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Prestens hjørne

Om framsida: Kateket Jenny Marie Ågedal og konfirmantene Elise Eldorhagen, Maren Tubaas Glende og 
Torgeir Berge Stemsrud, er klare til innsats på Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 4. april. Kan du hjelpe dem 
med å samle inn enda mer enn fjorårets aksjon klarte? Les mer på side 5. Foto: Erling Fløistad.

Takk  
for at jeg fikk lov til å være med
I år er det femti år siden jeg ble omvendt, 
som det heter på litt gammelmodig språk. 
Men å bli omvendt betyr å få en annen 
livsan skuelse, et annet innhold og utgangs
punkt for livet. For meg skjedde det helt 
konkret, en formiddag i august 1967. Jeg 
møtte Jesus. Han kom til meg der jeg satt 
sammen med en prest som fortalte meg 
om Jesus. Jesus var der, ikke synlig, men 
allikevel helt nær. Hva ville Jesus meg? 
Han ville bare fortelle meg at jeg var en alle 
tiders kar. En han hadde full tillit til, var 
stolt av og glad for var til. Det var ikke ord 
jeg var vant til å høre, for jeg var et pro
blembarn med rus, kriminalitet og ikke til å 
stole på. En mange var redd for, og de fleste 
foraktet. Pøbelen Georg, det var meg det. 

Jeg kan ikke huske at jeg tok meg 
sammen for å bli bedre, men jeg fikk et 
annet fokus i livet. Jeg begynte å lese i 
Bibelen, jeg begynte å be, og så kom jeg 
med i en ungdomsgjeng i kirken gjennom 
klubb og Ten Sing. For første gang var det 
noen som sa: «Så hyggelig at du er med, 
Georg! Jeg er glad for å kjenne deg.» Det 
var overveldende og ikke til å tro.

 Veien videre hadde ikke vært mulig 
uten at jeg var blitt kjæreste med Bjørg som 
er min støtte og medspiller. I desember i 
år er det førti år siden jeg ble ordinert til 
sjømannsprest i Santos i Brasil, og vi dro 
sammen dit. Etter fire år i Santos var vi fem 
år i Houston, Texas, før vi slo oss ned på 
Nesodden, hvor jeg var prest i 18 år. Siden 
2005 har det vært Ås, først som prostiprest, 
og siden som sokneprest. 

Prestetjenesten har ikke vært enkel, og 
ikke uten utfordringer. Noen ganger har 
jeg vært på grensen til å gi opp, særlig de 
første årene. Samtidig har det vært utrolig 
mye glede og gode dager. Jeg er veldig stolt 
av å være sokneprest i Ås og oppleve å bli 
respektert og satt pris på. Menighetene i Ås 
kommune består av mange entusiastiske og 
flotte mennesker som det er spennende å 
samarbeide med. Jeg har fantastiske med
arbeidere og opplever at vi samarbeider 
veldig godt. Medarbeiderne blir et savn, 
men fortsatt blir Bjørg og jeg en del av Ås 
menighet, og vi får sikkert noen oppgaver 
der. 

Takk til prost Hege som har vært min 
gode leder og støttespiller. Takk til biskop 
og bispedømmeråd for all tillit og støtte. 
Tilslutt: Takk, takk for at jeg har fått lov til 
å være med.

Hilsen Georg Børresen,
sokneprest i Ås
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Prostens hjørne

Skal du gifte deg i Kroer, Nordby eller 
Ås i år?
Vil du vite mer om hvordan vielser i regi 
av kirken gjennomføres?

Både dere som allerede har planlagt bryl
lup, og dere som lurer på om dere kan
skje skal gifte dere: Hjertelig velkommen 
til «Vigselskveld» i Ås kirke 25. april  
kl. 18.30–20. Her møter dere prester og 
kirkemusikere som gir dere en entusiastisk 
gjennomgang av hvordan vielser gjennom
føres, og hvilke valgmuligheter dere har, 
både i kirkerommet, eller hvis dere ønsker 
å vies et annet sted som betyr noe spesielt 
for dere. I tillegg til denne kvelden, får alle 
par som skal gifte seg, en egen samtale med 
presten når tiden nærmer seg, der vi blir 
litt bedre kjent med akkurat dere, og ikke 
minst kan øve! Vi gleder oss til å se dere! 
Hilsen kirkemusikere og prester i Kroer, 
Nordby og Ås. 

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 Folloprostiene (Nordre 
og Søndre)! 

Sindre Skeie fra Ås har skrevet et nytt 
pinsespill som koret skal framføre, sammen 
med dansere og musikere. Det har fått tit
telen: «En borg av håp – fortellingen om et 
pinseunder».

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! 

Ås Mart’n-gudstjeneste 11. juni kl. 11
I 2016 startet vi en ny tradisjon med guds
tjeneste på Ås Mart’nsøndagen! I år fort
setter vi denne hyggelige tradisjonen med 
medvirkning av barn fra Ås barne og 
ungdomskantori, Baluba og band. Etter 
en fyndig og feiende gudstjeneste blir det 
«kirkekaffe» med vaffelsalg. Vel møtt til 
gudstjeneste i Mart’nstil! 

Hege E. Fagermoen,
prost i Søndre Follo
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Ås Ten Sing med konsert
Søndag 23. april kl. 18 braker det løs i Ås 
arbeidskirke. Ås Ten Sing skal ha sin årlige 
konsert. Årets tema «Identitet». Konserten 
blir fylt med både sang, dans, drama og 
film. Dette vil du ikke gå glipp av. Ta med 
familien eller en venn eller tre ...

Prisen er kr 100 per pers, kr 200 for hele 
familien. Alle barn under 18 år og studenter 
trenger bare å betale kr 30! Velkommen!

Ås Ten Sing, 
Lise Marit Hustad

Ten Sing Norway besøkte Ås
1. mars hadde Ås Ten Sing besøk av Ten 
Sing Norway! De holdt et givende og 
inspirerende kurs for styrene i Klubben 
og Ten Sing. Deretter var de med oss på 
Ten Singøvelse, der de deltok på grup
pene dans, drama og media. De spilte med 
bandet og lærte oss fellesdansen sin. Å få 
besøk av Ten Sing Norway er et av årets 
høydepunkt! Vi spiste vafler sammen og 
fikk høre en strålende andakt. På slutten av 
øvelsen sang vi sammen, og alle gruppene 
viste frem hva de hadde jobbet med i løpet 
av kvelden. Det var øvelse og fest uten like! 
På konserten 23. april gleder vi oss til å vise 
dere noe av det vi har jobbet med!

Ås Ten Sing, 
Aina Bjørnereim

Ås Ten Sing og Klubbstyret sammen med Ten Sing 
Norway-folkene 1. mars. Foto: Aina Bjørnereim.
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Fasteaksjonen

I år er det mulig å gi penger til faste aksjonen 
via VIPPS. Vippsnummeret er 2426. I meld
ingsfeltet skriver du menighetens tallkode. 
For Ås menighet er tallet 18, Nord by 
menighet har 19 og Kroer 20. På den måten 
får vi registrert hvor mye som kommer inn 
på vipps fra våre menigheter og får et mer 
helhetlig bilde av hvor mye folk i Ås kom
mune faktisk gir til fasteaksjonen. Og så 
skal vi ikke stikke det under en stol; vi synes 
det er veldig moro å slå gamle rekorder og 
prøve å klatre på landsoversikten blant de 
menighetene som gir mest. Vi gleder oss til 
aksjon – ta vel imot våre bøssebærere!

Jenny Marie Ågedal

Fasteaksjonen i Kroer
Innsamlingsaksjonen til Kirkens nødhjelp 
4. april gjennomføres etter samme opplegg 
som tidligere år. Konfirmanter, foresatte 
og andre bøssebærere møter i Bråtenveien 
37 kl. 17. Målet er besøke alle husstander i 
Kroer. For å klare det, trenger vi flere til å 
gå med bøsser! Kontakt Asbjørn Rønning 
på tlf.: 975 78 967. Etter innsamlingen er 
det opptelling av pengene, varm drikke og 
litt å bite i! Vi blir ferdig i løpet av omtrent 
2,5 timers tid. 

Asbjørn Rønning

Det står lange tradisjoner med gode forberedelser bak fasteaksjon i Ås.  Her er leder Solveig Nielsen omgitt 
av rodeledere og komitemedlemmer på samling i Arbeidskirken 16. januar. Når aksjonsdagen kommer er 
over 150 mennesker i aktivitet. Foto: Erling Fløistad.

Sammen sørger vi for livsviktig, rent vann til enda flere mennesker i årets Fasteaksjon 
2.–4. april 2017. I Ås kommune er aksjonsdagen 4. april. I Nordby menighet starter 
aksjonen kl. 17, i Kroer og Ås menigheter går bøssebærerne ut kl. 18. 
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter

Familiefredag
Neste familiefredag er 7. april. Kanskje du 
som leser også har lyst til å være med? Vi 
starter med middag kl. 16.30 og fortsetter 
med samling der vi synger og hører en 
bibelfortelling. Etter samling er det tid for 
aktiviteter av mange slag – fotball, spill, 
kappla, hobbyaktiviteter, bordtennis m.m. 
Vi avslutter kl. 18.30. Middagen koster  
50 kr per voksen og 30 kr per barn. Meld 
deg på hos Øygunn på tlf. 986 22 931, slik 
at vi vet hvor mange vi skal beregne mat til. 
5. mai blir semesterets siste familiefredag.

Påskevandring palmesøndag
Søndag 9. april er det palmesøndag og påske
vandringsgudstjeneste i Arbeidskirken  
kl. 11. En ypperlig anledning til å få med 
seg hele påskens budskap på én guds
tjeneste. Barn fra menigheten deltar.

