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Prestens hjørne
3,16 x 2
Bibelen er full av fantastiske tekster, noen
morsommere og andre mer alvorlige.
Uansett humør kan vi finne noe som passer
for oss. Tekster som trøster, viser at man
har lov til å være sint, eller tekster som
viser hva mennesker har gjort i glede. Litt
for alle!
Noen tekster blir sett oftere enn andre,
mye på grunn av tekstens innhold. Johannes 3,16 er en av de tekstene jeg tenker på.
Den skiller seg ut ved å si mye med få ord.
Bibelverset har fått sitt eget navn: Den Lille
Bibel. En hel bok blir oppsummert i kun et
lite vers.
«For så høyt har Gud elsket verden at
han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver
den som tror på ham, ikke skal gå fortapt,
men ha evig liv.»
Her finner vi kjernen i bibelstoffet. Denne
teksten forteller Guds plan. Den viser oss
kjærlighet, at Gud elsker oss.
Men min overskrift er 3,16 x 2. Det
finnes nemlig én «liten Bibel» til, i Kolosserne 3,16. Den kalles gjerne musikernes
lille Bibel, men innholdet passer for alle.
I dette verset finner vi inspirasjon, motivasjon og ro til oss selv. Bare les:

«La Kristi ord få rikelig rom hos dere!
Undervis og rettled hverandre med all
visdom, syng salmer, viser og åndelige
sanger til Gud av et takknemlig hjerte.»
Så få ord, og likevel sier begge 3,16-tekst
ene så mye. Vi får se Guds frelsesplan i et
vers, hva som gjelder for alle. Og vi leser en
tekst som forteller oss hva vi som enkelt
personer skal gjøre. Vi ser Guds kjærlighet
til mennesket, og vi ser hvordan vi mennesker kan vise takknemlighet tilbake ved å
være sammen, og ved å vise takknemlighet.
Tusen takk for meg.
Takk for mange fine år i Ås fellesråd.
Guds fred!
Knut Helge Kråkenes Moe,
avtroppende ungdomsprest i Nordby

Førsteklassing i høst? Se her!

Om framsida: Gunder og Gudband Skiaker sort
erer og leker til årets loppemarked i Ås Arbeids
kirke. Les mer på side 26. Foto: Jon Kr. Øiestad.
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Søndag 20. august er det «Førsteklasses»
gudstjeneste både i Ås kirke (for Ås og
Kroer) og Nordby kirke kl. 11. Da er alle
6-åringer spesielt inviterte. Kirken skal
være med på å feire alle som skal begynne i
1. klasse på skolen. Ta på dere skolesekken
og bli med i inngangsprosesjonen i kirken!
Så får dere en fin bok i gave fra menigheten.
Invitasjonen er sendt i posten!
Kateketene for Ås, Kroer og Nordby
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HÅP
Håpet er å finne frem på ukjent veg
Håpet er å tro at dører åpner seg
På ÅsMart’n 10. juni ble Tandberg-skulpturen HÅP avduket i Ås sentrum. Mange
hadde møtt fram. Det hadde Elena også,
men det var ikke mange som enset henne.
Utover ettermiddagen ble det romsligere
rundt skulpturen, også for henne, på sin
faste plass utenfor KIWI. Mange
gikk forbi, noen få med et ‘hei’
og et smil, de fleste uten et ord
og med blikket festet alle andre
steder enn på Elenas
forventningsfulle øyne
over pappkruset.
Så har det vist seg i ettertid at det er flere
personer i Ås som ikke går forbi. De har
tatt kontakt, fått høre Elenas historie og
støtter henne på ulike måter. Elena kommer
fra Romania og oppholder seg i Norge i tre
måneder om gangen med fast plass i Ås.
Den første tida satt hun utenfor CoopExtra,
og likte seg godt der. Etter hvert er det blitt
kamp om plassene i sentrum.
Mange stoppet og snakket med henne,
og de fleste satte pris på å få et smil og en
hyggelig kommentar når de ga henne noe
i koppen. Vennskap ble etablert med flere.
På kalde vinterdager hendte det at noen ba
henne med på kafé. Andre kjøpte mat til
henne. Noen kom også med varme klær og
sko. Hun var svært takknemlig for dette.
«Dagslønna» kan variere. Hun forteller
at det kan komme 200 kroner i koppen.
Overnatting skjer hos Bymisjonen i Oslo,
dusj og klesvask hos Frelsesarmeen, tog
turen mellom Oslo og Ås er ikke gratis, det
er utgifter til mat, og turene med mini-buss
mellom Romania og Norge krever jo også
sitt. Enhver skjønner da at det blir ikke mye
å ta med hjem! Hjemme i Romania er Elena
enslig forsørger av to mindreårige barn og

Skulpturen og Elenas situasjon ga Anne
Myrhaug Winge inspirasjon til følgende
dikt:
Håpet er å finne frem på ukjent veg
Håpet er å tro at dører åpner seg
Håpet er å se at våpen legges ned
Håpet er å eie sjelefred
Håpet er å finne kilden der du er
Håpet er å vite noen har deg kjær
Håpet er at liv på nytt skal spire frem
Håpet er å finne ut
men også finne hjem...

har syke foreldre som hun tar seg av. Hun
og mange andre tar opp private lån for å
betale legebehandling. Det er slike lån som
ofte tvinger dem ut for å tigge.
Vi nordmenn er jo ganske skeptiske
til tigging, og når vi spør Anne Myrhaug
Winge og Ellen Marie Eidstuen om hvorfor
de har engasjert seg, er de samstemte om
svaret: «Vi tror at det Elena forteller oss
er sant. Derfor føler vi omsorg for hennes
livssituasjon. Da er det en plikt og en glede
å kunne hjelpe.»
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Ellen Marie Eidstuen (t.v.) og Anne Myrhaug Winge
med Elena mellom seg på sokkelen til HÅP-skulp
turen. Disse tre har fått god kontakt. Etter fotose
ansen, med blikket rettet opp og fram slik HÅPskulpturen symboliserer, bar det av sted til kaffe og
sikkert «nogo attåt».
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Prostens hjørne
«Reformasjon nå!»

2017 er ikke bare et år for 500-årsmarkering av startpunktet for den lutherske reformasjonen, noe som markeres på forskjellig
vis over hele verden. Det er også en reformasjon av Den norske kirke, og sannelig
er det reformasjoner på både prosti- og
menighetsnivå her i Søndre Follo og Ås
også. I «Prostens hjørne» har jeg tidligere
skrevet om den lutherske reformasjonen og
om nyorganiseringen av Den norske kirke.
Nå skal jeg ta for meg endringer som skal
skje i prostiet, og i de tre menighetene i Ås
kommune, med særlig vekt på den delen
av kirkens virkefelt som jeg har et spesielt
ansvar for, prestetjenesten!
I vårt prosti går seks av tolv prester enten
av med pensjon eller over i nye stillinger i
løpet av 2017! I forbindelse med dette justerer vi stillingstitler og arbeidsoppgaver, slik
det også skjer andre steder i bispedømmet.
Kirken har endret seg mye de siste årene,
ikke minst ved trosopplæringsreformen.
Det innebærer at de lokale prestekollegiene
bør «rigges» annerledes for å møte behov
i menigheter, lokalsamfunn og arbeidsfellesskap på kirkekontorene. Der det er to
sokneprester i en kommune, vil den ene,
ved skifte av stilling, bli kapellan. Slik får
vi en tydeligere leder av den lokale prestetjenesten, og flere prestestillinger som kan
rettes inn mot i trosopplæring, barne- og
ungdomsarbeid.
Presteendringer i Ås, Nordby og Kroer
Sokneprest i Ås og Kroer, Georg Børresen
ble pensjonist 1. juni. Jan Kay Krystad er
ansatt som ny sokneprest for Ås, Nordby
og Kroer. Han innsettes 29. oktober, under
gudstjenesten i Ås kirke.
Studentprest ved NMBU Øystein Spilling gikk av med pensjon 1. februar.
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Ungdomsprest i Nordby, Knut Helge
Kråkenes Moe slutter 1. september. Han
har fått ny jobb som marineprest i Harstad.
Sokneprest i Nordby, Sigurd A. Bakke
blir spesialprest med kontor både ved
Kirkekontoret i Ås og på universitetet.
Stillingen er tredelt: Prestetjeneste for hele
Ås kommune med gudstjenester og kirkelige handlinger. Studentprest ved NMBU.
Samtaler, sjelesorg og åndelig veiledning.
Prestetjeneste ved institusjoner.
I høst lyses det ut en stilling som ungdomsprest/kapellan i Nordby. Dette er et
samarbeid mellom menighetsrådet og Borg
bispedømme, som hver dekker 50 % av
lønna. «Nordbypresten» skal også delta i
trosopplæring, konfirmantarbeid og gudstjenesteutvikling, i nært samarbeid med
kateketen i Nordby.
Vi arbeider med å utforme en tilsvarende
ungdomsprest-/kapellanstilling for Ås og
Kroer. Disse menighetene betjenes også av
prostiprest Anette Cecilie Nylænder.
Kristin Bremnes Gulowsen er ansatt som
vikarprest i Nordby. Hun begynte i juli og
skal være her fram til midten av januar.
Endringer ellers i prostiet
I Drøbak og Frogn har Maria Monger
sluttet som kapellan. Andreas Skolt Iversen
overtok 1. august.
Sokneprest i Drøbak, Anne Mathilde
Garmann Klare er utnevnt til prost i Bergensdalen prosti i Bjørgvin. Hun begynner
der 1. oktober. Den ledige stillingen lyses ut
som kapellan nå i høst.
På Nesodden har både sokneprest for
Nesodden og Gjøfjell, Synnøve Sakura
Heggem og kapellan Helge Kollerøs
Nylenna sluttet. Kristin Bugge Heilo er
ansatt som kapellan. Det lyses ut én kapellanstilling til i løpet av høsten. Svein Hunnestad er blitt sokneprest for Gjøfjell og
Nesodden, i tillegg til Skoklefall som han
hadde fra før.
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Både prost og prest
Som «prostesete» har Ås en litt større andel
av prostens tjeneste enn de andre tre kommunene i Søndre Follo. Jeg gleder meg over
den prestetjenesten jeg får utøve her. Som
leseren skjønner, blir denne høsten preget
av en rekke avskjeds- og innsettelsesguds
tjenester. Mange nye medarbeidere skal
føres inn i nye tjenester, både lokalt og
på prostinivå. Jeg opplever et meget godt
samarbeid med de fire kirkevergene, stabene og menighetsrådene. Dette legger til
rette for gode vurderinger og strategiske
valg i forkant av tilsettingene, og hyggelige
og ryddige mottakelser for de nye prestene våre. Jeg gleder meg til spennende
og inspirerende møter med staber og råd
utover høsten, til intervjuer og tilsettinger.
Jeg gleder meg over gode medarbeidere
som går videre til stillinger de har ønsket
seg og er ønsket til, og til å gi gode ord og
lyse velsignelsen over dem som slutter i
vårt prosti. Og jeg gleder meg over å kunne
legge oss alle i Guds gode hender og tro at
vi bæres fram til det som skal være.
Hege E. Fagermoen,
prost i Søndre Follo

Prost Hege E. Fagermoen ledet gudstjenesten på
ÅsMart’n 11. juni. Foto: Erling Fløistad

Jan Kay Krystad ny
sokneprest i Ås fra 1. oktober
«Mitt mål er å bli en god sokneprest for alle
de tre menighetene i Ås.»

