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Prestens hjørne

Om framsida: Bli med på dugnaden 20 mars, Kirkens nødhjelps fasteaksjon trenger mange frivillige, og ikke 
minst mange som tar vel imot bøssebærerne med en gave som skal sikre rent vann til områder i verden der 
dette er mangelvare. Les mer på s. 9 og 17. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.

Alt er forandret.
Jeg har hørt at mot slutten av andre 

verdens krig var det noen fanger i en av 
utryddelsesleirene som fikk vite at tyskerne 
var i ferd med å underskrive kapitula
sjonen. I leiren var alt som før. Vokterne 
hadde kontrollen og rutinene var de samme. 
Likevel – alt var forandret for de som visste 
om nyheten.

Påsken er høytiden som forteller oss 
om forandring. Lidelse, mørke og død 
forandres til jubel, håp og ny framtid. 
Budskapet er Jesu seier over død, djevel 
og mørke. «Døden må vike for gudsrikets 
krefter!» synger vi i en av påskesalmene.* 
Dette er salmebokas svar på Seier’n er 
vår! Denne store seieren er grunnlaget for 
den kristne tro. Den er grunnlaget for all 
gjerning og all forkynnelse gjennom hele 
året. Alt hviler på det som skjedde en påske 
for snart 2000 år siden.

For, da alt var slutt, mørkt og dødt, går 
Maria Magdalena til graven. Hun skal i sorg 
og fortvilelse hedre den døde. Hun blir møtt 
av liv, ja, graven er tom. Hun ser sin Herre, 
lys levende og struttende av livskraft. Han 
har stått opp. «Jeg har sett Herren!» roper 
Maria, løpende og dansende på lette bein. 
Han har stått opp. Han lever! (Joh 20, 18)

Mange har prøvd å bevise det som evange
listene i Bibelen skriver om. Flere har prøvd 
å motbevise det. Ingen har kommet helt i 
mål. Maria ble ifølge Johannesevangeliet 
bedt om å skynde seg av sted til disiplene. 
De ble senere igjen bedt om å bære videre 
påskedagens budskap som er at Jesus har 
stått opp, og at alt er forandret! 

Jeg leter etter bilder. Etter erfaringer av 
oppstandelse i min verden. Erfaringer som 
at isen brister og snøen smelter om våren. 
At skogen grønnes og får krefter og farge 
tilbake. At en sommerfugl forlater sin 
puppe. At en dødsdømt får benådning. At en 
misbruker blir fri. At en syk blir helbredet. 
At den som ikke så håp for morgendagen 
sier: Jeg vil leve! 

Dette tenker jeg er små, små biter av 
oppstandelse, i en verden hvor det er mye 
lettere å tro på mørke og død. Egentlig tror 
jeg på dette mer som tegn enn som bilder. 
Små og store tegn på Guds nyskapende 
krefter. At Gud er til stede overalt. At Han 
kan vekke nytt liv, gi håp og grokraft. Guds 
krefter som til fulle bryter ut som i en 
eksplosjon på påskedagen. Jesus har stått 
opp. Han lever!  

Påsken er kontrast. Mye er som før og alt 
er forandret. Budskapet er at Jesus lever, i 
mitt liv også. Det forandrer alt. Det gjør alt 
nytt. Det gir mot til å håpe, mot til å leve. 
Midt i dødens verden er alt forandret. Ha en 
strålende, velsignet påskehøytid!

Jan Kay Krystad,
sokneprest i Ås, Nordby og Kroer* Nr. 209 i Norsk salmebok. Forfatter: Svein Ellingsen.

Jan Kay Krystad. Foto: Erling Fløistad
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Ingrid Øygard – 
kapellan i Ås og Kroer
Sidan nyttår har Ingrid Øygard vore prest 
i kyrkjelydane våre. Kapellanstillinga er 
førebels eit 6månaders vikariat, men det 
vert arbeidd med å gjera den permanent. 
Ingrid har eit særleg ansvar for Ås og Kroer. 
Ho kjem frå Vatne i Haram kommune på 
Sunnmøre, og vart uteksaminert som cand. 
teol. frå MF i fjor sommar. Fram til nyttår 
var ho kateketvikar i Skårer menighet i 
Lørenskog. 

– Det kjennest godt å starte på jobben eg 
er utdanna til, seier ho til Menighetsbladet. 
Det praktiske ved prestegjerninga interes
serer meg mest: Gudstenester og det å møte 
folk i ulike kyrkjelege handlingar, som 
gravferd og dåp.

Kvifor valde du Ås og Kroer som karri
erestart?

– Det var nok litt tilfeldig. Eg ønskte å 
jobbe på Austlandet, sidan eg har tre søstrer 
som bur i nærleiken. Og far min er utdanna 
på Landbrukshøgskolen. Han har fortalt 
mykje om Ås. 

Kven er forbilda dine, som prest?
– Eg lærde mykje frå Sjur Isaksen, ein 

av lærarane på Praktikum ved MF. Særleg 
om det å møte enkelmenneske og vere til 
stades i ein samtale. Eg har også stor sans 
for biskop Per Arne Dahl. Begge desse er 
gode på det å snakke forståeleg om vanske
lege ting. Dei siste sju åra har eg vore aktiv 
i Storsalen menighet i Oslo. Hovudpresten 
der, Vegard Husby har lært meg mykje, vist 
meg tillit og utfordra meg på ting som i dag 
gjer meg til ein betre prest.

Korleis førebur du ei preike?
– Eg les bibeltekstane tidleg i veka, slik 

at eg har dei i tankane og kan la dei modne. 
Utover i veka les eg kommentarar og andre 
prestar sine preiker over same tema, gjerne 
slike som viser tekst og tema frå ulike vink
lar. Så skriv eg ned det eg skal framføre frå 

preikestolen. Til slutt tenkjer eg gjennom 
korleis sjølve framføringa skal vere. Preike
monolog er ei vanskeleg øving! Vi prestar 
må stadig arbeida med formidlinga.

Trusopplæring er litt av jobben din her 
i Ås …
– Ja, eg samarbeider med kateket Jenny 
Marie Ågedal om konfirmantundervisning. 
Og eg skal følgja opp ungdomsarbeidarane 
i kyrkjelyden. Eg fekk god erfaring med 
dette i den forrige jobben min. I tillegg er 
eg med på trusopplæringstiltak for barn når 
det er behov.

2. påskedag kl. 11 skal du ordinerast. 
Kva er det for noko?
– Eg vert oppteken som prest i kyrkja. 
Sere monien har tre ledd: formaning, avleg
ging av presteløfte og forbøn. Ved min 
ordina sjon er det biskop Atle Sommerfeldt 
som leiar liturgien. I presteløftet lovar eg 
å forkynne Guds ord klart og reint, å ha 
omsorg for kvart enkelt medmenneske i 
sjelesorg og skriftemål, og å leve etter Guds 
ord og studere det grundig. Ordinasjons
løftet gjeld heile livet …

Arve Skutlaberg

Ingrid Øygard. Foto: Fride Maria Listrøm 
Næsheim
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Ås Ten Sing var representert i åpnningen av utstil
lingen «Jeg vil bli president». Vi sang «A sky full of 
stars» og «Kjære linedanser» sammen med band. 
Foto: Lise Marit Hustad, styreleder i Ås Ten Sing

Volleyballspillende konfirmanter på KRIK, f.v.: 
Tiril Lilleheier, Erle Berge Stemsrud, Håvard 
Rødbotten Foss, Junie Petzold, Adrian Kristiansen, 
Øyvind Frydenlund og Andreas MannsåkerBuene. 
Foto: Jenny Marie Ågedal

Søndag 4. mars var 16 konfirmanter og tre voksenledere fra KRIK på tur til alpinbakkene på Kongsberg. 
Det var supre forhold i løypene og strålende sol. Til lunsj vartet Magnar Sundfør og Rasmus Sand opp med 
grillstekte hamburgere og pølser til sultne og glade deltagere. Det ble en vellykket utflukt til Kongsberg, med 
gode opplevelser med ski og snø! Tekst og foto: Geir Krogh,en av lederne KRIK Ås
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Loppemarked
rbeidskirkes

Lars Syrstad ny loppeleiar
Rett over nyttår utnemnde Ås menighetsråd 
Lars Syrstad som leiar i Loppemarknads
komitéen. Han er ingen loppefersking. – Alt 
på 70tallet var jeg med på at vi systematisk 
banket på alle inngangsdører i bygda, og 
spurte om det var lopper å hente, seier han 
til Menighetsbladet. – Det ble mye bæring 
av møbler, komfyrer og vaskemaskiner den 
gang. De siste åra har jeg solgt møbler og 
skaffet sykler.

Når er årets Loppemarknad?
– Salget foregår 24.–25. august, med 

intense forberedelser i et par uker i forveien.
Nye planar eller endringar i opplegget?
– Den største utfordringen vår er å sikre 

at markedet fortsetter å være så attraktivt 
at det kommer masse folk som er lystne 
på gjenbruk og billigsalg. På årets marked 
blir det mer sirkus, tenker jeg, hvor Erlings 
isenkramvirksomhet får utfolde seg i nytt 
stort telt. Så følger vi opp suksessen med 
stort utvalg av brukte sykler!