1-2-3-gudstjeneste
Søndag 14. mai kl. 11 inviterer vi til vår 
årlige 123gudstjeneste i Ås arbeidskirke. 
Barn i Ås og Kroer som har blitt døpt de tre 
siste årene, får all oppmerksomhet denne 
dagen. I gudstjenesten mottar de en bok 
eller en CD som hilsen fra menigheten. 
Vi tenner lys for det enkelte barn. Dette 
er en gudstjeneste som er tilpasset de aller 
minste, både i form og innhold. Barnekoret 
Baluba blir med å sette preg og farge på 
gudstjenesten. Det er bare å glede seg! 

 

Søndagsskolen
Søndagsskolen i Ås finner sted under guds
tjenestene i arbeidskirken. Søndagsskolen 
er tilrettelagt for barn opp til 10 år og bruker 
Norsk Søndagsskoleforbunds opplegg 
«sprell levende». På hver samling synger vi 
sammen, vi hører en kort bibelfortelling og 
har diverse aktiviteter. 
• 9. april: Gudstjeneste for liten og stor. 

Påskevandring, søndagsskolen deltar. 
• 30. april: Søndagsskole under guds

tjenesten.
• 21. mai: Søndagsskole under guds

tjenesten. Pilegrimsvandring. Se omtale 
nedenfor.

• 28. mai: Søndagsskolen reiser på tur, 
avreise fra arbeidskirken kl. 11.

Pilegrimsgudstjeneste i Ås
Søndag 21. mai arrangerer ungdommene i 
KRIK og Ås menighet pilegrimsgudstjen
este. Vi starter med en kort gudstjeneste i 
Ås arbeidskirke kl. 11. Så er alle hjertelig 
velkomne med på vandringen gjennom det 
vakre landskapet, bort til Ås kirke. Under
veis er det stoppesteder der vi på ulike 
måter får hjelp til å oppdage naturens kate
dral, i oss og rundt oss. Vel framme ved Ås 
kirke blir det en stemningsfull avslutning 
på pilegrimsvandringen. Vel møtt til en 
annerledes og fin gudstjenesteopplevelse! 
Også de som ikke skal på tur kan delta på 
gudstjenesten i Arbeidskirken!

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2017 7

Langfredag 
med musikalsk mellomspill
Velkommen til en spesiell gudstjeneste 
Langfredag 14. april kl. 18 i Ås kirke. 
En strykekvartett vil da fremføre Joseph 
Haydns musikalske mellomspill «Jesu 
syv ord på korset». Gudstjenesten blir en 
veksling mellom tekst og musikk, ledet av 
menighetsprest Annette Cecilie Nylænder 
og kantor Jostein Grolid.

Joseph Haydn skrev verket i 1785 på 
oppdrag fra katedralen i Cádiz i Spania. 
Han ble bedt om å beskrive musikalsk de 
talte delene av gudstjenesten på Langfre
dag. Urfremføringen kom to år senere, og 
verket ble så arrangert for strykekvartett. 
Gjennom fantastisk tonemaleri formidler 
musikken det tosidige av Kristus: både 
Guds sønn og Menneskesønnen. Tekst og 
musikk viser oss Jesu kamp på Langfredag. 

Halvor Aarrestad,
leder av Ås menighetsråd

Ås menighet ved et tideverv
Nå, 500 år etter reformasjonen, går 
menigheten sammen med vårt 150 år gamle 
kirkebygg inn i en ny epoke. Vi er nå greiner 
i en selvstyrt folkekirke. Denne overgangen 
ble tydeligvis så omfattende at vår snart 
400 år gamle kirkeklokke mistet munn og 
mæle (se s. 18), men det må ikke stoppe oss. 
Det at kirkebygget står nyoppusset, viser 
hvor rotfestet kirken er i Åssamfunnet. 

Ikke alt er klart, men når jeg ser engasje
mentet, oppslutningen og innsatsviljen som 
vi har i menigheten, føler jeg meg trygg på 
at vi i årene framover kan utvikle kirken i 
Ås videre, uten å gi slipp på røttene våre.

Nå er Den norske kirke vår egen. Det vil 
stille nye krav til oss som menighet, men 
også gi oss nye muligheter. Det blir mer 
og mer vi som er medlemmer som må ta 
ansvar for å formidle Guds glede, omsorg 
og trygghet. Dette er budskapet som kirken 
alltid har båret fram, tross mange feilskjær, 
og som har formet oss som samfunn. Nå må 
alle som mener at kristent livssyn tilfører 
livet og samfunnet verdier, stå opp og ved
kjenne seg sin dåp og sin kirke.

Samtidig skal vi ikke låse oss inne med 
frykt for nye impulser utenfra. Vi må være 
åpne og ikke fordømmende. Kirkens sak 
fremmes ved at vi viser verden kjærlighet, 
samtidig som vi ikke setter vårt lys under et 
kar, men lar det skinne klart.

Så herved inviteres vi alle inn i en ny 
tidsepoke for vår kirke, med løftet om at: 
«… jeg er trygg på at han som begynte sin 
gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt 
til Jesu Kristi dag». (Fil. 1,6).

Halvor Aarrestad,
leder av Ås menighetsråd

Dugnad i Arbeidskirka
Lørdag 20. mai fra kl. 10 inviterer vi til 
dugnad i og rundt Ås arbeidskirke. Det er 
behov for folk som kan gjøre enkle vedlike
holdsoppgaver, hagearbeid og rydding. Vi 
håper at det kommer både unge og eldre til 
vårens dugnad! 

Stiftelsen Ås arbeidskirke
Ellen Syrstad, styreleder
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Det skjer i Kroer menighet

Syng påske i Kroer
2. påskedag, mandag 17. april kl. 18 er det 
tid for den tradisjonelle «Syng Påske»guds
tjenesten i Kroer kirke. Da gjennomgår vi 
hele påskens budskap i ord og toner. Sokne
prest Sigurd A. Bakke er tekstleser, og vi 
synger påskesalmer i veksling mellom kor, 
solister og allsang.

Kroer AdHoc skal fremføre flere sanger. 
Med seg har de musikere på fiolin/bratsj, 
fløyte, cello, piano og orgel. I tillegg blir 
sopranen Elisabet Voll Ådnøy med, både 
som solist med koret og med solosanger. 

Koret skal blant annet synge en vakker 
folketone fra Gagnef i Dalarna: «Jerusa
lem, Guds helgons stad». Den er arrangert 
for kor og instrumenter av Anders Öhrwall. 
Koret skal også fremføre sanger av den 
skotske presten og salmedikteren John L. 
Bell. «Behold the Lamb of God» er fra 
Johannes 1,29. Bassen og alten synger et 
ostinat, altså et tema som går igjen gjen
nom hele sangen, på latin: «Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi. Miserere nobis». 
Over den latinske teksten synger sopranen 
og tenoren den engelske teksten i kanon. 
Sammen blir dette veldig uttrykksfullt, 
samtidig som tonene og teksten trekker 
linjene tilbake til den tidlige kirkesangen. 
Til postludium synger koret en jublende og 
lekende korsats over teksten «Holy, God of 
power and might». Også denne komponert 
av John L. Bell.

På fiolin og bratsj deltar Michael Andreas 
Grolid, Michael Heim spiller cello og Jos
tein Grolid akkompagnerer på piano og 
orgel. Undertegnede leder koret og spiller 
fløyte.

Sammen skal vi spille instrumentalmu
sikk av en fransk barokkkomponist ved 
navn Pierre Gabriel Buffardin (16901768). 

Han var en stor fløytevirtuos i sin samtid, 
og ansatt som solofløytist ved det kongelig
kurfyrstelige saksiske orkestret i Dresden. 
Komponisten er ikke så kjent, men disse 
satsene er altså bevart. Vel møtt til «Syng 
Påske».

Anne Christine Pittet Grolid,
kantor i Kroer

Mira Kristin Vik Nylænder og Karin Helene 
Krogrud sang «Vi er barn av lys og skygge». Foto: 
Svend-Kristian Martinsen.

Fin seremoni for 10-åringene i Kroer 
Søndag 5. mars markerte Kroer menighet 
10års dåpsdag med karnevalsgudstjeneste 
og mange barn i aksjon. 10åringene sang 
og fikk utdelt nytestamente. Opplegget er 
del av kirkens trosopplæring. 

Flere av barna hadde kledt seg ut for 
anledningen: Som leger, litt strenge profes
sorer, skogens dyr og blomsterbarn. Men et 
par jenter var bare seg selv, og i kirken er jo 
også det veldig bra.

Thea Kvarme, Maylinn Norseth Stubberud og Malin 
Kvarme hjalp prest Anette Cecilie Nylænder med 
forbønn og lystenning. Foto: Arve Skutlaberg. 
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Daniel Hveding er klokker og kirketjener i Kroer

Siden september i fjor har Daniel Hveding 
fra Kolbotn vært ansatt som klokker og kir
ketjener i Kroer menighet. Jobben består i 
å gjøre kirken i stand til gudstjenester og 
gravferder, lese inngangsbønn, bistå ved 
nattverd, telle opp kollekten og å rydde 
bort og låse etterpå. Det er også Daniel 
som teller hvor mange som er til stede. Han 
trives godt på klokkerbenken fremst i koret 
i Kroer kirke.

– Egentlig var jeg rockegitarist, sier 
Daniel til Menighetsbladet. – Jeg spilte 
med flere kjente artister, blant annet Lage 
Fossheim. Men da jeg ble kristen for 30 år 
siden, la jeg musikken på hylla. 

