordan gjør man egent
lig det? Skolesituasjonen og ensomheten
gjorde at jeg utviklet meg til en håpløs type
som ingen orket å være sammen med. Det
som gjorde at jeg allikevel overlevde, var
min glede over å arbeide, helt fra jeg var
ganske liten. Denne arbeidsgleden forhind
ret meg nok i å reflektere for mye over min
egen livssituasjon, på godt og på ondt.
Men du har fortalt at noe avgjørende hendte
slik at du «overlevde» ungdomsårene.
– Jeg var 11 da vi flyttet fra Bygdøy til
Asker. Bare dager etter, ringte det på døren.
Det var jeg som åpnet. Utfor sto det en
voksen mann i femti-årene. «Jeg hører dere
nettopp er flyttet inn, og at det bor en ung
mann her på 16 år. Jeg lurte på om han har
lyst til å bli med i ungdomsklubben», var
spørsmålet han stilte. Far stikker hodet ut
og går for å finne min eldre bror. I mellom
tiden blir mannen og jeg stående sammen
og prate. Jeg tror det var første gangen jeg
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opplevde at et voksent menneske pratet
med meg og ikke bare til meg! Han spurte
om hva jeg var opptatt av. Jeg kunne for
telle at jeg var veldig glad i å seile, hadde
seilt A-jolle siden jeg var 8 år, og at jeg til
sommeren skulle få overta brutterns seil
snekke siden han skulle reise til sjøs. Tenk
at en voksen var interessert i å høre hva jeg
hadde å fortelle!
Så kom vel også du med i ungdomsklubben?
– Jo, men ikke før jeg ble 14. Men dess
verre ble klubben ingen god tid, verken for
meg eller for den. Også der ødela jeg det
meste jeg var involvert i, og ble stort sett
kastet ut fra møtene. De hentet meg inn
igjen, jeg kunne fortsatt få være med, hvis
jeg tok meg sammen. Der var det om igjen.
Jeg tok meg aldri sammen, ble egentlig
bare verre og verre, en pest og en plage, og
mange var redd meg.
Men Georg, en gang må det jo ha skjedd en
forandring med deg?
– Ja, det var da ungdomsgjengen tok meg
med på lederkurs på Strandheim leirsted på
Nærsnes. En prest holdt åpningstalen, og
det han sa gjorde inntrykk på meg. Han
avsluttet med å invitere oss til en person
lig samtale. Jeg var den første som banket
på døra hans. Da han så hvem som sto der,
rygget han tilbake og så overrasket ut. Han
visste hvem jeg var, og spurte hva jeg ville.
Da falt bare ordene ut av meg: «Jeg vil
bli kristen». «Det vil jeg fraråde deg» var
svaret jeg fikk. «Hva, er det ikke det som
er hele vitsen?» spurte jeg. «Kom inn», sa
han. «Jeg skal fortelle deg hva det handler
om».
Vi satt på hver vår pinnestol midt i
rommet. Han begynte å snakke om Jesus,
og mens han snakket, opplevde jeg at Jesus
fylte hele rommet og omsluttet meg i et
enormt favntak. Ikke et favntak som ville
bryte meg ned og sette meg på plass, men et
favntak som en som elsker ,vil gi til den han
elsker. Så hører jeg Jesus si noe jeg aldri har

hørt før: Georg, du er en alle tiders kar,
jeg stoler på deg og har tillit til deg, stå
på videre. Ikke et ord om at jeg måtte ta meg
sammen. Jeg var bra nok akkurat som jeg var:
umuliusen, pøbelen. Georg var helt topp!
Kristendom, tro og kirke
Hvilke tanker gjør du deg om kristentro og
kirken framover?
– Budskapet om Jesus er selve bærebjel
ken i livet mitt. Selve livet, isolert sett, kan
noen ganger virke meningsløst. Vi fødes
med vidt forskjellige livsvilkår. Noen kaver
for å holde seg oppe, og så avsluttes livet i
døden, som for mange betyr slutten. Med
dette utgangspunktet alene, blir livet i seg
selv evnen til å lykkes. Mye står og faller
på tilfeldigheter. Noen er heldige, andre er
uheldige. Jeg opplever livet uendelig mye
større enn dette. I Bibelen står det at Gud
vet om oss, enda mens vi er i mors liv.
Guds plan er at vi skal leve i hans felles
skap for bestandig. For meg betyr det mye
å vite at det er sånn det er. Det gjør alt liv
meningsfylt, hvor vanskelig det enn kan
være. Men det betyr ikke at vi skal avfinne
oss med urett og la være å hjelpe den som
er i nød. Tvert imot. Vi skal elske hverandre

Georg Børresen

• Født i 1948, oppvokst på Bygdøy og i
Asker, fire søsken
• Gift med Bjørg i 1972, fire barn
• Teolog fra MF i 1976. Ordinert til prest
i 1977
• Sjømannsprest i Santos i Brasil 1978–
1982, og i Houston, USA 1982–1986
• Residerende kapellan på Nesodden
1986–2004
• Prostiprest i Follo 2005–2006
• Fungerende sokneprest i Ås 2006–
2007
• Sokneprest i Ås 2008 til 31. mai 2017
• Georg og Bjørg har slått seg ned i
Ekornveien i Ås
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på samme måte som Gud elsker oss. Alt
liv blir meningsfylt når vi strekker oss mot
dette.
– Kirken bærer budskapet om Jesus
Kristus til frelse for mennesker. Et tilsva
rende budskap er det også mange andre
trossamfunn som har, men for meg, som
alltid har tilhørt kirken, er det naturlig å
tilhøre det jeg kjenner. Det er et eventyrlig
budskap som aldri går ut på dato, og som
alltid er like nytt. Vår utfordring vil alltid
være hvordan vi skal klare å formidle dette
slik at mennesker ser og griper tak i det.
Allsidighet som varemerke
Om vi ikke trekker fram noen av Georgs
mange andre interesser, egenskaper og
praktiske ferdigheter, tegner vi et ufullsten
dig bilde av han. Du visste kanskje ikke at
han som 14-åring var hjelpemann på kyst
båter mellom Oslo og Bergen, at han var
åtte uker på Christian Radich, hadde jobb
som truckfører og lastebilsjåfør på Oslo
havn, dro til sjøs som 17-åring, har hatt fly
sertifikat og gått på språkskole i Oxford. En
tid hadde han egen turbuss. På Nesodden
deltok han også som brannmann og røyk
dykker. Produktutvikling har han også vært
bort i, under en prestepermisjon.

