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Prestens hjørne
Ikke bare mennesket er blitt til ved ham
Et nytt år er i gang, og julen ligger bak oss.
I dette første prestens hjørne på nyåret vil
jeg likevel reflektere litt over et begrep
som ofte brukes i forbindelse med julen,
nemlig inkarnasjon, det at noe får kropp.
For kirken handler det om at Gud blir men
neske, at Jesus blir skapt som et foster og
født av Maria.
Ofte har kirken gjort inkarnasjonen til
en sak som bare gjelder forholdet mellom
Gud og mennesket. Etter min mening kan
ikke kirken i vår tid snakke om inkarnasjon
uten samtidig å si noe om skaperverket.
For i og med inkarnasjonen blir Gud ikke
bare menneske, men skaperverk, Gud blir
kjøtt og blod som alle andre skapninger av
kjøtt og blod.
Vi lever i en tid da mennesket har for
andret skaperverket i en grad som tidligere
ville ha vært utenkelig. Kirken kan derfor
ikke lenger snakke ukritisk om at menne
sket er skaperverkets hersker eller høyde
punkt. Det må i så fall suppleres med flere
perspektiver.
Det er bred enighet om at mennesket har
et «forvalteransvar» for skaperverket. Men
også begrepet «forvalteransvar» kan man
stille seg kritisk til. Det antyder nemlig
at det finnes noe gitt, noe bestemt, som vi
har ansvar for å forvalte. Men hva er dette
«noe», når naturen alltid er i endring, og når
mennesket allerede har forandret store deler
av det skaperverket vi kjenner?
Å oppfylle forvalteransvaret, å finne
ut hva som er rett måte å forvalte naturen
på, krever nøye overveielser. Det behøves
forskning, refleksjon, debatt, kunnskap,

kompetanse. Også de kirkelige utdannings
institusjonene bør bidra på dette feltet. For
selv om vi har et forvalteransvar, er det ikke
gitt en gang for alle hva vi skal forvalte og
hvordan.
For eksempel mener jeg at vi må tenke
annerledes om dyrene. Bibelen forteller at
mennesket er skapt i Guds bilde, som den
eneste av Guds skapninger. Men dyrene
er våre nære slektninger, og mye tyder på
at dyr har et følelsesliv som ligner vårt.
Mange steder i verden ser vi fremveksten
av et stadig mer industrielt dyrehold, hvor
dyr blir behandlet som maskiner, og ikke
som følende, levende skapninger.
Dette krever et svar fra kirken. Og jeg
mener vi kan knytte det både til skapelsen
og til inkarnasjonen. For hva sier troen vår
om alt det i skaperverket som ikke er men
nesket? Om skaperverket står det: «Gud
så at det var godt.» Og om inkarnasjonen:
«For så høyt har Gud elsket verden, at han
ga sin Sønn …»
Tiden er inne for å bringe menneskets
relasjon til alt som Gud har skapt, inn i
sentrum av den teologiske refleksjonen. Jeg
vil forsøke å grunne på dette gjennom året:
Hva betyr det at verden er skapt av Gud,
og at Jesus selv ble en del av det skapte?
Og kanskje vil jeg da, når julen står for
døren på ny, ane at inkarnasjonen er et
enda mektigere under, et større og rikere
mysterium, enn jeg var klar over.
Sindre Skeie,
prest, medlem i Grønt utvalg i Ås menighet

Om framsida: Tre nyansatte prester i Ås. Fra venstre: Kristin Gulowsen, kapellan i Nordby, Ingrid Øygard,
kapellan i Ås og Kroer og Jan Kay Krystad, sokneprest i hele Ås . Les mer om dem på side 13 i dette bladet.
Foto: Erling Fløistad
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Foto: Barnekunstmuseet