Hvordan ble du kristen?
– Det var liksom et teppe gikk opp for 

troen, og jeg fikk se Jesus. Egentlig var jeg 
opptatt av kristendommen før også. Jeg 
diskuterte ofte med kristne og syntes de 
argumenterte dårlig for livssynet sitt. 

Er du tilknyttet en menighet på Kolbotn?
– Nei, men jeg er aktiv i Kirkens bymi

sjon i Tøyenkirken i Oslo. Jeg er blant annet 
med på å be for folk som har det vanskelig. 

Stubbe til Georg i Kroer
Søndag 12. mars hadde sokneprest Georg 
Børresen sin siste gudstjeneste i Kroer 
før han går over i pensjonistenes rekker. 
Som takk for innsatsen, overrakte leder i 
menighetsrådet SvendKristian Martinsen 
ham en stubbe fra Årringene Krosser. Den 
ble umiddelbart testet, som bildet viser. 
Stor takk til Georg for alt han har bidratt 
med i Kroer!

Tekst og foto: Sigrid Hjørnegård

Jeg har selv erfart at Gud hører bønn! Her 
i Kroer burde vi gjøre mer av dette – å be 
for folk.

Hva brenner du for?
– Akkurat nå vet jeg at Kirkens SOS 

trenger flere frivillige medarbeidere. De 
gjør et veldig viktig arbeid for folk som har 
behov for hjelp. Og så synes jeg vi kristne 
skal være flinkere til å snakke om troen vår.

Arve Skutlaberg

Kirketjener Daniel Hveding. Foto: Arve Skutlaberg. 
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Det skjer i Nordby menighet

Påskevandring for 7-åringer
Torsdag 6. april kl. 17 inviterer Nordby 
menighet til Påskevandring for 7åringer. 
Dette er et nytt breddetiltak. Vi ønsker at 
barna skal få med seg påskens budskap, 
høre om Palmesøndag, Skjærtorsdag, 
Langfredag og Påskedag, og lære om de 
viktige dagene i påskeuken. Hva skjedde, 
og hvorfor holder vi fast ved denne tradi
sjonen? Det blir påskemåltid og nattverd i 
sammenheng. 

Barna i full aktivitet på fjorårets påskeverksted i 
Nordby. Foto: Judit Görögh

Palmesøndag – Påskevandring
For tredje år på rad inviterer Nordby 
menighet til interaktiv familiegudstjeneste 
på palmesøndag kl. 11. Hele menigheten er 
med! Konfirmantene fremfører påskeevan
geliet og det blir skuespill som viser Jesu 
lidelseshistorie. Og nydelige påskesalmer. 
Har du lyst til å være med, som forteller, 
disippel, øversteprest, soldat, engel, kvinne 
ved Jesu grav, folkemengde, eller bidra 
med sang, send epost til timea.holby@
as.kommune.no!

Pilegrimsvandring for 14 åringer
Søndag 23. april kommer et nytt bred
detiltak i Nordby menighet, særlig rettet 
mot 14åringer og deres foreldre, men også 
andre vandrere er hjertelig velkomne til å 
være med. Oppmøte ved Årungen Rosta
dion kl. 9.45. Kl. 10 starter turen gjennom 

skogen opp til Nordby kirke, der det blir 
gudstjeneste kl. 12. 

Turen ledes av sokneprest Sigurd A. 
Bakke og kateket Timea Bakay Holby. 
Guds skaperverk og Guds ord står i fokus, 
og stillhet. Vi går et stykke sammen og blir 
kjent med den lokale menigheten, kirken, 
presten, kateketen og hverandre før konfir
masjonstiden. Ungdommene og foreldrene 
får informasjon om konfirmantåret. 

Pilegrimsvandringen er åpen for alle.  
14åringene får egen invitasjon. Påmelding 
til: sigurd.bakke@as.kommune.no.

Babysang på biblioteket er populært
Babysangkursene våre er populære. Vi 
samarbeider med Nordby bibliotek på 
Vinterbrosenteret, med bibliotekarene Per 
Roger Sandvik og Anja Meinike Dørre. 
Anja har vært med i Babysanggruppen og 
fortalte om bibliotekets tilbud for de minste. 
Etter sangen slår mødrene seg ned i lesekro
ken med en kopp kaffe mens babyene sover  
etter sangen. På Vinterbro kan foreldrene 
også handle og trene, så jeg føler kirken er 
der hvor livet er. Babysang på senteret er 
spennende! Vi får gode tilbakemeldinger!

Neste kurs starter torsdag 20. april 
kl. 12 og går over fire torsdager og 
koster 100 kr. Alder: 0–1 år. Meld deg 
på hos kateket Timea Bakay Holby, 
epost timea.holby@as.kommune.no, 
 tlf. 909 39 054. Velkommen!

Babysang på biblioteket: Sofie Torvik med sønnen 
Jens, og Elisabeth Myrhol med datteren Selma. 
Foto: Timea Bakay Holby.
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Kirkekonsert i Nordby 24. april
Velkommen til konsert med kammerkoret 
Coro Misto fra Nesodden i Nordby kirke 
mandag 24. april kl. 19. Marilena Zlatanou 
er dirigent og sangsolist, og Stefan Ibsen 
Zlatanos spiller piano og orgel. Vi får 
blant annet høre Georg Friedrich Händels 
mesterverk Dixit Dominus, musikk av 
Rossini, Mendelssohn og litaueren Juozo 
Gudaviciaus. Pilegrimskoret fra Tannhäu
ser (Wagner) står på programmet. Sist, 
men ikke minst, dirigentens egne komposi
sjoner Three poems by Emily Dickinson, i 
urframførelse.

Fin Karnevalgudstjeneste
Søndag 12. februar hadde vi hadde en veldig 
fin Karnevalgudstjeneste med dåpsmarker
ing for 10åringene. Nordby Gospel sang og 
vi markerte Bibeldagen med bibelvers til 
både voksne og barna. Tre 10åring er fikk 
Det nye testamentet i gave fra menigheten. 
Mange av barna hadde kledd seg ut. Opp
slutningen var bedre enn i fjor! Fredags
gruppa deltok med sambarytmer og sang. 
Etterpå spiste vi boller og slo pinata på 
Menighetssenteret.

I Nordby satser vi på slike breddetiltak 
gjennom året, med familievennlige guds
tjenester med gospel og ulike markeringer 
som fungerer godt sammen. Vi planlegger 
påskevandring, blomsterfest, høsttakkefest 
og krybbevandring (for 5åringene). Vi 
ønsker å knytte breddetiltak opp mot kon
tinuerlig tiltak og gudstjenester / samlinger.

Timea Bakay Holby,
kateket i Nordby

Nordby Gospel
Nordby Gospel inviterer alle barn fra 5 til 10 
år til å synge med oss i Nordby menighets
senter hver torsdag 17.30–18.30. Vi har mye 
spennende på programmet denne våren. 
Dirigenten vår er Christian Wang. Kateket 
Timea Bakay Holby er kontaktperson. Hun 
treffes på tlf. 64 96 26 74, SMS 909 39 054, 
epost: Timea.Holby@as.kommune.no.

Fredagsgruppa
Fredagsgruppa er et musikktilbud for ivrige 
sangere. Vi samles på fredager kl. 14–16 i 
Nordby menighetssenter. Vi øver til guds
tjenester, konserter eller bare lærer oss nye 
salmer og sanger. En gang i måneden har 
vi et måltid sammen. Kantor Hilde Veidahl 
Wang er kontaktperson. Hun treffes på SMS 
996 94 012 eller epost: hiwang@online.no. 

Hilde Veidahl Wang,
kantor i Nordby

Kirketreffet i Nordby
Velkommen til Kirketreff i Nordby kirke 
hver annen torsdag kl. 12. I kirken er det 
sang, musikk og andakt, før vi spiser for
middagsmat på Menighetssenteret. Vi 
av slutter kl. 13.30. I vår blir det Kirketreff 
på følgende torsdager: 30. mars og 20. april. 
Velkommen!

Nordby menighet,
Anne-Lise Røed
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Ås menighets misjonsprosjekt

Helsehjelp til kvinner
Barite ble kidnappet da hun var 15 år gam
mel, mens hun var på vei til markedet. Hun 
visste med en gang hva som kom til å skje. 
Kidnapperen ville at hun skulle bli kona 
hans. «Bruderøving» er en gammel skikk 
i Benishangul Gumuzområdet i Etio
pia. Men Barite hadde ikke trodd at dette 
skulle hende henne. Hun ønsket heller å bo 
hjemme og hjelpe mor med småsøsken, lage 
mat og vaske klær.

15 år og gift
Men mor og far godtok at Barite giftet seg 
med mannen som hadde røvet henne. I løpet 
av kort tid begynte barna å komme. Nå har 
hun på 24 år født ni barn, som alle er friske. 
Tradisjonen sier at kvinner skal føde alene. 
Barite hadde derfor ingen hjelp. Fødsel 
nummer seks var langvarig og veldig hard, 
og førte til at Barite fikk en fistelskade. 
Heldigvis overlevde både hun og barnet. 
Kvinner med fistelskader mister kontroll 
over avføringen, noe som igjen fører til at 
de alltid er omgitt av en sterk lukt. Barite 
fikk ytterligere tre barn mens hun hadde 
disse skadene.

Hjelpen kom
Heldigvis for Barite kom en kvinne på 
besøk til landsbyen hennes. Hun het Sab
sabe, og var utsendt som «kvinneambas
sadør» i et samarbeid mellom kirken og 
prosjektet Green LiP. Hun fortalte at alle 
kvinner med fistelskade kan få hjelp. Hun 
viste en film, og Barite skjønte at også hun 
kunne bli frisk. Hun gikk til et helsesenter 
og ble registrert som fistelpasient. Ganske 
raskt ble hun transportert til et spesialsyke
hus. Etter operasjonen ble hun frisk igjen 
– etter sju år med lidelser.