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
Rød gråtass som avskjedsgave fra Ås menighet.

Prestekollegaene

Du er deg selv, Georg, med glimt i øyet,
og så ønsker vi deg tilbake som vikar –
i gode og onde dager
Du har betydd mye for menighetene i
Ås. Folk liker din elskelige stil. Du er snill,
generøs og til stede der du er. Ingen har
humor som deg og kan fortelle historier
som du gjør. Og ingen er så kjapp i replik
ken som du! Med dine liturgiske krum
spring har du klart å sjarmere brudepar og
dåpsfølger. Dine trusler om å kaste ut folk
hvis de ikke synger, får folk til å le og synge
med. Det går gjetord om din prekenmetode,
hvor dine gode prekener er forberedt måne
der i forveien. Vi vet at du vil oss det aller
beste. Som loppemarkedgeneral og med
dine praktiske egenskaper har du vært en
uvurderlig kraft til å skaffe midler til Ås
menighet. Du fyller rommet og er ikke redd
for å si hva du mener. Du er deg selv på en
trygg måte, med temperament og glimt i
øyet. – Vi i staben har felt noen tårer over
at du går over i pensjonistenes rekker og
håper at du blir boende i menigheten med
god helse i mange, mange år!
Hilsen fra prestekollegaene dine Sigurd,
Knut Helge og Anette

Min båt – mine regler

Hege Fagermoen, som har vært Georgs
prost de siste årene, holdt en fin takketale
på avskjeds-samlingen. Hun overrakte ei
helt spesiell «presteskjorte». – Nå har du
hverken biskop eller prost over deg lenger.
Nå er det du som er sjefen – selv om du har
en «høvding» på land. Hva passer da bedre
på og for deg enn «Min båt – mine regler».
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
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Stor takk til Georg Børresen fra fire menighetsrådsledere
Geir Krogh, Ås MR, leder 2005–2010.
Georg er:
God forkynner, med et klart budskap og et
folkelig språk.
Engasjert, løsningsorientert og et
oppkomme av idéer; intet problem er for
stort eller for lite.
Organisator, særlig når det gjelder
gjennomføring av egne ideer.
Raus, møter alle med stor omsorg og
åpenhet.
Gledesspreder med god humor og en
hjertelig latter.
Jeg er svært takknemlig for den innsatsen
Georg har gjort og fortatt gjør for menighet
og befolkningen i Ås.
Marit B Aalde, Ås MR, leder 2010–2014.
Georg har en personlighet og en væremåte
som gjorde ham til en svært populær prest
i Ås. Jeg har hørt og hører stadig skryt om
ham. Georg byr på seg selv, bruker humor
og er en raus person. Jeg har spesielt lagt
merke til hvor bevisst han er på å inkludere
de mer sjeldne kirkegjengerne, slik at de
føler seg trygge i de kirkelige ritualene.
Han er åpen for nytenkning og opptatt av
at barn og unge skal få et godt tilbud i kirke
og menighet.

Ni søkjarar til
soknepreststillinga i Ås

Tre kvinner og seks menn har søkt den ledige
soknepreststillinga i Ås. Intervjurunden
med kandidatane vart unnagjort 19. mai.
Menighetsråda skal koma med rådgjevande
innstillingar før Innstillingsrådet i Borg vedtek
framlegget som skal behandlast av Bispedøm
merådet 15.06. Her er søkjarane:
• William Bøhler, prostiprest i Solør, Vinger og
Odal.

Halvor Aarrestad, Ås MR, leder 2015–
Georg – «Duracell kanin». Han sier aldri nei
og bobler av ideer. Av og til kan det gå vel
fort i svingene, men han er ikke redd for å
innrømme egne feil. Han er omsorgsfull og
lyttende, legger merke til det du sier og gir
gode råd uten å være belærende. Hans sans
for humor har gitt meg mang en god latter.
Georg har tatt med seg sjømannsprestens
folkelighet til Ås. Ikke sjelden runger lat
teren under hans prekener, før vi i neste
øyeblikk reflekterer over livets alvor.
Svend-Kristian Martinsen, Kroer
Georg har også vært Kroers sokneprest.Han
er et teologisk anker og har god bibelhistor
isk oversikt. Med sin fortellerglede mestrer
han å formidle budskapet til både voksne
og barn. Georg er alltid åpen for å diskutere
nye idéer og initiativ. Hans mange inter
esser gjør at han har tilknytningspunkter
og samtaleemner med folk i menigheten.
Alle fire er enige om at Georg har vært
en sentral person i menighetsrådene. Han
har klare meninger og bestemmer seg raskt.
Det siste kan være en utfordring for dem
som trenger litt mer tid, men han har vært
lydhør for motargumenter.
Tekst: Jon Kr. Øiestad