Fra Ski til Ås. Jan Kay Krystad drar ikke så langt.
Han gleder seg til å ta fatt.

Jan Kay Krystad er født i Lofoten 1965.
Han er gift med Trude som er sosiallærer
i Hobøl. De har fire barn. Prestebakgrunn:
• Teologi ved Menighetsfakultetet. Praktisk-teologisk seminar ved Universitetet
i Oslo
• Ski menighet som barne- og ungdoms
prest fra 1993 til 2000
• Ett år som kapellan ved Sjømannskirken
i København
• Kapellan i Kråkstad/Ski fram til 2007 og
sokneprest der siden da.
Menighetsbladet blir møtt av den nyansatte
soknepresten og hans firbeinte venn Junior
på Prestegården i Kråkstad.
Hvorfor ville du til Ås?
– Jeg har vært ansatt som prest i Ski i 24
år og mener selv at jeg ikke enda har gått
ut på dato. Jeg er fortsatt veldig motivert
for å arbeide i Kirken og tror det er klokt
at prester flytter på seg fra tid til annen. Vi
har hatt fantastiske år her i Ski, og spesielt i
Kråkstad, landlig og fritt som det er her. At
det ble mulig for meg å søke Ås, kom som
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en bonus, og for å bruke et omskrevet sitat
fra Bibelen om sluttresultatet: «ikke syv
ganger syv, men sytti ganger syv!»
Nå må du skifte prosti og arbeidssted,
få nye kolleger, og være sokneprest for tre
menigheter …
– Kontakten over prostigrensene har
alltid vært god og berikende. Begge de
nåværende prostene kjenner jeg godt; og
de kjenner meg! Nye kolleger får jeg og
tre nye menighetsråd å samarbeide med.
Menighetene får meg som eneste sokneprest. Det vil kreve tilpasning og litt smidighet, men husk at Kirken og dens ansatte
jobber i team, og så består en menighet av
medlemmer som deltar og engasjerer seg.
Rent geografisk ser jeg på Ås som et spennende sted for prestejobben. Og som bosted
for hele familien er det landlig, sentralt, et
sted med store vekstmuligheter og en svært
variert og spennende befolkningsstruktur.
Jeg gleder meg!

Hverken i Kråkstad eller i Ås «faller kornet på stein
grunn», slår nyutnevnt sokneprest Jan Kay Krystad
fast. Her i en havreåker i Ås, men så avgjort på
grensen mellom de to nabokommunene.

6

Kirken har vært gjennom noen vanske
lige og krevende runder de siste årene.
Hvilke tanker gjør du deg om det?
– Når det gjelder disse spørsmålene,
pleier jeg å si at det finnes to slags felleskap:
meningsfelleskap og menighetsfelleskap. I
Kirken vil vi ha det siste. For meg betyr
det at alle trenger ikke være enige om alt,
men vi må samtidig respektere hverandre
og samarbeide om det som til alle tider har
vært Kirkens oppgave: å forkynne frelsen i
Jesus Kristus.
Noen mener at Kirkens misjonsengasje
ment blir mer og mer utydelig?
– Det er kanskje riktig, men for meg er
det to forhold som teller: Det vi gjør av
plikt, og det vi gjør av kjærlighet. Vi mennesker er Guds skaperverk, og alle har rett
til å oppleve det som han vil gi oss. Jeg tror
at når vi får til en kjærlighetens «indremisjon», vil den virke slik at ytre-misjonen
også blomstrer. Så vil mange spørre; hva
med pengene, og hvor får vi dem fra? Det
er ikke alltid så godt å svare på, men det
blir sjelden penger uten kjærlighet og ekte
giverglede.
I menighetene våre er det i ferd med å
etableres en tradisjon der presten synger
en spesiell sang til dåpsbarnet. Hvordan
stiller du deg til slike ønsker?
– Joda. Det skal jeg nok klare. I ungdommen var jeg aktiv på bass og gitar i et rockeband, og deres faste vokalist. Selv nå har
jeg av og til med gitaren, når formidling av
budskapet trenger en ekstra dimensjon.
Så får vi Ås-beboere ønske sokneprest
Jan Kay velkommen fra 1. oktober. Det kan
tenkes at han dukker opp på Loppemarkedet
i Arbeidskirken. Han trenger nok hverken
klær eller ny sykkel, men kanskje brukte
møbler til boligen i Ås, som han enda ikke
vet hvor ligger. Velkommen!
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
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Konfirmanter i Ås og Kroer menigheter 2017
9., 10. og 16. september skal 69 ungdommer i Ås og Kroer menigheter konfirmeres. Konfirmantene fordeler seg på 6 konfirmasjonsgudstjenester. Ungdomsprest Knut Helge Kråkenes
Moe og kateket Jenny Marie Ågedal har hatt ansvaret for konfirmantundervisningen, Kristin Bremnes Gulowsen skal være prest på konfirmasdagene.
Ås kirke, lørdag 9. september kl. 11
Jonas Basteson
Mathias Slørstad Fiske
Tale Glende
Thea Glende
Amanda Solli Hoff
Fredrik Hvattum
Johan Sandy Krogh
Marthe Therese Lundqvist
Niklas Løken
Aleksander Swensen
Dylan Yeboah
Sophie Caroline Aas
Vegard Aarstad

Ås kirke, lørdag 9. september kl. 13
Andreas Janson Amundstad
Irmelin Hansen Bjørgesæter
Elise Eldorhagen
Ingrid Linea Engøy
Trym Omholt Gjevestad
Othilie Gursli
Christina Miano Lund
Hanna Kristiansen Mo
Leon Lorang Moe
Ingrid Sevatdal
Patrik Aamodt Skagseth
Torgeir Berge Stemsrud
Alma Linnea Puente Tveit
Sander Øyane

Ås kirke, lørdag 9. september kl. 15
Somner Brenna-Hansen
Vilde Edvardsen
Amund Heldal
Emma Johanne Koch
Madelen Kristiansen
Liv Elin Kvarme
Sondre Nybø Lind
Sarah Pernille Svartebekk Myhrer
Silje Hoel Sakshaug

Jon Wilhelm Schoultz
Kristina Smedal
Øystein Thorshov
Rebekka Yousef

Ås kirke, søndag 10. september kl. 13
Torstein Hauge Fossnes
Kristoffer Utne Hagen
Maria Nyhamn Hajnal
Emil Ulvik Hansen
Kaja Schipper Kjørsvik
Andreas Linnebo
Eirik Nielsen
Julie Anne Nielsen
Frida Synøve Opaker
Jenny Marie Risnes
Even Aleksander Rugaas Skaland

Ås kirke, lørdag 16. september kl. 11
Kristine Ask-Nilsen
Anne Mo Krogh
Greta Mattsson
Kristin Nesheim-Henne
Martine Melvold Pedersen
Simon Rise
Jan Martin Saugen Skagseth
Ole Håkon Sundet
Sofie Øyen Sørlie
Jonar Karlsbakk Teigen
Julie Nicolaus Thoresen
Nils Tveite
Emma Brendskag Østli

Kroer kirke, søndag 10. september kl. 11
Liv-Grete Frøholm Binfield
Guro Tubaas Glende
Maren Tubaas Glende
Tiril Halvorsen
Even Wollebek
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter
Følg med på nettsidene www.kirken.no/as
for oppstartsdatoer i barne- og ungdomsarbeidet!

Oppstart nytt konfirmantkull

I disse dager vil alle fra 2003-kullet få
brev i posten. Påmelding til konfirmantåret
skjer på menighetens nettsider. Kick Off
for konfirmantene som skal konfirmeres
høsten 2018 er onsdag 27. september i Ås
arbeidskirke. Konfirmasjonsdagene er 8.
og 9. september 2018. Vi gleder oss til å bli
kjent med et nytt kull!

Barne- og ungdomsarbeidere

Vi skal ha to ansatte ungdomsarbeidere
dette skoleåret, rettet mot Ten Sing og Klubben. Halvor Bekken Aschim fortsetter i sin
stilling. Et ett-årsengasjement som ungdomsarbeider er utlyst, og vi står nå midt
i ansettelsesprosessen. Den nye medarbeideren presenteres i neste Menighetsblad.
Vilde Fagermoen er engasjert i en deltidsstilling denne høsten. Hun skal arbeide
med trosopplæringstiltak, og også delta
innenfor konfirmantarbeidet. Velkommen!

En stor TAKK til Angela Maria
Bakke og Aina Bjørnereim!

I Ås menighet har vi det siste året hatt tre
trofaste ungdomsarbeidere. Halvor, Angela
og Aina. Halvor fortsetter. Angela og Aina
sluttet 1. august for å konsentrere seg om
jobb og studier. Vi takker for den flotte
innsatsen dere har lagt ned i ungdomsarbeidet i Ås menighet – for engasjement og
omsorg dere har vist ungdommene våre. Ås
menighet ønsker dere lykke til videre!