Ambassadøren
Etter hvert foreslo Sabsabe at Barite burde 
bli ny «ambassadørkvinne» som oppsøker 
gravide i nærmiljøet, gi dem råd angående 
svangerskap og ernæring, oppfordre dem til 
å gå til svangerskapskontroll og til å føde 
ved en helseinstitusjon. Barite gjør nå livet 
lettere for mange andre kvinner der hun 
bor. Full av energi har hun gått i gang med 
å dele kunnskapen sin. Allerede første uken 
etter avsluttet opplæring besøkte hun åtte 
gravide kvinner.

Livet kan være svært hardt for kvinner i 
Etiopia. Sammen med prosjektet Green LiP 
og kirken i Etiopia støtter vi helsetilbud til 
kvinner og avskaffelse av skadelige tradi
sjoner.

Fra NMS nettsider,
bearbeidet av Sylvi Haldorsen

Barite er blitt «ambassadørkvinne» for gravide 
kvinner. Foto: Sonja Küspert
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En syngende agronom  
fra Jæren
For et par år siden kom det en ung herre
mann ut ifra Nordby kirke med svart hatt, 
svart frakk og skinnhansker. Det viste seg 
at han kunne synge. Som kantor i Nordby 
så jeg at her var det en mulighet! Ungdom
men i hatt og frakk ble engasjert i det kirke
musikalske arbeidet i menigheten.

Geir Waldeland er en gave til Nordby 
menighet, med bakgrunn fra kormiljø, 
solid kjennskap til salmer, og ikke minst sin 
friske humor. Han har fungert som kirke
sanger, vært med på Oscarsborgmusikaler i 
pinsen, og deltatt i «Spelet om Heilag Olav» 
på Stiklestad. I et par år nå har han vært 
en uvurderlig støttespiller i salme sangen og 
som medarbeider i Fredagsgruppa i Nordby.

Hvilke tanker har du om det kirkemusi-
kalske arbeidet i Nordby menighet, Geir?

– Eg tenkjer det er viktig at skattkam
meret som salmeboka jo er, vert opna, 
sunge og brukt. Det er viktig å lyfte opp og 
forsterka salmesongen i Nordby kirke. Det 
er òg viktig for meg å få dei unge til å læra 
seg salmar, slik at dei ikkje berre tenkjer 
at det er noko dølt og keisamt. Difor vil frå 
no av ei gruppe konfirmantar i Nordby få 
tilbod om å vera med på gudstenestene som 
forsongarar, saman med meg.

Hvem er du Geir? Vi må bli litt bedre 
kjent med deg.

– Eg er ein Jærbu på 27 år som er agro
nomutdanna ved Tomb jordbruksskole, 
odelsgut og oppvaksen med tre systrer på 
ein gard på Jæren. Kom til Ås i 2009, men 
var borte vel halvanna år fordi eg vart utsett 
for ei trafikkulukke. Eg vart påkøyrd og låg 
fem veker i koma. Opphaldet på sjukehuset 
varte i seks månader. Difor vart det ikkje 
bonde av meg, slik eg hadde førebudd og 

planlagt. Men det som hendte etter ulukka 
var at i staden for å vera bitter og å kjenne 
sinne ovanfor dei som hadde skada meg, 
følte eg takksemd til Herren som hadde 
berga meg. Og eit av undera eg fekk opp
leve, er at eg aldri har kjent smerte. Lækja
rane sa at dette ikkje berre var utruleg, men 
umogleg ut frå all medisinsk kunnskap. 

Hva tenker du om framtiden?
–Eg kom attende til Ås hausten 2012. Eg 
likar meg såpass godt at eg kjøpte meg ei 
leilegheit i Ås. Frå hausten 2017 har eg meldt 
meg opp til prestestudiet på Menighets
fakultetet. Så difor vert eg buande i Ås dei 
seks åra som prestestudiet tek. Eg føler at 
eg har fått eit kall til presteteneste, og håpar 
å vere eit best mogleg medmenneske for 
omgjevnadane mine, både i kvardag og i 
teneste. Eg er takksam for å få vere ein del 
av ein kyrkjelyd med mange gode prestar 
som rollemodellar for meg. Ås menighet, 
der eg sit i Menighetsrådet, er òg ein svært 
aktiv kyrkjelyd. Det set eg pris på.

Geir, jeg vet at du kan Karsten Isachsen 
mer eller mindre utenat. Har du et gullkorn 
å dele med oss til slutt?

– «Kirken er et mye morsommere sted 
enn de fleste er klar over. For det mor
somme og det tragiske går hånd i hånd. Når 
det tragiske blir et hakk for tragisk, blir det 
egentlig bare fryktelig morsomt». Og eg 
ynskjer jo berre å ha eit meiningsfylt og 
morosamt arbeid.

Tekst og foto: Hilde Veidahl Wang

Geir Waldeland 
på Fredags-
gruppa i Nordby.
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Menighetsbladets grønne spalte  

BLI BØSSEBÆRER
Fasteaksjonen  4. april

Ta kontakt med menighetskontoret

Fasteaksjonen er Kirken i Norges dugnad 
for global diakoni. Som i andre dugnader får 
du ofte mer enn du gir. Bli med på a ksjonen 
4. april. Når mange blir med, blir arbeidet 
en fest. Vi har forskjellige oppgaver, ikke 
alle går med bøsse. I Ås arbeidskirke starter 
aksjonen kl. 18.

Et minutt med sol
Ganske ofte er jeg bekymret for et eller 
annet. Jeg tror ikke det er så mange som 
merker det, men jeg har ofte en uro for 
fremtiden, enten det gjelder miljøproble
mer, egne praktiske utfordringer eller andre 
ting som jeg er usikker på om jeg vil mestre. 

En helg i begynnelsen av mars dro fami
lien vår på en helgetur til Sverige. Dess
verre hadde vi en hel del som skulle gjøres i 
løpet av oppholdet; vi visste at mesteparten 
av lørdagen ville gå med til diverse nødven
dige ærend. Men tidlig lørdag morgen fikk 
jeg tillatelse fra kona mi til å gå en kort tur 
for meg selv.

Dermed tok jeg på meg en tykk genser, 
jakke og lue, og ruslet ned til bryggen som 
ligger fem minutters gange fra hytta. Det slo 
meg at dette var årets første dag med virke
lig smak av vår. Himmelen var lysende blå, 
og nede ved bryggen var det helt vindstille 
og overraskende varmt.

Dette kunne jeg selvsagt ha gledet 
meg over – men det klarte jeg ikke. Jeg 
ble gående og irritere meg over at vi ikke 
kunne tilbringe dagen slik vi ønsket, men 
hadde andre oppgaver som måtte løses.

– Om vi bare kunne ha vært her nede ved 
sjøen hele dagen, tenkte jeg. Men så kom jeg 
på at vi skulle være her en dag til. Hva slags 

vær var det meldt? Jeg tok frem mobiltele
fonen, tastet inn koden, gikk inn på yr.no, 
men fikk ikke opp noe værvarsel. Jeg måtte 
først skru på datatrafikk for utlandet.

– Hva er det jeg driver med? tenkte jeg 
plutselig. – Jeg har kanskje ett minutt igjen 
før jeg må gå tilbake til hytta. Skal jeg 
bruke det minuttet på å sjekke været for i 
morgen?

Jeg la telefonen tilbake i lommen. Kikket 
ut mot den blanke vannflaten. Glemte 
bekymringene for morgendagen, glemte 
uroen for plasten som forsøpler havet, fryk
ten for de akselererende klimaendringene. 
Til og med uroen for alle de uløste oppga
vene på jobben forsvant for en stund.

Akkurat idet jeg kikket opp fra telefonen, 
så jeg en tjeld som kom flyvende forbi. Om 
det er viktig? I den store sammenhengen? 
Kanskje ikke. Men hvis alle mennesker 
som ønsker å gjøre noe for verden, fortaper 
seg i bekymringer for morgendagen, skjer 
det ikke så mye. Bekymringer kan nok ha 
noe for seg – men bare hvis de driver oss i 
retning av en løsning.

– Vær ikke bekymret for morgendagen, 
sa Jesus.

Forresten ble det regn og skyer neste dag. 
Men fordi jeg ikke sjekket været, fikk jeg i 
hvert fall glede meg over et minutt med sol.

Sindre Skeie
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Sommerkonsert 21. mai
Velkommen til konsert i Ås arbeidskirke 
søndag 21. mai kl. 17.30. Dette blir  
7. gang Ås Seniorkor arrangerer konsert 
i Arbeidskirken sammen med andre kor. 
Deltagere:

Ås Seniorkor, Ås korforening, 
Ski Mannskor, Cantemus, Cantarelle.

Det blir et meget variert program. Ås er 
sterkt representert i alle disse korene. 

Entré kr 100. Utlodning.
Ås Seniorkor

Kirsten Molteberg

Ås Seniorkor i Ås kirke.

17. mai-fest  
i Ås arbeidskirke
Velkommen til 17. maifest i Ås arbeidskirke 
kl. 18–21. Spesielt ønsker vi nyinnflyttede 
til Ås velkommen! Det blir fest med allsidig 
program i et internasjonalt fellesskap av alle 
aldre. Ås menighet og Bjørnebekk asylmot
tak inviterer. Programmet er under planleg
ging. Følg med i avisene og på nettsidene til 
Ås menighet: kirken.no/as og på Facebook 
– Ås menighet. Du finner Arbeidskirka i 
Drottveien 41, vis à vis Rustad skole.

Solveig E. Nielsen

Flagget til topps ved Ås arbeidskirke! Foto: Arve 
Skutlaberg.