• Jan Kay Krystad, sokneprest i Nordre Follo
(Kråkstad/Ski).
• Christian Dag Nilsen, prestevikar, Moss.
• Tom Egil Nordengen, sokneprest i Nordre
Follo (Siggerud).
• Eldrid Eide Røyneberg, personalsjef, Son.
• Yohannes M. Shanka, kapellan, Oslo.
• Daniela Strbkova, vikar, Østre Gausdal.
• Pål
Wirkola
Svendsen,
sokneprest,
Stokmarknes.
• May Helen Sæther, kapellan, Eidskog.
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Arve Skutlaberg
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Menighetsbladets grønne spalte
På lag med naturen nær oss
Å ta vare på naturen for kommende genera
sjoner er et hovedmål innen miljøvern. Men
naturen er også viktig i hverdagen. Den
betyr noe spesielt for oss. Vi bruker parker,
skog og mark i nærmiljøet. Ifølge forskere
foretrekker folk omgivelser med mye natur
når alternativet er omgivelser uten dette.
Hva vårt forhold til naturen betyr for oss
og helsa vår, er studert av forskere innen
flere fagfelt. Miljøpsykologisk forskning
peker i retning av tre måter naturen kan
styrke helsa på. Naturområder i nærmiljøet
er gjerne et foretrukket sted for fysisk
aktivitet, og natur kan øke motivasjonen
til aktivitet. Studier tyder på at vi blir mer
fysisk utholdende i naturen, sammenlignet
med ved fysisk aktivitet i områder dominert
av bebyggelse.
Det å ha et sosialt nettverk er viktig for
helsa. Fellesarealer i nærmiljøet må legge
til rette for at folk treffes og trives. Parker,
plasser, takhager og andre fellesarealer med
mye natur er nettopp slike attraktive møte
steder i nærheten av der vi bor, jobber eller
går på skole.
Vi slapper av i naturen. Forskning viser
at natur reduserer stress. Forklaringen kan
være at naturomgivelser oppleves som
estetisk gode å være i. Dermed blir vi
mindre anspente og stressnivået synker.
Andre eksperimenter viser at når vi er
slitne i hodet etter å ha jobbet lenge med
en oppgave, henter vi oss raskere inn igjen
i omgivelser med mye natur. Vi lar oss
fascinere av detaljer og sammenhenger.
Oppmerksomheten flyttes fra de oppgavene
som krever mye av oss, til omgivelser hvor
vi ikke må konsentrere oss på samme måte.
18

Å se noe vokse og folde seg ut ... Foto: Finn Måge.

For mange av oss gir våren muligheter
for mer tid i naturen: gjennom kulturland
skapet på vei til jobb, på turer i fritiden,
ved arbeid i hagen eller bare ved det å nyte
livet på balkongen. Forskning viser at det å
bruke hagen er bra for vår mentale helse og
gjør oss mer fysisk aktive. Men hagen og
terrassen er også steder der vi trekker oss
tilbake for å hvile. Intervjuundersøkelser
med personer som trives med hagearbeid,
viser at hobbyen oppleves meningsfull. Vi
får gode sanseinntrykk og muligheter til å
være kreative. Å se noe vokse og folde seg
ut, gjør oss glade. Å bruke det vi høster fra
hagen, blir en opplevelse i seg selv.
Det å delta i aktiviteter som oppleves
meningsfulle, er viktig for helsa vår. Skjer
aktiviteten ute i naturen, får vi med oss
en ekstra helsegevinst. Oppfordringen blir
derfor todelt: å ta vare på naturen for kom
mende generasjoner og å gjøre bruk av den
i hverdagen.
Grete Grindal Patil, førsteamanuensis
ved Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU
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Fargelegg!

Prikk til prikk

Jesus fortalte disiplene
at han snart skulle
dra tilbake til
himmelen.

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre.
Hva skjuler seg her?
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Den prateglade presten
fikk et godt råd av kona si:
– En god tale har en god
begynnelse og en god slutt.
Og de to skal komme
så nær hverandre
som mulig.

Vitser
– Mamma, kan jeg
lese til jeg sovner?
– Ja, men ikke ett
minutt lenger.
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Vi anbefaler
barnebladet BARNAS!
Denne siden
er hentet
fra bladet.

er Esau
møter Esau
Jakob Mennesker
igjenpå kroken?
side 2

Jakob lur

Sukai
sier fra!
side 8

Peters
fiskefangst

Bestill

TårnagenModig
Matteus 25,40

8 jeg sier dere:
Og kongen skal svare dem:side
‘Sannelig,
Det dere gjorde mot én av disse mine minste
søsken, har dere gjort mot meg.’

Sauen og
sølvm
som ble borynten
13
te

m
12
båret fra
t Supersetning
Jesus blir
i temple

etning
Supers
Lukas 10,27

24.-31. januar

Supersetning

Supersetning

10.-17. januar

Jesus trøstet disiplene og lovte å sende Den hellige ånd så de
aldri skulle være alene. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?
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2015
Maximillian til unnsetning!
side 2

2015
Gud av hele
21.–28.
dinfebruar
Herren
av
Salme 9,3
«Du skal elske og av all din kraft og
Han svarte:
sjel
Martin
av hele din
selv.»
Jeg vil glede og fryde
ditt hjerte og og din neste som deg
meg i deg.
Jeg vil lovsynge ditt
all din forstand,
navn, du Høyeste.
Salme 37,5

Legg din vei i Herrens
hånd!
1.-8. november
Stol på ham, så griper
han inn.

Tegninger: Kari Sortland

side 2
Frida er sulten
side 2
Martin Dragedreper
Krabber i aksjon,2
side 8
Skummel side
nykommer!
side 2
WWJD
side 8 troside 8

Pianisten Martin.
Supersetning
tene

abonnement
på sondagsskolen.no
eller 22 08 71 00
18.-25. oktober

4.-11. oktober

Finn 5 feil

Mannen som varopp
vekker
Jesusblind
født
sønn
enkens
Tilbake til
Slottsøya

Dragedreper
side 8

4

Supersetning
Krabbe

eller flynd
1 re?
side 2
2 2016
Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten
Johannes 14,6

og2016
livet.
Salme 9,3
Ingen kommer til Far uten ved meg.»
i deg.
og fryde meg Høyeste.
Jeg vil glede
ditt navn, du
Jeg vil lovsynge

2016

14

2015

Lukas til
unnsetning
!
side 8

7.–14. februar

Superse
Johannes

tning

10,14

Jeg er den
gode gjetere
og mine
n. Jeg kjenne
kjenner
r mine,
meg.