Søndagsskolen, oppstart 20.08

Søndagsskolen i Ås finner sted under
gudstjenestene i Ås arbeidskirke,
altså kl. 11. Ønsker barnet ditt å være
medlem i søndagsskolen, koster det kr
50 per barn per semester. Dette settes
inn på konto 1654.20.17167. Merk med
«Søndagsskolen, samt barnets navn
og fødselsår». Likevel er søndagsskolen et
tilbud for alle barn som er på gudstjenes
tene – enten man er medlem eller ikke.
Søndagsskolen bruker Norsk Søndagsskoleforbunds opplegg «Sprell levende». Vi
starter med en fellessamling for alle barna,
før vi deler oss i to; barn opp til og med
1.klasse og barn fra 2. klasse og oppover.
På hver samling får vi høre en kort bibelfortelling, så synger vi sanger sammen og har
diverse aktiviteter. De eldste barna løser
oppgaver og har aktiviteter tilpasset sin
alder. En gang i semesteret reiser vi på tur
sammen. Om du har spørsmål om Søndagsskolen, eller ønsker å være med å bidra, ta
kontakt med Kirkekontoret, tlf.: 64 96 23 40.
Høstens program:
• 20. august: Gudstjeneste for liten og stor i Ås
kirke kl. 11. «Helt førsteklasses!»
• 10. september: Søndagsskolen reiser på tur.
Avreise kl. 11 fra Ås arbeidskirke.
• 24. september: Høsttakkefest og gudstjeneste for
liten og stor.
• 8. oktober: Søndagsskole under gudstjenesten.
• 22. oktober: Søndagsskole under gudstjenesten.
• 29. oktober: Kirkerottene og Viggo i tårnet – tea
terforestilling for barn kl. 14.00 i Ås arbeidskirke.
• 12. november: Gudstjeneste for liten og stor.
• 26. november: Søndagsskole under gudstje
nesten.
• 3. desember: Gudstjeneste for liten og stor. Lys
Våken-gudstjeneste.
• 10. desember: Søndagsskole under gudstjenesten.
Juleverksted.
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Trosopplæringen – barne- og ungdomsarbeidet

Nytt opplegg - Klubben og Ten Sing

Baluba barnekor,
oppstart 30. august

Hver onsdag kl. 18–19 samles barn fra 0 til
6 år på Menighetshuset (Johan K. Skanc
kesvei 7) for å synge, leke og lage baluba.
Her er det mye moro, kan du tro! Har du lyst
å være med? Du er hjertelig velkommen!

Familiefredag starter 29. september

Familiefredag er et tilbud for hele familien.
En fredag i måneden samles vi til middag
kl. 16.30 i Ås arbeidskirke (Drottveien. 41).
Etter middag er det en samling med sang,
musikk og alderstilpasset andakt for barna.
Den siste timen bruker vi på lek, aktiviteter
og hobbyaktiviteter. Her skal det være noe
for enhver! Kl. 18.30 samles vi til en felles
avslutning. Lillebror, storesøster og eld
stebror, mor og far, tanter og onkler, bestemor og bestefar er alle varmt velkomne i
fellesskapet!
Datoene for høstens familiefredager:
29.09., 27.10. og 24.11. Familiefredag driftes på dugnad. Vi trenger stadig nye hender
som kan hjelpe. Har du lyst til å være med
og hjelpe oss på kjøkkenet og vaske opp?
Eller kanskje du er god på hobbyaktiviteter,
ønsker å bake en kake, synge, eller holde
andakt? Ta kontakt med Jenny kateket på
Kirkekontoret om du ønsker å bidra! E-post:
jenny.marie.aagedal@as.kommune.no, tlf.:
64 96 23 44.

Nytt av året er at Klubben og Ten Sing skal
samles i Arbeidskirken på samme dag –
fredager. Det gjør at vi kan samarbeide om
enkelte prosjekter, ha felles andakt og lek,
i tillegg til å dyrke det som er særegent ved
hver av enhetene. Vi gleder oss til et nytt
kreativt semester, både på musikkfronten
og på den sosiale delen.

Klubben

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

Ås Ten Sing

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

Kroer TriangelKlubb
starter 14. september

Triangelklubben i Kroer er for barn i 3.–7.
klasse. Vi holder til på Kroer Samfunnshus
annenhver torsdag kl. 18–20. Detaljert program i neste nummer.

Ås Ten Sing. Foto: Aina Bjørnereim
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter
KRIK starter 15. oktober

Kristen idrettskontakt (KRIK) i Ås er en
forening for idrettsglade ungdommer i
alderen 13–19 år som ønsker å ha et kristent treffested. Vi samles annenhver søndag
kl. 19–21 i gymsalen på Åsgård skole.
Aktivitetene er uhøytidelig idrettslek og
ballaktiviteter. Vi drar også på turer, og
deltar i enkelte cuper. Kunne du tenke deg
å få litt mosjon annenhver søndag i et godt
fellesskap? Velkommen på KRIK!

MILK, mini-leder-kurs for fjorårs
konfirmanter

Hvert år er det noen konfirmanter som
ønsker å fortsatt være en del av ungdomsmiljøet, og være med som hjelpeledere på
neste års konfirmantleir. Derfor arrangerer
vi mini-leder-kurs. Et kurs for å bli bedre
kjent med seg selv, med hverandre og med
Gud. Hva vil det si å være en god leder?
Vi fortsetter med vårt gode samarbeid med
Nordby og Vestby, med både felles samlinger og leir. Oppstart er i november. Årets
konfirmanter får informasjon.
Velkommen til å begynne i

Ås barne- og ungdomskantori,
oppstart mandag 28. august

Første øving i Ås barne- og ungdoms
kantori er mandag 28. august kl. 17 i Ås
arbeidskirke. Koret er for barn fra 1. klasse
og oppover til og med ungdomstrinnet,
med egne opplegg for barn og ungdommer.
Mandagsøvelsene i Arbeidskirka varer fra
kl. 17 til kl. 19. Vi er opptatt av:
• Sangteknikk.
• Innøving av sanger i forskjellige stilarter.
• I løpet av semesteret øver vi inn et
syngespill.
• Opptredener er viktig for å utvikle koret.
10

Det siste året har koret sunget i bryllup, på
Oscarsborg, deltatt på UKM, vært med på
kammeropera, og sunget i Ås kirke og Ås
arbeidskirke. Semesteravgift: kr 200.
Kontakt Anne Christine og Jostein Grolid,
tlf.: 41 28 70 55. Se også nettsiden vår på
www.kirken.no/as.

Barne- og ungdomskantoriet under årets ÅsMart’n
11. juni. På scenen er også ungdomsdirigent i koret,
Ellen Alnes Nygård. Jostein og Anne Christine
Grolid med piano og fløyte helt til høgre. Foto:
Erling Fløistad

Trosopplæringen

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

Utdeling av 4-årsbok og 4-årsklubb

24. september er det høsttakkefest i både Ås arbeidskirke
og i Kroer kirke. Under begge
gudstjenestene blir det utdeling av «Min kirkebok» til
alle 4-åringer. De inviteres også til å være
med på en 4-årsklubb i tilknytning til denne
gudstjenesten. Invitasjon kommer i posten.
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Det skjer i Kroer
Kirkerottene og Viggo i tårnet
– teaterforestilling for barn

Søndag 29. oktober kl. 14.00 får vi besøk
av kirkerottene i Ås arbeidskirke! Vi får
også møte Viggo i tårnet og Kari prest som
forteller historien om Sakkeus. Bli med på
en herlig forestilling om det å kjenne seg
god nok i seg selv. Teaterstykket er særlig
tilrettelagt for barn mellom tre og seks
år, men morsomt for både yngre og eldre.
4- og 5-åringer får invitasjon i posten.
Gratis inngang.

LYS VÅKEN
for 11-åringer

Natt til 1. søndag i advent (3. desember)
inviteres årets 11-åringer til overnatting
i Ås arbeidskirke. Dette er felles for alle
11-åringene i hele kommunen. Sammen
skal vi leke, bli kjent med hverandre og
med kirken, lære en sang og ha det moro!
Søndag feirer vi gudstjeneste i Ås kirke kl.
11. Sett av helgen allerede nå! Invitasjon
kommer i posten.

Velkommen til Babysang 13. oktober

Ås og Kroer menigheter arrangerer Babysang på Ås menighetshus, med oppstart
fredag 13. oktober kl. 11–13. Det går over
fem fredager. Målgruppe: foreldre med
barn fra 0 til 1 år. Prisen er kr 300 inklu
dert lunsj. Påmelding sendes med e-post til:
linda.janson-haddal@as.kommune.no. Se
også s. 12, om Babysang i Nordby.

KroerFestival 2017
KroerFestival 2017 går av stabelen helgen
lørdag 23. og søndag 24. september. Dette
er et nytt samarbeidstiltak mellom Vel,
Skole og Kirke i Kroer, med KroerTrianglet
som arrangør. Kroer er en liten bygd, men
rommer flere gode og kreative ressurser
enn du kanskje aner! Festivalen vil forsøke
å vise mangfoldet og invitere til samarbeid
og felleskap. Her er programmet i grove
trekk:
Lørdag ettermiddag: Næringsliv, lag og
foreninger presenterer seg med kåserier,
utstillinger og aktiviteter i og ved Kroer
Samfunnshus. Ca. 30 enheter har meldt seg
på – foreløpig. Gratis adgang
Lørdag kveld: Tradisjonell Velfest med
allsang, trekkspill-låter og kanskje en
revysnutt. Festkomitéen sørger for bevertning til et hyggelig måltid. Bandet «Friend
ship» spiller opp til dans. Entré kr 150.
Søndag kl. 11: Høsttakkefest i Kroer
kirke, blant annet med utdeling av Min kirkebok til 4-åringene.
Følg med i Ås Avis og på Facebook
«Kroer Festivalen 2017» for mer informasjon når det nærmer seg.
Svend-Kristian Martinsen

Arrangementskomitéen, f.v.: Sigrid Hjørnegård,
Nina Gundersen, Alexander Krohg Plur, SvendKristian Martinsen, Ole Martin Garseg og Svein
Bjerke. Foto: Bonsak Hammeraas.
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 4 – 2017
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Det skjer i Nordby menighet
Konfirmasjonshelg 2. og 3.
september

I år er det hele 5 konfirmasjonsgudstje
nester i Nordby kirke, tre på lørdag 2. og to
på søndag 3. september. Se liste med fordeling av konfirmantene side 13.

Knut Helge Kråkenes Moe,
ungdomsprest i Ås fellesråd

Nordby Gospel til høsten

Kirketreff starter 07.09

Velkommen til Kirketreff i Nordby kirke
torsdager kl. 12. I kirken er det sang, musikk
og andakt, før vi spiser formiddagsmat på
Menighetssenteret. Vi avslutter kl. 13.30.
Det blir Kirketreff på følgende torsdager:
7. september, 21. september, 5. oktober, 19.
oktober, 2. november, 16. november og 30.
november. Velkommen!
Nordby menighet,
Anne-Lise Røed

Nordby Gospel starter opp med øvelsene
etter sommerferien onsdag 6. september
kl. 17.30 på Nordby Menighetssenter. I høst
satser vi på onsdager som kordag. Jeg fortsetter som dirigent.
Christian Wang

Babysang på biblioteket

Babysang-kursene våre er populære. Vi
samarbeider med Nordby bibliotek i Vinterbrosenteret. 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 Biblioteket 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! Det er også
tilbud om Babysang i Ås-Kroer, se s. 11.