Arbeidskirka som selskapslokale
Mange er kanskje ikke klar over at Ås 
arbeidskirke på Rustad er et veldig fint 
lokale for alle typer selskaper og arrange
menter. I selve salen, hvor vi holder guds
tjenester, kan det dekkes til 150 personer på 
langbord eller småbord, med vakkert nytt 
servise, glass på stett og flotte duker på 
bordene. Nye, pene stoler understreker fest
stemningen. I tillegg til selve kirkesalen, 
har vi rom som egner seg til mindre selska
per, og en peise stue til kaffe servering. 

Arbeidskirka har et nytt og moderne 
industrikjøkken med stor komfyr, kjøle
skap med rikelig plass til smørbrød og 
kakefat, oppvaskmaskin og alt av kasserol
ler, redskaper og utstyr. Vi har god kontakt 
med cateringfirmaer, eller dere kan ordne 
maten selv.

Arbeidskirka har egen parkeringsplass. 
På uteområdet mot vest er det god plass til 
forskjellige aktiviteter. Inne er det er nye 
toaletter og stor garderobe. 

Mer informasjon finner du på nettsidene 
til Ås menighet (www.kirken.no/as). Ta 
kontakt med utleieansvarlig Linda Janson
Haddal på telefon 64 97 23 47 eller epost: 
linda.jansonhaddal@as.kommune.no. 
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Tårnagenthelg
Lørdag 4. mars kl. 14 troppet nesten 30 
åtteåringer fra Ås, Nordby og Kroer opp i Ås 
kirke, klare for Tårnagenthelg. Med diverse 
utstyr som forstørrelsesglass, lommelykt og 
solbriller var det ingen tvil om at agenter 
hadde inntatt kirken. For å komme seg helt 
inn, måtte de passere et edderkoppnett, 
men det bød på små problemer. 

Først var det tid for litt lek. Så undersøkte 
agentene alteret. De oppdaget at nattverds
elementene var borte! Det ble i hui og hast 
ringt til politiet, som var på pletten bare ett 
(!) minutt senere. Agentene fikk lære om 
fingeravtrykk og hvordan politiet opererer 
i slike alvorlige forsvinningssaker. Det ble 
etter hvert oppdaget en ballong bak alteret, 
og da den sprakk, fant agentene en lapp. 
Den viste at en av lederne hadde stjålet 
nattverdselementene, og vedkommende 
(undertegnede) ble påsatt i håndjern.

Neste oppdrag gikk ut på å utforske 
kirkerommet og deler av kirkegården. 
Oppdraget var å finne symboler. Agentene 

ble delt i grupper og gikk sammen med 
en leder. Alter, prekestol, døpefont, kors 
og Bibel var noen av symbolene de måtte 
finne. Etter endt utforskning, måtte barna 
finne ut av hva symbolene betyr. 

Dagens høydepunkt var å gå de mange 
og bratte trinnene i klokketårnet. Trappene 
ble forsert og gleden var stor da de kom 
opp. I tårnet fikk agentene høre fortellingen 
om klokken og tvillingklokken i myra, og 
fikk høre hvor mye lyd det er i klokken. 

Kirken måtte selvfølgelig pyntes før 
gudstjenesten på søndag. Lilla silkebånd 
ble hengt opp i hver en krik og krok av 
kirken. Agenter med forstørrelsesglass og 
solbriller, med en blomst i hånden, prydet 
prosesjonen under gudstjenesten. Et noe 
høyere støynivå enn vanlig la ingen demper 
på søndagens feiring. Agentene ble et aktivt 
element i gudstjenesten og måtte hjelpe til 
med å løse flere oppgaver under prekenen. 
De hadde forberedt ettordsbønner som de 
leste selv. Og så sang barna Tårnagentsan
gen som de hadde øvd inn dagen før. 

Med et ønske om at åtteåringene skal 
kjenne seg hjemme i kirken og et håp om at 
de vil være agenter for Gud, takker vi for en 
fantastisk Tårnagenthelg. 

Eirik Jørgensen,
kateketstudent på praksis i Ås og Kroer

Politimann Geir Krogh (t.v.) hjalp de ivrige agentene 
med etterforskningen. Foto: Jenny Marie Ågedal

De ivrige agentene sang også tårn agentsangen. 
Foto: Erling Fløistad.
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Da kvinnene kom til graven, fortalte engelen dem at Jesus 
var stått opp. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegninger: Charlotte Sandmæl

I kryssordet skal dere bare bruke Det nye testamentet. 
Store tall i Bibelen er kapittel, små tall er vers. Markus 2,11 
betyr altså kapittel 2, vers 11 i Evangeliet etter Markus. 
Løsningen på kryssordet står i de fargede rutene.

Line var hos frisøren. 
Frisøren holdt på med håret 

i nakken og spurte:
– Vil du beholde den fine 

hestehalen?
– Ja, det vil jeg.

– Ok, da legger jeg den 
i en pose.

– Hva vil du helst 
ha av en vakker eller en 

smart kvinne? spurte kona.
– Ingen av delene, svarte 

mannen. – Jeg vil jo 
bare ha deg!

Jesus ga livet sitt for at 
vi skulle få evig liv.

KryssordFargelegg!

Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Krabber i aksjon, 
side 2

Pianisten Martin.

Tårnagentene 
side 8

Supersetning
Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

               sid
e 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet

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

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

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

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

14 
2015

1.-8. november

Jesus vekker opp 
enkens sønn

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
2016

21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 
og mine kjenner meg.

Krabbe eller flyndre?side 2

Lukas til unnsetning!side 8

SupersetningJohannes 10,14

3 
2016

7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte

Vi anbefaler 
barnebladet BARNAS!

Denne siden 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

1.

Fugl i Matteus 3,16 

Mann i Lukas 19,8 

Dyr i Johannes 12,14 

Konge i Matteus 6,29 

By i Lukas 19,1 

2.

4.

5.

6.

7.

8.

8.

9.

10.

3.

Smykkestein i Matteus 13,46 

Mann i Matteus 9,9 

Årstid i Johannes 10,22 

Hage i Markus 14,32 

Insekt i Markus 1,6 
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Kirkevergens hjørne

Kirkeklokka i Ås kirke sprakk
Det er to kirkeklokker i tårnet i Ås kirke; 
en fra 1200tallet og en fra 1631. Klokke
klangen er kjent for alle i Åsbygda, og den 
har fulgt oss til gudstjenester og kirkelige 
handlinger. Men som mange har registrert, 
endret klangen seg en gang på nyåret. Nå 
hører vi en spinklere klokkeklang. Grun
nen er at klokka fra 1631 har fått en sprekk! 
Derfor kan den ikke brukes. 

Vi har hatt befaring sammen med repre
sentanter for Riksantikvaren og klokkefir
maet Olsen Nauen. Anbefalingen etter dette 
er entydig: Klokka fra 1631 kan ikke repa
reres, og vi må anskaffe en ny. Vi inviterer 
derfor til en kronerulling for å finansiere ny 
klokke. Mer informasjon om dette kommer 
etter hvert.

Gravfeste – forlengelse eller sletting
Graver som tas i bruk har 20 års fred
ningstid. Ved fredningstidens utløp blir 
fester kontaktet av Kirkevergekontoret 
med forespørsel om man ønsker en for
lengelse av festeperioden. I disse dager er 
det sendt ut brev som gjelder graver med 
festeutløp i 2017. Fester har da mulighet til 
å forlenge gravfestet for 10 nye år, eller de 
kan bestemme at graven slettes. Det er ikke 
alle festere vi får kontakt med. Da setter vi 
opp en gul merkepinne i plantefeltet med en 
anmodning om at de som er ansvarlige for 
gravfestet, kontakter kirkevergen. Dersom 
vi etter en sommersesong med gul pinne på 
graven, fortsatt ikke har fått kontakt med 
fester, blir steinen fjernet og satt på lager.

Sommerstell på gravene
Vi går snart sommeren i møte, og det er 
tid for oss å tenke på gravstell på kirke
gårdene. I år, som tidligere, har vi tilbud 
om planting, vann og stell av gravsteder. 
De som tidligere år har bestilt stell, får 
brev fra oss med spørsmål om de ønsker 
en videreføring av dette. I slutten av mai 
plantes sommerblomstene ut, og vanning 
og luking ivaretas så gjennom somme
ren. Dersom du bare bestiller vanning og 
luking, er det viktig at blomstene du selv 
setter ned, er hardføre og varer en hel som
mersesong. Dette vet gartnere og de som 
jobber i blomsterbutikkene mye om, så 
her kan man få gode tips til hvilke planter 
som klarer seg gjennom sommeren og litt 
utpå høsten. Pris for blomster, vanning og 
luking er også i år kr 1250. Dersom du vil 
plante selv, koster det kr 625 for vanning og 
luking. Kontakt kirkekontoret innen 5. mai 
dersom du ønsker å bestille sommerstell for 
denne sommeren. 

Trenger du sommerjobb?
Er du over 18 år og på jakt etter sommer
jobb? På kirkegårdene trenger vi noen flere 
sommervikarer. Sommervikaren jobber 
sammen med de fast ansatte. Arbeidsopp
gavene er i hovedsak stell og vedlikehold av 
grøntarealene. Ta kontakt med kirkevergen 
dersom du vil melde din interesse.