Kva er det beste loppekjøpet du har 
gjort? Og det verste?

– Jeg har gjort masse gode kjøp. I fjor 
kjøpte jeg gassgrill, sykkeltilhenger og 
en stor hagemøbelgruppe. Men den sam
menleggbare gjestesenga har ikke vært i 
bruk. Kanskje noen på årets marked har 
bruk for den? I alle fall: Etter 17. mai vil 
vi ha «åpen loppedør» en gang pr. uke, slik 
at folk kan komme innom og levere lopper 
ved Arbeidskirka mellom kl. 18 og 19. Ved 
spesielle behov kan man ta kontakt med 
Erling Ulvik (tlf.: 476 80 033) eller Niels 
Thyge Nielsen (tlf.: 971 46 741).

Lars overtek stafettpinnen etter Sissel 
Brandtzæg. Ho har hatt ansvar for å gjen
nomføra fire marknader. Men no har ho 

flytta til Hølen, og er aktiv i Vestby menig
het, blant anna i Grønt utvalg.

Korleis har utviklinga vore, Sissel?
– Jeg overtok et godt og innarbeidet 

arrangement som Benedicte Aschjem 
hadde ledet i flere år. Min oppgave har vært 
å utvikle dette videre. Omsetningen har økt 
og markedet har blitt større.

Kva er det viktigaste som har skjedd i din 
leiarperiode?

– Loppehuset som ble bygget ved Ås 
arbeidskirke, gir oss mye bedre muligheter 
til å lagre utstyr og varer. Vi har også fått 
flere telt og større areal utvendig i hagen 
vest for kirka. Loppemarkedet er en stor 
dugnad som samler folk og skaper fel
lesskap og tilhørighet, til Ås og til kirka. 
I riggeuka før markedet er det svært stor 
aktivitet. Folk jobber sammen og blir kjent. 
Jeg synes også samlingene vi har under 
kveldsmaten disse dagene, er fine. 

Men det er litt av ei skute å ha ansvar 
for?

– Ja, det er en stor jobb. Men vi har en 
svært ivrig loppekomité, og meget dyktige 
avdelingsledere som har full kontroll på 
sine områder. Jeg har konsentrert meg om 
å være leder. 

Arve Skutlaberg

Påtroppende loppegeneral Lars Syrstad og Sissel 
Brandtzæg som takker for seg. Foto: Erling Fløistad



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 20186

Det skjer i Ås og Kroer menigheter

Familiefredag
Neste familiefredag er 13. april. Kanskje du 
som leser også har lyst til å være med? Vi 
starter med fredagens obligatoriske TACO
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, hobby
aktiviteter, bordtennis m.m. Vi avslutter kl. 
18.30. Middagen koster kr 60 per voksen og 
kr 40 per barn. Meld deg på hos Øygunn på 
tlf. 986 22 931 slik at vi vet hvor mange vi 
skal beregne mat til. 1. juni blir semesterets 
siste familiefredag – da blir det tivoli!

Tårnagenthelg i Ås kirke!
Lørdag 7. april inviteres 8åringer (født 
2010) fra hele Ås kommune til Ås kirke. 
Vi er klare for skikkelig agentvirksomhet. 
Kirken skal utforskes fra topp til tå, kirke
klokkene inspiseres, agentmaten spises 
– og vi har en gudstjeneste å redde. Tårna
gentgudstjenesten finner sted 8. april kl. 11, 
hvis agentene har klart å fullføre oppdraget. 
Fyller du 8 år i år er det bare å følge med i 
postkassen. Snart kommer det invitasjon! 
Les mer på nettsiden våre www.kirken.no/as.

1-2-3-gudstjeneste
Søndag 15. april inviterer vi til vår årlige 
123gudstjeneste i Ås arbeidskirke. Alle 
barn som har blitt døpt i Ås og Kroer de 
tre siste årene, bli satt i fokus denne dagen. 
I gudstjenesten mottar de en bok eller en 
CD som hilsen fra menigheten, og vi tenner 
lys for hvert enkelt barn. Dette er en guds
tjeneste som er tilpasset de aller minste, 
både i form og innhold. Barnekoret Baluba 
er som vanlig med, så det er bare å glede 
seg! 

Påskevandring Palmesøndag
Utdeling av 6-årsboka  
til 6-åringer i Kroer og Ås
Palmesøndag 25. mars er det påskevand
ringsgudstjeneste i Ås arbeidskirke kl. 11. 
Dette er en ypperlig anledning til å få med 
seg hele påskens budskap på én gudstje
neste – for eksempel for dere som reiser 
bort senere under høgtiden. 6åringene 
mottar «Min kirkebok 6» og deltar i gud
stjenesten. Vel møtt til liten og stor! 

På familiefredag har vi alltid en hobbyaktivitet. 
Her har flere av barna laget masker til karneval og 
påskekyllinger til påske. Foto: Jenny Marie Ågedal
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Trosopplæringen – barne-  og ungdomsarbeidet

Søndagsskolen
Søndagsskolen i Ås finner sted under guds
tjenestene i Arbeidskirken. Den er tilrette
lagt for barn opp til 10 år og bruker Norsk 
Søndagsskoleforbunds opplegg «Sprell lev
ende». På samlingene synger vi sammen, 
hører en kort bibelfortelling og har diverse 
aktiviteter. 
• 25. mars: Påskevandringsgudstjeneste, 

søndagsskolen deltar.
• 15. april: Søndagsskole under guds

tjenesten.
• 13. mai: Søndagsskole under guds

tjenesten.
• 21. mai: Familiegudstjeneste på Oscars

borg. Søndagsskolen deltar.
• 3. juni: Tur med avreise fra Ås 

arbeidskirke kl. 11.

Baluba
Baluba er et barnekor for barn mellom 1 og 
7 år. Koret har samlinger hver onsdag kl. 
1819 i Ås arbeidskirke. Se reportasje i nr. 1 
av Menighetsbladet.

Jenny Marie Ågedal
kateket i Ås og Kroer

Nytt frå Ås menighetsråd

Felles Gudstenesteutvalg?
Ås menighetsråd vedtok på møtet 13.02. å 
spørja menighetsråda i Kroer og Nordby 
om dei ønskjer samarbeid om eit felles 
Gudstenesteutvalg for heile Ås. Forslaget 
vart sett fram av soknepresten Jan Kay 
Krystad. Han meiner det vil vera nyttig å 
ha eitt utvalg som kan koma med innspel 
om gudstenestene i Ås, Nordby og Kroer, 
med leke medlemmer frå kvart sokn. Ås 
menighetsråd er positiv til forslaget, og 
meiner at det nye utvalget også må ha eit 
medlem frå Ungdomsrådet.

Ås menighet med overskot i 2017
Rekneskapen for Ås menighet viser over
skot på kr 295 422 i 2017. Det meste av 
pengane skal sparast til magrare år. Men  
kr 43 200 får plass på kirkevergens krone
rulling for å få ny klokke opp i tårnet på Ås 
kirke. 

17. mai fest i 2018?
Det ser mørkt ut for årets 17. maifest i  
Arbeidskirka. Ingen har meldt seg til å vera 
med i festkomitéen. Menighetsrådet skal 
drøfte saka på neste møte 13.03. 

Arve Skutlaberg
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Det skjer i Kroer

Syng Påske 2. april

2. påskedag, mandag 2. april kl. 18 inviterer 
vi til den tradisjonelle «Syng Påske»guds
tjenesten i Kroer kirke. Da gjennomgår vi 
hele påskens budskap i ord og toner. 

Spesialprest Sigurd A. Bakke er tekst
leser. Vi skal synge påskens salmer, noen 
kjente og noen som kanskje er mer ukjente. 
Men «Påskemorgen slukker sorgen» skal 
selvfølgelig ha plass i denne sanggudstje
nesten.

KroerAdHockoret har allerede begynt å 
øve på sangene vi skal fremføre. Når man 
skal synge firstemt, kreves det ekstra øving 
før alle stemmene er på plass. Vi får med 
oss Michael A. Grolid (fiolin og bratsj), 
Michael Heim (cello) og sangsolister.

Som preludium skal koret synge en 
vakker folketone fra Sunnmøre: «Som 

Maria, lær at lytte.» Den er nedtegnet av 
Edvard Bræin og arrangert av Henning 
Sommerro. Vi skal også fremføre en folke
tone fra Jølster. Svein Ellingsen har skrevet 
en pasjonssalme på denne tonen. Første vers 
lyder slik: «O Herre, la mitt øye få se, mens 
mørket rår, hvor dypt du vil deg bøye inn 
under våre kår». En Taizésang med latinsk 
refreng står også på repertoaret: «Surrexit 
Christus, alleluia. Cantate Domino, alle
luia». Sanger fra denne bevegelsen har ofte 
gode, korte tekster som går rett til hjertet. 
Som postludium synger koret «Vi vil juble» 
med tekst av Svein Ellingsen og musikk av 
Sigvald Tveit. Vel møtt til årets Syng Påske 
i Kroer kirke!