Jeg vil bli president

Ås kunstforening presenterer barnetegninger fra Sør-Sudan på D6
Ås kunstforening viser barnekunst
utstillingen «Jeg vil bli president» på Gal
leri D6 i Ås 10.–18. februar. Utstillingen ble
vist på Det Internasjonale Barnekunstmu
seet i Oslo fra 16. mars til 31. mai i fjor.
Deretter har den vært vist rundt om i Norge.
Utstillingen er en samling tegninger laget
av barn i flyktningeleiren Kiryandongo i
Uganda. Barna kommer fra Sør-Sudan. De
har flyktet fra borgerkrigen i hjemlandet.
Menighetsbladet omtalte prosjektet i nr.
2, 2017. Ås-kvinnene Camilla Ravnsborg
Aschjem og Kristin Tønnesen Berg har
vært med på tegneprosjektet, sammen
med den lokale kunstneren Cliff Kibuuka.
De vil alle tre være til stede ved åpningen
lørdag 10. februar kl. 12, der Ås Ten Sing
også medvirker.

Visningen på Galleri D6 skjer i sam
arbeid med Follo KFUK som har fått låne
utstillingen fra KFUK-KFUM Global og
KFUK-KFUM-speiderne. Tegningene er
laget av barn som deltar i et program for
behandling av traumer, i regi av KFUK
Sør-Sudan. Det blir også vist fotografier av
barna i aktivitet. Mer enn én million Sørsudanesere er nå flyktninger i Uganda.
Tegning formidler barnas tanker, følel
ser og opplevelser. Bildene bærer preg av
at mange har opplevd ting som ingen noen
sinne bør oppleve. Men de viser også håp,
optimisme og drømmer om at livet en dag
skal bli bra.
Utstillingen er åpen for publikum 10.,
11., 17. og 18. februar kl. 12–16.
Solveig E. Nielsen, Follo KFUK
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Pysjcup 2017

Ungdommer på julebesøk
Fredag 15. desember besøkte Ås Ten Sing
og Ås ungdomsklubb Moer sykehjem. Vi
sang julesanger for beboerne, hadde det
hyggelig og snakket med de eldre. De syntes
konserten vår var meget bra, og de ønsket
oftere besøk med sang. Etterpå dro både
Ten Sing og Klubben ned til Arbeidskirka.
Der spiste vi pølse, drakk julebrus og hadde
konkurranse i pepperkake-kirkebygging og
-pynting. Det var mye moro og støy. Krea
sjonen «Baby Jesus» vant!
Tekst og foto: Aslak “Nikolai” Eriksen
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Tradisjonen
tru
drog
me,
ein
gjeng
ungdom
mar, på Pysjcup
i
Heggedalhal
len, arrangert av
Asker og Bærum KFUK-KFUM. Me var
18 stykke frå Ås – Klubben og Ten Sing.
Eigentleg skulle me ha vore fleire, men
nokre måtte melde avbod i siste liten.
I cupen stilte me med to lag frå Ås, Holy
Guaquamole og Åsome. Begge laga deltok
i Tøffelklassen, klassen for dei som ikkje
har spelt volleyball så mykje før, og som
eigentleg deltar for å ha det kjekt i lag. Den
andre klassen var Blod.
Me starta litt svakt med kvart vårt tap,
men etter kvart blei me flinkare og meir
samkøyrde. Klokka eitt på natta sto det
andakt på programmet. Silje og Kristine,
begge frå Ås, leia oss gjennom den, med
songar og nattverd.
Etter andakten hadde begge laga kvar sin
kamp igjen å spele i gruppespelet. Desse
gjekk me sigrande ut av, og med det var
me vidare til B-sluttspelet. Der rauk Holy
Guaquamole ut etter kvartfinalen, medan
Åsome måtte sjå seg slått i semifinale.
Alle deltakarane
gav 50 kroner til
K F U K-K F U M
Globals arbeid Stop
Poverty. Ein viktig
del av arbeidet der
går til mikrolån,
slik at mange fattige
Vill jubel og lettelse då
menneske kan skaffe det blei klart at Åsome
seg eit betre liv gjen hadde vunne kampen.
Aslak er i forgrunnen.
nom eige arbeid.
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Følg Klubben i Ås
på Snapchat. Der
legg me ut stort og
smått av det me
gjer på fredags
Ole Jakob var nøgd etter kveldande og når
Klubben er på tur.
å ha vunne ein kamp.