Kontaktinfo for alt som har med kirke
gårdsdriften å gjøre: 
Epost: heidi.sire@as.kommune.no eller 
tlf.: 64 96 23 30. Astrid Holmsen Krogh,

kirkeverge i Ås
Foto: Heidi 
Tomter Sire.
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Klokka til venstre virker. Den er fra middel
alderen, langstrakt med diameter 63 cm og 
høyde 74 cm. Klokka til høgre har blitt stum. 
Den bærer innskriften: «Assverus Koster me 
fecit Amstelredami 1631. Soli Deo Gloria» 
(Assverus Koster har gjort meg (i) Amster
dam 1631. Gud alene skal ha ære).  Diameter 
87 cm, høyde 89 cm. Litt googling tyder på at 
bronsestøper Koster produserte kanoner og kir
keklokker på 1600tallet, blant annet klokker i 
Schermerhorn (Nederland), Samsø (Danmark) 
og Velikij Ustjug (Russland). Foto: E. Fløistad.

Bønn, stillhet og trospraksis

Pusterom-samling i Nordby 
kirke
Velkommen til siste Pusteromsamling ons
dag 19. april kl. 19–20 i Nordby kirke. Den 
første var 25.01. Tid for hvile og ettertanke. 
Tiden begynner med en enkel innføring. 
Så blir det egen tid og stillhet – musikk. 
Pusterom avsluttes med en kort liturgi og 
nattverd.

Nordby menighetsråd
sokneprest Sigurd Bakke

Temalørdager i Follo
«Jesus, den skjulte medvandrer»
Ellen Merete Wilkens Finnseth, forfatter og 
religionsviter, innleder over dagens tema, 
lørdag 22. april i Ås kirke. Program:
• kl. 11 – Kaffe, te og frukt.
• kl. 11.15 – Innledning, samtale. Stilletid, 

med mulighet for å vandre i kirkens 
nærområde.

• kl. 13.30 – Enkel nattverdgudstjeneste.

Inngang: kr 100. For mer informasjon og 
påmelding: sokneprest Sigurd Bakke, tlf. 
990 15 790, sigurd.bakke@as.kommune.no.

Klokken på bunnen av Åsmåsan
Av en eller annen grunn kom jeg til å tenke 
på det gamle sagnet som Asbjørn Bakken 
skrev om i jubileumsheftet «Ås kirke» i 
1967: 

«En gang for lenge siden i krigens tider 
kom svenske krigsfolk og tok en av klok
kene i Ås kirke. De la den på en slede og 
kjørte den over Åsmåsan mot Sverige. Men 
isen brast og klokken gikk til bunns. Den 
store klokken som ble hengende igjen i 
kirken, sier når en ringer med den: Makan 
min ligger i Åsmåsan, makan min ligger i 
Åsmåsan». 
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Tegning mot traumer
Ås-kvinner tar terapi til atelieret

En rødgul slange slynger seg etter en liten 
jente. Hun løper alt hun kan mot bilde
kanten. Over hode sitt på arket har barnet 
skrevet DREAM. 

– Slik kan et flyktningetraume se ut, sier 
kunstneren Cliff Kibuuka til Menighetsbla
det. – Gang på gang så jeg barn tegne det 
samme motivet om igjen. Under åpninga 
av utstillinga vår på Barnekunstmuseet, 
forklarte barnepsykolog Magne Raundalen 
at dette er helt normalt. Hver gang barnet 
tegner det vonde, blir smerten litt mindre. 

Flyktningeleiren Kiryandongo ligger i 
Bweyale, nord i Uganda. Barna kommer fra 
SørSudan. De har flyktet fra borgerkrigen, 
sammen med mødre, slektninger eller helt 
alene. Asylmottaket på Bjørnebekk blir lite 
i sammenligning: 60 000 mennesker på et 
areal omtrent like stort som Ås kommune. 
Kvinner og barn utgjør 85 %. Uganderne 
har hjerterom og orden i systemet. Flykt
ningene bor i permanente hus med en 
jordlapp til matauk. Livet i leiren er hardt, 

og folk har med seg mange vonde hendelser 
fra hjemlandet. Derfor behovet for traume
mestring!

Åskvinnene Camilla Ravnsborg 
Aschjem og Kristin Tønnesen Berg 
arbeid er i et prosjekt som hjelper leirfolket 
med å bearbeide traumer. Bak står bistands
organisasjonen KFUKKFUMGlobal og 
den lokale organisasjonen YWCA Sør
Sudan. Camilla jobber fulltid i prosjektet. 
Kristin har en jobb her hjemme, men er 
engasjert på deltid. Sammen lærer de opp 
sørsudanesiske rådgivere som skal hjelpe 
folk med å mestre krigstraumer. 

– Det var de voksne vi startet med, sier 
Camilla. – Men hvem skal passe de små når 
mor er på kurs eller i terapi? Så vi måtte 
lage et opplegg for barna også, litt på si. 
Etter hvert kom kunstneren Cliff Kibuuka 
med på laget, og han satte tegneprosjektet 
i system. – I tillegg er det viktig at han står 
frem som en god mannlig rollemodell for 
barn fra et land hvor menn ofte står for 
overgrep, fremhever Kristin. – Og han får 
dem til å lage noe de kan være stolte av. 
For de voksne i leiren måtte jo få se tegn
ingene. Dette fikk stor oppmerksomhet og 

Camilla Ravnsborg Aschjem, Cliff Kibuuka og 
Kristin Tønnesen Berg.

Sterk kost! Tegning av Maysom Garang Peterson, 
12 år gammel fra Bor i Sør-Sudan. Hun hører til 
Dinka-stammen.
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Møtedatoer i vår

Ås kirkelige fellesråd
 tirsdag 30. mai

Ås menighetsråd
 tirsdag 18. april
 tirsdag 9. mai
 tirsdag 13. juni 

Nordby menighetsråd
 onsdag 5. april
 torsdag 11. mai
 onsdag 7. juni
 onsdag 6. september

Kroer menighetsråd
 4. april
 7. juni

Tro og Lys Follo  
– et sted for 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 Lysbevegelsen. 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:

Lørdag 8. april kl. 14 i Ås arbeidskirke.
Lørdag 13. mai kl. 14 i Ås arbeidskirke.
Lørdag 3. juni kl. 14 i Ås Arbeidskirke.

For Tro og Lys Follo,
Marit Rauset

Utlysning av 
soknepreststillingen i Ås
Soknepreststillingen som blir ledig når 
Georg Børresen slutter i vår, blir utlyst i 
midten av april. Vi håper at den som får 
stillingen, kan begynne ca. 15. september, 
med innsettelsesgudstjeneste søndag 8. ok
tober. Prostiet setter ikke inn vikar, annet 
enn på enkelttjenester ved behov. 

Hege E. Fagermoen,
prost i Søndre Follo

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

kom på ugandisk TV! Ja, det går rykter om 
kunstterapiprosjektet vårt over grensa inn 
i SørSudan.

– Barna tegner også det de mangler, sier 
Cliff. – Skoleuniform, for eksempel. Mange 
får ingen skolegang. Men ofte risser de opp 
vold og overgrep med kritt eller tusj. Slik 
kommuniserer barna med voksenverdenen 
via tegneblokka, når språket ikke strekker 
til. 

Les mer på Barnekunstmuseets nettsider 
www.barnekunst.no og i Vårt Land 22.03 
www.vl.no/kultur/. Legg ruta for vårens 
kunstopplevelser innom Lille Frøens vei 4 
i Oslo! 

Arve Skutlaberg
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Ås kirke åpen i juli
I sommer holdes Ås kirke åpen hver dag i 
hele juli, fra kl. 12 til kl. 18. Vi håper riktig 
mange vil benytte tilbudet! Og at mange 
melder seg som vertskap for ordningen.

Ås kirke har siden år 2000 vært holdt 
åpen om sommeren, mange timer hver dag 
i hele juli måned. Den har også i over 10 
år vært klassifisert som Veikirke. Da må 
kirken være åpen en viss tid hver dag, ha 
et tilbud om enkel servering og gi adgang 
til toaletter.

Ås kirke var stengt for innvendig reha
bilitering og oppussing sommeren 2014. 
Året etter var den delvis stengt i juli, men 
vi klarte å holde den åpen i tre uker. I fjor 
ble kirken pusset opp utvendig, og da lot det 
seg ikke gjøre å holde åpent i det hele tatt. 

Ås menighetsråd har nå oppnevnt et nytt 
utvalg for Åpen kirke. Tre av de fire med
lemmene er nye: Astri M. Fyksen, Svein 
Rindal og HanneMarit Kjus Pettersen. 
Gerda Røed sørger for at erfaringene fra 
tidligere år blir videreført. Så i juli i år blir 

Ås kirke igjen Veikirke. Vi håper at både 
tidligere og nye frivillige stiller opp som 
verter. Snart vil vi ta kontakt med vertene 
som har vært med før, og håper på mange 
positive svar. Vi håper også på positiv 
respons fra andre som kan tenke seg en 
slik tjeneste. Vi tar gjerne imot nye navn! 
Kontakt meg på tlf.: 907 51 568 eller epost: 
hannemaritp@hotmail.com.

Ca. 60 personer trengs for å dekke vakter 
på tre timer hver. Vertene skal vise besøk
ende til rette, tilby en kopp kaffe, saft og 
kjeks. Det vil ligge framme informasjons
materiell om kirken. Vertene skal ikke være 
guider, men være tilgjengelige om noen har 
spørsmål. Det loggføres hvor mange som 
har besøkt kirken på hver vakt. 

I fjor høst ble det åpnet en lenge planlagt 
navnet minnelund på den velstelte kirkeg
ården. I år feirer Ås kirke 150årsjubileum! 
Den fremstår som lys og fin og vel verdt et 
besøk, både for tilreisende og fastboende.