3

2016
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Diakoni

Diakoni

Bjørnebekk, et velfungerende asylmottak,
legges ned nå i sommer. Beboerne sendes
nok en gang rundt i landet som pakke
post. Institusjonen har siden 1999 vært en
berikelse for bygda vår. Med sin utadvendte
og internasjonale befolkning har Ås vært en
god integreringsplattform. Ikke minst har
vi selv blitt utviklet. Vi har møtt fremmede,
blitt kjent med dem og truffet medmen
nesker med gripende livserfaringer. Det vi
har delt, har beriket oss som mennesker.
Vi i Ås menighetsråd er fortvilte og
skamfulle over hvordan medmennesker
behandles. Beboerne på asylmottaket har
startet med å etablere et nytt liv. Men nå må
de nok en gang ut i det ukjente, barn som
voksne, med alle sine traumer og lengsler
etter trygghet. Enda en gang må de etablere
nye kontakter. Hva slags mennesker er det
vi prøver å utvikle?
I all vår avmakt må vi nå redde stum
pene. Vi oppfordrer alle til å støtte opp om
dem som blir bosatt i Ås, og prøve å veilede
og holde kontakt med dem som blir sendt
videre. Ås menighet vil takke beboere og
ansatte på Bjørnebekk. De har skapt glede
og gitt oss kunnskap. De har hjulpet oss
med praktisk innsats og gitt oss innsikt.
La oss aldri glemme kravet vi har fra
vår Herre: Ta imot de fremmede, vis dem
kjærlighet og omsorg, og møt dem som
medmennesker. Samtidig kan vi fritt nyte
gleden vi får ved å oppleve vennskap og
berikelse ved å få innblikk i nye kulturer.

Beboere i Dr. Sødrings vei 8–10 samles til
fellesmiddag. «Så hyggelig, og så god mat.
Vi setter pris på at dere steller for oss!»
Medarbeidere knyttet til Diakoniutvalget i
Ås, Kroer, Nordby (DU) blir tatt godt imot.
Beboere og frivillige tar seg tid, spiser sam
men, slår av en prat – gjerne akkompagnert
med godlåt fra piano eller gitar, og så syn
ger vi litt. Tiltaket er et samarbeid mellom
Diakoniutvalget og kommunen.
Siden starten 9. mars har det vært
middag på torsdager omtrent hver fjortende
dag. Initiativet kom fra avdelingsleder Lise
Marit Bjørnereim i kommunens avdeling
for hjemmebaserte tjenester, til Gro Røn
ningen i DU: Kan vi samarbeide om å få
i gang igjen fellesmiddagen i Dr. Sødrings
vei 8? I DU mente vi at dette ville være et
særdeles godt tiltak. Kjøkkenet ved Moer
sykehjem leverer maten, mens vi frivillige
tar oss av oppdekking, servering og hygge
lig samvær.
Tora S. Roberts, tidligere leder av DU,
har tatt utfordringen til å være koordinator
for middagsprosjektet. Hun har fått med
seg 6–7 hjelpere som veksler på torsdags
jobbene. Spesielt invitert er også pianist
eller gitarist. Musikken teller mye for god
stemning.
Så langt har vi hatt god oppslutning,
opptil 17 gjester på en gang. Det blir fel
lesmiddag 1. og 15. juni. Så er det en som
merpause, og ny start til høsten, håper vi!

Jeg var fremmed, og dere tok
ikke imot meg

Ny start for fellesmiddager i
Dr. Sødrings vei 8

Terje Sørhaug

Halvor Aarrestad,
leder av Ås menighetsråd

Sommerfest på Åpent hus

Åpent hus i Ås feirer Sommerfest ons
dag 26. juli kl. 11–13. i Ås menighetshus,

Johan K. Skanckes vei 7.
20

Det blir andakt, musikk, sang, rømmegrøt,
spekemat, kaffe. Åpent for alle.
Diakoniutvalget
Velkommen!
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Tro og Lys Follo
– et sted for deg

Vil du bli besøksvenn? Noen
trenger akkurat deg!

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 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 og feirer bursdager, og det beste av
alt: vi feirer gudstjeneste sammen som en
avslutning på fellesskapet. Ett arrangement
gjenstår nå i vår, men vi starter opp igjen
til høsten:
• Lørdag 3. juni kl. 14–16: Tro og Lyssamling i Ås Arbeidskirke.
• Lørdag 2. september kl. 14–16: Tro og
Lys-samling i Ås arbeidskirke.
• Søndag 1. oktober kl. 12: Gudstjeneste,
Slora – Sørmarkskapellet.
• Søndag 19. november kl. 11: Gudstjen
este, Ski nye kirke.
• Lørdag 9. desember kl. 14–16: Julesam
ling i Ås arbeidskirke.

Vil du bli besøksvenn – eller kjenner
du noen som kanskje ønsker seg en? Ås
Frivilligsentral og Diakoniutvalget i Ås
samarbeider om å legge til rette for en god
besøksvenntjeneste.
En besøksvenn er en som med godt hjerte
og åpent sinn besøker et annet menneske.
Noen har lite eller ingen familie, andre har
familie, men lite kontakt. Uansett er beho
vet for en samtale med et annet menneske
alltid til stede.
Det er personer i alle aldre som har behov
for besøksvenn. Som besøksvenn er det du
som bestemmer hvor ofte og hvor lenge om
gangen du vil være frivillig. Men det må
være gjensidig respekt for bruk av tid. De
fleste besøksvenner bruker to timer hver
fjortende dag. Andre møtes en gang i uka.
Dette er opp til dere begge.
Som besøksvenn kan du besøke personen
i hjemmet. Dere kan dra på kafé sammen
eller gå en tur ut i frisk luft? Eller både
tur og kafé, slik det ligger til rette for både
på Vinterbro, i Ås sentrum og i den flotte
parken ved NMBU.
Som besøksvenn vil du få tilbud om
samvær med andre besøksvenner. Deling
av tanker og kunnskap er viktig. Som
besøksvenn har du full taushetsplikt om
det som måtte komme frem i samvær med
personen du besøker. Skulle det skje noe,
eller skulle du få vite noe som plager deg,
så snakk med ansvarlig for besøkstjenesten
om dette – så finner vi en løsning.
Vil du vite mer om å bli besøksvenn? Kjen
ner du noen som ønsker besøk, eller ønsker
du deg det selv? Kontakt Ås Frivilligsentral
(frivillig@as.kommune.no, tlf.: 64 96 22 36)
eller Diakoniutvalget i Ås ved Helge Skin
nes (tlf.: 954 27 943).