Utdeling av 4-årsbok

17. september er det høsttakkefest i
Nordby kirke. Under gudstjenesten
blir det utdeling av «Min kirkebok» til alle
4-åringer. Invitasjon kommer i posten.
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Torsdag 18. mai hadde Kirketreffet i Nordby besøk
av danseaktører fra Nordby eldresenter. Det ble
svingom og cha-cha-cha! Etterpå var det mat og litt
sang. Foto: Grethe Sandvin.

Mye skal gjøres i løpet av konfirmasjonstiden. Stor takk til alle!
Årets Nordby-konfirmanter hadde sine
første undervisningstimer lørdag 21.
januar. Dagen etter ble de presentert for
menigheten i Nordby kirke. Første time
handlet om å slå opp i Bibelen og bruke
den. En kreativ oppgave for å trene på dette
var Bibel-spring, der konfirmanter løper
av gårde, mens andre forsøkte å finne rett
Bibeltekst. Det de lærte den dagen har
delvis sittet gjennom undervisninga, flere
og flere klarer å finne bibeltekstene når vi
roper ut: 1. Kor 13 eller Joh 3,16!
Flere temaer har fulgt oss, f.eks. død og
oppstandelse. Under Fasteaksjonen lærte vi
om å være medmenneske og hjelpe andre.
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Konfirmanter i Nordby menighet 2017
Hele 54 ungdommer skal konfirmeres i Nordby menighet denne høsten. De er fordelt på
fem konfirmasjonsgudstjenester i Nordby kirke 2. og 3. september. Ungdomsprest Knut
Helge Kråkenes Moe og kateket Timea Bakay Holby har vært ansvarlige for konfirmant
undervisningen i Nordby, Anette Cecilie Nylænder skal være prest på konfirmasjonsdagene.
Lørdag 2. september kl. 10

Lørdag 2. september kl. 14

Lørdag 2. september kl. 12

Søndag 3. september kl.11

Victor Magne Barfelt
Thea Lone Brendryen
Mikael Eidstumo
Elias Noah Tjøstheim Halvorsen
Ole-Marius Haukås
Tina Madikken Quasny Hexeberg
Marie Lucie Hopland
Tina Jansson
Olivia Kristanna Jørgensen
Andreas Juhani Tiainen Klarholm
Christian Haug Mikalsen
Mathias Ruud Ulfsryggen
Bjørnar Myhrer Amundsen
Kenneth Høntorp Gjerstad
Marthe Gokshol
Aksel Kliland Gundersen
Victor Søberg Hegner
Cecilie Golberg Lien
Sarah Dørre Mørk
Peder August Norløff Nystrøm
Markus Solvang Ottesen
Vilde Distad Stelander
Mathias Csuja Varberg
Jan Martin Gornravi Waruka-Karstensen
Sander Aase
Silje Aase

En stor takk går til Coop Obs Vinterbro
som har sørget for mat til konfirmantene.
Rundstykker, pålegg og annet godt har stått
klar til oss, hver gang. Mange frivillige og
foreldre har kjørt og hentet konfirmanter,
hjulpet til i undervisningen, ordnet med
matserveringen, deltatt på Fasteaksjonen og

Emilia Alfei
Robin Aleksander Ellingsen
Ida Maria Hilmarsdatter
Stefan Hjorth-Johansen
Sander Jacobsen
Daniel Hansen Kittelsaa
Marius Hofflund Larsen
Maiken Nordrerud
Iselin Strøm Reiersgård
Martine Rognmo
Charlotte Runde Skuterud
Anniken Strand

Victoria Ek
Fredrik August Flekstad Lavik
Madeleine Thun Olsen
Karoline Ødegård Thoresen
Victoria Louise Bjerknes Ustad
Victoria Elisabeth Wilhelmsen

Søndag 3. september kl. 13

Fredrik Aktmyr
Eirik Bratberg
Amanda Louise Llarena Hovdsveen
Cesar Andre Kristiansen
Nikolai Rudshaug
Lars Sørlie
Oliwia Skowron
Andrea Madeleine Tjernæs
Helene Jeanine Helgheim Aakerman

vært ledere på leiren. En stor takk til alle !
Men det er flere som må takkes, og det
er konfirmantene. Takk for spennende
samtaler og mange spørsmål! Dere har vist
interesse og vært med!
Kateket Timea Bakay Holby
Ungdomsprest Knut Helge Kråkenes Moe
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Ungdomsprest Knut Helge Kråkenes Moe takker av
Knut Helge Kråkenes Moe slutter som
ungdomsprest i Nordby og prest i Ås
Fellesrådsområde, etter 7 år i jobben. Jeg
treffer ham på kontoret i Nordby. Det ble et
hyggelig møte, men med en undertone av
vemod. Han kom hit som ung prest (29 år) i
oktober 2010 – rett etter konfirmasjonsgudstjenestene, og slutter nå 1. september – rett
før konfirmasjonsgudstjenestene!
Det er selvfølgelig konfirmantene og
ungdommene ellers ungdomspresten har
hatt mest med å gjøre. Før han drar, står
to konfirmantleirer på lista, først med
Nordby-konfirmantene, så med Ås-konfirmantene. Ungdommene vil uten tvil savne
Knut Helge. Han har ikke noe problem med
å identifisere seg med dem, og deltar med
liv og lyst i lek og spillopper. Han snakker
deres språk, og kan derfor lett kommunisere
på en enkel og forståelig måte. Jeg kjenner
godt to kjekke gutter som ble konfirmert
for noen år siden. Begge var veldig godt
fornøyde med konfirmasjonstida.
Knut Helge kommer til å savne ungdommene og miljøet i Nordby. Han har blant
annet vært bibliotekprest på Vinterbro
senteret, og deltatt på ungdomsklubben
Rudolf. Han har trivdes godt, så det er med
blandede følelser han nå rydder kontoret.
Knut Helge, kona Ingvild og barna Maia
(6 år) og Johannes (4 år) flytter til Harstad.
Der har de familie, venner og et godt nettverk. Ingvild, som er nyutdannet prest,
håper at også hun kan få jobb i byen om ikke
lenge. Sammen gleder de seg til å flytte til
et sted de kjenner fra før. Knut Helge har
fått jobb som marineprest for både rekrutter
og ansatte ved Trondenes fort og Ramsund
orlogsstasjon. Jobben omfatter også undervisning, samtaler og rådgivning. Dette blir
spennende og utfordrende! Tiden i Nordby
har gitt Knut Helge nyttig erfaring.
Hanne-Marit Kjus Pettersen
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Kateket Timea Bakay Holby (t.v.) og saksbehandler
Berit Eldor (t.h.) tar farvel med ungdomsprest Knut
Helge Kråkenes Moe. – Vi kommer til å savne deg,
Knut Helge, utbryter Timea og Berit. – Du er alltid
blid, hyggelig, positiv, hjelpsom, omsorgsfull og
super på data. Foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen

Kirkekaffe med gaver og takk

Søndag 11. juni hadde Knut Helge Kråkenes
Moe sin siste ordinære gudstjeneste i
Nordby kirke. På kirkekaffen etterpå fikk
han, i tillegg til takketaler, også overrakt bildet «Rødt hus» av Nordby-kunstneren Jan
Baker. Det var en gave fra menighetsrådet
og Ås kirkelige fellesråd. Foran huset venter en stor, tom kjerre. Kirkevergen ønsket
lykke til med flyttingen, kanskje til et rødt
hus? Kjerra lastes opp med gode vennskap,
nyttige erfaringer og mye kunnskap fra
tida i Nordby og Ås. Den keltiske reise
velsignelsen følger Knut Helge og familien:
Må din vei komme deg i møte
Vinden alltid være bak din rygg
Solens lys leke på ditt kinn
Regnet falle vennlig mot din jord
Og må Guds gode hånd
verne om deg
Til vi møtes igjen.
Astrid Holmsen Krogh,
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kirkeverge i Ås

Kristin Bremnes Gulowsen vikarprest i Nordby

Kristin Bremnes Gulowsen er tilsett som
vikarprest i Nordby. Ho starta i midten
av juli og skal vera her fram til midten av
januar. Kristin tek over ungdomsprestens
arbeidsoppgåver i Nordby, med ungdomsarbeid og trusopplæring, i tospann med
kateket Timea Bakay Holby. Men vi treff
henne også som prest under gudstenester,
gravferder og dåpsførebuing. Utpå hausten
startar ho opp arbeidet med neste års konfirmantkull. Fram til 29. september har ho
kontor ved Ås kirkekontor, men kvar torsdag er ho å treffa på Nordby kirkekontor.
Frå 1. oktober har ho fast kontor i Nordby.
Kristin er prestedotter frå Lødingen i
Ofoten prosti. Ho kjem rett frå teologi
studiet på MF, der ho var ferdig i juni. Men
ho har alt praktisert litt som prest, både som
vikar for faren i Lødingen, og i Narvik. Ås
og Nordby er den første stillinga hennar som
ferdigutdanna prest.
Skal du vera prest under årets konfirma
sjonsgudstenester i Nordby?
– Nei, de har Anette Cecilie Nylænder
ansvaret for. Men jeg er prest ved konfirmasjonsgudstjenestene i Ås og Kroer.
Kva tema i teologistudiet har interessert
deg mest?

