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Prestens hjørne

Om framsida: Velkommen til Loppemarked i Arbeidskirken 24.–25. august! Mye varer og god stemning. 
Ellen Syrstad leder Stiftelsen Ås arbeidskirke. Broren Lars Syrstad leder Loppemarkedeskomitéen. Les mer 
på side 16 og 17. Foto: E. Fløistad

Kateketens hjørne
Sett, avslørt og elsket
Har du klatret i trær i sommer? Ikke? 
Hjemme har jeg tre klatremus som ikke 
lar sjansen gå fra seg når de ser en ruvende 
trekrone med grener tilgjengelig i riktig 
høyde. Ungene opplever mestring og nyter 
utsikten. Nede på bakken står mor med 
høydeskrekk og ber dem om ikke å falle.

Høydeskrekk, ja. Jeg likte å klatre i trær 
på et tidspunkt jeg også. Men det gikk 
over. Jeg husker ikke helt når. Og når jeg 
tenker meg om, så er det svært sjelden jeg 
ser voksne mennesker klatre i trær – om de 
ikke har en god grunn for å gjøre det. 

I Lukasevangeliet leser vi om en mann 
som klatret i trær. Eller, jeg vet ikke om 
han gjorde det så ofte, men han gjorde det i 
alle fall da Jesus kom til byen hans, Jeriko. 
Det var nok ikke mer sosialt akseptert 
for voksne å klatre i trær for moro skyld i 
Palestina rundt år 30 enn det er for voksne 
i Norge i dag. Men Sakkeus som han het, 
var liten av vekst. Da folk strømmet til for 
å se Jesus, slapp ikke Sakkeus fram. Folke-
mengden trengte ham bort for han var dårlig 
likt i byen. Sakkeus var toller som krevde 
inn skatter, gjerne mer enn han i utgangs-
punktet skulle, og rikdommen gjorde ham 
ensom. 

Sakkeus visste hvilket rykte han hadde 
i byen, og hadde ingenting å tape. Han 
følte seg om mulig mindre enn han var, og 
brydde seg ikke lenger fordi ingen brydde 
seg om ham. Men nå ville han se denne 
Jesus som kom gjennom byen, og klatret 
opp i et morbærtre. Ganske modig gjort, 
synes jeg. Klatringen, ja, men jeg tenker 
mest på den sårbarheten en mann av hans 
rang viste ved å gjøre dette.

Jesus stanset 
ved treet, så opp 
på Sakkeus og 
sa: «Kom ned. 
I dag vil jeg 
besøke deg». 

For den venneløse tolleren var dette en 
ære. Men folkemengden ble tydelig irritert. 
Av alle der i byen skulle Jesus være sammen 
med Sakkeus! Visste han ikke hvor urede-
lig denne mannen var?

Det er med oss mennesker som med Sak-
keus: Når vi blir sett med kjærlighet, skjer 
det noe i hjertet vårt. Sett, avslørt og elsket. 
Jesus visste hvem som satt i treet, og ønsket 
å være gjest hos nettopp denne mannen. Og 
Sakkeus forandrer seg i møtet med Jesus. 
Nå ville han gi halvparten av alt han eide til 
de fattige, og ofrene for utpressing skulle få 
fi redobbelt tilbake.

Kanskje trenger vi av og til å gjøre oss 
synlige for å bli sett, slik Sakkeus gjorde. 
Tørre å være sårbare og hudløse. Og noen 
må ta utfordringen med å følge Jesu eksem-
pel: Være den som ser andre med kjærlig-
het, og invitere til fellesskap. 

Et nytt semester ligger foran oss. Menig-
hetene i Ås inviterer deg til fellesskap. 
Et fellesskap av troende og tvilende. Det 
henger så innmari tett sammen. Et felles-
skap i glede og sorg, i lek og alvor. Et fel-
lesskap som rommer hele livet. Velkommen 
inn! Teksten om Sakkeus kan du lese i Luk 
19, 1-10.

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer
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Tro, dåp og kjærlighet – 
Dåpslørdager i høst
Noen ganger kan veien til døpefonten virke 
lang. Har du av en eller annen grunn ikke 
fått døpt barna dine, men ønsker å gjøre det? 
Eller kanskje du selv ønsker å døpes? I høst 
arrangerer menighetene i Kroer, Nord by og 
Ås to dåpslørdager. Alt som har med dåp å 
gjøre, ordnes i løpet av et par timer: 
• Nordby kirke lørdag 22. september kl. 11.
• Ås arbeidskirke lørdag 20. oktober kl. 11.

Det er bare å møte opp i kirken den dåps-
lørdagen som passer for deg eller dere. Det 
er også mulig å melde inn dåpen til kirke-
kontoret i forkant, slik man vanligvis gjør 
for dåp i en søndagsgudstjeneste.

Hva er dåpslørdag? 
Dåpslørdag er en mulighet for alle som 
ønsker dåp for seg selv eller for barn i fami-
lien på en enklere måte. Det er rett og slett 
bare å møte opp! Slik ser dagen ut: 

Kl. 11: Oppmøte. Da blir dere registrert, 
har dåpssamtale og forbereder seremonien. 

Kl. 13: En enkel dåpsgudstjeneste.
Dersom dere har meldt dåp til Kirkekon-
toret, og hatt dåpssamtale på forhånd, møter 
dere opp kl. 12.30.

Etter gudstjenesten inviteres alle til en 
hyggelig sammenkomst med kaff e og kake. 
Både dåpsseremoni og servering er gratis.

Hva er dåp?
Gjennom dåpen blir man en del av et 
fellesskap som strekker seg over hele verden 
– og gjennom alle tider. Dette fellesskapet 
er bygget opp omkring troen på Jesus Kris-
tus, Guds sønn og menneskenes frelser. 
Med tre håndfuller vann – til Faderens og 
Sønnens og Den hellige ånds navn – blir 
man bundet sammen med Jesus Kristus og 
medlem av i Den norske kirke.

Hva trenger jeg å ta med?
• Fødselsattest eller pass til den/dem som 

skal døpes. 
• Faddere: Menighetene har frivillige 

som kan være faddere. Så det går fi nt å 
komme uten. Men ta gjerne med egne 
faddere, fra familie og/eller vennekrets! 
Fadderne skal være vitner om at barnet 
er døpt med en kristen dåp. Den som blir 
døpt, får minst to faddere. De må ha fylt 
15 år. 

• Gjester, familie og venner, om du/dere 
ønsker det. Eller kom alene.

Mer informasjon eller påmelding om du 
ønsker det: https://kirken.no/as/. Ta kontakt 
med kirkekontorene i Ås eller Nordby om 
du lurer på noe. Det er også mulig å melde 
fra om at man ønsker dåp på en av Dåp-
slørdagene.
• Ås kirkekontor, tlf.: 64 96 23 40. Kontor-

tid mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 
9–15, onsdag kl. 12–15.

• Kirkekontoret i Nordby, tlf.: 64 96 26 70. 
Kontortid tirsdag og torsdag kl. 10–12.

Fortsatt mulig med søndagsdåp
Det er selvsagt fortsatt mulig å legge 
dåpsseremonien til en vanlig søndagsguds-
tjeneste. Da melder dere dåp til Kirkekon-
toret på vanlig måte. 

Ås, Nordby og Kroer menigheter
Foto: Jenny Marie Aagedal og Arve Skutlaberg

Ivar Ustvedt-Findreng ble døpt i Ås arbeidskirke 
25. mars. Kapellan Ingrid Øygard øste tre håndful-
ler vann over hodet. 
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter

Nytt semester og mye å glede seg til! 
Oversikt over oppstart i barne- og ung-
domsarbeidet i Ås og Kroer menigheter:

Søndagsskolen 
Søndagsskolen i Ås fi nner 
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 
«Søn dagsskolen», samt barnets navn og 
fødselsår. Likevel er søndagsskolen et til-
bud for alle barn som er på gudstjenestene 
– enten man er medlem eller ikke.

Søndagsskolen bruker Norsk Søndags-
skoleforbunds opplegg «Sprell levende». Vi 
starter med en fellessamling for alle barna 
før vi deler i to grupper: barn opp til og med 
1. klasse og barn fra 2. klasse og oppover. På 
hver samling får vi høre en bibel fortelling, 
så synger vi sanger sammen og har aktivi-
teter. 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 og bidra, ta kon-
takt med kirkekontoret (tlf. 64 96 23 40). 
Følg med på nettsidene for programmet for 
høsten 2018! 

Baluba barnekor, 
oppstart 29. august
Hver onsdag kl. 18–19 samles barn fra 0 
til 6 år i Ås arbeidskirke for å synge, leke 
og lage baluba. Her er det mye moro, kan 
du tro! Har du lyst til å være med? Du er 
hjertelig velkommen! Baluba fi nnes også på 
Facebook. Ta kontakt om du lurer på noe.

Familiefredag
Familiefredag er et tilbud for hele familien. 
En fredag i måneden samles vi til middag 
kl. 16.30 i Arbeidskirken. Etter middag er 
det en samling med sang, musikk og bibel-
fortelling for barna. Den siste timen bruker 
vi på lek, aktiviteter og hobbyaktiviteter 
– så her skal det være noe for enhver! Kl. 
18.30 samles vi til en felles avslutning. Alle 
er varmt velkommen inn i felles skapet! 
Datoene for høstens Familiefredag er: 
21.09., 26.10. og 30.11.

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! Tlf. 64 96 23 44 

(jenny.marie.aagedal@as.kommune.no) 

Kroer TriangelKlubb
Oppstart torsdag 13. september. Klubben 
møtes i Kroer samfunnshus hver annen 
torsdag kl. 18–20. Den er for barn på 3.–7. 
skoletrinn. Mer informasjon hos Svend-
Kristian Martinsen, skmartinsen@gmail.com. 

Ås barne- og ungdomskantori
Velkommen til å begynne i Ås Barne- 
og ungdomskantori. Øvelsene er i Ås 
arbeidskirke på mandager kl. 17–18. Første 
øvelse i høst er 3. september! 