For Tro og Lys Follo,
Marit Rauset

Johannes Leirgul og Georg Børresen deler ut natt
verden på gudstjeneste i Ås arbeidskirke 19.03.
Soknepresten ble takket for sin innsats i Tro og Lysarbeidet. Foto: Arve Skutlaberg

Tone Merete Eng,
daglig leder for Ås Frivilligsentral
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Postkassa – brev til Menighetsbladet

Har folkekirken blitt for romslig?
Den norske kirke (Dnk) ser på seg selv
som en åpen og inkluderende folkekirke.
Og den er det, ingen tvil om det. Tenk bare
på at man tok inn Åge Samuelsens vakre
salme «O, Jesus du som fyller alt i alle» i
Salmeboken etter all pepper Åge hadde gitt
kirken. Dnk viste romslighet!
Jeg var på Områdestevne for NMS –
Follo, 26.4., og presten i Sofiemyr kirke la
på oppfordring ut «skryte-lista» over akti
viteter i menigheten. For en mulighet til å
nå nye med forsoningsbudskapet som ingen
annen religion er i nærheten av!
30. januar vedtok Kirkemøtet vigsels
liturgi for likekjønnede par. Dnk har altså
to vigselsliturgier, den som er brukt til nå
(for mann og kvinne), og den nye (som alle
par kan benytte). Par som ønsker kirkelig
vigsel, skal få den liturgien de ønsker.
I sin romslighet er kirken blitt et slags
demokratisk «Folkets hus». Man kan velge
vigselsformular slik man velger farge på
genseren eller politisk parti. Dette inne
bærer en ganske ny praksis i kirkens 2000årige liv. For på det etiske plan har man
alltid hatt ett syn, mens man f.eks. har levd
med forskjellige syn på kvinnelige prester.
På «menyen» står nå altså to retter. Prest
ene og de som skal gifte seg, kan velge:
Enten en konservativ liturgi, basert på Guds
skaper- og ekteskapsordning for mann og
kvinne, eller en liturgi der tekstene fra 1.
Mosebok 1 og Matteus 19 er fjernet, og
ord som «brudeparet» og «brudefolket» er
erstattet med «paret» og «ekteparet» – og
det uten noen begrunnelse for ekteskapet.
«Når to mennesker velger å leve sammen,
stadfester Gud dette fellesskapet med sin
velsignelse», sier den nye liturgien. Det er et
godt ønske, men har det bibelsk fundament?
Mange vil si at Jesus ikke har uttalt seg
om homofili. Bare Paulus. Dessuten sier
man: Gud er kjærlighet, så det er urime
lig å nekte likekjønnet kjærlighet. Da er
22

det viktig å huske at både Jesus og Paulus
var jøder som leste Det gamle testamentet
(GT). Og der står det listet opp hva som ble
regnet som hor, deriblant homofil praksis.
Fariseerne kom en gang trekkende med en
kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd.
Det er da Jesus sier de berømte ord: «Heller
ikke jeg fordømmer deg.» Sett nå at de
hadde kommet med to homofile. Hva hadde
Jesus da svart? Akkurat det samme, tror
jeg: «Heller ikke jeg fordømmer dere.»
Men den skarpe leser vet at Jesus sier en
setning til: «Gå bort, og synd ikke mer fra
nå av!» (Joh 8,11) Det ville han også – med
bakgrunn i GT – vært nødt til å si til homofile.
Kirken bygger på Guds ord. Den som
kommuniserte sine ord til Paulus, som har
skrevet 13 brev i Det nye testamentet, var
Jesus. Derfor bør vi også lytte til Paulus. I
Romerbrevet 1,25–28 gis homofilt samliv
karakteristikken «de gjør slikt som ikke
sømmer seg.» Dette har en parallell i
kjærlighetens høysang, også den signert
Paulus: «Kjærligheten gjør ikke noe usøm
melig» (1 Kor 13,5). Men hva slags Gud
kan velsigne noe Guds ord definerer som
«usømmelig»? For min egen del ble det
testspørsmålet den gang jeg vaklet.
Jeg er veldig enig med Møre-biskop
Ingeborg Midttømme som til Romsdal
Budstikke sier: «Vi vil at homofile skal få
leve gode, trygge liv. Men kirka kan ikke
hoppe bukk over det Jesus har sagt om
ekteskapet mellom kvinne og mann.»
Det er viktig å være romslig og raus i
møte med mennesker, men Kirken rokker
i praksis med sitt eget grunnlag, Guds
skaperordning og hans vilje mht. samliv og
familie. Både Bibelen, naturen og historien
taler imot det nye vigselsritualet. Kirken når
mange mennesker i sin romslighet, men er
ikke lenger i takt med sitt eget ord. Kan en
kirke som er kommet i strid med seg selv,
Øystein Johnson, Ås
bli stående?		
(Red. anm.: Innlegget er forkortet.)

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2017

Kirkevergens hjørne

Kronerulling for ny klokke i
Ås kirke
Det er god tradisjon for kronerulling til
inntekt for inventar og utstyr i Ås kirke.
Heftet «Ås kirke» (Asbjørn Bakken, 1967)
viser flere eksempler på at denne finansier
ingsmåten er brukt før, blant annet da tep
pet i koret og løperen i kirkeskipet skulle
fornyes, og da de vakre glassmaleriene i
koret ble anskaffet. Og i 2013-2014 rullet vi
inn delfinansiering av nytt flygel.
I år blir det kronerulling for ny kirke
klokke. Som vi har informert om tidligere,
har kirkeklokka fra 1631 fått en sprekk slik
at den ikke kan brukes mer. Ny klokke med
samme toneklang som den gamle, vil koste
ca. kr 200 000. Vi inviterer nå alle til å
være med i en kronerulling for å få finans
iert dette. Vi har allerede mottatt én gave,
og nå setter vi i gang aksjonen for fullt. Gi
et bidrag – stort eller lite – til Fellesrådets
bankkonto er 1654.07.11457. Merk innbeta
lingen med «Kirkeklokke»!
Vi er mange som savner den gode klan
gen av to klokker fra Ås kirke. Vi gleder
oss til vi av fullt hjerte kan synge «Kling
no klokka – ring og lokka» mens to klokker
ringer fra tårnet.
Astrid Holmsen Krogh,
kirkeverge i Ås

Quiz
1. Vi snakker ofte om 4 evangelier. Men
hva betyr evangelium?
2. Hvem var Elisabeth i NT mor til?
3. Et engelsk band har samme navn som
det engelske navnet på en av bøkene i
GT, hvilket band?
4. Paimioveien og Ljungbyveien er nabo
gater her i Ås, men de har mer til felles
enn at de befinner seg i samme strøk.
Hva annet har de felles?
5. Hvem var Hans Haslum? a) Ås’ første
rådmann? b) Ås’ første ordfører? c)
Mann fra Ås som var på landslaget i
fotball på 1920-tallet?
6. Den første Melodi Grand Prix-finalen
arrangert i Norge, fant sted i 1986. Norges
sang het Romeo. Hvem sang den?
7. En kjent Freia-sjokolade inneholder hassel
nøtter, og ble lansert i 1926. Hva heter den?
8. Islam er den største religionen i Indone
sia, men ikke på Bali – antakelig den øya
i Indonesia der flest nordmenn har vært.
Hva er den mest utbredte religion der?
9. Hva er spesielt med lundehunden?
10. Og hva er spesielt med Manx-katten?