– Jeg skrev masteroppgave om kjærlighet og erotikk som beskrivelser av Gud,
med utgangspunkt i tekster i Høgsangen
i Det gamle testamentet. Dette henger
sammen med tanken om Gud som skaper
av hele mennesker, med alt det innebærer.
I nordnorsk dagligspråk vises det forresten
ofte til Vår Herre for å forklare at noe har
skjedd, for eksempel «nu kom han med
han» (Gud kom med stormen). Jeg finner
det så vakkert når det snakkes om konkrete
og fysiske erfaringer, men med et blikk mot
himmelen. Også dette har Gud gitt oss.
Kva er viktig for deg i presterolla?
– I kirken skal folk kunne være seg selv,
og vite at det er godt nok. Som prest må jeg
skape rom for dette. Presten skal være godt
synlig i lokalsamfunnet og blir kjent med
folk i menigheten. Nett nå er det god plass
i timeplanen min. Jeg tar gjerne imot besøk
for samtaler på kontoret.
Presten er også viktig ved dåp og grav
ferd …
– De kirkelige handlingene er viktige.
Som prest er jeg med på å skape verdighet
over seremoniene. Ved dåpen er det jo som
oftest bare glede. I møte med de sørgende
hjelper presten de etterlatte med å ta avskjed
på en god måte.
Noko som har overraska deg så langt?
– Ja, faktisk. I Nordby menighet er det
en gruppe kirkegjengere som lager liste
med anbefalte salmer til gudstjenestene.
Det lover bra for kirkesangen i høst! Jeg
håper vi kan klare å støtte opp om, og oppfordre til mer av denne typen involvering.
Gudstjenesten er et felles prosjekt, tross alt!
Ellers virker alle de jeg har møtt så langt
svært hyggelige og imøtekommende. Jeg
gleder meg til å komme skikkelig på plass
i Nordby.
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Menighetsbladets grønne spalte
Ås Bygdekvinnelag
Nå er det snart høst, og da stiller bygdekvinnene opp for å pynte bygdas kirker til høsttakkefest. Laget vårt har 63 medlemmer
og er en del av Norges Bygdekvinnelag.
Vi har fokus på primærnæringene, aktivt
bygdemiljø, miljøspørsmål, solidaritet og
bærekraftig matproduksjon.
På en åpen Facebook-side informerer vi
om arbeidet. Vi holder åpne møter, samarbeider med andre organisasjoner og støtter
opp med frivillig arbeid. Arbeidsområder:
• Å være en inspirator og pådriver for gode
kvinneliv og aktive lokalmiljø.
• Matkultur, tar vare på tradisjoner og
skaper nye.
• Årlige aksjoner, blant annet for å hindre
at spisbar mat blir kastet. Se Facebookgruppa «Akershus bygdekvinnelag Vinn
over svinn».
• Formidle viktigheten av norsk matproduksjon for matsikkerhet, levende
bygder og kulturlandskap.
• Samlingspunkt for et åpent og inkluderende fellesskap.

Ås arbeidskirkes venner
Jeg har startet Ås arbeidskirkes venner
og utfordrer deg til å være med. Kirke ble
bygget ved hjelp av frivillig innsats i 1985.
Siden har den blitt drevet av frivillighet.
Arbeidskirken betyr mye for mange i Ås.
Barn, unge og voksne fyller kirken med
aktiviteter og samlinger de fleste dagene
i uka. Bygningsteknisk er kirken av høy
kvalitet, men selv gode byggverk trenger
vedlikehold og fornyelser. Mye har vært
gjort de siste årene ved hjelp av gaver. Vi
har også lånt en million kroner til gode betingelser, men lånet skal betjenes.
16

• Bistandsarbeid, blant annet i Mosambik
der vi støtter et prosjekt hos kvinner som
dyrker nøtter.
Mat fra ville vekster
Bli kjent med det rike mangfoldet av ville
vekster i norsk natur! Å høste av lokale
ressurser er positivt for miljøet, og øker
nærheten til naturen. For eksempel brenneslesuppe. Du trenger: 1 liten løk, 2 fedd
hvitløk, 2 ss smør og 1 liter brennesleblader
fra unge skudd. Bruk hansker når du jobber
med nesle. Skyll den i kaldt vann. Fres løk
og hvitløk med smør i en kasserolle. Rør
inn bladene når løken er blank og mør. Fres
videre under omrøring til bladene har falt
sammen. Tilsett 6 dl mild kyllingkraft eller
buljong. Kok opp og la suppen putre i 5–10
minutter. Kjør den jevn med en stavmikser.
Tilsett 1 dl fløte, kok opp på nytt og smak
til med salt og pepper. Kokt egg er godt
tilbehør.
Styret i Ås Bygdekvinnelag

s rbeidskirke

Loppemarked

Ås menighet betaler leie for bruk av
kirken. Det årlige loppemarkedet gir også
et verdifullt tilskudd. Kirken leies ut til
selskaper, kurs, minnesamvær og andre
aktiviteter. Men til tross for høy aktivitet og
god utleie, er inntektene for lave til å dekke
framtidige behov for drift og vedlikehold.
Her kommer Ås arbeidskirkes venner inn.
Jeg utfordrer deg til å legge én hundrelapp
som fast månedlig trekk fra kontoen din til
Ås arbeidskirke. Det er et lite beløp, for jeg
vil at vi skal bli mange, veldig mange som
er med på dette. «Mange bekker små gjør
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en stor å», sier ordtaket, og det er nettopp
er moderne og vi har nytt kvalitetsservise
slik
Vildet
duskal
bli være.
med i Arbeidskirkens venner?med glass på stett til 100 gjester.
Om
du
er
med, får du et eierforhold til
Vil du være med? Flott! Fyll ut svarkuTil tross for høy aktivitet og god utleie, ser vi at vi ikke klarer å få nok penger inn til å ivareta
kirken.
Som
fast
giver
får
du
25
%
rabatt
på
pongen
og send denogtilher
daglige
leder
alle utgiftene som trengs for å vedlikeholde og drifte Ås arbeidskirke,
kommer
Ås i Ås
leie,
og du kan få
skattefradrag
på tenkte
alt du gir.
arbeidskirke,
Linda
Janson–Haddal (PostArbeidskirkes
venner
inn. Kan du
deg å støtte
driften av Ås
arbeidskirke?
Arbeidskirken er et førsteklasses selskapsboks 224, 1431 Ås). Dersom du har spørsOrdningen
bygger
i hovedsak mål,
på AvtaleGiro
som erringe
en enkel,
sikker
lokale.
Her med
kan givertjeneste
du feire dåp,
konfirmakan du gjerne
henne
ellerog
sende
rimelig måte å gi gaver på både for giver og mottaker. Gir du gaven over AvtaleGiro har du
sjon, bryllup, jubileum, fødselsdagsfester
en e-post: tlf.: 64 96 23 47, e-post:
en god oversikt, og dersom du ønsker å stoppe betalingen er en melding til banken alt som
ogskal
barneselskap.
Vi har
uteareal til får bedre
linda.janson-haddal@as.kommune.no.
til. Vi sparer også
myestort
på administrasjon,
oversikt og en forutsigbar økonomi.
Børresen
forskjellige
og aktiviteter.
Kjøkkenetkan bruke vanlig giro, og bes evt. omGeorg
Givere somleker
ikke ønsker
å bruke AvtaleGiro
å oppgi
Ås arbeidskirkes venner

hvor mange giroblanketter de vil ha tilsendt.

Slik kommer du i gang: Fyll ut svarkupongen. Av sikkerhetshensyn ber banken om at du oppgir en maksimal
beløpsgrense pr. trekk, men du vil bare bli trukket for det gavebeløpet du har oppgitt. Ta gjerne høyde for at
du senere vil ønske å heve ditt terminvise gavebeløp slik at du – hvis det skulle bli aktuelt – ikke behøver å
fylle ut ny svarkupong. Hvis feltet er åpent, settes beløpsgrensen til det dobbelte av terminbeløpet.
Ditt fødselsnummer må med, hvis du ønsker skattefradrag. Firmaer kan også få skattefradrag. Maksimalt
skattefritt gavebeløp i kalenderåret er kr 25000,- (tilsv. kr 2083 pr. mnd.), minimum kr 500,- pr. år.
Send eller lever svarkupongen i undertegnet stand i lukket konvolutt til menigheten. Hvis du er med i
givertjenesten allerede overfører du på vanlig måte inntil du får beskjed om at avtalegiro-ordningen trer i kraft.
Om du har spørsmål, kontakt Linda Janson-Haddal på Ås kirkekontor, tlf.: 64 96 23 47 eller e-post:
linda.janson-haddal@as.kommune.no.

Svarkupong
Jeg vil bli medlem i Arbeidskirkens venner og gi kr.

Jeg ønsker skattefradrag, mitt fødselsnummer er

For firma / bedrifter skrives organisasjonsnummer:

Mottakers konto:
5010.07.11106

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer

(Må være samme som gavebeløp eller høyere)
Navn______________________________________________

Adresse_________________________________
Postnr/sted_____________________________________

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden

X Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen.
(Menigheten sparer bankgebyr).

Sted ___________

Jeg ønsker å få tilsendt giroer i posten istedenfor å benytte
AvtaleGiro (mer kostbart for menigheten).
Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om
følgende: Når du støtter oss, vil vi oppbevare informasjon om at
du har gitt, og gjør oppmerksom på at du i fremtiden kan komme
til å motta materiell fra oss. Vi vil ikke utlevere ditt navn og
adresse til andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige
myndigheter, for eksempel skatteetaten vedrørende eventuelt
skattefradrag.

Beløpsgrense pr. trekk _____________

Jeg ønsker å benytte
Mottaker:
Ås menighet

_100,- pr. måned_____

Dato ___________

KID (fylles ut av menigheten)

E-post/tlf ____________________________________

Underskrift ____________________________
Avtalen sendes/leveres i lukket konvolutt til