Anne Christine Pittet Grolid,
kantor i Kroer

KroerAdHoc-kor har øvet på sangene i flere uker, her fra korøvelsen i Kirkestua 5. mars. Helt til høyre dirigent 
Anne Christine Pittet Grolid ved tangentene. Foto: SvendKristian Martinsen
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Det skjer i Nordby menighet

Fasteaksjonen i Nordby
Ja vi elsker dette vannet
Tirsdag 20. mars sendes årets Nordbykon
firmanter ut fra Menighetssenteret til hus
standene i sognet. Tema for Fasteaksjonen 
2018 er Kirkens Nødhjelps arbeid med vann 
og bedre sani tære forhold i utsatte områder 
omkring i verden. Aksjonspengene som ble 
samlet inn i fjor har blant annet gått til å gi 
kongo lesiske flyktninger i Angola vann og 
latriner i leirene der de bor. 

Vi håper alle tar godt imot de flotte kon
firmantene våre! Gaven kan du gi i bøssen, 
gjennom SMS, givertelefon, VIPPS eller 
Spleis. Har du lyst til å gjøre mer, og kan 
avse et par timer kvelden 20. mars? Kon
takt Nordbyprest Kristin Gulowsen (epost: 
kristin.gulowsen@as.kommune.no), så 
setter vi deg opp som bøssebærer.

SPLEISgave
Fasteaksjonen 
i Nordby:

Påskevandringsgudstjeneste
På selveste Palmesøndag 25. mars er det 
påskevand ringsgudstjeneste i Nordby kirke 
kl. 11. Da skal vi vandre gjennom påske
fortellingen, og ser hva den betyr for oss 
og for verden. Gjennom forskjellige aktivi
teter, lek og undring skal vi oppleve hva 
påsken handler om, og hva den gjør med 
oss. Tiltaket er tilpasset alle aldre, men 
barneskolebarn vil nok kose seg litt ekstra. 
Gudstjenesten ledes av Nordbypresten 
Kristin Gulowsen, som også får med seg 
prestestudent Andreas Alexander Fosby. 
Velkommen!

Kristin Gulowsen,
kapellan og ungdomsprest i Nordby menighet

Trosopplæring for 7- og 9-åringer

Onsdag 21. mars fra kl. 17 har Nordby 
menighet tre trosopplæringstilbud:

Påskevandring for 7-åringer i kirken
Vi i Nordby menighet har gleden av å invi
tere 7åringene til påskevandring i Nordby 
kirke onsdag 21. mars kl. 17. Her får barna 
lære påskens budskap, fra Palmesøndag, 
Skjærtorsdag, Langfredag og Påskedag. Vi 
skal også lære kristne påskesanger sammen 
med Nordby barnegospel. 

Påmelding kan sendes til kateket Timea: 
timea.holby@as.kommune.no. 

Bibelfortellinger og bibelsk mat for  
9-åringer på Nordby Menighetssenter
Kjære 9åringer! Dere er inviterte til Bibel
fortellingsstund og Påskemåltid på Nordby 
Menighetssenter onsdag 21. mars kl. 17. 
I påsken minnes vi at Gud har befridde 
oss ved at Jesus stod opp fra gaven. I 
påskemåltidet får vi gjennom smak, lukt, 
syn og symbolikk levendegjort fortellingen 
om den kristne påsken, og jødenes påske
feiring til minne om utvandring fra Egypt. 
Måltidet består av smaksprøver fra det 
tradisjonelle jødiske påskemåltidet. Vi skal 
spise lammekjøtt, poteter og grønnsaker 
som hovedrett. Påmelding sendes til Kristin 
prest, kristin.gullowsen@as.kommune.no. 

Felles påskemåltid og påskeverksted
Til slutt samles alle til felles påskemåltid, 
påskeverksted og sangstund på Menighets
senteret. Vi ønsker å tilrettelegge for alle. 
Si fra om barnet ditt har spesielle behov 
som det skal tas hensyn til (matallergi etc.). 
Håper vi sees! Velkommen!

Timea Bakay Holby, kateket
Kristin Bremnes Gulowsen, Nordbyprest
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Det skjer i Nordby menighet

Stor vårkonsert på Menighetssenteret
Vi inviterer gamle og unge til Vårkonsert på 
Nordby Menighetssenter mandag 19. mars 
kl. 19. Med oss har vi sangerinnen Stine 
Mari Langstrand (sopran). Hun har gjestet 
Nordby kirke ved flere anledninger. Nord
bykoret og Nordby Skolekorps serverer 
musikalske godbiter og vårsanger. Egen 
allsangavdeling der alle kan stemme i og få 
blodet til å bruse! Akkompagnatør er Olav 
Nordsjø Lund. Konserten er et samarbeid 
mellom Nordbykoret, Nordby Skolekorps 
og Nordby menighet.

Evy Ernsteen, Nordbykoret
Kristoffer Kregnes, Nordby Skolekorps
Hilde Veidahl Wang, organist i Nordby

Babysang i Nordby i april – mai
Vi inviterer til nytt Babysangkurs på Nor
dby bibliotek. Det går over 5 torsdager over 
påske: 5. april, 12. april, 19. april, 26. april 
og 3. mai, alle dager kl.12. Påmelding til 
kateket Timea Bakay Holby, epost: 
timea.holby@as.kommune.no. 

Kirketreff i Nordby
Kirketreffene i Nordby starter med andakt i 
kirken kl. 12, og fortsetter med sosialt sam
vær og formiddagsmat i Menighetssenteret. 
I vårsemesteret blir det Kirketreff disse 
torsdagene: 15. mars, 5. april, 19. april,  
3. mai, 24. mai og 7. juni. Velkommen!

Nordby menighet
 AnneLise Røed

Sopran Stine Mari Langstrand. Foto: Ned Alley

Nordby menighet hadde et lignende kurs før i vinter. 
Bak, f.v.: Lena med William, Linda med Ida og 
Susanne med MaxLeon. Fremst, f.v.: Cathrine med 
Mats. Cecilie med Lucas. Foto: Timea Bakay Holby

Nordby Skolekorps. Foto:Trond Hagen
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Presteinnsettelse i Nordby

Kristin Bremnes Gulowsen ble innsatt som 
ny Nordbyprest på Kristi forklarelsesdag, 
4. februar. Det ble en strålende søndag med 
sol, kritthvit snø og Nordby kirke full av 
glade mennesker. 

Tekstene denne søndagen handlet om 
Moses og den brennende tornebusken, 
og om øyenvitnene på fjellet som fikk se 
Jesu herlighet. Det ble en fin gudstjeneste. 
På galleriet ble salmesangen ledet av for
sangerne Hanne Tegner og Geir Waldeland. 
Aase Venke Hodnefjell spilte kornett og 
undertegnede orgel.

Innsettelsesseremonien ble ledet av prost 
Hege E. Fagermoen. Med seg hadde hun 
sokneprest Jan Kay Krystad, spesialprest 
og forgjenger Sigurd A. Bakke, kateket 

Timea Bakay Holby, kateket Jenny Marie 
Ågedal, kirkeverge Astrid Holmsen Krogh 
og nestleder for Nordby menighetsråd Tor
bjørg Refsnes Jørgensen. 

Etter gudstjenesten fant ca. 80 deltagere 
veien over tunet til Menighetssenteret, der 
Menighetsrådet hadde stelt i stand kirke
kaffe av det utsøkte slaget, med fantastisk 
hjemmebakst og smørbrød. Sognepresten 
ledet det hele med humor og alvor i skjønn 
forening. Torbjørg Refsnes Jørgensen 
ønsket velkommen på vegne av Nordby 
menighetsråd. Tante Lillian Bremnes hilste 
fra Kristins familie der nordafør i Lødin
gen. Undertegnede og Sigurd A. Bakke 
kom med blomster og godord fra staben. 

Tekst og foto: Hilde Veidahl Wang,
kantor i Nordby

F.v.: kateket Timea Bakay Holby, kateket Jenny Marie Ågedal, spesialprest Sigurd A. Bakke, kapellan Kristin 
Bremnes Gulowsen, sokneprest Jan Kay Krystad og prost Hege E. Fagermoen.
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Pilgrimsvandring  
fra Son til Ås 6. mai
Menighetene i Vestby har flere ganger 
arrangert pilgrimsvandring gjennom 
kommunen. I år forlenges turen videre 
til Ås. Det skjer søndag 6. mai. Vandrin
gen starter kl. 9 med tidebønn på Solåsen 
pilegrimsgård, Falkeveien 19, litt sør for 
Son sentrum. Mange synes dette er tidlig 
en søndag morgen, og velger å bli med fra 
brygga i Son. Der blir det felles oppstart 
kl. 10.15–10.30. Veien går forbi Klokkerud 
pilegrimsgård. Ved fredspålen på Svartedal 
pilegrimsgård blir det matpakkepause. Ca. 
kl. 13.15 er vi framme i Vestby. Der det er 
en tidebønn i Vestby kirke kl. 13.30, etter
fulgt av matservering i Vestby menighets
hus. Tradisjonen tro skal Frivilligsentralen 
i Vestby servere deilig suppe. 