tok

Tekst og foto:
Janne Birgitte Ueland,
ungdomsarbeider i Åsmenighet

Ingrid Sunniva Eriksen og Sophie Caroline Aas er
nye styremedlemmer i Ten Sing

Årsmøte i Ås Ten Sing
Fredag 26. januar hadde Ås Ten Sing
årsmøte i Arbeidskirka. Der tok vi opp og
diskuterte en rekke viktige saker. Det virket
som om alle hadde det hyggelig. Etterpå
spiste vi pizza med Klubben.
Vi gleder oss til et nytt år med mange
nye muligheter! Lørdag 10. februar kl. 12
skal Ås Ten Sing delta på åpningen av «Jeg
vil bli president-utstillinga» på Galleri D6.
Helga 2.–4. mars er det Vintertreff. Fredag
9. mars kommer Ten Sing Norway på
besøk, og tirsdag 20. mars deltar vi under
Fasteaksjonen i Ås arbeidskirke.

Volleyball-cup og
gudstjeneste for
konfirmantene
Søndag 21. januar arrangerte KRIK volley
ball-cup for konfirmantene i gymsalen på
Åsgård skole. Det var to KRIK-lag, ett lag
fra Ten Sing og ett fra Klubben. Etter mange
harde kamper var det KRIK-laget «Går for
pallplass» som stakk av med seieren, etter
en jevn og hard finalekamp mot Klubben.
Etter en velfortjent pause med drikke og
premieutdeling var det gudstjeneste med
nattverd i gymsalen med vår nye kapellan
Ingrid Øygard. Stor takk til Kristine og
Halvor Bekken Aschim som sto for musik
ken. KRIK er et tilbud til alle ungdommer
i Ås mellom 13 og 19; vi møtes til fysisk
aktivitet og lek annenhver søndag kl. 19 i
gymsalen på Åsgård skole. Søndag 4. mars
blir det tur til Kongsberg, for ski og slalåm.
Velkommen til KRIK.

Knut Bjørn Stokke
Foto: Jenny Marie Ågedal

Tekst og foto: Lise Marit Hustad,
styreleder
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter

Baluba

Er du mellom 1 og 7 år, glad i musikk og
å bevege deg? Da høres det ut som om
Baluba er stedet for deg! Har du lyst til å
starte i Baluba, så er det bare å ta turen
innom en onsdag mellom kl. 18 og 19. Fra
7. februar skifter Baluba øvingssted til
Arbeidskirken. Håper å få med oss både
gamle og nye medlemmer på øvelsene der!
Vil du vite mer om hva vi gjør på Baluba?
Se reportasje s. 14–15.

Søndagsskolen

Søndagsskolen i Ås finner
sted under guds
tjenestene
i Arbeidskirken, altså fra
kl. 11. Barna går ut under
salmen før prekenen. Vi
tilbyr to grupper: barn til
og med 1. trinn, og fra 2. trinn og oppover.
Vi bruker Norsk Søndagsskoleforbunds
opplegg «Sprell levende». På hver samling
får vi høre en kort bibelfortelling, så synger
vi sanger sammen og har diverse aktiviteter.
Se program på menighetens nettsider.