Ås menighet

Postboks 224, 1431 Ås
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Reformasjonsmarkeringen i Ås
Høsten 2017 skal det markeres at det er
500 år siden den lutherske reformasjonen
startet, da Martin Luther slo opp sine teser
på slottskirkedøren i Wittenberg den 31.
oktober 1517. Kirkerådet har berammet
fire gudstjenester i løpet av høsten som
Reformasjonsgudstjenester, med ulike tema
knyttet til Nåde. Her i Ås, Nordby og Kroer
ser vi fram til spennende gudstjenester med
noen av de beste fagpersoner og formidlere
vi kan tenke oss. Vi arrangerer dessuten
halvannen «Reformasjonsuke» med mye
spennende på gang for alle aldersgrupper!
Det blir laget en egen informasjonsfolder
og programmet legges ut på nettsidene og
sosiale media. Program ut oktober:
Søndag 27. august kl. 11
Gudstjeneste i Nordby kirke ved professor
ved Menighetsfakultetet, Jan Olav Henriksen og spesialprest Sigurd A. Bakke. Tema:
Nåden alene.
Søndag 17. september kl. 11
Gudstjeneste i Ås kirke ved prest, salme
dikter og kommunikasjonssjef ved Diakon
hjemmet Sindre Skeie, kantorene Jostein og
Anne Christine Pittet Grolid, Ås kirkekor og
Ås barne- og ungdomskantori. Syngespillet
«En borg av håp», skrevet og komponert av
Sindre Skeie, blir framført i gudstjenesten.
Tema: Skaperverket er ikke til salgs.
Søndag 15. oktober kl. 11
Gudstjeneste i Ås kirke ved prest, kirkehistoriker og fagsjef i Presteforeningen
Per Kristian Aschim, kantor Jostein Grolid
og Moss Frimurer Sangforening. Tema:
«Frelsen er ikke til salgs».
Tirsdag 17. oktober kl. 19.30
Ås kirkeakademi i Ås kulturhus. Per Kristian Aschim holder foredrag: «Luther – for
vår tid?» Etter 500 år spør vi: Har Luther
18

noe å si kirken og samfunnet i
vår tid? Hvilke forbindelser er
det mellom Luther og oss? Per
Kristian Aschim er rådgiver
i Presteforeningen og har tidligere vært på
Menighetsfakultetet og i Kirkerådet. Sammen med Tarald Rasmussen har han redigert studieboken «Reformasjon nå. Luther
som utfordring og ressurs for Den norske
kirke», Eide forlag (2016).
Tirsdag 24. oktober kl. 19
Ås kulturhus, Ås kinoteater: Teatergruppa
Ryfylke Livsgnist framfører «Luther med
latter» – 500 år på 100 minutter. Fire
formidlere er både historiefortellere og
musikere som går ut og inn av de ulike hendelser og hundreår. Forestillingen er basert
på historiske fakta, humoristiske vinklinger
og musikalsk troverdighet. Pris: kr 200
fram til 15.09, deretter kr 250. Billetter:
www.askulturhus.no. Arr: Ås menighetsråd.
Torsdag 26. oktober kl. 10–16
Dugnad i Ås arbeidskirke med baking og
snekring av slottskirkedører til bruk under
gudstjenesten 29.10 og ved åpne kirker
på Reformasjonsdagen. Det skal bakes
«Lutherkjeks» i former kjøpt i Wittenberg,
og monteres/tilpasses «Slottskirkedører».
Påfyllingstime midt på dagen, der alle spiser
medbragt matpakke. Vi stiller med kaffe, te,
saft og frukt. Vi får inspirasjon og musika
lske toner. Har du lyst å bli med på denne
dugnadsdagen? Meld deg på til Gro Elin
Vinnes Tutturen på Kirkekontoret, e-post:
groelinvinnes.tutturen@as.kommune.no,
eller tlf.: 959 30 880.
Søndag 29. oktober kl. 11
Fellesgudstjeneste i Ås kirke. 500-årsmarkering for reformasjonen. Jan Kay Krystad
blir innsatt som sokneprest for hele Ås. Etter
gudstjenesten blir det velkomstkirkekaffe.
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Reformasjonsdagen, 31. oktober
Følgende kirker er åpne hele dagen: Kroer
kirke, Ås kirke og Ås arbeidskirke. Skoleklasser blir invitert. Alle kan besøke kirken,
henge opp «teser» på «slottskirkedører»
og nyte «Lutherkjeks» med en kopp kaffe/
saft, fargelegge en «Lutherrose» og lære
om symbolene i denne rosen. Leting etter
kirkerommets Lutherske preg.

Diakoni
Kamp for rettferdighet

Diakonien, kirkens omsorgsarbeid, består
av fire arbeidsområder*: Nestekjærlighet,
inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Disse er
nært knyttet til hverandre. Likevel er det
nyttig å se nærmere på dem hver for seg.
I nr. 2–2017 skrev jeg om inkluderende
fellesskap. Her vender vi oppmerksomheten mot «Kamp for rettferdighet».
Rettferdighet opptar de fleste. Urettferdig er et ord barn tidlig bruker når verden
går imot dem. Da er ordet ikke alltid dekkende! Men vi setter rettferdigheten høyt.
Det er viktig å kjempe for rettferdighet og
mot urett. «Du skal ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer deg selv!» skrev
Arnulf Øverland**. Alle mennesker har rett
til å leve menneskeverdige liv. Som kristne
tror vi at alle er skapt i Guds bilde og er like
mye verdt. «Det dere gjorde mot én av disse
mine minste søsken, har dere gjort mot
meg» (Matt 25, 40), sa Jesus, og også «Alt
dere vil at andre skal gjøre mot dere, det
skal også dere gjøre mot dem» (Matt 7,12).
Kirken kan ikke stille seg likegyldig
overfor mennesker som kjemper for livet og
for grunnleggende rettigheter. Som kirke
er vi utfordret til å arbeide med rettferdighet og menneskerettigheter, både globalt
og lokalt. Dette må gi seg utslag i at kirke
og menighet engasjerer seg i rettferdig
fordeling av verdens ressurser, og står opp

31. oktober kl. 19
Ås arbeidskirke. Salmekveld med Luthersalmer. Ås menighet, Håkon Andersen og
Thorolf Jakobsen
Reformasjon i november
02.11: Olav Fykse Tveit. 19.11: Helga Haugland Byfuglien. 19.11: Lisa Weldehanna.
Se neste nummer!

Hege E. Fagermoen,
prost i Søndre Follo

for mennesker som får sitt menneskeverd
krenket.
Alt for ofte har Kirken stilt seg på
urettferdige makthaveres side eller tiet om
overgrep, begrunnet med at Kirkens oppgave utelukkende er knyttet til de åndelige
spørsmål. Det er riktig at Kirken ikke skal
drive partipolitikk, men som etterfølgere
av Jesus, er den forpliktet til å stå opp for
de som lider og blir behandlet urettferdig.
Dette innebærer at Kirken til tider må bli
politisk. Profetene i Det gamle testamente
påpekte mange ganger urett. På samme
måte har mange som kjempet mot undertrykkelse og diktatur, vært inspirert av sin
kristne tro: Martin Luther King, Desmond
Tutu, ja store deler av anti-apartheidbevegelsen, Dietrich Bonhoeffer og motstandsbevegelsen i DDR på slutten av 80-tallet.
Her i landet var Kirken et tydelig talerør
mot den tyske okkupasjonen.
Felles for disse er et menneskesyn som
betrakter alle mennesker som likeverdige
og skapt i Guds bilde. Dette motiverte dem
til å kjempe mot systemer og strukturer
som undertrykker mennesker. På samme
måte er dagens Kirke kalt til å stå opp mot
urett og krenkelse av menneskeverdet.

Atle Eikeland,
prostidiakon Søndre Follo
*Plan for Diakoni i Den norske kirke. ** Arnulf
Øverland i diktet «Du må ikke sove». Den røde
front. Tiden norsk forlag (1937).
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Ås menighets misjonsprosjekt

Holder kirkeledelsen i ørene
Vi traff alle de fem norske Etiopia-misjo
nærene på NMS’ generalforsamling i juli.
Her er et glimt fra misjonær Marit Breens
nyeste rapport:
De fire på bildet til høyre utgjør ei
gruppe som har jobbet sammen siden i fjor
for å fremme kvinners posisjon og stilling
i Aira-synoden i Vest-Etiopia. Gruppa er
en del av Women Empowerment-prosjektet
i synoden. Hver synode i kirken arbeider
med kvinners stilling og posisjon, ut fra et
felles program (Gender Guideline).
Følgende viktige punkter kan nevnes:
• Øke kvinners representasjon i beslutningsorgan.
• Øke kvinners mulighet for utdannelse.
• Styrke kvinnedepartementet i synoden.
• Bekjempe tradisjoner og praksiser som
er skadelige for kvinner.
• Bedre reproduktiv helse og bekjempelse
av HIV/AIDS.
• Bedre inntektsmuligheter for kvinner.
Fine planer kan fort ende på hylla og samle
støv. Men ikke her! Gruppa er nøye utvalgt
for dette arbeidet. Oppgaven er å holde sin
egen synode i ørene når det gjelder like
stilling. De «pusher» og følger opp, slik at
det som er vedtatt, blir gjennomført i praksis og fører til forandring. Nettopp nå prio
riteres spørsmålet om kvinners representasjon. Uten kvinner i beslutningsorganene vil
det meste forbli slik det alltid har vært.
Sylvi Haldorsen

Arbeidsgruppa for likestilling i Aira. F.v.: leder
for kvinnedepartementet Almaz Abdeta, leder for
avdeling for teologi og misjon Nagase Siyum, pro
sjektleder Yemanesh Fikadu og visegeneralsekretær
Endalew Mankir. Foto: Marit Breen.

Møter i Misjonsforum
høsten 2017
Etiopia: landet og Ås menighets misjonsprosjekt er hovedtema denne høsten.
Møtene holdes i Ås menighetshus kl. 18 på
følgende dager:
• Mandag 4. september.
• Søndag 1. oktober.
• Søndag 5. november.
• Søndag 3. desember.

Sylvi Haldorsen
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Velkommen til å begynne i Ås kirkekor!

Første øvelse dette semesteret er torsdag
24. august kl. 19 i Ås kirke.
Det siste året har koret feiret 50-års
jubileum og kirkejubileum! Koret har deltatt på mange gudstjenester og konserter,
vært «operakor» og sunget på Oscarsborg.
Høstens største løft er å være med på det

fantastiske verket «Messias» av Händel 18.
(Ås) og 19. november (Kragerø).
I tillegg skal vi synge med Magnolia
Jazzband, delta på innsettelse av ny sokneprest og dra på kortur til York. For spørsmål: kontakt dirigent Jostein Grolid, e-post:
jostein.grolid@as.kommune.no
Jostein Grolid,
kantor i Ås

Åpen kirke i Ås

Vi klarte å gjennomføre åpen kirke i Ås
i juli. Takk til alle dere som var med som
vakter og vaktmestere! Opptellinga viser at
305 besøkende var innom.

Ragnhild Skiaker (t.h.) og Hanne-Marit Kjus Petter
sen (t.v.) fikk besøk av en blid, syklende turist fra
Polen. Dessverre fikk vi ikke notert navnet hans.
Foto: Gudbrand Skiaker.