Noen velger å avslutte vandringen i 
Vestby. Men det er også mulig å starte 
derfra, ikke minst for Åsboere. Fra Vestby 
kirke går vi over Vardåsen til Ås kirke. 
Der inviterer Ås kirkekor til konsertmesse 
med Misa Campesina, en Nicaraguansk 
bondemesse kl. 18. En passende avslutning 
på pilgrimsvandringen! Se omtale på neste 
side.

Vi håper på god oppslutning fra Ås i år. 
Dette er en fin opplevelse og en god anled
ning til å oppdage nærområdene.

Atle Eikeland,
prostidiakon

Kveldsmesser i Ås kirke kl. 19.30–20.30.
Datoer og tema:
• 22.03: Livets sang
• 26.04: Livets karriere
Kveldsmessene er ved studentprest Sigurd 
A. Bakke. Rom for stillhet, sang, medita
sjon, lystenning og vandring i kirkerommet.
Enkel servering etterpå.

Siste torsdag i måneden: 

Dugnad i Arbeidskirka
Lørdag 26. 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

Dugnadsgjengen som 9. mai 2015 anla «Loppe-
hagen» ved Ås arbeidskirke. Foto: Arve Skutlaberg.
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«Misa Campesina»  
– en latinamerikansk messe
Søndag 6. mai kl. 18 ønsker Ås kirkekor 
velkommen til latinamerikansk messe i Ås 
Kirke. Messen er fra Nicaragua, og den ble 
skrevet av Carlos Mejia Godoy i løpet av 
årene 1974–1975. Komponisten reiste rundt 
i hele landet for å samle stoff. Derfor ble det 
en messe for bondekoner og bønder, slik 
tittelen viser. Musikken er nært knyttet til 
tradisjonell folkemusikk. 

Messen ble til i en dramatisk periode i 
landets historie. Det var revolusjon, og de 
revolusjonære kristne bestemte seg for å gå 
med i kampen mot diktaturet. De ville være 
med på å skape et bedre samfunn. Men 
verket ble forbudt av diktatorregimet, og 
til og med av kirken. Likevel fikk messen 
en viktig plass i revolusjonen i Nicaragua. 
Musikken og ordene gav inspirasjon og 
kraft til å kjempe videre. 

Messen inneholder 10 sanger, som i 
hovedsak følger den latinske messen. Det 
er ikke bare kampen og revolusjonen som 
blir omtalt i tekstene, men også den nica
raguanske naturen, med blomster, trær og 
kjente steder. Messen er full av glede og 
lovprisning. Gud blir omtalt som de fattiges 
Gud, og Kristus deler kår med folket. Han 
kjemper med i kampen – mot undertryk
king og utbytting.

Vårkonsert i Ås kirke 15.04
Velkommen til Vårkonsert i Ås kirke 
søndag 15. april kl. 18. Du får høre Ås 
barne og ungdomskantori, og unge solister 
og instrumentalister fra koret. Gratis entré 
– kollekt til korarbeidet.

Jostein Grolid,
kantor i Ås

Komponisten Arne Dagsvik har tilrette
lagt og arrangert sangene. 

Medvirkende:
• Elisabet Voll Ådnøy (sang)
• Anne Christine Pittet Grolid (fløyte)
• Øystein Bang (perkusjon)
• Halvor Bekken Aschim (bass)
• Emil Espe (piano)
• Jostein Grolid (dirigent, spiller trekkspill)
• Ås kirkekor
• Jan Kay Krystad (liturg)
Vel møtt til en annerledes messe!

Jostein Grolid,
kantor i Ås

Elisabet Voll Ådnøy og Ås kirkekor under fremfø
ringen av Misa Campeisna 10. mai 2015 i Ås kirke. 
Foto: Arve Skutlaberg

ÅsBarneogungdomskantori. Foto: Christine Lange



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 201814

Kirkevergens hjørne

Navnet minnelund
Navnet minnelund er betegnelsen for et 
gravfelt for urner med felles gravminne. 
Kirkegårdsbetjeningen sørger for felles 
utsmykking og beplantning av minne
lunden. På felles gravminne settes navne
plate med navnet til avdøde. Avskårne 
blomster og lys kan settes ved minnes
merket på anvist sted. Annen løs gravpynt 
tillates ikke av hensyn til at gravminnet 
deles av mange.

I forbindelse med nedsetting av urne kan 
pårørende legge ned blomster. Blomstene 
kan denne dagen legges på stedet der urna 
er satt ned eller ved minnesmerket. Bloms
tene skal være naturlige og avskårne. Det 
er ikke tillatt å plante blomster eller busker.

Senere skal blomster kun legges ved 
felles minnesmerke. Det gjelder også om 
navneplate ikke er satt opp. Blomstene skal 
være avskårne, ikke i potte. Kranser kan 
henges på angitt sted.

På steinbelegningen ved minnesmerket 
kan det settes gravlys. Lysene skal være av 
type med levende flamme. Elektriske lys 
med fotocelle eller batteri er ikke tillatt. Det 
er heller ikke tillatt med gravlykter med lys 
inni.

Kunstige blomster, pyntegjenstander, 
figurer o.l. er ikke tillatt. Det skal ikke 
lagres vaser o.l. ved minnesmerket. Gjen
stander, lys, dekorasjoner, lykter o.l. kan 
ikke festes til minnesmerket. 

Driftspersonale er ikke ansvarlig for noe 
som er plassert ved minnesmerket, eller 
blitt fjernet derfra.

Planting på gravene
Det blir vår i år også! Det er tid for å plan
legge planting på gravene. De som tidligere 
år har bestilt dette fra kirkekontoret, får brev 
med spørsmål om de ønsker slik service i år 

også. Pris for blomster, vanning og luking 
er kr 1300. Dersom du planter selv, koster 
det kr 650 for vanning og luking. Kontakt 
kirkekontoret innen 4. mai. Dersom du 
planter selv er det viktig at blomstene du 
velger er hardføre og pene. Spør om råd i 
blomsterbutikken eller på hagesenteret!

Ansettelse av ny kirkeverge
Som nevnt i Menighetsbladet nr. 1, går jeg 
over i ny jobb som kirkeverge i Bærum fra 
1. mai. Stillingen som kirkeverge i Ås har 
vært utlyst med søknadsfrist 23. februar. 
Det har meldt seg 8 søkere. Vi regner med 
å ha ansatt ny kirkeverge i løpet av april 
måned, og at vedkommende kan begynne 
rett over sommeren. I vakanseperioden blir 
saksbehandler Heidi Tomter Sire konsti
tuert kirkeverge.

Reparasjon av Kroer kirke
Ås kommune har bevilget 2,5 mill. kroner 
til vedlikehold av Kroer kirke. En tilstands
rapport fra 2017 viser at det blant annet er 
angrep av borebiller i vegger og gulv, og at 
vinduene må restaureres. På møtet 6. mars 
bestemte Fellesrådet å sette i gang arbeidet. 
Monica Lislerud fra firmaet Molis AS er 
engasjert som prosjektleder. Hun ledet også 
vedlikeholdsarbeidet med Ås kirke i 2016.

Kirkeklokke i Ås kirke
Kronerullingen for finansiering av ny 
klokke i Ås kirke går sin gode gang. Ved 
utgang av 2017 hadde vi samlet inn i over
kant av kr 25 000. På nyåret vedtok Ås 
menighetsråd å gi en gave på kr 43 200 til 
formålet. Så nå nærmer vi oss fullfinansi
ering av selve klokka. I forbindelse med 
montering av den nye klokka vil det påløpe 
flere kostnader. Vi takker derfor for alle 
gaver som fortsatt sendes Fellesrådet til ny 
klokke!
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100 % kapellan i Kroer og Ås
Den nye kapellanstillingen i Ås og Kroer 
som Ingrid Øygard startet i ved nyttår, 
er i første omgang et halvt års vikariat, 
finansiert av Borg bispedømme (60 %) og 
hvor Fellesrådet dekker de resterende 40 % 
av lønnsmidlene. Det jobbes nå med å få 
etablert stillingen på fast basis, og på sikt 
håper vi at bispedømmet kan finansiere 
hele stillingen.

Hva er Fellesrådet for noe?
Ås kirkelige fellesråd er kirkens drifts
organisasjon i Ås. Fellesrådet har ansvar 
for:
• Drift av kirkekontorene i Ås og Nordby.
• Drift og vedlikehold av kirkene i Ås, 

Nordby og Kroer. (Ås arbeidskirke er eid 
av en stiftelse med eget styre.)

• Gode rammebetingelser for guds
tjenester, trosopplæring, kirkemusikk og 
kirkelige handlinger.

• Drift av de tre kirkegårdene.
• Alle ansatte i kirken, bortsett fra pres

tene som er ansatt i Søndre Follo prosti. 
Fellesrådet er arbeidsgiver for 10 fulltids 
og 19 deltidsstillinger, totalt 13,95 års
verk og 24 ansatte.

• Samarbeid med andre fellesråd i prostiet, 
blant annet om diakoni og trosopplæring.

Lønns og driftsbudsjettet for Fellesrådet i 
2018 er på ca. 12,1 mill. kroner.