Vi er opptatt av sangteknikk og innøving 
av sanger i forskjellige stilarter, og av at 
opptredener er viktige for å utvikle koret. 
Det blir gjort en oppdeling i barne- og 
ungdomskantori, i løpet av semesteret øves 
det inn et syngespill, og vi synger gjerne på 

Starter torsdag 13. september.
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Trosopplæringen – barne-  og ungdomsarbeidet

konserter fl ere ganger i året. En del av det 
pedagogiske opplegget er at medlemmene 
skal få utfordringer ved enten å synge alene 
– eller i en liten gruppe. Semester avgift: 
kr 200. I høstsemesteret er Tone Grindal 
dirigent for koret (tlf.: 996 23 668). Mer 
informasjon på www.kirken.no/as. 

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 opplæring, 
blir kjent med kirken sin og opplever guds-
tjenestefellesskapet. Denne høsten er det 
følgende trosopplæringstiltak i Ås og Kroer 
menigheter:

Babysang – mer info kommer
Vi ønsker å gjennomføre Babysang-kurs for 
Ås og Kroer i løpet av høsten. Men planene 
er ikke klare ennå. Kontakt Ås kirkekon-
tor for mer informasjon, eller følg med på 
www.kirken.no/as.

Utdeling av 4-årsbok og 4-årsklubb
I september er det tid for høsttakkefest 
med utdeling av «Min kirkebok» til alle 
4-åringer i Ås og Kroer: 

- Kroer kirke søndag 16.09. kl. 11.
- Ås arbeidskirke søndag 23.09. kl. 11.

4-åringene får også 
mulighet til å være 
med på en morsom 
4-årsklubb, med 
lek, hobbyaktivitet, 
musikk og fortell-
ingsstund. Invitasjon 
kommer i posten. 

Kirkerottene og kattungen 
– teaterforestilling for barn 18.11.
Søndag 18. november kl. 14 får vi besøk 
av Kirkerottene i Ås arbeidskirke! Teater-
stykket er særlig tilrettelagt for barn mel-
lom 3 og 6 år, men er morsomt for både 
yngre og eldre. 4- og 5-åringer får invita-
sjon i posten. Gratis inngang.

«Agent for rettferdighet» for 9-åringer!
Er det noen som er opptatt av rettferdighet, 
så er det barn! Men hvordan blir egentlig 
verdens goder fordelt – er det rettferdig? Vi 
inviterer 9-åringer til å bli med på «Agent 
for rettferdighet» fredag 9. november i Ås 
arbeidskirke. Sammen skal vi lære mer 
om skaperverk, bærekraft og rettferdighet 
gjennom oppgaver, lek og musikk. Vi til-
bringer dagen sammen og forbereder også 
noen morsomme sprell til gudstjenesten 
søndagen etter, der «rettferdighet» er tema. 

Invitasjon kommer i posten. Mer infor-
masjon i neste nummer.

LYS VÅKEN for 11-åringer
Lørdag 24. november inviteres årets 
11-åringer til en Lys våken-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 25.11. feirer vi gudstjeneste i Ås 
arbeidskirke kl. 11. Sett av helgen allerede 
nå! Invitasjon kommer i posten.
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Det skjer mer i Ås og Kroer menigheter

Oppstart nytt konfi rmantkull
Påmelding til nytt konfi rmantår er allerede 
godt i gang. Har du ikke meldt deg på ennå? 
Det fi kser du lett på menighetens nettside: 
www.kirken.no/as! Kickoff  for konfi rman-
tene som skal konfi rmeres høsten 2019, er 
fredag 14. september i Ås arbeidskirke kl. 
19–21. Konfi rmasjonsdagene er 7. og 8. 
september 2019. Vi gleder oss til å bli kjent 
med et nytt kull!   

Klubb/TenSing
Ungdomsarbeidet, tilknyttet KFUK-
KFUM, samling 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 og vil inneholde 
både lek, kreativ utfoldelse, konkurranser, 
musikk, dans og drama, osv. Her vil de 
fl este fi nne noe de trives med! I løpet av 
kvelden har vi også en samling hvor vi ten-
ner lys og får høre noen fortelle om sin tro, 
eller noe fra Bibelen. I ungdomsarbeidet 
reiser vi også på turer og festivaler i regi 
av KFUK-KFUM, og på egne turer som vi 
selv arrangerer. Du er hjertelig velkommen 
til å delta i fellesskapet!

KRIK, 
KRIK Ås er en forening for idrettsglad 
ungdom i alderen 13–19 år som ønsker å ha 
et kristent treff sted. 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 på enkelte cuper. Kunne du tenke deg 
å få litt mosjon annenhver søndag i et godt 
fellesskap? Velkommen på KRIK! 

Følg med på nettsidene www.kirken.no/as 
for oppstartsdatoer i ungdomsarbeidet!

MILK, 
mini-lederkurs for fjorårskonfi rmanter
Hvert år er det noen konfi rmanter som  
ønsker å være en del av ungdomsmiljøet og 
vil være med som hjelpeledere på neste års 
konfi rmantleir. Derfor arrangerer vi mini-
lederkurs. Det skal gjøre ungdommene 
bedre kjent med seg selv, hverandre og 
Gud. De lærer hva det vil si å være en god 
leder. Ungdomsarbeidet i Ås og Kroer 
samarbeider med Nordby og Vestby om 
felles samlinger og leir. Oppstart blir 
i oktober. Konfi rmantene får informa-
sjon om påmelding. Mer informasjon hos 
kapellan Ingrid Ulvestad Øygard, e-post: 
ingrid.oygard@as.kommune.no.

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer

Ås Kirkekor
Velkommen til å begynne i Ås Kirkekor! 
Vi synger naturlig nok for det meste kirke-
musikk, en uuttømmelig kilde fra 1000 
år tilbake i tid fram til i dag. Koret har et 
aktivt år foran seg. Vi skal synge med Mag-
nolia Jazzband (21.10.), samarbeide med Ås 
Korforening og Barne- og ungdomskanto-
riet om Lucia-konserten, og vi skal synge 
på en radiogudstjeneste i Ås kirke 1. januar 
2019. Dirigent i høst er Tone Grindal. Koret 
øver på torsdager kl. 19–21.30 i Ås kirke. 
Den første øvelsen er 23. august.

Tone Grindal

Tone Grindal (t.v.) dirigerer Kirkekoret i høst, mens 
kantorene Jostein Grolid og Anne Christine Pittet 
Grolid har permisjon. Foto: E. Fløistad
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Det skjer i Kroer

Rehabiliteringa av Kroer 
kirke er utsatt til våren 2019
Men Kirkestua står nymalt i godværet! 
I nr. 3 av Menighetsbladet skrev vi at 
rehabilitering av Kroer kirke og Kirkestue 
skulle starte i juni, med utvendig vedlike-
hold og maling. Slik gikk det ikke.

Da vi fi kk inn anbudene, viste det seg at 
prosjektet ble for dyrt til å passe inn under 
reglene for forenklet anbudsinnbydelse. 
Dessuten er Kroer kirke listeført hos Riks-
antikvaren. Det betyr at den skal males 
med linoljemaling. Den tørker seint. Vi tok 
ikke sjansen på å starte vaske-, skrape- og 
male-jobben etter sommerferien, med 
fare for å bli stående med uherdet maling 
langt utover høsten. Det ble derfor vedtatt 
å utsette start en på kirkerehabiliteringa til 
våren 2019.

Men maling av Kirkestua på dugnad midt 
i ferietida klarte vi å organisere. Jobbinga 
startet 16. juni. Nå er vi ferdige. Snakk om 
god malingstørk!

Takk til arbeidsgjengen som la ned 100 
dugnadstimer og fi kk Kirkestua til å skinne 
igjen. I alt 16 personer deltok. Innsatsen har 
bidratt til å redusere kostnadene for reha-
biliteringsprosjektet med adskillige tusen-
lapper. Så satser vi på at den kommunale 
bevilgninga strekker til når «proff ene» skal 
reparere kirka neste sommer.

Kroer menighetsråd

Svend-Kristian Martinsen
Kirkestua i Kroer er nymalt. Foto: Svend-Kristian 
Martinsen

Skjebnedager for Kroer skole
Som sikkert de fl este nå har fått med seg, 
har Ås kommunes administrasjon foreslått 
at Kroer skole skal legges ned. Begrun-
nelsen er økonomi og prognoser for syn-
kende folketall i Kroer.  Saken har vært ute 
på høring. 

Kroer menighetsråds høringsuttalelse 
ligger på nettet (https://www.as.kommune.no
/ato/p360/v1/782962_1_1-pdf.782962o2e23.pdf). 
Menighetsrådet tror ikke på disse progno-
sene og ser med uro på hva en nedleggelse 
vil bety for bygda. Skolen er jo grunn muren 
i bygdesamfunnet vårt, med Kroer Vel og 
Kroer kirke som viktige hjørnesteiner. 
Skolen er en felles arena både for barn og 
foreldre. Her knyttes det kontakter og venn-
skapsbånd som blir grunnlag for trivsel, 
fellesskap og engasjement. Hva blir Kroer-
bygda uten skole?

Ungdommen har engasjert seg og arran-
gerer torsdag 16. august folkemøte på Kroer 
Samfunnshus hvor de politiske partiene er 
invitert til å fortelle om sine standpunkter 
i saken. Bygdefolket vil nok også si sitt. 
Kort tid etterpå skal saken opp til politisk 
behandling.

Svend-Kristian Martinsen,
Kroer-patriot og leder av menighetsrådet

Kroer TriangelKlubb 
starter torsdag 13. september. Se s. 4.

Syng Høst i Kroer kirke
Kroer menighet inviterer til Syng Høst-
gudstjeneste i Kroer kirke 28. oktober kl. 
18. Korsang ved KroerAd Hoc. Musikk-
innslag. Allsang. Mer informasjon i neste 
nummer av menighetsbladet.



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 4 – 20188

Det skjer i Nordby menighet

Skolestartgudstjeneste 26.08.
Det blir Skolestartgudstjeneste i Nordby 
kirke søndag 26. august kl. 11. Menigheten 
ønsker å markere skolestart for alle alders-
grupper. Det blir en fi n familiegudstjeneste 
med forbønn for skoleåret. 