Velkommen til Familiefredag,
2. mars, 13. april og 1. juni

Bli med på Familiefredag – et tilbud for hele
familien! En fredag i måneden samles vi til
deilig middag kl. 16.30 i Arbeidskirken.
Middagen koster kr 60 pr. voksen og kr 40
pr. barn. Etter middag er det en samling
med sang, musikk og bibelfortelling for
barna. Den siste timen bruker vi på lek og
hobbyaktiviteter, mens de voksne kan ta
seg en prat over kaffekoppen – her skal det
være noe for enhver! Kl. 18.30 samles vi til
en felles avslutning. Store og små, gammel
og ung er alle velkomne inn i fellesskapet!
6

Datoene for vårens Familiefredager er 2.
mars, 13. april og 1. juni. Ønsker du å bli
med, setter vi stor pris på en påmeldingsSMS til Øygunn på tlf. 986 22 931, innen
onsdagen før familiefredagen, slik at vi lett
ere kan beregne mat. Familiefredag driftes
på dugnad. Vi trenger stadig nye hender
som kan hjelpe. Har du lyst til å være med
og hjelpe til på kjøkkenet? 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 ser noe du ønsker å bidra med! E-post:
jenny.marie.aagedal@as.kommune.no, tlf.:
64 96 23 44, .

Konfirmanter i Kroer og Ås

Konfirmasjonstiden er i gang i Kroer og Ås.
37 konfirmanter, 33 i Ås og 4 i Kroer, del
tar allerede i menighetens ungdomsarbeid.
Noen er med i Ten Sing, andre i Klubben
eller på KRIK.
De unge har blitt behørig presentert
for menighetene – under lysmessen 10.
desember i Kroer kirke og under presenta
sjonsgudstjenesten i Ås kirke 14. januar. Vi
gleder oss til en flott konfirmasjonstid frem
til konfirmasjonsdagene i september.

Konfirmantbønner for vår tid

Under en samling i oktober ble konfirmant
ene utfordret til å skrive «Teser for en ny
tid». 31. oktober var det 500 år siden Martin
Luther hengte opp sine 95 teser på slotts
kirkedøren i Wittenberg. Konfirmantene
leste tekstene sine som forbønn under
reformasjonsgudstjenesten 29.10. i Ås kirke
og hengte dem opp på kulissedøren i koret.
Konfirmantenes bønner går slik:
• Vi ber om en roligere verden, der vi slip
per å være redde for terror, og der men
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Trosopplæringen – barne- og ungdomsarbeidet

neskeverdet til alle blir akseptert.
• Vi ber om rettferdighet, for at alle skal
ha et trygt sted å bo, og for at vi skal bli
bedre til å ta vare på miljøet.
• Vi ber om hjelp til å vise hverandre
kjærlighet, og om at det må bli stopp på
kuttingen av regnskogen.
• Vi ber om at vi her i Norge må forvalte
oljeressursene våre på en god måte og
jobbe med alternative energikilder.
• Vi ber om at alle må få elske den de
vil, uansett kjønn, legning eller hvor de
kommer fra.
• Vi ber om at vi må ta imot flyktninger
på en god måte, og la alle få være en del
av samfunnet vårt og bli behandlet likt.
• Vi ber om at det ikke må komme krig hit
til Kroer og Ås, og at vi må bli flinkere
til å inkludere alle i samfunnet vårt.
• Vi ber om at flere må bli bedre på å smile
og si hei til hverandre.
• Vi ber om at kirken må være et sted man
kan gå til, uansett humør og tilstand.

En konfirmant hamrer opp moderne teser i Ås
kirke. Foto: Erling Fløistad

• Vi ber om at kirken må være et hyggelig
sted som kan gi oss noe, enten positive
opplevelser eller kunnskap.
• Vi ber om at kirken må være et trygt
sted, der man blir respektert for egne
valg og kan ha det gøy.
Innimellom sang vi i menigheten: «Din
vilje skje …».

Trosopplæring Ås og Kroer:
Feiring av 10-årsdåpsdag og karnevalsgudstjeneste på fastelavnssøndag
11.02.!