Quizmester: Atle Eikeland
Svarene finner du på side 25

www.asbank.no
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Er du kjent i Ås?
I siste Menighetsblad var det en dobbeltoppgave, og usedvanlig mange sendte inn
svar. Thorolf Jakobsen skriver: Bildet øverst
er tatt med kraftig zoom i Kongeveien, rett
nord for tunet på Riis Gård og mot øst/
Nygårdsåsen. Passet godt på å ikke få biler
med på E 18 nederst i bildet? Veidekke-log
oen er tatt godt oppover på sydvestre hjørne
av Rådhusplassen 27. Bildet i nr. 1 var vel
egentlig snudd 90 grader? Samme riktige
svar kom også fra disse personene: William
Jørgen Koren, Bente Haukalid Jønvik, Eli
Ådnøy, Tania Eymork, Kristine og Torkild
Lilleby Kvarme, Richard Johnson, Bente
Ørstavik Tollefsrød, Heidi Borgen Larsen,
Reidar Eikanger, Trond Rakkestad, Vivi
Solli, Jan Erik Olsen og Torstein Furnes.
Gratulerer alle sammen.
Ny oppgave handler om pensjonert
sokneprest Georg Børresen, stolt fører av
nyervervet traktor på vei fra Ås til fristedet
på svenskekysten. Det var lite drivstoff på
traktoren, og den stoppa utenfor det hvite,
to-etasjes huset øverst til venstre på bildet.
Spørsmålet blir: hvilket husnummer? Send
svar på e-post: as.menblad@online.no.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Løsning på forrige oppgave: Bildet over er tatt i
Kongeveien, rett nord for tunet på Riis Gård og mot
øst/Nygårdsåsen. Veidekke-logoen står på sydvestre hjørne av Rådhusplassen 27 i Ås sentrum.
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REISESIDEN

– turer i menighetene

Menighetstur – nytt opplegg
I det forrige Menighetsbladet ble det nevnt
at Iori Roberts og undertegnede planla en
menighetstur til England og Wales. Etter å
ha sendt ut en informasjon til tidligere tur
deltakere som vi hadde e-postadressene til,
Service-sidene
(forslag,
3 linjer):
var responsen
så pass
liten at vi ikke turte
gå videre med planleggingen, men avbes
FRISØRER - DAME/HERRE
tilte alle hotell- og flybestillinger.
I stedet vil vi arrangere en dagstur med
Galleriet Frisør
buss
til Rådhusplassen
Fredrikstad med
Ås
kvartal,
29 Iori som guide,
fredag 18. august. Avreise
www.Galleriet-frisor.no
64 94 42kl.
0010 fra buss
terminalen ved Ås jernbanestasjon. Den

dagen vil vi bli kjent med to personer som
på hver sin måte har hatt stor betydning i
landet vårt. Vi skal besøke fødestedene til
Hans Nielsen Hauge og Roald Amundsen.
De ble begge født mellom Fredrikstad og
Sarpsborg. Begge stedene er i dag museum.
Vi kjører langs oldtidsveien mellom Sarps
borg og Fredrikstad.
Pris for reisen og inngangspenger vil bli
ca. kr. 350, pluss bespisning i Fredrikstad.
Påmelding til kristen@bjoraa.net innen
1. juli. Mer informasjon vil bli sendt til de
påmeldte når turen nærmer seg.
Kristen Bjorå

Rubrikkannonse:

Storskjerm
Mal:

i gamle kyrkjer

Erling og Kari Een Thuen opplevde ei fin
konfirmasjonsgudsteneste på Voss no i vår.
– Det var så kjekt! Me må nesten fortelja
deg dette, seier Kari. – Dei hadde laga det
veldig fint til i Vangskyrkja, på alle måtar.
Salmane kom opp på storskjerm, slik at me
såg godt. Der viste dei også konfirmantane
og alt som skjedde under seremonien. Me
fylgde med på «vår» konfirmant og fekk

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

med oss alt saman. Noko slikt må det vel gå
an å få til i Ås også? Vossingane har halde
på i fleire år.
Erling og Kari Een
Thuen i Vossa
bunader. Som konf irmasjonsg jester
i ei fullsett Vangs
kyrkje
opplevde
dei at mode
rne
teknikk
formidla
seremonien
heilt
til bakarste benk.
Kyrkja på Voss sto
ferdig i 1277. Alder
er altså inga hind
ring. Foto: Astrid Een