Hvem sitter i Fellesrådet?
Fellesrådet har 8 medlemmer:
• Olav Aardalsbakke, Nordby menighets

råd.
• Tom Møller, Nordby menighetsråd.
• Knut Bjørn Stokke, Ås menighetsråd.
• Jan Fredrik Holmqvist, Ås menighetsråd.
• SvendKristian Martinsen, Kroer 

menighetsråd.
• Asbjørn Rønning, Kroer menighetsråd.
• Ordfører Ola Nordal, Ås kommune.
• Prost Hege E. Fagermoen.
Rådet ledes av Olav Aardalsbakke, med 
SvendKristian Martinsen som nestleder. 
Kirkevergen er rådets sekretær.

Astrid Holmsen Krogh
kirkeverge i Ås

Den norske kirke i Ås i 2017

Menighet Antall kirke
medlemmer

Antall kirke
tilhørige *

Antall  
innbyggere

% medlemmer og 
tilhørige

Kroer            715           35          1 164 64,4
Nordby         4 461         253          7 356 64,1
Ås         6 292         350        11 498 57,8
Sum       11 468         638        20 018 60,5

* Barn under 15 år som ikke er døpt, men der mor og/eller far er medlem av kirken.

Kapellan Ingrid Øygard startet i ved nyttår, og har i 
første omgang et halvt års vikariat. Foto: E. Fløistad 
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

De to bildene er nesten like. Finner du 
de fem feilene på bildet til høyre?

Tegninger: Trevor Keen

Tegning: Trevor Keen

Kjell møtte Are 
som hadde en apekatt på 

skulderen.
– Hvor fikk du tak i den? 

spurte Kjell.
– Jeg vant ham på tivoli, 

svarte apekatten.

– Doktor, jeg har 
svelget en kulepenn!

– Jeg kommer med én gang.
– Hva skal jeg gjøre i 

mellomtiden?
– Bruk blyant.

Jesus besøkte søstrene Marta 
og Maria. Marta stresset og 

kavet, mens Maria satte seg ned og lyttet til Jesus. 
Jesus sa: «Maria har valgt den gode del.»

Finn veien gjennom bikuben!Fargelegg!

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.

Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

Supersetning
Salme 139,14

9 
2017

27. august

  Når jeg ser 

din himmel

Ju jitsu 
– lær samuraienes 

selvforsvar!
side 9

Ditt ord er en lykt for min fot 

og et lys for min sti.

Supersetning
Salme 119,105

10 
2017

17. september

Gud gir 

  de 10 bud

Gøy 
med basketball!

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal 

dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33 15 

201719. november

Guds rike og 
de små

Hyttelandsby 
i skogen!      

side 9

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.

Supersetning
Johannes 3,16

14 
2017

5. november

En ny himmel og 
  en ny jord

– Jeg elsker 
å synge!     

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33

13 
2017

29. oktober

Jesus og 
den lamme 

mannen

Kult med 
hip-hop!   

side 9

Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn.

Supersetning
Jesaja 45,3

12 
2017

15. oktober

Skatten og 
perlen

Aktive Ester! 
side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg.

SupersetningMatteus 6,33

11 
2017

17. september

Jesus hos Marta og Maria

Koselig med kanin!side 9

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

Kan du hjelpe bien å finne veien gjennom bikuben?
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Du kan også ta bilde av kodene under 
med mobil telefonen, da kan du bruke 
telefonen til å gi en gave som blir med i 
innsamlingsresultatet for din menighet: 

      Ås                          Nordby                     Kroer

Tirsdag 20. mars går Selime Anna Dey, Magnus Lilleheier, Håvard Røbotten Foss, Karoline Kvarme Gangnæs 
og 34 andre konfirmantene ut fra Arbeidskirken for å besøke alle husstander i Ås i Fasteaksjonen 2018. 

Fasteaksjonen i Ås
Fasteaksjonen er årets diakonidugnad i 
menighetene. Hvert år gjør konfirmantene  
en kjempe innsats, men i år er det færre kir
kelige konfimanter enn vanlig i Ås. Derfor 
trenger vi flere bøssebærere for å fylle opp 
alle rutene. Bli med da vel! Dette er en fest
kveld i menigheten med over 150 frivillige i 
aktivitet samtidig. I Arbeidskirken summer 
det av aktivitet både før og etter at bøsse
bærerne har vært ute. Etter turen vanker det 
kaffe, saft og kake, og en god prat i kaféen.
Kan du tenke deg å bidra i totre timer på 
kvelden 20. mars? Ta kontakt med Solveig 
Nielsen, tlf. 480 68 510, eller Linda på 
Kirkekontoret, tlf. 64 96 23 47.

Tekst og foto: Erling Fløistad

Ikke kontanter? Ikke noe problem!
Ofte møtes bøssebærere med: «Beklager, 
jeg har ikke kontanter». Derfor kommer 
stadig nye måter du kan gi penger til 
fasteaksjonen. Givertelefon, SMS og VIPPS 
finnes fra før, men der registreres det ikke 
hvilken menighet pengene kommer fra. 

Derfor har vi i år en ny innsamlings 
tjeneste som heter Spleis, www.spleis.no. 
Der har Ås, Nordby og Kroer hver sin inn
samling, søk opp din menighet på Spleis. 

SMS (200 kr) eller Vipps til 2426

FASTEAKSJONEN 2018

18.-20. MARS
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Ås menighets misjonsprosjekt

Misjon – norsk-etiopisk møter

Søndag 12. november ble Ås menighets 
landsbyprosjekt «Green Livelihood Proj
ect» i VestEtiopia markert med en flott 
misjonsgudstjeneste i Ås arbeidskirke. 
Under prosesjonen sang vi «Galata kee 
Yesus» (Takk Jesus …) på amharisk, det 
største språket i Etiopia. Lidya Belayneh og 
Binyan Dagnachew, begge bosatt i Ås, leste 
bibeltekstene på oromisk, som er ett av de 
andre viktige språkene i landet. Ås barne 
og ungdomskantori sang misjonssalmer 
under ledelse av Jostein Grolid. Prost Hege 
Fagermoen var liturg, og prostidiakon Atle 
Eikeland holdt søndagens preken. Han har 
selv har bodd i Etiopia og kjenner området 
der prosjektet drives. Han fortalte hvordan 
midler fra vårt prosjekt gjør at jenter får 
utdannelse, og tenåringsjenter får hjelp til 
å unngå tvangsekteskap. Prosjektet lærer 
også opp jordmødre.

Atle intervjuet Aud Karin Hovi som har 
vært misjonær i prosjektet vårt. Hun stu
derte ved Landbrukshøgskolen (NMBU), 
og arbeider nå i Kirkerådet. Aud Karin 
fortalte at de yngste, tvangsgiftede jentene 
ofte får store fødselsskader («fistula») når 
de føder sitt første barn. Skadene de får, 
kan føre til at de støtes ut av samfunnet. 
Mange slike utstøtte kvinner har fått et nytt 
liv gjennom operasjon på sykehus, betalt 
ved bidrag fra landsbyprosjektet. 

Misjonsprosjektet i Ås var også tema 
på tre møter på Menighetshuset, blant 
annet norsketiopisk adventsmøte fredag 
3. november. Mekdes Getnet fortalte om 
etiopiskortodoks adventsfaste som varer i 
40 dager forut for den ortodokse juledagen 
6. januar. Mekdes flyttet til Ås fra Etiopia 
for mer enn 20 år siden. I fasten spiser hun 
bare vegetabilsk mat. På møtet serverte hun 
et praktfullt etiopisk festmåltid, og det var 
rikelig med mat for de omkring førti som 
var tilstede. 

Landsbyprosjektet i Etiopia dekker fak
tisk alle sidene av diakoni som er omtalt i 
Diakoniplanen for Den norske kirke. I 2017 
samlet vi inn nesten kr 80 000 til prosjektet. 
Når vi vet at NORAD, via Digni, sørger for 
at dette beløpet tidobles, så blir det totale 
bidraget til landsbyprosjektet i Etiopia 
nesten kr 800 000 i 2017. En stor takk til 
alle som har bidratt til dette flotte resultatet! 

Tekst og foto: Sylvi Haldorsen

Mekdes Getnet og Sylvi Haldorsen gjorde i stand til 
norsketiopisk adventsmøte på Menighetshuset.

Prostidiakon Atle Eikeland intervjuer Aud Karin 
Hovi om arbeid i misjonsprosjektet. 
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Menighetsbladets grønne spalte  

Grønne tiltak i Kroer kirke siden 1995!
Redusert strømforbruk med ny teknologi

Strømforbruk til oppvarming av Kroer 
kirke ble i 1995 redusert fra 50 000 til  
17 000 kWh per år. Før lå temperaturen på 
konstant 20 °C. Da var det i tillegg nød
vendig med befuktningsanlegg for å hindre 
uttørking. Orgelet trives best med ca. 50 % 
relativ luftfuktighet. Det ble bestemt at vi 
skulle prøve å senke temperaturen til 8 °C 
mellom gudstjenestene. Det viste seg å være 
en god løsning. Relativ fuktighet holdt seg 
da ganske stabilt på 50 % uten befuktning, 
og strømforbruket gikk ned til langt under 
det halve.