Åshild Utvik og Torvald Sørbø ved et vaktskifte.
Torvald er ny kirkevakt dette året. Åshild har vært
med i flere år. Begge synes dette er en hyggelig og
meningsfull frivillig tjeneste, som de gjerne fortset
ter med. Foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen.
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Er du kjent i Ås?
Oppgava i juni-nummeret fanget ikke
Ås-folkets oppmerksomhet, med bare to
innsendte svar. Men for redaksjonen ble
løsningen på gåta spennende! Vi mente
lenge at Torstein Furnes var inne på det
rette. Han skrev: «… adressen til det hvite
to-etasjes huset øverst til venstre på bildet

er Gamleveien 9.» Men så kom vi i stuss,
søkte på kart og måtte ut på hele to befarin
ger! Etter grundig kildekritikk viste det seg
at argumentene til e-post-aliaset «Garbage
truck driver» ikke lot seg gjendrive. Denne
yrkesgruppa har jo umåtelig god oversikt
over hus og hytter, og vet nok ett og annet
om folkene som bor der også. William
Jørgen Koren skriver nemlig: «Huset helt i
bakgrunnen med sort takstein og loftskarnapp, har husnummer 4. Dette er en del av
en større eiendom med adresse Vardeveien
4.» På kartet har huset adresse Vardeveien
4A. Menighetsbladet sender sine beste
gratulasjoner til William Jørgen. Velkommen til å delta videre!
Ny oppgave passer best for turgåere og
skogstravere. Hvor i Ås ligger dette byggverket? Send svaret til as.menblad@online.no.
Ekstra-poeng gis til dem som kan fortelle
historien om dette byggeriet!
Redaksjonen. Foto: Jon Kr. Øiestad

Løsning på forrige oppgave: Bildet ble tatt utenfor
menighetshuset. Det hvite, toetasjes huset øverst til
venstre på bildet har adrese Vardeveien 4A.
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Møte på Ås menighetshus

Quiz

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
har følgjande møte på Ås menighetshus:
• Søndag 27. august kl. 18: Talar: Odd Åge
Ågedal.
• Torsdag 14. september kl. 19: Mongoliamøte saman med Laget på Samfunnet.
Talar: Hans Arne Sanna.
• Søndag 17. september kl. 18: Møte. Talar:
Rolf Kristian Skaar.
• Søndag 24. september kl. 18: Møte.
Talar: Aud Elin Hoaas.
• Søndag 8. oktober kl. 18: Møte. Talar:
Hans Jakob Moldekleiv.
• Søndag 15. oktober kl. 18: Møte. Talar:
Olaf Holm.
• Søndag 22. oktober kl. 18: Samtalemøte.
• Søndag 29. oktober kl. 18: Møte. Talar:
Olav Straume.

1. Mellom hvilke to elver lå oldtidsriket
Mesopotamia?

Trygve Gjedrem

Lions Kulturdagene i Ås
Søndag 15.10. i Ås kirke: Kulturkonserten for unge.
Torsdag 19.10 i Ås kirke: Ås og Vestby musikkorps.
Søndag 23.10. i Ås kirke: Konsert med Magnolia
Jazzband, Kirkekoret og Hege E. Fagermoen.

2. Hvem var Elisabeth i NT mor til?
3. Hvilken av disse veiene i Ås ligger ikke
på Moer? a) Askeveien, b) Granveien, c)
Dr. Sødringsvei, d) Lyngveien, e) Briskeveien.
4. Jesu morsmål var arameisk, ikke
hebraisk som mange tror. I hvilket land
finner vi fremdeles noen landsbyer hvor
dette er morsmålet, og med samme dialektform som Jesus snakket?
5. Hvem har skrevet sangen «Bysommer»?
6. Hvor mange ringer skal du kaste i
ringspill?
7. Hva slags melk ble mozzarellaosten
opprinnelig laget av?
8. Hvilken sommerblomst kalles også morgenfrue?
9. Hvem komponerte operaen Fidelio?
10. Hvem skrev teksten til salmen «Herre
Gud ditt dyre navn og ære»?

Quizmester: Atle Eikeland
Svarene finner du på side 25

www.asbank.no
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Diakoniutvalget i Ås, Kroer og Nordby i høst
Kirkeskyss:
Har
særlige
vansker
med å komme deg til kirke? Ring
Diakoniutvalget
på
forhånd
(tlf.:
950 04 667), innen fredag før den aktuelle
søndagsgudstjenesten. Oppstart 14.08.
Andakter på Moer sykehjem: Fredager kl.
11–11.30. En gruppe medarbeidere hjelper
til slik at beboere kommer seg til andaktene
og treffene. Koordinator: Gro Mette Rønningen, tlf.: 971 76 023.
Åpent hus starter 23.08. Møte hver onsdag
11–13 på Ås menighetshus. Vi har hyggelig
samvær, andakt, praktfull og sunn lunsj, og
kulturelt innslag. Åpent hus er selvdrevet
med grupper for kjøkken og ledelse. Koordinator: Ingrid Krag-Rønne, tlf.: 478 56 929.
Kirketreff i Nordby: Møte annenhver torsdag kl. 12–13.30. Oppstart: 07.09 (se eget
oppslag). Det er sang, musikk og andakt
i Nordby kirke, fulgt av formiddagsmat i
Menighetssenteret. Koordinator: AnneLise Røed, Tlf.: 951 02 080.
Middag for beboerne i Dr. Sødrings vei 8
og 10. Vi møtes annenhver torsdag kl. 13
i Dr. Sødrings vei 8. Oppstart: 24.08. Våre
medarbeidere forbereder og serverer. Taffelmusikk hører med. Koordinator: Tora
Sellevold Roberts, tlf.: 414 46 643.

Diakoniutvalget
Takk til Astrid Rangøy Moe for en aktiv
tid i Diakoniutvalget. Hun sluttet nå nylig.
I høst skal utvalget ha møter på følgende
datoer: 19.09., 17.10. og 21.11. Utvalget
består nå av:
Terje Sørhaug, leder
Eija M. Lampinen Bakken
Bente Haukalid Jønvik, Nordby MR
Gro Mette Rønningen, Ås MR
Helge Skinnes, Kroer MR
Odd Henning Unhjem
Atle Eikeland, prostidiakon
Terje Sørhaug
Invitasjon til diakonitreff
Lørdag 21. oktober kl. 9.30–15 arrangeres
det diakonitreff i Jessheim kirke. Tema:
Tøff kjærlighet i et inkluderende fellesskap.
Bidragsytere: Narges Pourzia (leder for
flyktningetjenesten i Rælingen kommune),
Arild Torgersen (utdannet vernepleier med
videreutdanning i rus og avhengighet) og
biskop Atle Sommerfeldt. Vår prostidiakon,
Atle Eikeland, skal lede paneldebatt om
inkluderende kirke. Foredrag, erfarings
utveksling, nattverdsgudstjeneste og panel
samtale. Målgruppe: Alle som arbeider
med frivillighet og inkluderende felleskap
i Borg bispedømme. Diakoniutvalgene er
særlig invitert. Pris: kr 100. Interesserte kan
kontakte Atle Eikeland på Ås kirkekontor.

Hyggekvelder i Dr. Sødrings vei 8 kl. 18:
• 25.09.: Tormod Hjermundrud deltar.
• 23.10.: Tea Time.
• 27.11.: Adventprogram.
Besøksvenner: Dette er en løpende akti
vitet, et tilbud med et fokus på ufrivillig
ensomme. Koordinator: Helge Skinnes, tlf.:
954 27 943.
24

God stemning på Åpent Hus’ sommerfest 26. juli.
Foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen.
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Tro og Lys i Follo

Tro og Lys her i landet startet i 1990 i Follo.
Det er nå grupper i Oslo, Follo, Modum,
Lillesand, Mandal, Ål, Kongsvinger, Nedre
Eiker. Hammerfest og Bø. Gruppene er
økumeniske, åpne for mennesker fra ulike
kirkesamfunn, men også for mennesker
som ikke har noen synlig kirketilhørighet.
Gruppene består av utviklingshemmede,
deres familier og venner.
Vårt fellesskap
særlig tilrettelagt for
Service-sidene
(forslag,er
3 linjer):
mennesker med særlige behov, men er et
godt sted- åDAME/HERRE
være for alle typer mennesker. Vi
FRISØRER
møtes på lørdager i Ås arbeidskirke i tiden
Galleriet
Frisør
14–16.30.
To søndager i året gjennomfører
Ås
kvartal,
29
vi Tro ogRådhusplassen
Lys gudstjeneste
kl. 11, vekselvis
www.Galleriet-frisor.no 64 94 42 00
i Ski nye kirke og Ås arbeidskirke.
Vi er et fellesskap som prøver å ta vare
Rubrikkannonse:
på hele mennesket – inkludert det åndelige.
Vi deler hverdagshistorier, synger de kjente
Mal:

sangene våre og lærer oss nye. Vi spiser
sammen, feirer bursdager, og det beste av
alt: Vi feirer gudstjeneste sammen som
en avslutning på fellesskapet. Vi får hjelp
av faste prester, prostidiakonen i Søndre
Follo og Diakoniutvalget i Ås, Kroer og
Nordby. Vi legger stor vekt på deltakelse
i gudstjenesten, der vi bytter på å ta ulike
roller, blant annet ved å dramatisere dagens
tekst. Tror du at dette er noe som kan passe
for deg, er du hjertelig velkommen til å bli
med. Program for høsten:
• Lørdag 2. september kl. 14 i Ås
arbeidskirke.
• Søndag 1. oktober kl. 12: Gla’søndag på
Slora – Sørmarkskapellet.
• Søndag 19. november kl. 11: Tro og Lysgudstjeneste i Ski nye kirke.
• Lørdag 9. desember kl. 14: Julevandring
i Ås arbeidskirke.
Marit Rauset,
leder for Tro og Lys Follo

Bildet til høyre: Åpent hus’ sommertur 7. juni gikk
til Hellige Trifon ortodokse kloster i Skrukkelia i
Hurdal. Samling utenfor porten til klosteret. Arki
mandritt fader Johannes orienterer. Til venstre ser
vi kirken i tradisjonell stil. Foto: Terje Sørhaug

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

Fasit til Quiz på side 23:
1. Eufrat og Tigris. 2. Johannes døperen. 3. d)
Lyngveien. 4. Syria. 5. Lillebjørn Nilsen. 6. 5.
7. Bøffelmelk. 8. Ringblomst. 9. Ludwig van
Beethoven. 10. Petter Dass.
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Postkassa
– brev til Menighetsbladet

En kirke i strid med seg selv?
Øystein Johnson hadde en meningsytring i
forrige nummer av Menighetsbladet (s.22),
hvor han blant annet hevder at Den norske
kirke er i strid med seg selv i saken om
vigselsliturgi. Vi finner det derfor riktig å
påpeke at Den norske kirke aksepterer at
det er ulike syn, og alle parter står fritt til å
hevde sitt.
En slik åpenhet har lang tradisjon i
kirken, så vi betrakter ikke dette som kirke
splittende. Vi kan, i kjærlighet, uansett syn,
be sammen og feire nattverd sammen og
frimodig forkynne Det Glade Budskap.
Olav Aardalsbakke,
leder Nordby menighetsråd
Svend Kristian Martinsen,
leder Kroer menighetsråd
Halvor Aarrestad, leder Ås menighetsråd

s rbeidskirke

Loppemarked
Stort utvalg av alle slags lopper, godt sortert! Egne avdelinger for: klær, sko, møbler,
bøker, kunst, leker, sport, elektrisk, kjøkken, hagesaker, ting og tang.
Lørdag kl. 12 blir det auksjon over utvalgte godbiter fra flere avdelinger.
Inne er det kafé med kaker, vafler, kaffe,
pølser og brus, og god plass til å sitte ned og
ta en prat med andre loppekunder.
Utafor kirka er det hamburgergrill. Ta
middagen der, og fortsett jakten helt fram
til stengetid.
Det blir mottak av sorterte lopper ved Ås
arbeidskirke, fra mandag 21.08. til onsdag
23.08, kl. 18–21.
Husk at en god loppe gleder mange:
Giveren blir glad! Mottakeren blir glad! Og
kjøperen blir glad! Bli med og gjør årets
loppemarked til «the best loppemarked
ever!»
Mere leker og sykler
Årets marked gir større plass til leker, og
ikke minst, et mye større utvalg i godt
brukte sykler. Mange av syklene har også
fått overhaling av verksteggjengen før de
kommer på salg. Løp og kjøp en god gammel sykkel.
På loppemarkedet i Arbeidskirken kan
du betale med kontanter, betalingskort eller
VIPPS.
Med hilsen Loppemarkedskomitéen!