Bygdekvinnelaget pynter kirkene våre til Høsttak-
kefest. Foto: Timea Bakay Holby

Høsttakkefest og 4-årsbok 16.10. 
Søndag 16. september er det høsttakkefest 
i Nordby kirke kl. 11. Under gudstjenesten 
blir det utdeling av «Min kirkebok» til alle 
4-åringer. Invitasjon kommer i posten. 
Bygdakvinnelag pynter kirken. Vi serverer 
grønnsaksuppe etter gudstjenesten.

Myldregudstjeneste 14.10.
Søndag 14. oktober kl. 11 er det myldregud-
stjeneste i Nordby kirke. Vi feirer også 
dåpen for alle dem som ble døpt for ett, to 
og tre år siden! Vi gleder oss stort til en 
trivelig og leken gudstjeneste. 

Fra fjorårets myldregudstjeneste i Nordby. Foto: 
Ragnhild Skauge Paus.

Ungdomspresten treff es på Rudolf
Fra 29. august er ungdomsprest Kristin 
Gulowsen å treff e på Ungdomshuset Rudolf 
i Nordby hver onsdag kl. 14–17.30. Hun 
ønsker å møte ungdomsskoleelever fra 
8.–10. trinn. 

Nytt konfi rmantkull 21.10.
Søndag 21. oktober er det kickoff  for 
2019-konfi rmantene i Nordby kirke! 
Konfi rmantene møter kl. 16. Så er det 
foreldremøte kl. 17 før vi avslutter med 
kveldgudstjeneste og innskriving av kon-
fi rmantene i Nordby kirke kl. 18. Det er 
fortsatt mulig å melde seg til konfi rmasjon. 
Se www.kirken.no/as for mer informasjon. 

Babysang i september
Vi starter opp igjen med Babysang i Nord by 
torsdag 6. september kl. 12 på Nordby 
bibliotek i Vinterbrosenteret. Det blir fi re 
torsdager. Mer informasjon på Facebook. 
Påmelding til kateket Timea Bakay Holby, 
e post: timea.holby@as.kommune.no.

Nordby Gospelkor – ny dirigent og 
tilbud om familiemiddag
Julie Lillehaug Kaasa skal dirigere Nordby 
Gospelkor i høst. Hun tar over det musi-
kalske ansvaret etter Christian Wang. Julie 
er utdannet sanger og sangpedagog fra 
Norges musikkhøgskole og har tidligere 
dirigert både Paulus barnekor, Holmlia 
barne- og ungdomskor og Vinderen skole-
kor. Hun jobber til daglig som arrangements 
ansvarlig i KFUK-KFUM. I tillegg er hun 
freelance-sanger. Med seg i teamet har hun 
Solvor Rubasha, Solveig Andås Lundgren, 
Christian Wang og Martine Nilsson. 

Koret er for alle fra 1. klasse. Øvelsene 
er på onsdager fra kl. 17.30–18.15 i Nordby 
menighetssenter. En gang i måneden ønsker 
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vi å samle hele familien til middag i forkant 
av øvelsen. Første øvelse blir 5. september, 
da starter vi med middag kl. 17!

Vi oppretter en Facebook-gruppe med 
oppdatert informasjon. Vi gleder oss og 
håper å se mange barn i koret!

Blomsterfest i Nordby menighet
Den tradisjonelle Blomsterfesten i Nordby 
kirke var 10. juni, med familiegudstjen-
este, dåp og masse roser fra Melby gård og 
gartneri. 6-åringene var spesielt inviterte. 
Vi markerte at de skal begynne på skolen i 
høst, og de fi kk 6-årsboka. Etterpå var det 
kirkekaff e med is og kake. Nordby gospel-
kor, kulturskoleelever og en seniorgruppe 
bidro med fi ne salmer og sanger. Det var en 
nydelig dag! Ungdomsprest Kristin Gulow-
sen og kateket Timea Bakay Holby ledet 
festen.

Christian Wang, Torbjørg Refsnes Jørgensen (fra 
Menighetsrådet), Timea Bakay Holby (kateket), 
Julie Lillehaug Kaasa og Eli Marie Farstad John-
sen. Foto: Hilde Veidahl Wang.

Over: Dåp under 
blomsterfesten. 
Til venstre: 
Birgitte Herland 
Eikås er konfi r-
mant i år. Her er 
hun kirkevert som 
deler ut salme-
bøker og ønsker 
folk velkommen til 
Blomsterfest. Foto: 
Ingunn Herland

Kristin Gulowsen, ungdomsprest
Timea Bakay Holby, kateket
Hilde Veidahl Wang, kantor

Kirketreff starter 06.09.
Velkommen til kirketreff  i Nordby kirke 
hver annen torsdag kl. 12–13.30. Datoer 
i høst: 06.09., 20.09., 04.10., 18.10., 01.11., 
15.11. og 29.11. Kirketreff et starter med en 
kort andakt i kirken og forsetter med god 
mat i Menighetssenteret.

Nordby menighet, Anne-Lise Røed

Dette er damene som steller i stand 
maten på kirketreff ene i Nordby. 
F.v.: Grethe Sandvin, Anne-Lise 
Røed, Jorunn Knutsen, Anne-Marit 
Santi og Anne Andersen. Foto: Olav 
Aardalsbakke.
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Konfirmasjon i Ås og Kroer menigheter
Helgen 8. og 9. september er det duket for festdager i kirkene våre. 35 ungdommer skal 
konfi rmeres, 31 i Ås og 4 i Kroer. Vi gleder oss sammen med de fl otte konfi rmantene og 
ønsker både dem og familiene en strålende feiring. Det er kateket Jenny Marie Ågedal og 
kapellan Ingrid Ulvestad Øygard som har vært ansvarlige for konfi rmantundervisninga i Ås 
og Kroer. Konfi rmantene fordeler seg slik på de 4 gudstjenestene:

Ås kirke, lørdag 8. september kl. 11
Jens Rasmus Bjørnereim
Mathilde Mikaelsdotter Djurstedt
Milli Sofi e Fossum
Øyvind Frydenlund
Karoline Kvarme Gangnæs
Christine Kure
Emma Furre Martinsen
Junie Petzold
Eline Skjevdal
Ole Jakob Høsteland Solbu
Erle Berge Stemsrud

Ås kirke, lørdag 8. september kl. 13
Oscar Bakke
Elise Kro Barlaup
Håvard Rødbotten Foss
Regina Lucia Holth-Siegel
Adrian Kristiansen
Magnus Lilleheier
Andreas Solan Mannsåker-Buene

Anders Sørumshaugen Melvold
Marie Hellberg Munthe
Sivert Skog Røstelien
Ane Olsen Svebak
Sunniva Yousef

Ås kirke, søndag 9. september kl. 13 
Kristine Mo Eikesdal
Jonas Fiske
Øivind Andreas Bodal Holm
Helene Evjen Johnsen
Thomas Laupstad
Tiril Helene Lilleheier
Joakim Koldsø Søreid
Felix Thoresen

Kroer kirke, søndag 9. september kl. 11
Hanna Sofi e Myhre Holten
Martine Martinsen
Ada Norum-Torgersen
Andréa Norseth Stubberud

Konfirmantleir 2018
Langhelgen 18.–21. mai var konfi r mantene 
fra Kroer og Ås på Sjøglimt leirsted i Øst-
fold. I strålende sol ble det både morgen- og 
ettermiddagsbad, den obligatoriske spor-
leken «Camp sjøglimt», kanonballturn-
ering, mye lek, god mat, spill, husking, 
undervisning og kreative verksted. Sam-
men forberedte vi samtalegudstjenesten 
til søndag helgen etter. Temaet var «Den 

treenige Gud». På kreative måter presen-
terte konfi rm antene ulike sider ved Gud. 

Leiren var dessuten mobilfri! Går det an, 
tenker du kanskje? Men en «mobil-detox» 
gjør godt for både konfi rmanter og ledere. 
Flere nevnte faktisk at dette var noe de 
egentlig syntes var litt deilig. 

Takk for en strålende langhelg. Vi koste 
oss og gleder oss til de store festdagene.

Jenny Marie Ågedal (kateket)
Ingrid Ulvestad Øygard (prest)

Ås- og Kroer-konfi rmantene på leir i mai. 
Foto: Martine Melvold Pedersen
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Leir på Tjellholmen
Konfi rmantleiren for Nordby var på Tjell-
holmen leirsted i år også. Vi var 28 kon-
fi rmanter, 12 ungdomsledere og tre hoved-
ledere. Vi hadde en fantastisk leir med 
fi nt vær, god mat, og dyktige, morsomme 
og kreative ungdomsledere. Hinderløype, 
natursti, turnering, bading, fi lmkveld, tros-
vandring med Kristuskransen og nattløype. 
Trosvandringen gjorde inntrykk på mange 
konfi rmanter. I undervisningen deltok også 
sogneprest Jan Kay Krystad.

Det var stor interesse for gutte-/jente-
prat og åpen dør. Forsiktige konfi rmanter 
åpnet seg og blomstret under leiren. Det ble 
mange gode samtaler. Ungdomslederne var 
gode forbilder for konfi rmantene. 

Konfirmanter i Nordby menighet
36 ungdommer skal konfi rmeres i Nordby menighet første helga i september. De er fordelt på 
fi re konfi rmasjonsgudstjenester i Nordby kirke 1. og 2. september. Kapellan/ungdoms prest 
Kristin Gulowsen og kateket Timea Bakay Holby er ansvarlige for konfi rmant undervisning 
i Nordby. Konfi rmantene fordeler seg slik på de fi re gudstjenestene:

Lørdag 1. september kl. 11
Amanda Aline Tiainen Klarholm
Alexander Andersen Lundsten
Mathea Myrer
Dina Rasch
Ariel Melissa Skaufel
Samuel Andersen Solem 
Leah Sol Stødle
Dan-Andrè Torp-Johansen

Lørdag 1. september kl. 13
Sandra Løvseth Berntsen
Johan Indreråk Hald
Andrè Richard Jeff ries
Marlen Kilaas-Roen
Emilie Bjørnstad Kristensen
Frida Emilie Olsen Løkken
Johanne Emilie Nord 
Jonas Stølen Oppheim 
Oscar Oterholm
Emil Sund Herigstad

Lørdag 1. september kl. 15
Celine Rebekka Rudshaug
Sofi e Sandsmark
Martin Stene Smestad 
Linnea Sofi e Eriksmoen Sogge 
Scott Gabriel Sørli 
Kristine Ulvøy
Christian Hjorthen Vegge
Ildri Vigstad

Søndag 2. september kl. 11
Zyth Canillo
Birgitte Herland Eikås
Christian Brustad Eriksen
Synne Elisabeth Thoresen Lundmark
Jesse Paulsen
Frida Sofi e Smelhus Sveen
Kjell Inge Sørhaug
Sebastian Reinholt Tolun
Juliana Marie Ugelvik
Matz Arthur Ryen Aalerud

Takk for god mat fra Coop Obs på 
Vinter brosenteret. En stor takk rettes og til 
ungdomslederne, nattevaktene og persona-
let på Tjellholmen.