I begynnelsen var det kirketjeneren som 
regulerte termostaten i tavlerommet. Senere 
ble det installert fjernstyring via mobilte
lefon med «RingHyttaVarm»utstyr, noe 
som gav større fleksibilitet. Systemet gjør 
det mulig å lese av kirketemperaturen via 
mobilen, og se om oppvarmingen er akti

vert eller ikke, men dessverre ikke hvem 
som har aktivert den. Det gis også melding 
ved strømbrudd og dersom temperaturen 
faller under innstilt alarmgrense.

Strømforbruk til flomlys ble i 2012 redu
sert fra 2 700 til 550 kWh per år. Da var de 
fire halogenarmaturene (230 W) modne for 
utskifting. De ble erstattet med like mange 
LEDarmaturer med effekt på 48 W. Strøm
forbruket gikk ned og det ble mindre arbeid 
med å skifte lyspærer. LEDarmaturene har 
en estimert levetid på 50 000 timer. 

Solceller neste?
Kan kirker produsere strøm? Ja, om vi 
skifter ut takskiferen på sydsiden med 
skiferliknende solcellepaneler, vil vi kunne 
produsere ca. 10 000 kWh «grønn strøm» 
per år. 

SvendKristian Martinsen,
leder av Kroer Menighetsråd
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Er du kjent i Ås?

Det var rimelig god oppslutning om 
stedskonkurransen i forrige nummer av 
Menighetsbladet, men det var ikke alle som 
hadde tatt seg bryet med å ta turen forbi 
stasjonsbygningen på Ås. De som ikke 
hadde gjort det, tippa at det måtte stå «ÅS 
stasjon» på skiltet. Det gjør det ikke. Rik
tig svar hadde Thorolf Jakobsen, Torstein 
Furnes og William Jørgen Koren. De to 
sistnevnte utpekes til vinnere, og svarene 
deres gjengis i kronologisk rekkefølge: 
– Bildet er tatt på Ås stasjon. På skiltet står 
det «ÅS 94,2 moh.» Stasjonen ble åpnet 
1879. Navnet var da «Aas station». I 1921 
ble det endret til «Ås stasjon». Dette var den 
første offentlige bygningen i det kommende 
Ås sentrum. Arkitekten var Peter Andreas 
Blix (1831–1901), som også har tegnet flere 
av de andre stasjonsbygningene på Østfold
banen. Blixtunnelen, den 20 km lange tun
nelen på Follobanen, er oppkalt etter ham. 
– Med denne plasseringen er Ås jernbane

stasjon relativt høytliggende til å være en 
av stasjonene langs Østfoldbanen mellom 
Ski og Moss; bare slått av Ski stasjon som 
befinner seg 129,4 moh. 

Gratulasjon til alle, både de med rett og 
urett svar. Medaljer i gull, sølv og bronse 
overrekkes herved.

Så er det nytt foto, kanskje litt vanskeli
gere, men for dem som trenger et lite hint, 
skal vi nå øst for jernbanen. 

Lykke til med innsending av svar til 
as.menblad@online.no

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
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www.asbank.no 

Quiz
1.  Hvilken skole skal en 6åring som bor i 

Nygårdsåsen, begynne på?

2.  Hvilket årskull fra 1900tallet fyller i 
2018 like mange år som de to siste tal
lene i årstallet?

3.  Hva het ordføreren i Ås i 1965? 

4.  Laban forbindes gjerne en «sleip luring», 
eller seigmenn. En mann i Bibelen het 
Laban. Hvem var han svigerfar til?

5.  Hvilket land? Unikt plante og dyreliv, 
hjemsted til lemurene. Tilhører Afrika, 
språket er beslektet med asiatiske språk. 
Folket har blandet afrikansk og asiatisk 
opprinnelse. Kroer menighets misjons
prosjekt er i landet, tidl. fransk koloni.

6.  Hvem skrev romanen «Flytande Bjørn»?

7.  Hvem sang «En liten pike i lave sko»?

8.  Hvilken fisk kalles av noen vestlendin
ger for pale?

9. Hvem skal ut? Lillebjørn Nilsen, Ole 
Paus, Jan Eggum, Halvdan Sivertsen 
eller Øystein Sunde?

10. Er avocado grønnsak eller frukt? 
Quizmester: Atle Eikeland

Svarene finner du på side 23.

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 
har følgjande møte på Ås menighetshus: 
• Søndag 18. mars kl. 18: Møte. Talar: Paul 

Johansen.
• Søndag 25. mars kl. 18: Samtalemøte.
• Søndag 8. april kl. 18: Møte. Talar: Per 

Haakonsen. 
• Søndag 15. april kl. 18: Møte. Talar: 

Sverre Øvstedal.
• Søndag 22. april kl. 18: Samtalemøte.
• Søndag 29. april kl. 18: Møte. Talar: 

Hans Jakob Moldekleiv.
• Søndag 13. mai kl. 18: Møte. Talar: Olav 

Straume.
• 2. pinsedag 21. mai kl. 18: Samtalemøte.
• Søndag 27. mai kl. 18: Møte. Talar: Frode 

Granerud.
   Trygve Gjedrem
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Per Vigelands glassmaleri i koret i Ås kirke (1930) 
viser forbindelsen til englene i den hellige himmel 
(øverst) og hyrdene som tilber Maria og Jesubar
net (nederst).

Enebakkmadonnaen fra 1200tallet er en trestatue 
av Jomfru Maria med Jesubarnet. Originalen står 
nå på Historisk museum i Oslo. Bildet viser en kopi 
fra St. Olav katolske domkirke i Oslo.

Ikonfreske ble 
malt i bundet 
tradisjonell stil 
av Blagoe Nin
kovic fra Serbia. 
Den står i portal
kapellet i Hellige 
Trifon ortodokse 
kloster i Hurdal. 
Kapellet til ære 
for Jomfru Maria 
er bygget etter 
inspirasjon fra 
«Kapinovskij»
klosteret i 
Bulgaria.

Maria, Jesu mor
Maria, Jesu mor hylles og æres i hele kris
tenheten. Hun har en opphøyet posisjon 
blant kristne. I katolsk og ortodoks tro 
hylles Maria som helgen, og gis den mest 
framtredende plass blant alle helgener. 
Mariafromhet kommer blant annet til 
ut trykk når rosenkransen leder oss gjen
nom en sammenhengende rekke bønner til 
Maria, hvor «Hill deg, Maria» er et ledd. 

Trosbekjennelsen i Den norske kirke, 
som leses av menigheten under guds
tjenesten, gir en klar oppfatning om Marias 
spesielle befruktning som leder til at Jesus 
blir født inn i vår verden: «... Jeg tror på 
Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår 
Herre, som ble unnfanget ved Den hellige 
ånd, født av jomfru Maria, …». 

I vår kirke hevdes det bevist at Jesus 
hadde 7 halvsøsken. Blant katolikker og 
ortodokse er det en vanlig tanke at Maria 
levde i en vedvarende jomfruelighet (dok
trinen om Maria som evig jomfru). (Kilder: 
Den norske kirke.no, Wikipedia.)

Billedlig framstilling av Maria er omfat
tende, og kan deles inn i ulike epoker og 
tradisjoner. Bildene er tre eksempler.

Tekst og foto: Terje Sørhaug
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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 21
1. Solberg skole. 2. De som er født i 1959.  
3. Sverre Krogh (Sp). 4. Jakob, sønn av Isak 
(GT). 5. Madagaskar. 6. Frode Grytten 7. Nora 
Brockstedt. 8. Småsei. 9. Ole Paus. De andre 
har vært med i Gitarkameratene. 10. Frukt

Diakoniens dag – tøff kjærlighet

I oktober arrangerte Borg bispedømme 
Diakoniens dag. Over 100 personer var til
stede. Ås stilte med en delegasjon på 8, noe 
som vi var godt fornøyde med! 

Bispedømmet har laget en brosjyre om 
inkluderende menighet, med forslag til 
tiltak som kan gjennomføres lokalt for 
mennesker med ulike behov. Dette er kjær
lighet i praksis. Noen ganger må den være 
«tøff», blant annet ved å utfordre mennesker 
til endring av vaner og atferd, og til selv å 
bidra til at fellesskapet fungerer. Innlederne 
understreket at omsorg og nestekjærlighet 
alltid må være hovedpremiss i møte med 
mennesker, også når det er nødvendig å 
utfordre. 

Innlederne hadde variert bakgrunn. 
Både flyktningtjenesten og rusomsorg i 
kommuner var representert, i tillegg til 
kirkelige ansatte. «Syng med oss»koret fra 
Sarpsborg, med medlemmer med psykisk 
funksjonsnedsettelse, opptrådte og inspi
rerte deltakerne. Inkluderende felleskap i 
praksis! 

Jeg ledet paneldebatten der innlederne, 
biskop Atle Sommerfeldt og diakon Marie 
Grimstad i Sørum deltok. Alle var enige 
i at Kirkens utfordring er å gjøre felles
skapene mer inkluderende. Menighetene 
har et godt utgangspunkt for sosialt arbeid. 
Og deltakerne fra Ås reiste hjem igjen med 
ny inspirasjon!

Atle Eikeland,
prostidiakon

Kirkeskyss
Har du særlige vansker med å komme deg 
til kirke? Ring Diakoniutvalget på forhånd 
(tlf.: 950 04 667), innen fredag før den 
aktuelle søndagsgudstjenesten.