Hanne-Marit Kjus Pettersen

Utvalget for Åpen kirke har satt døra på vidt gap og startet forberedelsene til Veikirke i turistsesongen. F.v.: 
Gerda Røed,  Astri M. Fyksen, Svein Rindal og Hanne-Marit Kjus Pettersen. Foto: Jon Kr. Øiestad.
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www.asbank.no 

Quiz
1. Hvem var Elisabeth mor til? a) Peter  

b) Johannes døperen c) Markus

2. Følgende kornsorter er godt kjent i 
Norge. En av dem er ikke nevnt i Bibe
len. Hvilken? a) spelt b) bygg c) rug  
d) hvete

3. Hvilket verv i det gammeltestamentlige 
Israel var Debora den eneste kvinnen 
som hadde?

4. Hvilken skolekrets tilhører Askeveien i 
Ås?

5. Hvilket år ble Leonardo da Vincibroen 
i Nygårdskrysset åpnet?

6. Ås kirke har 150 års jubileum i år, men 
hvilket år sto Nordby kirke ferdig?

7. Hvilket nummer har soldaten Stompe
rud?

8. Hvem skal ut? Skåne, Halland, Lolland, 
Dalarna eller Norrbotten?

9. Hva er fellesbetegnelsen for tiur og røy?

10. I hvilken norsk by kalles skolebrød / 
skoleboller for tolvøres?

Quizmester: Atle Eikeland
Svarene finner du på side 25.

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 
har følgjande møte på Ås menighetshus: 
• Palmesøndag 9. april kl. 18: Møte. Talar: 

Olav Straume.
• 2. påskedag 17. april kl. 18: Samtalemøte.
• Søndag 23. april kl. 18: Møte. Talar:  

Synnøve Spanne.
• Søndag 30. april kl. 18: Møte. Talar: 

Ragnar Ljønes.
• Søndag 14. mai kl. 18: Møte. Talar: Per 

Haakonsen.
• Søndag 28. mai kl. 18: Møte. Talar:  

Øystein Fagermoen.
• Søndag 11. juni kl. 18: Møte. Talar: 

Marie Eikli.
Trygve Gjedrem
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Er du kjent i Ås? 

Jeg kan ikke se at en eneste leser har sendt 
inn svar på stedsoppgaven fra sist nummer. 
Det kan bety at dette faste innslaget har gått 
ut på dato, at stedet var for vanskelig å finne 
fram til, eller kanskje begge deler. Hva gjør 
vi så? – Vi utvider bildet fra nr. 1 og tar med 
et helt nytt i tillegg. Da blir det som i Lotto; 
en dobling. Hvor i Ås er disse bildene tatt? 
Svaret sendes til as.menblad@online.no. 
Premien er hederlig omtale av alle med rik
tige oppgaveløsninger.

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Se etter giroen vår!
I dette nummer av Menighetsbladet ligger 
det en giro med oppfordring om å gi en fri
villig gave for å finansiere Menighetsbladet. 
Gavene er en forutsetning for å holde bladet 
i gang. Vi får ingen tilskudd, redaksjonen 

jobber gratis, og distribusjonen skjer på 
dugnad. Beløpet på giroen er kr 200, men 
det kan endres. Menighetsbladet trykkes nå 
i 7 500 eksemplarer og deles ut til alle hus
stander i Ås. Kontonummer: 1602 59 75417.

Redaksjonen
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Service-sidene (forslag, 3 linjer): 

FRISØRER - DAME/HERRE 

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

Rubrikkannonse: 

Mal:  

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

Her klipper vi både         
damer og menn i alle aldre!

Fasit til Quiz på side 23:
1. b) Johannes døperen. 2. c) Rug. 3. Dommer. 
4. Åsgård. 5. 2001. 6. 1826. 7. 91. 8. Lolland. 
«Alle områdene er landskaper i Sverige, bort
sett fra Lolland som er en øy i Danmark».  
9. Storfugl. 10. Kristiansand.

Menighetstur 2017  
– «to Britain»
Mange har spurt om det blir ny busstur i 
sommer. Det vil ikke bli en vanlig busstur, 
men Iori Roberts og jeg vil prøve å få til 
en ny tur til De britiske øyer. Det vil da 
bli med en engelsk buss. Vi planlegger en 
7dagers tur 11.–18. september. Dette skal 
være en veldig fin tid for å reise rundt der 
vest. Reiseruten tenker vi i grove trekk slik: 
Fly til Manchester, ferje til øya Isle of Man 
og en rundtur der. Deretter tar vi ferjen til 
NordWales og besøker flere interessante 
steder, blant annet Llandudno som mange 
av oss har gode minner fra da vi arrangerte 
vår aller første menighetstur i 2003. Der  
etter videre til Chester. Siste dag vil vi prøve 
å få delta på en gudstjeneste, for eksempel 
i Liverpool Cathedral. Deretter flyr vi hjem 
igjen fra Manchester. 

Vi er veldig tidlig i planleggingsfasen. 
Jeg har nettopp kommet tilbake fra min 
organistjobb i sjømannskirken på Kypros, 
og er først nå klar for å tenke på en ny 
menighetstur. Foreløpig er det ikke bestilt 
hotellrom, men vi har lyst til å prøve å få til 
denne turen. Det vil i neste Menighetsblad 
bli en orientering om hva vi har landet på. 
Det vil bli sendt en orientering til alle som 
jeg har epostadresse til. Det er de som tid
ligere har vært med på tur. Dersom andre 
ønsker å få tilsendt informasjon, gi meg en 
melding på epost: kristen@bjoraa.net.

Kristen Bjorå

Åpent hus på tur til Hellige 
Trifon ortodokse kloster 
Onsdag 7. juni kl. 10 drar Åpent hus i Ås fra 
Menighetshuset på sommertur til Hellige 
Trifon ortodokse kloster i Skrukkelia i Hur
dal. Arkimandritt Fader Johannes ønsker 
oss velkommen. Fader Johannes leder Den 
ortodokse kirke i Norge. Bussturen til klos
teret tar ca. 1,6 timer. Det vil bli orientering 
om munkenes liv og aktiviteter, og om den 
vakre kirken. I klosteret produseres lys av 
bivoks og et rikholdig utvalg av skrifter. 
Det blir andakt, tid for mat, stille tid for å ta 
imot inntrykkene, og mulighet for å kjøpe 
klosterets produkter. Sokneprest Sigurd A. 
Bakke som har vært vår kontaktmann til 
Fader Johannes, blir med på turen. Vi er 
tilbake i Ås innen kl. 16. Vi må forhånds
bestille maten. Derfor trenger vi å vite hvor 
mange som skal delta. Meld deg på innen 
31. mai til Terje Sørhaug (tlf.: 419 32 624) 
eller Runar Hansen (tlf.: 993 08 942). Pris: 
300 kr som du betaler på bussen. 

Terje Sørhaug

REISESIDEN  
– turer i menighetene
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Hyggekveld i Dr. Sødrings vei 8
Diakoniutvalget arrangerer jevnlig 
hyggekvelder ved omsorgsboligene i Dr. 
Sødrings vei 8. Det er tre slike hyggekvelder 
hvert halvår med tema og/eller andakt, 
kaffe med snitter, bakverk, frukt og god tid 
til prat og sang. De praktiske oppgavene 
sirkulerer mellom medlemmene i utvalget. 
Temaet kan variere. Tidligere har vi hatt 
innslag om knivskjæring og lokalhistorie, 
og opptredener av forskjellig slag. 

Mandag 30. januar var iranske Josef 
Taghaddos (bildet over) invitert til å fortelle 
om hvordan han kom til Ås og asylmottaket 
på Bjørnebekk. Vi fikk høre en gripende 
historie om hvordan han reiste fra Iran, og 
om livet som student i Hviterussland med 
deltidsjobb i et kloster der. Klosterarbei
det ledet etter hvert Josef til å konvertere 
fra islam til kristendommen. Det førte til 
problem med myndighetene hjemme i Iran. 
Til slutt endte flukten til Norge. Under fest
gudstjenesten i Ås kirke 1. nyttårsdag var 
han en av mange medvirkende. For tiden 
strever han med asylsaken sin her i landet. 

Odd Henning Undhjem  

Diakoni
Menigheten som inkluderende fellesskap
Inkluderende felleskap er viktig for kirken 
og en prioritert del i diakonien. Ifølge vårt 
kristne menneskesyn er alle mennesker 
like verdige. Alle er selvsagt enige i dette. 
Likevel vet vi at mange av oss ikke alltid 
lever som vi lærer. Det kan være utfordrende 
å omgås mennesker som oppleves som 
vesent lig forskjellig fra oss selv.

I evangeliene ser vi at Jesus ikke nølte 
med å utfordre omgivelsene. Han gjorde 
ikke forskjell på folk, og var ikke opptatt av 
status. Som kristne er vi Jesu etter følgere, 
vi skal preges av Jesu holdninger og hand
linger. Vårt mål er at fellesskapet skal være 
åpent og inkluderende, og at menighetene i 
Ås arbeider for å styrke felleskap og nett
verk i lokalsamfunn. Plan for diakoni i Den 
norske Kirke er tydelig på dette. 

I hvilken grad vi klarer å inkludere ulike  
mennesker, er en test på om vi tar på alvor 
det å være Jesu etterfølgere. Viktige spørs
mål for menighetene er: Hvem mangler 
fellesskap? Hvem faller utenfor i vårt lokal
miljø? Er det grupper eller enkeltpersoner 
som er isolert? Hva er til hinder for felles
skap? Hva kan vi gjøre med det?

Gudstjenesten i Ås kirke 1. nyttårsdag 
var en gudstjeneste med mange fasetter. 
Det var flere markeringer samtidig: nyttår, 
Jesu navnedag, markering av ny kirkeord
ning og reformasjonen, og oppstart av 
jubileet for Ås kirke. I tillegg var det mange 
medvirkende på gudstjenesten. Folk i ulik 
alder, noen med nedsatt funksjonsevne, og 
asylsøkere og flyktninger. Flere som deltok 
ga uttrykk for at dette mangfoldet beriket 
gudstjenesten. Et inkluderende og mangfol
dig felleskap beriker menighetslivet. Så la 
oss fortsatt jobbe for et inkluderende felles
skap i menighetene våre i 2017.