Tekst og foto: Time Bakay Holby, kateket 

Nordby-konfi rmantene på leir
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Kirkevergens hjørne

Kristine Thorstvedt ved kontorpulten på Ås kirke-
kontor. Foto: Arve Skutlaberg

Den nye kirkevergen
Kristine Thorstvedt byrja som ny kirke-
verge i Ås kirkelige fellesråd 1. august. Ho 
overtok etter Astrid Holmsen Krogh som 
slutta i vår, og Heidi Tomter Sire som har 
styrt Kirkevergekontoret i sommar.

Kva er førsteinntrykket ditt av Ås?
– Jeg er blitt meget godt mottatt. Og det 

er stor og god aktivitet i de tre menighetene 
i kommunen. Dette blir en spennende jobb.

Kva oppgåver har du starta med i den 
nye jobben?

– Jeg må jo bli kjent med de ansatte ved 
kirkekontorene i Ås og Nordby og i kirke-
gårdsforvaltningen. Litt har jeg allerede 
lært om menigheter, kirker, kirkegårder 
og arbeidsrutiner. I neste uke møter jeg 
arbeidsutvalget i Fellesrådet. Så må jeg 
skaff e meg oversikt over økonomi og 
løpende prosjekter. Det er mye nytt å sette 
seg inn i.

Kva synest du er mest spanande i kirke-
vergeyrket?

– Personalforvaltning og godt arbeids-
miljø, svarar Kristine kontant. – Men jeg er 

også opptatt av hvordan menighetene kan 
engasjere fl ere frivillige medarbeidere og få 
til godt samspill med de ansatte. 

Kristine kjem frå ei stilling som områ-
deleiar ved Kirkelig fellesråd i Oslo. Ho er 
utdanna både som sosionom og diakon. 

Heidi Tomter Sire er igjen på plass som 
saksbehandlar ved Kirkevergekontoret.

Arve Skutlaberg

Kronerulling 
for ny kirkeklokke til Ås kirke

Bli med på kronerulling for fi nansiering av 
ny kirkeklokke til Ås kirke! Den nyeste av 
de to klokkene, laget i Amsterdam i 1631, 
har fått en skade som ikke lar seg reparere. 
Planen er å få på plass ny klokke innen 
nyttår, i god tid før radiogudstjenesten 1. 
nyttårsdag. Olsen Nauen klokkestøperi 
i Tønsberg er satt på oppdraget. Prislapp: 
over 190 000 kroner. Pr. 31.07. har det kom-
met inn kr 96 150.

Ordfører Ola Nordal og prost Hege 
E. Fagermoen var på befaring 7. juni. De 
oppfordrer enkeltpersoner og nærings-
drivende til å delta i kronerullinga nå i høst. 
Pengene kan overføreres til kirkekontorets 
konto 1654 07 11457. Merk beløpet «Kirke-
klokke».

Organistvikarer i høst
Som omtalt i Menighetsbladet nr. 3 skal 
Jostein Grolid og Anne-Christine Pittet 
Grolid ha permisjoner i høst. Vi må da 
engasjere fl ere vikarer for å dekke spille-
oppgavene ved gudstjenester og gravferder. 
De fl este av vikarene har hatt oppdrag for 
oss tidligere og kjenner Ås, Nordby og 
Kroer. 

Kristine Thorstvedt,
kirkeverge i Ås
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Kirkegårdsforvalter Kåre Lauvli (helt til høyre) 
viser fram kirkeklokkene til prost Hege E. Fager-
moen, ordfører Ola Nordal og journalist Åsmund 
Austenå Løvdal fra Ås avis. Foto: Arve Skutlaberg.

Lionsklubbene i Ås steller 
graver på kirkegårdene
For tredje året på rad har Kirkevergen 
engasjert de tre Lionsklubbene i Ås for 
stell av graver. Lions Club Ås og Lions 
Club Ås/Eika samarbeider om stell av 132 
gravsteder på Ås kirkegård og 8 graver på 
Kroer kirkegård. Lions Club Nordby har 
tilsvarende avtale om gravstell på Nordby 
kirkegård.

Arbeidet pågår fra siste helg i mai til 
medio september. Kirkevergen inngår 
avtaler med gravfestere om hva som skal 
gjøres, og kirkegårdsarbeiderne tar seg av 
utplantinga. Lionsklubbene vanner, luker 
og holder det fi nt. Årets sesong har vært 
veldig krevende. Tørken har krevd vanning 
to ganger i uka, mot normalt en ukentlig 
runde. En del planter måtte byttes ut. De 
klarte seg ikke i varmen.

Karin Hermansen i Lions Club Ås/Eika 
og Knut Singsaas fra Lions Club Ås leder et 
trettitalls medlemmer som utfører arbeidet.

Knut Singsaas,
Lions Club Ås

Sverre Sildnes (t.v.) og Jan-Ivar Pettersen er to av 
mange Lions-medlemmer som utfører en meningsfull 
dugnad på kirkegårdene i sommer. Foto: Hanne-
Marit Kjus Pettersen.

Kulturdagene i Ås 13.–21.10.
Lionsklubbene LC Ås og LC Ås/Eika arran-
gerer «Kulturdagene i Ås» 13.–21. oktober. 
Programmet er ikke helt klart ennå, men 
noen høydepunkter kan vi røpe:

-  Kunst- og håndverksmessa i Ås Kultur-
hus 13.–14. oktober er et populært innslag. 
Det har meldt seg 34 utstillere, og vi vet 
det blir noe for enhver smak! I Lions kaféen 
serverer vi rundstykker, hjemmebakte 
kaker, kaff e og brus. Ås Lions Trio spiller 
og bidrar til en hyggelig stemning.

- «Kulturkonserten.aas» søndag 14. 
oktober kl. 19 i Ås kirke. Den har «Musik-
ken gror i Ås» som motto og er med unge 
lovende utøvere fra Ås Kulturskole. Lions-
klubbene deler ut årets Musikkpris på kr 
10.000 til én eller to unge utøvere. Dette 
blir en opplevelse det er verdt å få med seg! 
Konserten er et samarbeid mellom Lions, 
Ås Kulturskole og Ås Menighet. Fri entré.

- Konsert med Magnolia Jazzband 
søndag 21. oktober kl. 19 i Ås kirke. Ås 
Kirkekor deltar. Nytt av året er at Harriet 
Kjus Müller-Tyl skal opptre med band og 
kor. Velkommen til en swingende fl ott 
avslutning av «Kulturdagene i Ås 2018».

Fullstendig program deles ut til alle hus-
stander en uke før arrangementet starter.

Hanne-Marit Kjus Pettersen,
for LC Ås og LC Ås/Eika
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Ås menighets misjonsprosjekt

Fremtidige ledere i Mekane Yesus-kirken

Mekane Yesus-kirken i Etiopia har mange 
gode prinsipper. Ett av dem er at de god-
tar kvinnelige prester. Den prioriterer også 
medarbeidere som kan snakke de lokale 
minoritetsspråkene. Men det er en lang 
vei fram til at disse prinsippene er gjen-
nomført i praksis. Bortsett fra i kvinne-
organisasjonene er det ingen kvinnelige 
ledere. Og selv i områder med nesten bare 
lokal befolkning, som i Blånildalen, er 
de fl este lederne fra høylandet. Spør man 
hvorfor, er svaret at det ikke er kvalifi serte 
kvinner eller lokale folk blant søkerne. 
Utdanningsnivået blant disse gruppene er 
forholdsvis lavt, og få våger å søke ledende 
stillinger.

NMS gjør noe med dette og har i fl ere 
år gitt stipend til kvinner og minoriteter! 
Lørdag 16. juli var derfor en stor dag: Fire 
kandidater med stipend fra NMS fi kk vitne-
mål for avlagt mastergrad i teologi. Tre av 
dem er kvinner: Rev. Worknesh fra Begi, 

Rev. Elisabeth fra Boji og Rev. Tsige fra 
Addis Abeba. Den siste er Rev. Abera fra 
Agalo i Blånildalen. Han tilhører minori-
tetsgruppen Gumuz. Alle fi re er veldig 
motiverte til å overta ledende stillinger i 
kirken. De tre kvinnelige teologene har fått 
fi nansiell støtte fra Presteforeningen i Den 
norske kirke.

Seremonien på eksamenshøytidelig-
heten viste at det er behov for kvinner i 
ledende stillinger. For oss som kommer 
utenfra, gjør det vondt å se hvor fullstendig 
mannsdominert ledersjiktet i kirken er, og 
hvor lite synlige kvinnene er på topplanet. 
Worknesh, Elisabeth og Tsige kan forhå-
pentligvis bidra til at det blir en endring av 
disse forholdene!

Av Klaus-Christian Küspert og Sylvi Haldorsen

Rev. Worknesh fra Begi (t.v.) og Rev. Elisabeth fra Boji – kvinnelige teologer med mastergrad og ambisjoner. 
Foto: Klaus-Christian Küspert
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Ås kirkeakademi i høst
Ås kirkeakademi inviterer til tre samlinger 
i høst. Inngangspenger ved alle arrange-
ment er kr 50, kontant eller Vipps.

«Mitt nabolag» 
Tirsdag 18. september 
kl. 19.30 i Ås kultur-
hus, Store sal. Chris-
tian Stejskal viser 
multimediafortellingen «Mitt nabolag», 
fortellingen om en pilegrimsvandring fra 
Wien til Aksum i Etiopia. Christian er 
musiker, fotograf og historieforteller.