Arve Skutlaberg

Fasit til Quiz på side 23:
1. Godt budskap. 2. Johannes døperen. 3.
Genesis (1. Mosebok). 4. Begge har navn etter
nordiske vennskapskommuner til Ås (Paimio i
Finland og Ljungby i Sverige). 5. b) Ås’ første
ordfører. 6. Kjetil Stokkan. 7. Firkløver. 8.
Hinduismen. 9. Den har fem utviklede tær. 10.
Den har ikke hale.
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Kammeroperaen «Munken»
i Ås kirke
Konsertsesongen til høsten innledes med
at kammeroperaen «Munken» framføres i
Ås kirke lørdag 19. august kl. 18. Dette er
god og kortreist kultur. Musikken er skre
vet av Michael Andreas Grolid og tekstene
av Nicole Saunte. Første versjon ble laget
i 2009–2010 for en oppsetning i Præstø i
Danmark da komponisten var 12 år. Verket
ble etterpå også framført to ganger i Ås.
Handlingen er en kjærlighetshistorie
mellom legbroderen Johannes og Kirsten.
Reformasjonen blir kunngjort i Norge, og
det får dramatiske følger for det unge paret.
Dermed er oppsetningen i Ås kirke også del
av Luther-jubileet som markeres i år. Ope
raen er underholdende, med en særdeles
original og morsom slutt.
Ketil Gudim står for regien på oppset
ningen. Med seg får han profesjonelle
solister i de bærende rollene: Svein Carlsen
og Eirin Rognerud med bakgrunn fra solis
troller ved Den Norske Opera & Ballett, og
Sakarias Fredriksen Tranvåg som studerer
sang ved Barratt Dues Musikkinstitutt.
Orkesteret består av seks musikere (stud
enter og profesjonelle) under ledelse av
komponisten selv.
Operaprosjektet er tenkt som et samar
beid mellom musikere på høyt nivå, ama
tører og barnekor. Lokale medvirkende i til
legg til komponist og regissør: Anne-Karine
Kjus, Richard Meadow, Michael Heim, Tor
Einar Skog, Holger Lange og sangere fra Ås
kirkekor og Ås Barne- og ungdomskantori.
Billettpris: kr 200 for voksne og kr 100 for
barn/ungdom.
Jostein Grolid,
kantor i Ås

Michael Andreas
Grolid. Foto: Henning
Gulli, NRK.
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s rbeidskirke

Loppemarked
Åpen «loppedør» ved
Arbeidskirken på mandager
Nå har du sjansen til å gi bort ting du synes
er for gode til å kastes. Fram til uke 25
holder Loppehuset bak Ås arbeidskirke
åpent hver mandag kl. 18–19, slik at du kan
levere.
Finn fram saker og ting du ikke lenger
bruker eller trenger, og kom til Arbeids
kirken med dem. Der vil det være folk som
vurderer loppene og tar imot.
Populære lopper er for eksempel:
- Sykler og sportsutstyr.
- Møbler.
- Retro-møbler og retro-ting.
- Malerier og bilder.
- Redskap og verktøy.
- Glass, service og stentøy av alle slag.
- Panner og gryter.
- Messing- og kobbergjenstander.
- Bøker og blader, men ikke leksikon.
- LP, CD og DVDer
- Brukbare klær og sko.
- Kuriositeter og snurrepiperier.
Vi setter pris på at tingene er hele og rene.
Obs! Hvitevarer og tjukke TVer tar vi dess
verre ikke imot.
Dersom du har noe spennende som
du lurer på om vi vil ha, kan du kontakte
Menighetskontoret, tlf.: 64 96 23 47 v/
Linda Janson-Haddal mellom kl. 10 og 15.
Vil du være med på loppedugnaden i
august?
Du er velkommen til å være med i dug
naden rundt loppemarkedet. Meld deg til
tlf.: 64 96 23 47. Det er morsomt, nyttig og
hyggelig med loppedugnad.
Arbeidskirkens loppemarked er åpent
25. og 26. august.
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Loppemarkedskomitéen

Lesehjørnet

Arv og miljø
Et norsk hus

Romaner av Vigdis Hjorth
(Cappelen Damm 2016 og 2014)
Ventelistene har vært lange rundt omkring
på norske bibliotek for Vigdis Hjorths siste
roman, «Arv og miljø», en bok forfatteren
høstet mange lovord for. Hun ble da også
tildelt Kritikerprisen for nettopp den boken
i mars i år. Debatten om virkelighetslit
teraturen fikk et nytt oppsving, medieopp
slagene kom tett, og Hjorth hadde klart det
igjen. Hun hadde skrevet en knakende god
bok med stoff tilsynelatende hentet fra eget
liv.
For Vigdis Hjorth er en forfatter som i
mange av sine romaner bruker egne erfa
ringer til å ta det norske samfunnet på
pulsen. Jeg har lyst til å hente frem igjen
Hjorths forrige roman, «Et norsk hus». I
denne romanen setter forfatteren fokus
på det norske velferdssamfunnet og hvor
dan det fremstår i møte med strømmen
av arbeidsinnvandrere. Boka handler om
Alma, en tekstilkunstner på pluss/minus
femti år. Alma bor alene i et stort falleferdig
hus. Hun har voksne barn som hun ikke ser
så ofte lenger. Hun har en liten utleielei
lighet på tomta si, og leieboerne byttes ut
ganske ofte. Hun får aldri noe forhold til
leietakerne og trives i grunn godt med det.

Kirkeskyss

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

En dag flytter det inn et polsk ektepar.
De får snart en liten datter. Alma har et
svært distansert forhold til dem. De hilser,
snakker lite, all kontakt er på et minimum.
Snart går ekteparet da også bare under
betegnelsen «de polske», som for å under
streke avstanden.
Beskrivelsene av Alma er tidvis tragi
komiske. Det eneste hun virkelig bryr seg
om, er arbeidet som tekstilkunstner. Og
som kunstner (og menneske) liker Alma å
tro at hun er svært åpen og lite fordomsfull.
Men innimellom viser hun tendenser til
det stikk motsatte. Etter hvert øker likevel
selvinnsikten hennes, og vi lesere får noe å
tenke videre på.
Anbefalt av Maria Mäkinen, Ås bibliotek

Ås bibliotek i Kulturhuset i Ås sentrum.
Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret.
http://www.as.folkebibl.no/

Men: Kirkeskysstelefonen har pause i som
merferien, fra og med 19.06. til og med
13.08.
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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
Myrveien 4
Alt i elektriske installasjoner

64 94 10 65

Ås Glassmesterforretning A/S
Johan K. Skanckes vei 2
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

64 94 10 95

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 921 53 113
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
Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B
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64 94 04 67
64 94 00 07

TANNLEGER

UTLEIE

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:
• Myrerveien – ytterste del av Drøbakveien
mot Frogn (Ås).
• Kvestadveien – Smebølveien (Ås).
• Nederste del av Askehaugveien og Nesset
veien – Nesset Terrasse (Nordby).
• Nedre Bekkvei – Nessetveien fra Bekk til
Bekkevold (Nordby).

• Fålesloråsen (Vinterbro).

Kontakt: Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577,
e-post: oaardals@online.no.

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-Haddal, tlf.: 64 96 23 47,
e-post: linda.janson-haddal@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.