Atle Eikeland,
prostidiakon i Søndre Follo

Foredragsholder Josef Taghaddos fra Iran. Foto: 
Terje Sørhaug.
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Lesehjørnet

Verden er en boble
Ungdomsroman av Nicola Yoon  
(Aschehoug 2017

Tenk deg at du aldri har vært utenfor døra. 
Du har aldri kjent en frisk sommerbris 
ruske deg vennlig i håret. Du har aldri 
kjent den salte lukten av havet mens sand 
har kilt deg på barbeinte føtter. Du har ikke 
engang opplevd en helt vanlig skoledag, 
med innestengt luft i klasserommet og 
harde stoler i kantina. Klarer du det? Det 
er ikke lett å forestille seg. Men for 17 år 
gamle Maddy, som denne boka handler om, 
har det vært slik så lenge hun kan huske. 
Hun har ikke vært utenfor huset sitt siden 
hun var et par år gammel. Hun har nemlig 
SCID, en sjelden sykdom som gjør at hun er 
allergisk mot så å si alt. Hun kan derfor ikke 
være andre steder enn i huset sitt, hvor alt 
er rent og lufta blir renset. Og hvis noen en 
sjelden gang kommer på besøk, må de gjen
nom en 30 minutters prosess med vasking 
og desinfisering. Maddys liv er derfor et 
ensomt liv; undervisningen skjer via PC’en 
og hun omgås kun moren og sykepleieren 
Carla. Helt til de nye naboene kommer 
flyttende. Det er en konfliktfylt familie der 
den svartkledde tenåringsgutten Olly fort 
fanger Maddys oppmerksomhet. 

Dette er en vakker og annerledes bok om 
de store temaene i livet; kjærlighet og det 
å tørre å leve. Du synes kanskje det høres 
klisjefylt ut? Tja, jeg synes Yoon klarer å 
skrive en overbevisende og ny historie, 
som garantert vil overraske deg minst en 
gang! Mulig du blir litt forelska også… 
Og selv om det er en ungdomsbok, er den 
en ungdomsbok av den typen voksne også 
godt kan kose seg med, som så mange andre 
ungdomsbøker! Det ryktes at boka skal fil
matiseres, så her er det bare å glede seg! 

Anbefalt av Helene Fagerhus,  
Ås bibliotek

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

Fra jubileums-
gudstjenesten 
for Ås kirke 150 
år, 26. mars. Ås 
kirkekor og Ås 
barne- og ung-
domskantori 
sang sammen 
på velsignelsen.
Foto:  
E. Fløistad.
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Servicesidene
Brann/større ulykker   110
Politi   112
Ambulanse   113
Legevakt    64 87 19 30
Follo politistasjon    64 85 16 00
Kirkens SOS     815 33 300
Krisesenteret    64 97 23 00
Drosje    64 94 27 70
Ås kommune Servicetorget    64 96 20 00
Kirkekontoret i Ås    64 96 23 40
Kirkekontoret i Nordby  64 97 73 90
Kirkevergen i Ås    64 96 23 30

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

BILVERKSTED

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

BLOMSTER OG DEKORASJONER

Ås Blomster
Moerveien 6    64 94 12 36

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

FRISØRER - DAME/HERRE

Hårstudio 1095
Moerveien 2    64 94 10 95

Galleriet Frisør
Ås kvartal, Rådhusplassen 29
www.gallerietfrisor.no    64 94 42 00

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    64 94 10 65
Alt i elektriske installasjoner

Ås Glassmesterforretning A/S
Johan K. Skanckes vei 2     64 94 04 10
Bygg – bil – blyglass – speil – persienner og markiser

INTERIØR

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

JORDMOR

Annett Michelsen     911 35 380
Torderudveien 25   
Privatpraktiserende jordmor

KONSULENTER

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! Epost: 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    64 94 04 67
Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B    64 94 00 07
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TANNLEGER
Tannlege Ingeborg Bihaug og tannpleier 
Hilde Skjeseth, Brekkeveien 18 64 94 10 48 

(kveldsåpent mandager) 

Tannlegene Høyvik 
Skoleveien 2   64 94 09 51

UTLEIE

Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger     950 09 825

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

Ås arbeidskirke, Drottvn. 41
Utleie til private selskaper ved dåp, konfirmasjon, 
jubileum, minnesamvær m.m. Fast og tilfeldig 
utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter, 
konserter, møter, kurs og seminarer. 
Kontakt: Linda JansonHaddal, tlf.: 64 96 23 47, 
epost: linda.jansonhaddal@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
Redaksjonen takker alle annonsører 
som støtter bladet. Menighetsbladet 
kommer ut 6 ganger i året. Vi tilbyr både 
rubrikkannonser og plass på Service-
sidene. Bladet egner seg meget godt til 
markedsføring knyttet til høytider og 
kirke lige 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. 
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: 7500. 
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås kommune. Trykk og innbinding: Grøset Trykk 
AS. Leveringsfrist neste nummer: 9. mai 2017

 
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 

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, 
epost: oaardals@online.no.
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SLEKTERS GANG

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

Vi ønsker å gi den beste hjelp 
og veiledning

����������������
��������������

������������������������

ÅS

Døpte
Ingrid Sofie Carlsen
Hedda Mathilde Eldor
Maja GrøstadKvæstad (døpt i 

Nordby kirke)
William Emil Aas Kallevig 

(døpt i Nordby kirke)
Selma Marieke Kierulf
Herman Håkon Paulsson
Oliver Sandin Schult
Elida Tranvåg
Helle AaslundLindberg

Døde
Ilja Burkoff
Brita Elisabeth Edland
Rose Gube
Gisle Hjeltnes
Terje Andersen Hund
Arne Morken
Odd Lorang Tandberg
Åse Marry Torp
Svein Treider
Arne Tyldum
Erik Aas
Are Halvor Aastveit

Viet
Berouin Macho Bahli og Kais 

Shabo Nabate

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

Gravsten og stenarbeid.

Stort utvalg.
Faste, lave priser.

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

NORDBY

Døpte
Morten SkjønnebergDahlen
Magne Hagen Støttum
Amalie Dehlin Sørum

Døde
Kari Synnøve Eriksen
Ingelis Hammer
Virginia Hurthi
Åse Ingerid Hynne
Kai Gunnar Johansen
Karl Otto Lundblad
Bjørn Olsen

KROER

Døpte
Liv Astrid Buran Raadim

Døde
Signe Svaheim
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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

Ungdomsprest i Nordby: Knut Helge Kråkenes 
Moe. Tlf.: 64 96 26 73. 
 E-post: knut.helge.moe@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: Daniel Hveding
Kroer kirke. Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf.: 64 94 36 05.

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.

www.kirken.no/as

trosopplæring i den norske kirke

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

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

VELKOMMEN TIL KIRKE
2. april, 4. søndag i fastetiden, Joh 11, 45–53
Ås kirke kl. 19: Kveldsgudstj. med band.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Lørdag 8. april
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lysgudstj.

9. april, Palmesøndag, Joh 12, 12–24
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste for liten 

og stor. Påskevandring.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste for liten og 

stor. Påskevandring.

13. april, Skjærtorsdag, Matt 26, 17–30
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

14. april, Langfredag, Luk 22, 39–23,46
Ås kirke kl. 18: Fellesgudstjeneste. Stryker

kvartett: «Jesu syv ord på korset», se s. 7. 

15. april, Påskenatt, Mark 16, 1–8
Ås kirke kl. 23: Påskenattsmesse.

16. april, Påskedag, Luk 24, 1–9
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.

17. april, 2. Påskedag, Luk 24, 13–35
Moer sykehjem kl. 11: Fellesgudstjeneste.
Kroer kirke kl. 18.00: «Syng påske». 

23. april, 2. søndag i påsketiden, Joh 21, 1–14
Ås kirke kl. 11: Avskjedsgudstjeneste for 

sokneprest Georg Børresen. Felles med 
Kroer.

Nordby kirke kl. 12: Pilegrimsgudstjeneste. 
Start fra Rostadion ved Årungen kl. 10.

Onsdag 26. april
Ås arbeidskirke kl. 11.30: Gudstjeneste for 

«Åpent hus».

Torsdag 27. april 
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.

30. april, 3.søn. i påsketiden, Joh 10,1118
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste. S.skole.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

7. mai, 4. sønd. i påsketid., Joh 16, 16–22
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Samtalegudstjeneste

Lørdag 13. mai
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lysgudstj.

14. mai 5. søndag i påsketiden, Joh 15, 1–8
Ås arbeidskirke kl. 11: 1–2–3–gudstjeneste. 
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Onsdag 17. mai, Grunnlovsd., Luk 1, 50–53
Ås kirke kl. 09.30: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 12.45: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 09.30: Gudstjeneste.

21. mai, 6. sønd. i påsketiden, Luk 18, 1–8
Ås arbeidskirke kl. 11: Pilegrimsgudstjene ste. 

Søndagsskole. Vi går deretter til Ås kirke.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Torsdag 25. mai, Kristi Himmelfartsdag, 
Mark 16, 19–21

Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

28. mai, søndag før pinse, Joh 15, 26–27
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Lørdag 3. juni, Pinseaften
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lysgudstj.

4. juni, Pinsedag, Joh 20, 19–23
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.

5. juni, 2. pinsedag, Joh 16, 5–11
Oscarsborg festning kl. 12: Felles

gudstjeneste for hele prostiet.