Han startet fra fødebyen Wien i Øster-
rike. Turen gikk via Jerusalem til den 
hellige byen Aksum i Nord-Etiopia. 
Underveis møtte han Zabaleenerne, kristne 
søppel arbeidere, i «Garbage City» i Kairo 
i Egypt. Etter vandringen fl yttet han inn 
i Søppelbyen, samtidig som han jobbet 
som fi olinist ved operaen i Kairo. Vi får 
høre og se fortellinger om syv menneske-
skjebner derfra. Samtidig spiller han fi olin, 
både arabisk og egenkomponert musikk. 
I forestillingen utfordres vi til ettertanke 
omkring hvem og hvor «mitt nabolag» er. 

«Katharinas stemmer» 
Tirsdag 30. oktober kl. 19.30 i Ås kirke får 
vi oppleve «Katharinas stemmer». Det er 
en fi gurteaterfortelling om Katharina von 
Bora, Martin Luthers hustru. Skuespiller 
og buktaler: Cecilie Schilling. Tekst: Anne 
Helgesen og Lyder Johs. Verne. Komponist 
og organist: Bjørn Andor Drage.

«Johan Falkberget – det gode mennesket» 
Tirsdag 20. november kl. 19.30 Ås kul-
turhus, Store sal: Per Edgar Kokkvold 
holder foredrag om «Johan Falkberget – det 
gode mennesket».

Solveig E. Nielsen,
leder Ås kirkeakademi

To folkedansgudstjenester
Det skal være to folkedans-gudstjenester i 
høst:
- Søndag 21.10. kl. 11 i Ås arbeidskirke
- Søndag 18.11. kl. 11 i Nordby kirke

Kaff eKopp-besøk 
for nye studenter ved NMBU

Søndag 12. august ble de nye utenlands-
studentene ved NMBU ønsket velkomne 
under fellesgudstjenesten i Ås kirke. Nå 
starter vi høstens Kaff eKopp-prosjekt. Det 
går ut på at nye studenter får komme på 
besøk til oss fastboende i universitetsbygda, 
over en kopp kaff e eller te. Jeg inviterer 
familier, par og enkeltpersoner til å melde 
seg som vertskap. Interessen er allerede 
stor blant de utenlandske studentene. Er du 
/ dere interessert? Meld fra til meg, e-post: 
sigurd.a.bakke@nmbu.no og oppgi navn, 
e-post, telefonnummer og adresse.

Sigurd A. Bakke,
studentprest ved NMBU

Liturgiske melodier i gudstjenestene
Noen har kanskje lagt merke til at vi har 
endret melodiene på de liturgiske leddene 
Kyrie, Gloria, Sanctus og Agnus Dei under 
gudstjenesten. Det skyldes Kirkemøtets 
vedtak om at det bare skal være tre alter-
nativer å velge mellom. Vår variant, Odd 
Johan Overøyes melodier som vi tok i bruk 
i 2012, er ikke med i standardseriene. Vi 
kunne ha valgt å beholde Overøyes musikk, 
men da kanskje som de eneste i Norge med 
akkurat den liturgiske musikken.

Ås, Nordby og Kroer har valgt å bruke 
serien som kalles «1977-liturgien»; altså de 
melodiene vi hadde før endringen i 2012. 
Svært mange andre menigheter i Norge 
bruker disse melodiene. Slik blir det lettere 
å synge med når du besøker andre kirker!

Jostein Grolid,
kantor i Ås
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Loppemarked
rbeidskirkes

Leder for loppemarkedet, Lars Syrstad, forteller at 
avdelingen for sykler vokser mest. Frivillige sam-
ler og mekker sykler. Over 50 sykler i god stand 
skal stå klare når markedet åpner på fredag.

Er du som meg, og trenger en god grunn for 
å rydde på loft og i kjeller og garasjen? Her 
er to gode grunner for å rydde opp nå! 

Om du rydder og fi nner fram alle de fullt 
brukbare tingene du eier men aldri bruker. 
Da kan du gi dem til loppemarkedet med 
god samvittighet. Samtidig får du bedre 
bedre plass og orden, rein bonus for deg!

For det andre er det som sagt snart 
loppe marked. Du kommer vel innom for en 
prat og en kaff ekopp? Om du i tillegg skulle 
fi nne noe du virkelig har bruk for, er det 
fi nt å vita at nå har du rydda plass til det.

Populære lopper er for eksempel: Sykler 
og sportsutstyr, møbler (gjerne retro) og  
malerier, redskap og verktøy, glass, servise, 
norgesglass, gryter og annet kjøkkenutstyr, 
blader og bøker (ikke leksikon), musikk 
som instrumenter og plater, kuriositeter og 
snurrepiperier, klær og sko. Loppene må 
være hele og rene. Vi tar ikke imot hvite-
varer og tjukke TVer.

For Loppemarkedskomiteen: Erling Fløistad
Foto: Erling Ulvik og E. Fløistad

•
•
•
•

Drottveien 41, ved Rustad skole  
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Vedsalg under loppemarkedet
Under loppemarkedet i Ås arbeidskirke 
24.–25. august selger vi også tørr bjørkeved 
til kr 70 per 60-literssekk. Vi kan levere på 
døren innenfor kommunegrensen. Frakt kr 
100.

Loppemarkedkommitéen

I Loppehagen lover Erling Ulvik at det skal bli sirkus og stor ståhei fredag og lørdag under loppemarkedet. 
Nytt av året blir eget loppesirkusirkustelt med Erling som sirkusdirektør for store mengder lopper. . 

Ås arbeidskirke eies og drives av en stiftelse. Ellen 
Syrstad er leder for Stiftelsen. Hun forteller til 
Menighetsbladet at overskuddet fra loppemarke-
det, fordeles med 30 % til Ås menighet og 70 % til 
Arbeidskirken. 

Vil du være med på dugnad?
Du er velkommen til å være med i dugnaden
rundt loppemarkedet. Meld deg til Linda 
Janson-Haddal på Menighetskontoret, tlf.: 
64 96 23 47. Loppedugnad er sosialt, mor-
somt, nyttig og hyggelig.
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Er du kjent i Ås?
Det er registrert tre innsendte svar på den 
siste stedsoppgaven. Alle hadde funnet 
ut at bildet var speilvendt. «Det var en 
planlagt teknisk feil, samme triks som i 
Menighetsbladet nr. 3, 2014», skriver Tor-
stein Furnes. De andre vinnerne var Eivind 
Vidar Eldegard og Kari Boger, men det var 
bare to av svarene som opplyste at bilene på 
høyre side av bildet kjørte sydover. Så må 
fotografen beklage at noen av bilene kunne 
indentifi seres med kjennetegn. Slikt skal 
ikke skje og var naturligvis ikke tilsikta!

Torsten skriver: «Fotografen har stått på 
Revjatoppbrua som krysser E6 ca. 2 km 
syd for Korsegården. Det er brukt ganske 
kraftig zoom. Motivet viser motorveien i 
retning mot Korsegården. Det avbildede 
akselerasjonsfeltet benyttes av bilister som 
har vært på Støkken kontrollstasjon.»

Nytt oppgave-bilde er fra villmarka i Ås, 
men hvor? Litt vanskelig kanskje, men det 
er noen av de faste stedsoppgave-løserne 
som trenger litt å bryne seg på! Samtidig er 
dette en oppfordring til deg som leser dette, 
om å være en «Ås-Monsen» for en dag: Ta 
med familie, slekt, naboer eller venner på 
vandring. Velger dere riktig villmark, kan 
identifi sere brua på bildet og samtidig tar 
egne bilder og forteller om ekspedisjonen, 
vil vi lage en spesiell tur-reportasje. Kan-
skje vi kan få den inn i lokalavisene også? 
Lykke til! Svar til: as.menblad@online.no

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Svar på forrige oppgave: Fotografen har stått på 
Revjatoppbrua som krysser E6 ca. 2 km syd for 
Korsegården. Bilene på høyre side kjører sydover. 



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 4 – 2018 19

www.asbank.no 

Quiz
1.  Hva spiste Johannes døperen i ødemar-

ken, ifølge Matteus-evangeliet?

2.  Fullfør dette Bibelsitatet: «Det er lettere 
for en kamel å gå gjennom …. enn for en 
rik å komme inn i Guds rike.»

3.  Du skal besøke venner i Dalefjerdingen. 
Hvilken Follo-kommune befi nner du 
deg i når du er der?

4.  Hvilken planet snakker vi om? Den har 
samme størrelse som Jorden og er gul?

5.  Hva er Norges vanligste bergart?

6.  Alle vet at myggen stikker. Men stem-
mer det at bare hunnen gjør det?

7.  Hva er navnet på Hamlets bestevenn? 

8. Grønlands hovedstad heter Godthåb på 
dansk, hva heter den på grønlandsk?

9.  Hvilken italiensk forfatter (under pseu-
donym) har suksess i Norge med fl ere 
romaner, blant annet fi re som omtales 
som «Napoli-kvartetten»?

10. Har Israel og Norge vunnet Eurovision 
Song Contest (Melodi Grand Prix) like 
mange ganger?

Quizmester: Atle Eikeland
Svarene fi nner du på side 21

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 
har følgjande møte på Ås menighetshus: 
• Søndag 19. august kl. 18: Samtalemøte.
• Søndag 26. august kl. 18: Fest. Talar: 

Oddvar Pederstad.
• Søndag 16. september kl. 18: Samtale-

møte.
• Søndag 23. september kl. 18: Møte. 

Talar: Arne Jan Olsen.
• Søndag 30. september kl. 18: Møte. 

Talar: Arne Tolo.
• Søndag 14. oktober kl. 18: Samtalemøte.
• Søndag 21. oktober kl. 18: Møte. Talar: 

Rolf Kristian Skaar.
• Søndag 28. oktober kl. 18: Møte. Talar: 

Aud Elin Hoås.
   Trygve Gjedrem
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Diakoniutvalgets frivillige
Diakoniutvalget i Ås, Kroer og Nordby 
arbeider for nestekjærlighet og inkluder-
ende fellesskap. Omkring 90 frivillige yter 
smått og stort innen aktivitetene i utvalgets 
område, i 2017 ble dette til sammen mer 
enn 2000 innsatstimer.