Gunder Skiaker sikrer utvalget av prima bruktsykler
til årets loppemarked. Foto: Jon Kr. Øiestad
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Lesehjørnet

Far din

Barnebok (9-12 år, men også for voksne) av
Bjørn Ingvaldsen (Gyldendal 2017)
«Far din» av Bjørn Ingvaldsen begynner
med at hovedpersonen Leo er på vei hjem
fra barneskolen, men får ikke kommet seg
inn i huset sitt. Det står mange folk utenfor,
og han ser mange politibiler. Leo spør en
nabo som står der hva det er som har skjedd.
– De har arrestert en mann. Det var ham
de nettopp kjørte bort. I politibilen, svarer
naboen. – Hvem da? spør Leo. – Far din,
svarer naboen. Og det er det denne boka
handler om. Faren til Leo er en tyv, og nå er
han kommet i fengsel.
Normal dramaturgi i bøker pleier å
innebære at det skjer en konflikt. Først står
det hva som leder opp til konflikten, og
etterpå får vi lese hvordan den løses. Denne
romanen er annerledes. Konflikten skjer på
første side, og så viser resten av boka resultatene av den. Hvordan går det egentlig med
mamma og Leo?
Leo og foreldrene bor i en liten bygd, og
de har alltid hatt det greit. Pappa har jobba
på fabrikken, og mamma har jobba deltid i
kantina. Pappa har sagt at hun trenger ikke
jobbe mer. Leo har alltid hatt de nyeste
tingene. Familien har ikke manglet noe,
men nå finner de jo ut at alt var en løgn.
Ingenting var egentlig deres. Sykkelen som
Leo fikk til bursdagen, viser seg å være
stjålet. Politiet tar den med seg, og han blir
den eneste ungen i bygda uten sykkel.
Far til Leo har stjålet fra alle i bygda,
og nå er folk sinte på ham. Men han er jo
satt i fengsel. Så de må være sure på Leo
og mammaen hans i stedet. Når de er i

butikken, nekter butikkdama dem å kjøpe
mat. På fotballtreninga vil ingen være på
lag med Leo, for far hans er en tyv. Det har
foreldrene til de andre barna sagt hjemme.
Grunnen til at jeg anbefaler for alle å
lese denne barneboka, er måten Ingvaldsen
viser hva som kan skje når en hel bygd går
imot en familie. Det river i hele kroppen din
når du leser. Alle er sinte på faren til Leo.
Men det er jo Leo også, og vi leser boka for
å se hva som er veien ut av dette raseriet.
Anbefales sterkt av barnebibliotekar
Amalie Klæbo, Ås bibliotek

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

110
112
113
64 87 19 30
64 85 16 00
815 33 300
64 97 23 00
64 94 27 70
64 96 20 00
64 96 23 40
64 97 73 90
64 96 23 30

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

Aas Bilverksted A/S, Eriksen
Langbakken 12
64 94 00 68
BILEIERE: Hvorfor ikke bruke ”nærbilverkstedet”
i bygda? Vi utfører km-service og reparasjoner
på alle bilmerker. Faste priser.
BLOMSTER OG DEKORASJONER
64 94 12 36
BYGGEVARE
MAXBO Ås
Brekkeveien 19, tlf.: 64 97 47 80, faks: 64 97 47 81
Trelast, byggevarer, dører, vinduer,
garderobe/kjøkken, maling.
FRISØRER - DAME/HERRE
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HELSE OG VELVÆRE
Salong 9, Brekkeveien 5
64 94 04 13
Fotpleie, ansiktsbehandlinger, manikyr, voksing,
massasje og akrylnegler. www.salong9.no
HÅNDVERKERE
Ås Elektriske
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

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 4 – 2017

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 Nessetveien – 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: 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: 19. september 2017
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SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Henrik Støkken Aker
Emma Tide Amdam Bang
Helge Sønneland Kingsrød
Marie Solheim Korsnes
Otilia Lilliane Sandnes Szawara (døpt i Nesodden kirke)
Alma Linnea Puente Tveit

Døpte
Oliver Brændshøi
Ellie Ottosen Borowski
Erle Oline Grimstad
William Selander Haugberg,
døpt i Melum kirke
Fillip Nøstvedt Hellerud
Jakob Thor Thomasson
Sandvik
Herman Stensrud, døpt i Raufoss kirke
Isabelle Thun-Svendsberget
Nicholas Laszlo Lillejord
Tormassy
Isabell Kristiansen Ulvatne

Døpte
Kelly Husborn

Viet
Kine Elise Søland og Øystein
Stave Larsen
Mari-Ann Strand og Finn Arne
Christoffersen
Marianne Andreassen og
Thore Aleksander Grøstad
Aina Helen Kvernstuen Syversen og Edvard Thirud
Døde
Johnny Engebretesen
Ragnar Fjørtoft
Leif Arild Grønslet
Thor Windhoel Lesteberg
Ragnhild Eugenie Ogre
Inger-Berit Olsen
Reidun Steenberg
Anners Tveitstøl
Ivar Vassli
Gunnar Kristian Fuhr Wilhelmsen
Marianne Cecilia Wisth

Viet
Marianne Solheim Birkeland
og Dennis Pedersen

Viet
Iselin Iversen Kvamme og Geir
Inge Muri Syversen
Døde
Lillian Ingebjørg Bratli
Bjarne Fagerheim
Aud Marit Ludvigsen
Inger Mathilde Myrvoll
Ingrid Marie Nordby
Ingvald Nygård
Harald Ramstad Pedersen
Kjell Annar Østbye
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������������������������

.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:
Spesialprest: Sigurd A. Bakke. Rådyrvn. 3,
1430 Ås. Tlf.: 990 15 790.
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no
Studentprest NMBU: Sigurd A. Bakke. Tlf.:
67 23 01 39. E-post: sigurd.a.bakke@nmbu.no.
Prest: Anette Cecilie Nylænder.
Tlf.: 958 62 818. E-post:
anettececilie.nylaender@as.kommune.no
Vikarprest: Kristin Bremnes Gulowsen.
Tlf.: 64 96 23 40. E-post:
kristin.gulowsen@as.kommune.no.
Sokneprest i Ås, Nordby og Kroer:
Jan Kay Krystad. (fra 01.10.).
E-post: jan.kay.krystad@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 gudstjeneste
lista, på neste side, viser at
arrangementet er en del av
trosopplæringen i menigheten.
trosopplæring i den norske kirke
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VELKOMMEN TIL KIRKE
20. august, 11. søndag i treenighet, Matt
23, 37–39
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste for førsteklassinger.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste for
førsteklassinger.

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

27. aug., 12. søn. i treenighet, Luk 15, 11–32
Ås arbeidskirke kl. 12: Ryddegudstjeneste
etter loppemarkedet.
Nordby kirke kl. 11: Reformasjonsgudstje
neste. S.A. Bakke, Jan Olav Henriksen.
Torsdag 31. august
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.
Lørdag 2. september, Matt 25, 14–30
Nordby kirke kl. 10, 12 og 14: Tre konfirmasjonsgudstjenester.
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lysgudstjeneste.

Ås kirke kl. 11: Reformasjonsgudstjeneste.
Sindre Skeie
Ås kirke kl. 13: Dåpsgudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Høsttakkefest. Kirkebok til 4–åringer.

trosopplæring i den norske kirke

24. sept., 16. søn. i treenig., Mark 7, 31–37
Ås arbeidskirke kl. 11: Høsttakkefest.
Kirkebok til 4–åringer.
Kroer kirke kl. 11: Høsttakkefest. Kirkebok til 4–åringer.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste. Avskjed
med Sigurd A. Bakke som sokneprest i
Nordby.

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

Onsdag 27. september
Ås arbeidskirke kl. 11.30: Åpent hus.
Nattverdgudstjeneste.

trosopplæring i den norske kirke

Torsdag 28. september
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.

3. sept., 13. sønd. i treenig., Matt 25, 14–30
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste med velkomst
for nye NMBU-studenter.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11 og 13: To konfirmasjonsgudstjenester.

1. oktober, 17. søndag i treenighet,
Joh 11, 17–29 og/eller 30–46
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Sørmarkskapellet, Slora kl. 12: Tro og Lys.
Gla’søndag på Slora.

Lørdag 9. september, Matt 20, 1–16
Ås kirke kl. 11, 13 og 15: Tre konfirmasjonsgudstjenester.

8. okt., 18. sønd. i treenighet, Matt 8, 14–17
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

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

15. okt., 19. sønd. i treenig., Luk 20,45–21,4
Ås kirke kl. 11: Reformasjonsgudstjeneste.
Per Kristian Aschim.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 18: Keltisk messe. Velkomst for ny sokneprest. Menighetsfest.

Lørdag 16.september, Matt 7, 24–28
Ås kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste.
17. september, 15. søndag i treenighet,
Matt 7, 24–28
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22. okt., 20. sønd. i treenighet, Joh 11,1–5
Ås arbeidskirke kl. 11: Folkedansgudstj.
Nordby kirke kl. 11: Myldregudstjeneste
for 1, 2 og 3-åringer.
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