Fyller du 10 år i år og ble døpt for snaaart
10 år siden? Bor du i Kroer, eller i Ås? Da
inviteres nettopp DU til karnevalsgudstje
neste 11. februar kl. 11. i Ås arbeidskirke.
Vi starter dagen med karnevalsfrokost kl.
9. Mer informasjon finner du i invitasjonen
som vi har sendt deg i posten. Har du ikke
mottatt noe brev, så ring Kirkekontoret!
Under gudstjenesten får alle 10-åringene
tildelt boken «Tidslinjen – den store fortel
lingen i Bibelen» som formidler noen av

Bibelens viktigste
fortellinger gjennom lettleste tekster og
bilder. Denne boken ønsker menigheten å
gi i gave som en markering av 10-årsdåps
dagen. Barne- og ungdomskantoriet blir
med oss og synger under gudstjenesten.
Onsdag 14. februar kl. 19 er det Aske
onsdags-gudstjeneste i Ås kirke. Dette er
et samarbeid med Fasteaksjonskomitéen og
Grønt utvalg. Vi markerer fastetiden som vi
nå går inn i, og Kirkens Nødhjelps fasteak
sjon som i år har temaet «Ja, vi elsker dette
vannet». Konfirmantministranter deltar.
Vel møtt!
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter
Søndag 18. mars, på selveste Maria
budskapsdag, er du velkommen til solidari
tetsgudstjeneste i Ås kirke kl. 18. Gudstjen
esten har fokus på Fasteaksjonen som
går av stabelen tirsdagen etter, 20. mars.
Konfirmantene og ungdommen er med og
setter sitt preg på gudstjenesten. Det blir
salmesang med bandmusikk under ledelse
av Halvor Bekken Aschim. Håper å se unge
og gamle i skjønn forening i kirkebenkene!

Påskevandring
på Palmesøndag 25. mars

Utdeling av 6-årsboka til 6-åringer i Kroer
og Ås
Palmesøndag 25. mars er det påske
vandringsgudstjeneste for liten og stor i Ås
arbeidskirke kl. 11. Vi beveger oss gjennom
hele påskefortellingen ved hjelp av påske
teppet vårt og ulike rekvisita. Dette er den
ultimate muligheten for deg som reiser bort
resten av påsken. Her får du hele påske
budskapet på en gudstjeneste! 6-åringer er
spesielt invitert både hit og til 6-årsklubb i
forkant. Invitasjon til dem kommer i post
kassa.

Allsanggudstjeneste i Kroer 11.02.
Velkommen til allsanggudstjeneste i Kroer
kirke fastelavnssøndag 11. februar kl. 18.
Sangere fra KroerAdHoc og solistene
Karin McGregor og Tone Grindal skal lede
oss gjennom et knippe svingende sanger
og salmer, akkompagnert av Jostein Grolid
(piano) og Anne Christine Pittet Grolid
(fløyte). Tre personer er utfordret til å pre
sentere sin yndlingssang, og da blir det
selvsagt ønskekonsert! Etterpå byr vi på
fastelavnsboller og kaffe i Kirkestua.
Anne Christine Pittet Grolid,
kantor i Kroer

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer

Påskevandring i 2016. Foto: Arve Skutlaberg.
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Det skjer i Kroer

Søndag 11.feb.
Kl. 11:00

Torsdag 1.februar

Torsdag 15.februar

Torsdag 1.mars
Aking på
Bjørnebekkjordet

i Arbeidskirken
KarnevalsGudstjeneste
10-åringer
fra Kroer
og Ås får

Pølsegrill
Torsdag 15. mars

Torsdag 5. april

13.-15. april
TEENFESTIVAL
ØSTLANDET
5.-7. klasse
Voksen kirke

Torsdag 19.april

Fellesskap,
aktviteter/seminar, lek,
musikk, moro

Torsdag 24.mai

Uteleker

Torsdag 3. mai

Torsdag 7. juni
Sommerleir
Mer info senere

Liv i ballbingen!