Den største glede …
Vi samles om Guds ord. I aktivitetene vi 
driver, møter vi folk. Det er så godt å tref-
fes, og gleden er gjensidig!

I Diakoniutvalgets område er det vi frivil-
lige som organiserer og utfører arbeidet: Vi 
henter folk og kjører dem, hilser på og slår 
av en prat, triller syke og uføre til andakter, 
smører snitter og trakter kaff e, ordner bord, 
dekker opp og pynter, rydder og tar opp-
vask, forbereder egne og gjesters andakter 
og kulturelle innslag, serverer middager og 

spiller taff elmusikk, besøker ensomme og 
drar sammen på by’n, arrangerer utfl ukter, 
engasjeres i dype samtaler, trøster og gir 
råd. Så våre frivillige kan «alt», fordi vi er 
mange og vil lykkes!

Bli med og opplev at du gjør en forskjell!
Vi håper at alle i menighetene våre er opp-
tatt av diakoni. Den er «kirkens omsorgstje-
neste». Vi gleder oss over godt samarbeid 
med prestene i menighetene, og prostiet 
med prostidiakon Atle Eikeland. 

Vi trenger stadig nye frivillige som kan 
tennes i nestekjærlighet til inkluderende 
fellesskap om de mange oppgavene innen 
Diakoniutvalgets område: 
• Åpent hus, koordinator Ingrid W. Krag-

Rønne, tlf. 478 56 929.
• Kirkeskyss, koordinator Odd Henning 

Unhjem, tlf. 473 05 795.
• Tilbud om besøk, leder Helge Skinnes, 

tlf. 954 27 943.
• Andakter på Moer sykehjem, koordina-

tor Gro M. Rønningen, tlf. 971 76 023.
• Middagsservering for Dr. Sødrings vei 

8/10, koordinator Tora S. Roberts, tlf. 
414 46 643.

• Hyggekvelder i Dr. Sødrings vei 8, koor-
dinator Terje Sørhaug, tlf. 419 32 624.

• Kirketreff  i Nordby, koordinator Anne-
Lise Røed, tlf. 951 02 080.

Andre sosiale tiltak
Sorg Omsorg Follo er et samarbeid mellom 
Frivilligsentralene i Ås og Ski og diakoner 
i Follo. Sammen med de frivillige driver 
den sorggrupper og andre sammenkomster 
for mennesker som opplever sorg. Tilbudet 
drives «på tvers» av livssyn. Tro og Lys: Se 
egen artikkel. Terje Sørhaug,

leder av Diakoniutvalget

Hyggekveld i Dr. Sødrings vei 8. Gjermund Stor-
moen kåserte om mat og matvaner 12. mars. Foto: 
Terje Sørhaug.
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Fasit til Quiz på side 19
1. Gresshopper og villhonning. 2. … et nåløye 
… 3. Enebakk. 4. Venus. 5. Gneis. 6. Ja. 
7. Horatio. 8. Nuuk. 9. Elena Ferrante. 10. Nei. 
Israel har vunnet 4 ganger, Norge 3.

Temakveld om fosterhjem
Dessverre er det ikke alle barn som får den 
nødvendige trygghet og kjærlighet i hjem-
met. Noen må av ulike årsaker fl ytte i fos-
terhjem. Har dere mye omsorg å gi og plass 
til fl ere barn? Behovet for fl ere fosterhjem 
er stort. Dersom du har tenkt tanken om det 
kan være noe for deg, så arrangerer Bufetat 
– ved Fosterhjemtjenesten i Ski – informa-
sjonsmøte tirsdag 21. august kl. 18–21 i Ski 
rådhus, Idrettsveien 8. 

Tøft, men verdt det!
Hvert år fl ytter mange barn og unge inn i 
fosterhjem. Hvordan opplever disse barna 
og ungdommene å fl ytte fra sine biologiske 
foreldre og inn i et fosterhjem? Hvem er 
disse barna, hva har de med seg i bagas-
jen, og hva trenger de? Bli med på en ærlig 
og usminket samtale hvor vi kommer tett 
på barna og ungdommene som har måttet 
fl ytte fra sine hjem, fosterforeldre, forel-
dre som har måttet gi fra seg sine barn, og 
de som vokser opp med fostersøsken. Vi 
ønsker å gi dere et innblikk i hvordan dette 
har vært for dem. Et grunnleggende stik-
kord er «tøft, men verdt det»! De har alle 
et viktig budskap om at det aldri er for sent 
å kunne gi noen en ny start! Påmelding er 
ikke nødvendig, men meld deg gjerne på så 
vi vet hvor mange som kommer: 
https://www.bufdir.no/Fosterhjem

Tro og Lys Follo 
– et sted for deg
Er du på leiting etter et fellesskap som pas-
ser akkurat for deg og dine behov? Da er 
kanskje Tro og Lys Follo løsningen. Vårt 
fellesskap er særlig tilrettelagt for men-
nesker med særlige behov, men det er også 
et godt sted å være for alle typer mennesker. 
Vi møtes på lørdager i Ås arbeidskirke kl. 
14–16.30. Én søndag hvert halvår har Tro 
og Lys også en søndagsgudstjeneste kl. 11. 
I høst blir den i Ski nye kirke.

Tro og Lys Follo er en del av den 
internasjonale Tro og Lys-bevegelsen. 
Vi er et fellesskap som prøver å ta vare 
på hele mennesket – også det åndelige. 
Vi deler hverdagshistorier, synger de 
kjente sangene og lærer oss nye. Vi spiser 
sammen, feirer bursdager og det beste 
av alt: Vi feirer gudstjeneste sammen 
som en avslutning på fellesskapet. Vi har 
faste prester i tillegg til vår prostidiakon 
Atle Eikeland som leder oss gjennom 
gudstjenesten. Vi legger stor vekt på 
deltakelse i gudstjenesten og bytter 
på å ta ulike roller, særlig gjennom å 
dramatisere dagens tekst.

Tror du at dette er noe som kan passe 
for deg, er du hjertelig velkommen til å 
bli med. Høstens program:
- Lørdag 15. september kl. 14 i Ås 

arbeidskirke.
- Lørdag 13. oktober kl. 14 i Ås 

arbeidskirke.
- Søndag 18. november kl. 11: Tro og 

Lys-gudstjeneste i Ski nye kirke.
- Lørdag 8. desember kl. 14: 

Julevandring i Ås arbeidskirke.
For Tro og Lys Follo,

Marit Rauset
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Alle fordelene med å være blind
KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og 
svaksynte) ble startet en gruppe blinde i 
1933. I dag har vi 12 ansatte fordelt på 10 
årsverk, og en omsetning på ca. 8,5 mil-
lioner kroner. Kontor og produksjonsloka-
ler ligger i Askim. 

Jeg er en av KABBs Synlige Stemmer. 
Navnet mitt er Solveig-Marie. Jeg er 20 år 
og musikkstudent. Du leste ikke feil i over-
skriften. Klart det er kjipe ting med å ikke 
kunne se, men akkurat nå vil jeg fortelle 
om alt som er bra og artig ved det.

Skal du på besøk til meg, må du for all 
del ikke være så overdrevent høfl ig at vi blir 
sittende her i mørket. Jeg pleier ikke å ha på 
lyset når jeg er alene, men prøver å huske på 
å slå det på til ære for gjestene. Det har nok 
også hendt jeg har skremt noen litt da de 
åpna døra til et mørkt øvingsrom og hørte 
pianoet der inne. I kjelleren i blokka der 
jeg bor, er det så skummelt at jeg skrur på 
lyset for ikke å skremme folk som kanskje 
kommer inn etter meg og bare hører rare 
lyder fordi jeg henter ut skiene. Ikke bare 
sparer jeg strøm, men er helt bekvem med 
mørke trapper, kjellere osv. Jeg kan godt 
lese selv om pæra har gått. Skjermen på 

Inkluderende menighet
Menighetsråd, diakoniutvalg og stab inn-
bød 2. mai til temakveld om Inkluderende 
menighet. Skal Kirken være troverdig, 
må menighetene være inkluderende. Borg 
bispedømme har laget en brosjyre om 
temaet. Her er det fl ere punkter – etter 
mønster fra grønn menighet – som man 
kan jobbe for å oppfylle, krysse av på og bli 
sertifi sert som inkluderende menighet.

Prostidiakon Atle Eikeland og spesial-
prest i Borg bispedømme, Tor Ivar Torgau-
ten, innledet på samlingen og gjorde rede 
for innholdet i brosjyren og temaet generelt. 
Inkluderende menighet er et stort tema og 
det kan være utfordrende å inkludere grup-
per med særskilte behov på en god måte. 
Det er en av grunnene til at det fi nnes 
organisasjoner og foreninger som jobber 
særskilt med noen grupper. 

En av dem er KABB som jobber med 
blinde. Vi har tatt med en liten presentasjon 
av dem her i bladet, samt en artikkel som de 
har sendt oss. På møtet ble det understreket 
at inkludering er noe som ikke bare staben 
og diakoniutvalget har ansvar for. Hele 
menigheten må med. Det er et ønske at vi i 
Ås følger opp intensjonen om å være inklu-
derende menigheter. Både Diakoniutvalget 
og menighetsrådene må jobbe for dette. 
Også i våre forsamlinger fi nner vi grupper 
og enkeltpersoner som trenger særskilt til-
rettelegging. 

Atle Eikeland
Prostidiakon Søndre Follo prosti

Solveig-Marie Oma
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telefonen min er som regel slått av, så varer 
batteriet mye lenger.

Jeg har likt å gå på skole, men har aldri 
vært noe englebarn. Om jeg syntes jeg 
kunne det læreren gikk gjennom, eller bare 
hadde lyst til å lese noe annet, hendte det 
stadig vekk på ungdomsskolen at jeg satt 
der med boka fra et helt annet fag. Lærerne 
så jo ikke forskjell. Ikke så de at jeg av og til 
satt på Facebook heller. Alle syntes det var 
greiest at jeg skrudde av skjermen, så ble 
ingen plaga av lyset. Punktskrift er supert 
til å skrive dagbok i all off entlighet. Jeg 
kobler ei lita leselist (punktskriftskjerm) 
til telefonen med bluetooth, har den under 
bordkanten og holder på med absolutt hva 
som helst. Ikke misforstå. Det er akkurat 
like frekt å sitte på Facebook under et møte, 
samme hvilket skriftspråk du bruker. Men 
jeg kan i alle fall sjekke klokka litt diskré.