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Erling Fløistad, Svend-Kristian
Martinsen, Arve Skutlaberg, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke, Halvor Aarrestad, HanneMarit Kjus Pettersen. Korrektur for dette nummeret: Kristen Fretheim. 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: 7500.
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås kommune. Trykk og innbinding: Grøset Trykk
AS. Leveringsfrist neste nummer: 1. august 2017
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SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

Døpte
Leo Eldor Fosshaug
Ludvig Gorseth Jerven
Aksel Lilleby Solheim
Astrid Lilleby Solheim

Døpte
Daniel Kaldahl Andersen
Lisa Eldøy Finden
William Hernæs, døpt i Ski
middelalderkirke
Hennie Kopperstad-Ring

Døde
Kjell Jørgen Gundersen
Gunhild Pauline Johannessen
Karsten Elias Nilsen
Per Sanderød

KROER
Døpte
Amalie Kval-Engstad
Stina Hamborg Mæhlum

Viet
Mariam Nadi Iskander Kirollos
og Amund Bakke Foss

Døde
Inger Johanne Andresen

Døde
Nina Marianne Häll
Gerd Britt Løwing

Åpen kirke / Veikirke i Ås i juli
Utvalget for Åpen kirke i Ås
trenger fortsatt flere frivillige
til tjeneste som kirkeverter.
Takk til alle som har meldt
seg, det er fortsatt åpne vakter.
Nå ber vi om flere folk. Dette
er en hyggelig tjeneste alle
kan være med på. Se nærmere
informasjon i forrige nummer.
Ås kirke har 150 års-jubi
leum i år og er pusset opp både
inn- og utvendig. Vi håper å

fortsette tradisjonen med som
meråpen kirke. Velkommen,
både frivillige og ikke minst
besøkende!
Mobil 907 51 568 – e-post:
hannemaritp@hotmail.com
Utvalget for Åpen kirke i Ås,
Hanne-Marit Kjus Pettersen

Utvalget for Åpen kirke forbereder
Veikirke i sommer. F.v.: Hanne-Marit
Kjus Pettersen, Astri M. Fyksen,
Gerda Røed og Svein Rindal. Foto:
Jon Kr. Øiestad.

.no
B E G R AV E L S E S B Y R Å
Vi hjelper deg når du trenger oss

Vi hjelper
deg videre.
www.fonus.no
Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17
Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70
Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20
Moss • Gudes gt. 2
• Tlf. 69 25 36 00

����������������
��������������
������������������������
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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 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
Ungdomsprest: Knut Helge Kråkenes Moe. Tlf.:
64 96 26 73.
E-post: knut.helge.moe@as.kommune.no
Kroer menighet:
Menighetsrådets leder: Svend-Kristian Martinsen. Holtveien 8, 1430 Ås, Tlf.: 920 55 159.
E-post: skmartinsen@gmail.com
Organist: Anne Christine Pittet Grolid.
Tlf.: 481 99 812. E-post: a-chrigr@getmail.no
Kirketjener/klokker: Daniel Hveding
Kroer kirke. Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf.: 64 94 36 05.

www.kirken.no/as
Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Halvor Aarrestad.
Granveien 6A, 1430 Ås. Tlf.: 64 94 21 32.
E-post: hala.hjemme@gmail.com
Saksbehandler: Linda Janson-Haddal. Tlf.: 64 96 23 47.
E-post: linda.janson-haddal@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-Haddal. Tlf.: 64 96 23 47.
E-post: linda.janson-haddal@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
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.

Dette symbolet i gudstjenestelista, på neste side, viser at arrangementet er
en del av trosopplæringen i menigheten.
trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke
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VELKOMMEN TIL KIRKE
Lørdag 3. juni, Pinseaften
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lysgudstjeneste.

13. aug., 10. sønd. i treenighet, Luk 5,27–32
Ås arbeidskirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
Samtalegudstjeneste med konfirmantene.

4. juni, 1. Pinsedag, Joh 20,19–23
Ås kirke ønsker du deg det selv kl. 11:
Fellesgudstjeneste for Ås og Kroer.
Nordby kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.

20. aug., 11. sønd. i treenighet, Matt 23,37–39
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste for
førsteklassinger.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste for
førsteklassinger.

5. juni, 2. pinsedag, Joh 16,5–11
Oscarsborg festning kl. 12: Fellesguds
tjeneste for hele prostiet.
11. juni, Treenighetssøndag, Matt 28,16–20
Ås sentrum kl. 11: Utegudstjeneste på Ås
Mart´n.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste og
blomsterfest.
trosopplæring i den norske kirke

18. juni, 2. sønd. i treenighet, Matt 3,11–12
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
25. juni, 3. sønd. i treenighet, Luk 14,15–24
Kroer kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
2. juli, 4. søndag i treenighet, Mark 10,17–27
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
9. juli, 5. søndag i treenighet, Matt 7,15–20
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
16. juli, Aposteldagen, Luk 5,1–11
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

27. aug., 12. sønd. i treenighet, Luk 15,11–32
Ås arbeidskirke kl. 12.00: Ryddeguds
tjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Reformasjonsguds
tjeneste. S.A. Bakke, Jan Olav Henriksen.
Lørdag 2. september
Nordby kirke kl. 10, 12 og 14: Tre
konfirmasjonsgudstjenester.
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lysgudstjeneste.
3. sept., 13. søndag i treenighet,
Matt 25,14–30
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste med velkomst
for nye studenter ved NMBU.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11 og 13: To konfirma
sjonsgudstjenester.
Lørdag 9. september
Ås kirke kl. 11, 13 og 15: Tre konfirma
sjonsgudstjenester.

30. juli, 8. sønd. i treenighet, Matt 6,19–24
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

10. sept., Vingårdssøndag, Matt 20,1–16
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste Ås,
Kroer og Nordby.
Kroer kirke kl. 11: Konfirmasjons
gudstjeneste.
Ås kirke kl. 13: Konfirmasjonsgudstjeneste.

6. aug., 9. sønd. i treenighet, Matt 11,28–30
Kroer kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

Lørdag 16. september
Ås kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste.

23. juli, 7. søndag i treenighet, Luk 15,1–10
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
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