Bilde fra Moer sykehjem 2. juledag, da spesialprest 
Sigurd A. Bakke ledet gudstjeneste. 2. påskedag  
kl. 11 er det igjen gudstjeneste på Moer sykehjem. 
Foto: HanneMarit Kjus Pettersen
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REISESIDEN  
– turer i menighetene

Menighetstur i Luthers fotspor

Menighetsturen går i år i Luthers fotspor 
i Tyskland, i tidsrommet 30. august til  
6. september. Vi besøker Wittenberg (2 net
ter), Eisleben, Eisenach, Wartburg, Erfurt 
(2 netter) og Goslar.

Sokneprest Jan Kay Krystad skal være 
reiseleder og undertegnede er som vanlig 
sjåfør. Turprogram med turpris fås ved 
henvendelse til meg på epost:

 kristen@bjoraa.net. Kristen Bjorå

Jentetur til Spania
Vi er en gjeng venninner som treffes 
en gang i måneden. Klubben vår kalles 
Skravla. En gang i tiden var det en syklubb. 
Nå er vi en reiseklubb som har vært på 
mange fine turer. Klubben ble stiftet av 
fem Brønnerudelever for snart 60 år siden. 
Noen flere kom med etter hvert, vi er stolte 
av å fortsatt å holde sammen!

Fjorårets tur gikk til Albir / Costa Blanca 
i Spania. Der besøkte vi gamlebyen i Altea 
og Sjømannskirken i Albir. 

En dag reiste vi til Villajoyosa. Vi var 
invitert til den norske kirken/Minne kirken 
og til Solgården. Dette er steder som mange 
lesere er kjent med eller har besøkt. Vi var 
invitert av Mette Hallberg. Hun er vår sko

levenninne, og datter av Numme og Odd 
Tandberg. Odd laget flere flotte utsmyknin
ger til den norske kirken, det var fantastisk 
å få se disse kunstverkene! 

Solgården er et rekreasjonssted, både for 
gjester med spesielle behov, og for andre 
som ønsker behandlinger og hvile. Stedet 
ligger høyt og fritt med en fantastisk utsikt 
ut mot havet. Idéen er at man etter opphol
det skal tenke «trygghet, trivsel og glede». 
Sansehagen var utrolig fin. I festsalen i 
Casa Wenche (etter Wenche Foss) henger 
utsmykninger av Odd Tandberg, og der er 
også et flott kunstverk laget av ekteparet 
Numme og Odd. 

I Syden med gode venninner:
HanneMarit Kjus Pettersen og Helge Hallberg.

  

Tandbergkunst i Spania. Foto: HanneMarit Kjus 
Pettersen

Venninneklubben Skravla med Mette Hallberg bak
erst. Foto: Helge Hallberg..  
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Lesehjørnet

Babylon Badlands
Roman av Levi Henriksen 
(Gyldendal, 2006)
 
I Babylon Badlands treffer vi tre kamerater: 
Haakon, Frithjof og Adam. Alle tre har pas
sert førti, og de har innsett at livet ikke har 
blitt helt som de hadde forestilt seg. I et for
søk på å finne ny mening med tilværelsen, 
bestemmer de tre seg for å dra på bilferie 
til USA, noe de har drømt om siden de var 
unge.

Adam har fått reisekameratene sine til å 
inngå en pakt. Turen til USA er noe mer enn 
en ferietur. Det virkelige målet er å finne 
noe å leve for. Hvis de ikke klarer det, skal 
de avslutte turen permanent ved å hoppe fra 
Golden Gatebroen i San Fransisco. Men 
dette er ikke først og fremst en bok om tre 
menn som ønsker å ta sitt eget liv. For dem 
handler det om å gjøre en innsats for å finne 
en ny retning, noe som kan gjøre livet verdt 
å leve igjen.

Turen begynner bra, men gjennom en 
rekke dårlige valg ender kameratgjengen 
opp med en 1972modell Chevrolet pickup 
som fremkomstmiddel. Dette er det første 
eksempelet vi får på at dette ikke blir den 
ultimate ferieturen til USA. Til det er turen 
for uforutsigbar – bilen bryter sammen, 
kameratene krangler, eller det skjer noe 
annet som får dem ut av kurs. Men vi 
innser etterhvert at det kanskje er det som 
er poenget.

Adam, Frithjof og Haakon møter mange 
typer på veien. Noen er skumle, noen er 
morsomme, noen gir en eller flere av hoved
personene litt mer innsikt enn de hadde fra 

før, og det er disse møtene som gir boka 
mye av dens sjarm.

Jeg har ikke lyst til å ødelegge lese
opplevelsen for noen, så jeg skal ikke røpe 
om Adam, Haakon og Frithjof ender opp 
på brospennet til Golden Gate, eller et helt 
annet sted. Det synes jeg dere skal finne ut 
på egen hånd! 

Anbefalt av Anne Karine Kant, 
Ås bibliotek

Ås bibliotek i Kulturhuset i Ås sentrum.
Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret.

http://www.as.folkebibl.no/
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Boksalg
Interessert i eventyr? Loppemarkedet i Ås 
har fine eventyrsamlinger på lager:
• 1001 natt, 6 bind kr 300.
• H. C. Andersen, 4 bind kr 250.
• Asbjørnsen og Moe, 2 bind kr 200. ett

bindsutgaven kr 150.
Vi har også samlede verk av de fleste norske 
klassikere. Ring meg på tlf.: 994 54 504 for 
avtale om kjøp.

Olav B. Larsen

Olav B. Larsen undersøker boklageret i Arbeids
kirka. Foto: Jon Kr. Øiestad

Årsmøte i Nordby menighet 
søndag 18. mars. 
Nordby menighet avholder årsmøte søndag 
18. mars ca. kl. 12.30 i Nordby menighets
senter, etter gudstjenesten i Nordby kirke. 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet 
sendes innen 20. februar til menighets
rådets leder: oaardals@online.no. 
Tlf. 905 18 577. Vel møtt!

Olav Aardalsbakke,
leder av Nordby menighetsråd

Møteplan for Nordby menighetsråd:
Møtene holdes i Nordby menighetssenter 
kl. 18.30–20.30: 11.04. og 31.05.

Årsmøte i Kroer menighet  
søndag 22. april
Kroer menighet avholder årsmøte søndag 
22. april ca. kl. 12.30 etter gudstjenesten 
i Kroer kirke. Saker som ønskes behand
let på årsmøtet sendes innen 1. april til 
menighetsrådets saksbehandler Linda Jan
son Haddal på epost:
linda.jansonhaddal@as.kommune.no, 
tlf.: 64 96 23 47. Vel møtt!

SvendKristian Martinsen,
leder av Kroer menighetsråd

Møteplan for Kroer menighetsråd:
Møtene holdes i Kirkestua i Kroer 
kl. 19–21: 18.04. og 06.06.

Møteplan for Ås menighetsråd:
Møtene holdes i Ås arbeidskirke 
kl. 19–21.30: 13.03., 10.04., 08.05. og 12.06.

Møteplan for Ås kirkelige fellesråd:
Møtene holdes på Kirkekontoret i Ås 
kl. 19.00–21.00: 06.03. og 05.06.

Ås kirkeakademi  
 Om sannhet

Tirsdag 17. april kom
mer Henrik Syse til 
Ås kirkeakademi for 
å snakke om sannhet. 

Møtet er som vanlig i Ås kulturhus, og 
be gynner kl. 19.30. Inngang 50 kroner.

I vår tid er det en stadig kamp om 
sannhet og definisjonsrett i det offentlige 
ordskiftet. Hvem skiller sannhet fra falske 
nyheter? Henrik Syse presenterer seg selv 
som filosof og søndagsskolelærer. Han har 
doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo 
og er for tiden seniorforsker ved PRIO og 
professor ved Bjørknes Høyskole.

Håkon Andersen
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.

Vil du støtte aktiviteter i Ås menighet?
Aktivitetene i Ås menighet er mange og krever store økonomiske ressurser. Givertjenesten 
er avgjørende for å opprettholde det gode tilbudet vi har. Kan du tenkte deg å støtte Ås 
menighets aktiviteter?  Ordningen med givertjeneste bygger i hovedsak på AvtaleGiro som 
er en enkel, sikker og rimelig måte å gi gaver på både for giver og mottaker. Gir du gaven 
over AvtaleGiro har du en god oversikt, og dersom du ønsker å stoppe betalingen er en 
melding til banken alt som skal til. Menigheten sparer også mye på administrasjon, får 
bedre oversikt og en forutsigbar økonomi. Givere som ikke ønsker å bruke AvtaleGiro kan 
bruke vanlig giro, og bes evt. om å oppgi 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 
beløps-grense 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. 2083,-/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 ditt gavebeløp på vanlig måte inntil du får beskjed om når avtalegiro-
ordningen trer i kraft.

Spørsmål? Kontakt Linda Janson på kirkekontoret, tlf. 64962347 eller e-post: linda.janson@as.kommune.no.