Noe av det virkelig geniale med å være 
blind er at man slipper unna 95 prosent, 
eller noe sånt, av all reklame. En og annen 
radioannonse fl yr forbi, og noen av annon-
sene på nettet er mulig å lese, men slett ikke 
alle. Resten glir forbi i stillhet. Det er så fi nt 
å vandre nedover ei bygate og bare tenke 
på shopping, om man føler for det. Skal jeg 
fi nne noe nytt, må jeg gå inn i en butikk, ta 
på og få beskrevet klærne. Som regel tren-
ger man ikke noe nytt, og da vandrer jeg 
videre uten å ense alle de glorete tilbudene. 
Jeg hadde ikke engang tenkt over dette før 
en venn nevnte det for et par år siden.

Og mens vi er her ute på gata, må vi 
ta med oss at det er veldig lett å komme i 
snakk med folk. I alle fall om man er som 
meg og vandrer av gårde når jeg bare nesten 
kan veien. Det ender opp med at jeg må få 
litt hjelp, og da får jeg en liten prat med det 
samme. Folk er nesten uten unntak hjelp-
somme og trivelige. Bilene har voldsom 
respekt for meg og stopper som regel, til og 
med når det ikke er gangfelt. Nei, så enkelt 
er det ikke alltid. En gang i Trondheim holdt 

jeg på å gå på trynet over en tigger som satt 
midt på fortauet, og det er ikke veldig gøy 
når man roter seg helt bort. Til gjengjeld, 
om man møter på en aktivist fra en organi-
sasjon som ikke interesserer deg den dagen, 
er det bare å si: «Så gøy! Har du fl yvebladet 
i punktskrift?» Så får man være i fred.

Med nok D-vitaminer er ikke mørketida 
her i Tromsø mye å rope opp om. Med litt 
trening hører man både husvegger, parkerte 
biler og hvor søppelkonteineren står. Man 
slipper å se hvor langt ned det er fra treme-
teren før man hopper. På fl yplassen fører en 
assistent deg rett forbi hele køen, gullkort 
eller ikke. Ikke fordi en blind person har 
problemer med å stå i kø, men fordi assis-
tenten skal slippe å bruke arbeidstida si så 
ineff ektivt.

Men det aller beste er at etter å ha vært 
blind ei stund, forstår man en gang for alle 
hvor totalt unødvendig og dumt rasisme 
egentlig er. Klart jeg også har mine fordom-
mer, men å dømme folk etter utseendet er 
ikke så lett for meg. Det har hendt at alle 
rundt meg har behandla et menneske rart 
på grunn av klærne eller et eller annet. For 
min del merka jeg ikke noe og prata ganske 
normalt til vedkommende. Så gikk det fl ere 
dager før noen nevnte den sjuke klesstilen, 
og jeg forsto hvorfor folk forholdt seg så 
rart til personen. Jeg oppdager ikke at noen 
er adoptert fra Korea med mindre de for-
teller det. Klart jeg forstår at utseendet er 
viktig for mange, det er viktig for meg òg, 
men jeg er ofte glad for at dette ikke er mitt 
førsteinntrykk av menneskene rundt meg. 
Personer blir ikke noe som helst for meg før 
jeg hører dem snakke.

Hva tenker du nå? Det kan ikke være så 
lett, vel. Du har helt rett, selvsagt er det ikke 
det. Utfordringene står i kø, men det må jo 
være lov å glede seg over de fortrinnene og 
mulighetene man får. Stadig opplever jeg 
artige, rare og rett og slett nydelige ting, 
nettopp fordi jeg ikke kan se.

Solveig-Marie Oma
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Åpen kirke i juli

Rekordmange benyttet anledningen til å gå 
inn i den svale, sommeråpne Ås kirke i juli. 
Totalt var det 343 besøkende, fordelt på 316 
voksne og 27 barn. Mange av disse er fra 
Ås og omegn, men det kom også turister 
fra minst 10 land og fl ere verdensdeler! Det 
viser at tilbudet om åpen kirke/veikirke er 
verdt innsatsen fra de ca. 50 frivillige kirke-
vertene som stiller opp år etter år. Tusen 
takk til dere alle sammen, gamle og nye!

Litt historikk
Ragnhild Skiaker, Nils Standal og Gerda 
Røed har fungert i utvalget fra starten i 
2000, de første 8 årene med Harald Krag-
Rønne som leder/sekretær, og de neste 8 

årene var Nils Standal leder. Da kom Ole-
Ludvik Kleven med i utvalget. 

Gudbrand Skiaker og Hans Kristian 
Røed har i alle disse årene bidratt med opp- 
og gjenlåsing av kirken.

Ingebjørg Standal har tilsvarende bidratt 
som kirkevert, noe utvalgsmedlemmene 
også har gjort!

Nåværende utvalg ble opprettet høsten 
2016. Ekteparet Røed er fortsatt med, Gerda 
i utvalget og Hans Kr. som «nøkkelmann»!  
Alle disse fortjener en stor takk!

Varmt og tørt vær til tross: Det har sett 
pent ut på kirkegården i Ås. Ansatte og 
vikarer har jobbet seg svette i varmen. Og 
folk har gjort en stor innsats for å stelle og 
vanne på gravene.

Tekst og foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen

Ragnhild og Gudbrand Skiaker (bak) på kirkebak-
ken etter endt 3-timersvakt. Der møtte de Birgit 
Gullerud (framme, t.v.) og Åse W. Hafstad som 
var innom kirka. Birgit hadde sin vakt noen dager 
senere. Åse har vært kirkevert tidligere år.

Nils og Ingebjørg Standal hadde sine vakter tidlig 
i juli.
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Lesehjørnet

Du og jeg
En vakker og vemodig bok for lesere i alle 
aldre, av Synne Lea og Stian Hole (illus-
tratør). Cappelen Damm 2018.

Omslaget på boka er i seg selv en historie. 
Komplementærfargene blått og oransje ska-
per både kontrast og harmoni. Ved nærmere 
ettersyn endrer det seg fra harmoni til uro. 
Vi ser både over og under havet. På vannet 
tre mennesker i en liten robåt. I nærheten 
av isfjell. Det ser kaldt og mørkt ut. Under 
overfl aten er resten av isfjellet, og nærm-
est iakttakeren: en undervannsfl ora i en 
varm oransje farge. Det ser ut som eksotisk 
farvann. Isfjellet er nesten skjult bak det 
varme og organiske og levende; under-
vannsblomster, en sel, en skilpadde. Men 
også jordbær, røde bregner, kjente blomster 
fra hagen, et bål, to fugler. Det som er under 
overfl aten, er forholdsmessig større enn det 
over. Kanskje et hint om en underbevisst 
tilstand.

I boka møter vi bestefar, en jente og 
hennes lillebror. Du og jeg, sier bestefar 
til jenta. Hun vet at bestefar en dag vil dø 

og forsvinne ut av livet hennes. Hun har 
det vondt og er redd. Mens bestefar vil ut 
og ro med barnebarna. «Når vi ror, spiller 
det ingen rolle hva vi snakker om», sier 
bestefar, «bare vi snakker». Bestefar ror 
dem gjennom mange ulike og surrealistiske 
landskap. De snakker om felles opplevelser. 
Jenta har mørke tanker, lillebror er lys og 
leken. Å lese ordene tar ikke lang tid. Men 
å lese teksten og studere de frodige illus-
trasjonene sammen blir noe ganske annet. 
Illustrasjonene ikke bare fyller ut teksten, 
de beveger seg lenger enn ordene. 

Bestefar ror det lille følget langt. Han 
skjønner at jenta har det vondt. De tre 
opplever fantastiske, skumle og magiske 
steder. Og snakker om livet og hva bestefar 
etterlater til barnebarna. Jenta vil ikke arve 
ting. Hun vil ha bestefar. 

Så skjer det. Bestefar legger inn årene og 
legger seg ned. Det blåser opp og ser mørkt 
ut. Men jenta får mot og krefter til å ro tross 
uvær og udyr i havet. Boka har mange lag, 
og kan leses igjen og igjen. Den kan passe 
for alle. Som har tid til å lete og undre seg.

Anbefalt av Lotte Semb, skolebibliotekar 
ved Ås og Nordby bibliotek

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

http://www.as.folkebibl.no



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 4 – 201826

Her klipper vi både         pp
damer og menn i alle aldre!e!e!

Åpent hus starter igjen 22.08.

Første samling i Åpent hus etter sommer-
ferien blir onsdag 22. august. Møtene er 
hver onsdag kl. 11–13 på Ås menighetshus, 
Johan K. Skanckesvei 7. Vi tilbyr hyggelig 
samvær, andakt, allsang, kulturelt innslag 
og praktfull, sunn lunsj. 

 

Dagens kjøkkenteam på Åpent hus med festmenyen 
til sommerfesten 25.07. F.v.: Solveig Grøndalen, 
Ingrid Holen, Esther Bue, Sonja Johnson og Lilly 
Selberg. Foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen.

Sommerfest på Åpent hus
Åpent hus i Ås inviterte til sommerfest 25. 
juli. Det var feststemning på Menighets-
huset denne dagen. Bordene var nydelig 
dekket, og gjestene hadde pyntet seg. Anne 
Myrhaug Winge ønsket velkommen med 
fi ne ord og nytt dikt!. Standard meny på 
sommerfestene er rømmegrøt og spekemat. 
Rikelig med frukt hører med, og til slutt 
kaff e, kjeks og Twist.

Kapellan Ingrid Øygard holdt en fi n og 
tankevekkende andakt: Å tilgi er noe vi 
kan øve oss på, ikke bare å tilgi andre, men 
også oss selv. Etter maten var det quiz og 
sanglek. Hvem klarte å fi nne ordene som 
manglet? Hvem husket hva sangen het? Til 
slutt: loddtrekning, som vanlig.

Hanne-Marit Kjus Pettersen

Anne Myrhaug Winge (t.v.) og Ingrid W. Krag-Rønne 
(t.h.) var vertinner på sommerfesten. I midten kapel-
lan Ingrid Øygard. Med i arrangørgruppa var også 
Gerd Asklund, Esther Bue og Terje Sørhaug. Foto: 
Hanne-Marit Kjus Pettersen.
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Alfagruppe i Ås arbeidskirke
Alfagruppa i Ås starter opp igjen mandag 
10. september kl. 19–21 i Peisestua, Ås 
arbeidskirke. Vi er en åpen samtalegruppe. 
I høst tar vi for oss Halvor Nordhaugs bok 
«Himmeljorden – betraktninger om tro og 
miljø» (Verbum 1991). Det er plass til et 
par nye i gruppa. Gjennomgått Alfakurs 
er ikke nødvendig, da vi ikke har Alfaop-
plegg. Kontaktperson: Ingrid W. Krag-
Rønne (468 56 929).

Anne Myrhaug Winge
Ny diktsamling – «Himmel over alt»

Anne Myrhaug Winge ga ut diktsaml ingen 
«Lys over barndommens rike» i 2016. 
Mange kjenner Anne fra hennes mange år 
som lærer ved Ås videregående skole med 
spesielt ansvar for elever med ulike behov. 
Nå er hun pensjonert. I alle år har hun vært 
en kirke-engasjert person. At Anne er fl ink 
med ord og formuleringer, er mange klar 
over. Overraskelsen var derfor ikke veldig 
stor da hun kom ut med sin første diktsam-
ling. Barndommens rike er jo Nord-Norge 
for Anne, og der har de jo sin egen måte å 
få sagt ting på!

Nå går det rykter om at du kommer med 
ny diktsamling til høsten. Er det riktig?

– Ja, det er planen. Den først samlingen 
fi kk en god mottakelse, om jeg skal si det 

sjøl, og mange har spurt om det kommer en 
neste bok?

Gjør det det, da?
– Ja, i oktober skal «Himmel over alt» 

være klar. Jeg håper jo at folk kan fi nne 
glede og oppmuntring i de diktene også!

Hvor får du inspirasjonen fra? 
– Den kan komme etter en samtale jeg 

har hatt med noen, en andakt på radioen 
eller en preken i kirka. En tidligere elev ga 
meg inspirasjon til et av diktene. Han har 
kommet i mange år gående fra Langhus 
med julekort til meg. Sånt rører en avgått 
lærer.

Og så kan Anne beskjedent fortelle at når 
det skrives på bestilling, tar hun alltid en 
prat med Vårherre på forhånd. Da kommer 
inspirasjonen.

Tekst: Jon Kr. Øiestad
Foto: Elisabeth Winge

En smakebit fra den nye samlingen:

De gode ordene
Hva virker vel som gode ord
langs livets lange vei
De trøster og kan gi deg kraft
når motgang møter deg
De bærer gjennom ørkensand
når dagene er grå
De er som varmen fra ei hand
får motet opp å gå
De er som sol en regnværsdag
og kaller smilet frem
Som når du åpner opp ei dør
og er velkommen hjem
De gode ord er blomstene
som gis fra hjertets bunn
Er skjønnheten i livet
som forgyller mang ei stund
Det er en ren velsignelse
som noen gir deg med 
Som om ei kjærlig makt
vil fylle deg med fred.

Anne Myrhaug Winge
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Servicesidene
Brann/større ulykker   110
Politi   112
Follo Politistasjon   64 99 30 00
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    06485
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 fi lial
Til sammen har vi åpent hver dag unntatt 
søndag. Tlf.: 64 96 23 72 (Ås) og 959 51 900 
(Nordby, på Vinterbrosenteret)

BILVERKSTED

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

BLOMSTER OG DEKORASJONER

Ås Blomster
Moerveien 6                                      64 94 12 36

FRISØRER - DAME/HERRE

Hårstudio 1095
Moerveien 2    64 94 10 95
Galleriet Frisør
Ås kvartal, Rådhusplassen 29
www.galleriet-frisor.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
Stoff er – søm – maling – tapet – gulv – 
hjembesøk – håndverk

JORDMOR

Annett Michelsen     911 35 380
Torderudveien 25   
Privatpraktiserende jordmor

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 – 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, konfi rmasjon, 
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt: 
Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577, e-post: 
oaardals@online.no.

Ås arbeidskirke, Drottvn. 41
Utleie til private selskaper ved dåp, konfi rmasjon, 
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, konfi rmasjon 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: Kristen Fretheim. Adresse: Ås kirkekontor, 
Sagaveien 3, postboks 224, 1431 Ås. E-post: as.menblad@online.no. 
Regnskap: Oddvar Moen, Moerveien 8 B, 1430 Ås. Bankgiro: 1602 59 75417. Opplag: 7800. 
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås kommune. Trykk og innbinding: Grøset Trykk 
AS. Leveringsfrist neste nummer: 18. september 2018

Liahøi Selskapslokaler 
til alle livets begivenheter  

Askehaugvn. 150, like v/ Nordby kirke 
u leie k kk  lage maten selv. 

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

 

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, 
e-post: oaardals@online.no.
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SLEKTERS GANG

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

Vi ønsker å gi den beste hjelp 
og veiledning

ÅS

Døpte
Mathias Tilley Berg
Jeppe Hauge Bjøntegård
Leon Glosli Broberg
Jessica Chun
Linnea Sørgård Ekstrøm
Ingrid Heim Lyche
Nora Kolseth Maurang
Håkon Bjørge Trippestad
Martine Klinge Wiberg
Sandra Klinge Wiberg

Viet
Marianne Slettbakken og 

Andre Eldor
Hilde Merete Ostorp og 

Morten Falteng
Lill Hege Sæther og Espen 

Anar Sæther
Marte Nordal Hauken og 

Anders Christian Krogvold 
Lundqvist

Cleidy Yarith Pinedo Salas og 
Kjell Magne Kjølsvik

Charlotte Glosli Stensrud og 
Raymon Broberg 

Inger Kristine Solheim og Geir 
Korsnes

Helene Kolstad Skovdahl og 
Eivind Alexander Valestrand

Døde
Anna Aker
Solveig Deraas
Håkon Gropen
Odd Henry Johannessen
Marie Helene Kristiansen 
Ivar Løvlund
Gerd Alise Mæhlum
Elisabeth Olsen
Svein Arild Paulsen
Anne Hovet Rogstad
Halldis Synnøve Sandsdalen
Margit Urdalen
Knut Aastveit

NORDBY

Døpte
Maria Sørensen Berg
Erik Greaker Bjørndal, døpt i 

Ski middelalderkirke
Saga Dis Christersdottir
Marius Skuterud Eriksen
Alinea Smedsland Garfors
Filip Huseby-Jahr
Alexandra Krosvik
Ulrik Karusbakken Moen
Jenny Lian Ribe, døpt i Ski 

middelalderkirke
Simen Krohg Sørensen
Herman Wefre Tangerud

Viet
Siri Beate Nordby og Erik 

Fosland
Silje Løkken og Eirik Wold

Døde
Tor-Arne Dahl
Else-Marie Ek
Rolf Hynne
Odd Johan Johansen
Knut Torbjørn Karlsen
Verner Larsen
Kåre Meyer
Roger Paris Nilssen

KROER

Døpte
Jonathan Skancke Birkemo
Mathea Røed-Engseth
Elea Maria Holth Mørk

Viet
Ingeborg Klingen og Stein 

Rosten
Elin Ødegård og Kristoff er 

Ween
Ragnhild Marie Rød og Ole 

Asbjørnsen

Døde
Randi Krogh
Mona Røed
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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: Kristine Thorstvedt, Tlf.:
64 96 23 31 / 986 09 010. 
E-post: kristine.thorstvedt@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
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Lørdag 22. september
Nordby kirke kl. 11: Dåpslørdag. Se artik-

kel s. 3

23. sept., 18. søn. i treenig., Matt 8,5–13
Ås arbeidskirke kl. 11: Høsttakkefest 

Utdeling av 4-årsbok.
Nordby kirke kl. 18: Keltisk messe.

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

30. sept., 19. søn. i treenig., Joh 7,14–17
Kroer kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste for 

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

7. okt., 20. søn. i treenighet, Mark 10,2–9
Aud Max kl. 12: Uka-gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Lørdag 13. oktober
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lys-

gudstjeneste.

14. okt., 21. søn. i treenig., Luk 16,19–31
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 13: Sportsandakt 

på Trampen speiderhytte.
Nordby kirke kl. 11: Myldregudstjeneste. 

Dåpsmarkering for dem som ble døpt 
for ett, to og tre år siden.

Lørdag 20. oktober
Ås arbeidskirke kl. 11: Dåpslørdag. Se s. 3

21. okt., 22. søn. i treenig., Joh 12,35–36
Ås arbeidskirke kl. 11: Folkedans-

gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 18: Kveldsmesse. Inn-

skriving av konfi rmanter.

VELKOMMEN TIL KIRKE

Arrangementet er en del av 
trosopplæringen i menigheten.

19. aug., 13. søn. i treenighet, Luk 12,41–48
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

26. august, Vingårdssøndag, Luk 17,7–10
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Skolestartgudstje. 
Ås arbeidskirke kl. 13: Ryddegudstjeneste 

etter loppemarkedet.

Torsdag 30. august
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.

Lørdag 1. september
Nordby kirke kl. 11, 13 og 15: Tre 

konfi rmasjonsgudstjenester.

2. sept., 15. søn. i treenig., Luk 10,38–42
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Konfi rmasjonsguds-

tjeneste.

Lørdag 8. september
Ås kirke kl. 11 og 13: To konfi rmasjons-

gudstjenester.

9. sept., 16. søn. i treenig., Matt 5,10–12
Kroer kirke kl. 11: Konfi rmasjons-

gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Ås kirke kl. 13: Konfi rmasjons gudstjeneste.

Lørdag 15. september
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lys-

gudstjeneste. 

16. sept., 17. søn. i treenig., Luk 7,11–17
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Høsttakkefest. Utdeling 

av 4-årsbok.
Nordby kirke kl. 11: Høsttakkefest. 

Utdeling av 4-årsbok.