S v a r k u p o n g  
Jeg vil gi min støtte til Ås menighet med kr. __________

Pr. måned      Pr. kvartal        Pr. halvår      Årlig_

Jeg vil at mitt bidrag skal gå til: Menighetsarbeidet generelt 
Arbeidskirkens venner Trosopplæring Ungdomsarbeid Diakoni

                                                                                    

Jeg ønsker skattefradrag, mitt fødselsnummer er Jeg ønsker å få tilsendt giroer i posten istedenfor å benytte 
AvtaleGiro (mer kostbart for menigheten).   

For firma / bedrifter skrives organisasjonsnummer:         

Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om 
følgende: Når du støtter menigheten, 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.
 

Jeg ønsker å benytte Beløpsgrense pr. trekk _____________

 Mottaker:
Ås menighet

Mottakers konto:
5010.07.11106

(Må være samme som gavebeløp eller høyere)

Navn______________________________________________ 
 

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer 
Adresse_________________________________
 
Postnr/sted_____________________________________

E-post/tlf ____________________________________ 

 
 

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden

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

Sted ___________  Dato ___________  Underskrift ____________________________

 
KID (fylles ut av menigheten) Avtalen sendes/leveres i lukket konvolutt til

 

Ås menighet
Postboks 224, 1431 Ås

 

Vil du støtte aktiviteter i Ås menighet?
Aktivitetene i Ås menighet er mange og 
krever store økonomiske ressurser. Givertje
nesten er avgjørende for å opprettholde det 
gode tilbudet vi har. Kan du tenke deg å 
støtte Ås menighets aktiviteter og samtidig 
få skattefradrag? På svarkupongen kan du 
krysse av for hvilke aktiviteter du vil støtte: 

Arbeidskirkens venner, Trosopplæring, 
Ungdomsarbeidet eller Diakonien. Du 
finner mer informasjon og svarkupong på 
Ås menighets nettside: www.kirken.no/as. 
Kontakt: menighetskoordinator Linda 
JansonHaddal på tlf.: 64 96 23 47, epost: 
linda.jansonhaddal@as.kommune.no.

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 dug
nad. Beløpet på giroen er kr 200, men det kan endres. Menighetsbladet trykkes nå i  
7 800 eksemplarer og deles ut til alle husstander i Ås. Kontonummer: 1602 59 75417. 

Redaksjonen
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Servicesidene
Brann/større ulykker   110
Politi   112
Ambulanse   113
Legevakt    64 87 19 30
Follo politidistrikt    64 85 16 00
Kirkens SOS i Borg     69 36 87 50
Krise og incestsenteret i Follo    64 97 23 00
Follo Taxi    64 94 27 70
Ås kommune, Servicetorget    64 96 20 00
Kirkekontoret i Ås    64 96 23 40
Kirkekontoret i Nordby  64 96 26 70
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 kmservice og reparasjoner 
på alle bilmerker. Faste priser.

BLOMSTER OG DEKORASJONER

Ås Blomster
Moerveien 6                                      64 94 12 36

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, Moerveien 4    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 – Optiker-K 
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: 
Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577, epost: 
oaardals@online.no.

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.   Tlf.: 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, Hanne-
Marit 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: 7800. 
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås kommune. Trykk og innbinding: Grøset Trykk 
AS. Leveringsfrist neste nummer: 24. april 2018

Liahøi Selskapslokaler 
til alle livets begivenheter. 

Askehaugvn. 150, like v/ Nordby kirke 
Du kan leie en kokk eller lage maten selv. 

Nytt og pent utstyr på kjøkkenet. 
Storsalen ca. 120 pers. Lillesalen ca. 30 pers. 

bestilling@liahoi.no eller 93266108
VELKOMMEN!
www.liahoi.no

Menighetsbladet trenger bladbud
Følgende ruter er ledige:
• 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
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ÅS

Døpte
Sofia Kristine Nordrum 

Kløvstad
Ella Kais Nabate
Ole Paulsrud
Ida Caroline Pettersen 

Rønning
Eli Yona Bentsop Sharabi

Døde
Egil Arthur Berge
Magne Bruun
Helge Snorre Husmoen
Aud Langvatn (bisatt fra 

Nordby kirke)
Norma Irene Limi
Magnhild Slettum
Helge Sætren

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no

NORDBY

Døpte
Oscar Vipond Stamnestrø 

Byles
William Flack
Lucas Hvam Lundqvist, døpt i 

Kolbotn kirke
Ida Lyngstad Slåtten

Viet
Torill Solbakken og Remy 

Christian Alsli
Rikke Andrea Heide og 

Fredrik Leversund

Døde
Odd Christian Brosstad
Aina Oline Falsen
Kari Gundersen, bisatt 

fra Stalsberghagen 
krematorium, Ahus

Arvid Bernhard Karlsen
Gerd Leiren
Hjørdis Preus
Anne Margrethe Stormby

KROER

Døpte
Fredrikke Folkvord
Isabella Folkvord
Malin Kjærsrud Karlsen
Nora Asperud Kvarme
Johannes Asperud Kvarme
August Teigland
Mikkel Teigland

Døde
Grethe Stensrud
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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.
Saksbehandler/menighetskoordinator  

for Ås og Kroer menigheter:  
Linda Janson-Haddal. Tlf.: 64 96 23 47.  
E-post: linda.janson-haddal@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:
Sokneprest i Ås, Nordby og Kroer:  

Jan Kay Krystad. Tlf.: 982 41 135.   
E-post: jan.kay.krystad@as.kommune.no. 

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.

Kapellan i Nordby: Kristin Bremnes Gulowsen.  
Tlf.: 64 96 26 72 / 466 33 335.  
E-post: kristin.gulowsen@as.kommune.no.

Kapellan: Ingrid Øygard. Tlf.: 959 19 318. 
E-post: ingrid.oygard@as.kommune.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.

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. 

Kapellan og ungdomsprest:  
Kristin Bremnes Gulowsen.   
Tlf.: 64 96 26 72/466 33 335.  
E-post: kristin.gulowsen@as.kommune.no. 

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:  

Olav Aardalsbakke. Tlf.: 905 18 577.
Nordby kirke. Nordbyfaret 1, 1407 Vinterbro.  

www.kirken.no/as

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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8. april, 2. søn. i påsketiden, Joh 21,15–19
Ås kirke kl. 11: Tårnagentgudstjeneste. 

Felles for Ås, Kroer og Nordby. 

15. april, 3. søn. i påsketiden, Joh 10,1–10
Ås arbeidskirke kl. 11: 1–2–3 gudstjeneste.
Årungen rostadion kl. 10: Pilegrims

vandring til Nordby kirke.
Nordby kirke ca. kl. 12.30: Gudstjeneste.

Onsdag 18. april
Ås arbeidskirke kl. 11.30: Nattverdguds

tjeneste for Åpent Hus.

22. april, 4. søn. i påsketiden, Joh 13,30–35
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste. Menig

hetens årsmøte.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Torsdag 26.april
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.

29. april, 5. søn. i påsketiden, Luk 13,18–21
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Søndagsskole.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

6. mai, 6. søn. i påsketiden, Matt 7,7–12
Pilegrimsvandring fra Son til Ås kirke. 

Oppmøte ved Solåsen kl. 9. Samarbeid 
med Vestby menighet. Se s. 12

Ås kirke kl. 18: Gudstjeneste. Ås kirkekor 
framfører «Misa Campesina». Se s. 13.

Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Tors 10. mai, Kr. Himmelfartsdag, 
Luk 24,46–53
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste for Ås, 

Kroer og Nordby.

13. mai, søndag før pinse, Joh 3,16–21
Ås arbeidskirke kl. 11: Fellesgudstjeneste 

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

VELKOMMEN TIL KIRKE

trosopplæring i den norske kirke

Arrangementet er en del av 
trosopplæringen i menigheten.

18. mars, Maria budskapsdag, Luk 1,46–55
Ås kirke kl. 18: Solidaritetsgudstjeneste. 

Fasteaksjonskomitéen deltar. Band under 
ledelse av Halvor B. Aschim. Tolking til 
engelsk / English translation.

Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste. Menig
hetens årsmøte etter gudstjenesten. 

Torsdag 22. mars
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. 

25. mars, Palmesøndag, Matt 26,6–13
Ås arbeidskirke kl. 11: Påskevandring. 

Utdeling av 6års bok.
Nordby kirke kl. 11: Påskevandring.

29. mars, Skjærtorsdag, Luk 22,14–23
Kroer kirke kl. 21: Nattverdsgudstjeneste. 

Felles med Ås.
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste for 

Nordby, Ås og Kroer.

30. mars, Langfredag, Joh 18,1–19,42
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste for Ås, 

Kroer og Nordby.

1. april, Påskedag, Matt 28,1–10
Ås kirke kl.11: Høytidsgudstjeneste, felles 

med Kroer. Tolking til engelsk / English 
translation.

Nordby kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.

2. april, 2. påskedag, Luk 24,36–45
Moer sykehjem kl. 11: Gudstjeneste. Felles 

for hele fellesrådsdistriktet.
Ås arbeidskirke kl. 11: Ordinasjonsgudstje

neste for kapellan Ingrid Øygard. Biskop 
Atle Sommerfeldt. Se s. 3.

Kroer kirke kl. 18: «Syng påske»guds
tjeneste, felles for Kroer, Ås og Nordby. 
Se omtale s. 9.