Kroer kirke skal skinne igjen
Kroer kirke feiret sitt 90-årsjubileum for to
år siden med brask og bram. Men som med
de fleste 90-åringer kreves det vedlikehold.
At det trengs utvendig maling, kan alle
se. Men det trengs mer enn kosmetikk.
Tilstandsrapporten som ble utarbeidet i
fjor høst, avdekket til dels alvorlige bore
billeangrep på gulvbjelkene og laftestok
kene under prestesakristiet. Tak, tårn og

vinduer er også tæret av tidens tann. Derfor
er det med glede og takknemlighet vi tar
imot kommunestyrets vedtak om midler til
nødvendig renovering av kirken vår.
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Svend-Kristian Martinsen,
leder av Kroer menighetsråd
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Tao Fong Shan og kirkens situasjon i Kina

Det skjer i Nordby menighet

Prestebesøk fra Kina

Under gudstjenesten i Nordby kirke søndag
11. februar kl. 11 får menigheten besøk av
prester fra Kina:
Teolog Robia Mak Ming-sum,
dialogsekretær ved TFSCC.

Nordby Barnegospel

Nordby Barnegospel øver på onsdager kl.
17.30–18.15 i Nordby Menighetssenter.
Jeg ønsker alle sang-glade barn fra 6 år og
oppover velkommen! Første opptreden er
på karneval-gudstjenesten i Nordby kirke
søndag 11. februar kl. 18! Ta kontakt med
SMS til kateket Timea Bakay Holby eller
organist Hilde Veidahl Wang hvis du lurer
på noe.
Christian Alexander Wang,
dirigent

Prest Tan Gui-yun, fra
Weihai i Shandong-provinsen

Vi støtter et utdanningsprosjekt som organ
isasjonen Areopagos driver ved senteret sitt
i Hong Kong. Denne dagen blir prekenen på
kinesisk med oversettelse til norsk. Spesial
prest Sigurd A. Bakke leder gudstjenesten.
Vi får informasjon om misjonsprosjektet,
og under kirkekaffen blir vi bedre kjent
med gjestene.
Kina er en ledende politisk, økonomisk
og kulturell kraft i verden, og et land vi i
Norge har mye kontakt med. Misjon i Kina
har også betydd mye for Den norske kirke
her hjemme. I mars reiser representanter fra
Nordby menighet på gjenbesøk til Kina.
Nordby menighetsråd

Nordby menighet på Facebook!

I disse dager er det mye som skjer på Kirke
kontoret i Nordby. Blant annet skal vi, i
2018, satse mer på Nordby menighets Face
bookside. Der kommer det jevnlig informa
sjon om hva som skjer i menigheten, og
dette skal vi bli enda bedre på fremover. Vi
anbefaler alle som ikke alt har gjort det, om
å følge oss på Facebook. Da blir det lettere
å følge med på hva som skjer!

Konfirmant 2018

Det er fortsatt mulig å melde seg på kon
firmantundervisningen i Nordby menighet.
Enten på www.kirken.no/as eller på Face
book-siden til Nordby menighet. Første
undervisningstime: 20. januar kl. 10–14 på
Nordby menighetssenter. Konfirmantene
ble presentert for menighetet under guds
tjenesten søndag 21. januar. Konfirmasjons
datoene er lørdag 1. og søndag 2. septem
ber. Konfirmantleiren på Tjellholmen blir
1.–5. august (fra onsdag til søndag). Har
du spørsmål, så ring Nordby kirkekontor
på 64 96 26 70 eller skriv en e-post til:
kristin.gulowsen@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. februar, 1. mars, 15. mars, 5. april,
19. april, 3. mai, 24. mai og 7. juni.
Velkommen!

Staben ved Nordby kirkekontor
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Nordby menighet
Anne-Lise Røed

Retreat på Sandom

Karnevalgudstjeneste
med 10-årsdåpsmarkering 11.02.

Velkommen til Karnevalgudstjeneste med
10-årsdåpsmarkering på Fastelavnssøndag
11. februar kl. 18 i Nordby kirke. I guds
tjenesten skal vi feire overgangen fra vinter
til vår, Guds gode gaver og menighetens
fellesskap, før kirkeårets mer seriøse peri
ode, fastetiden, inntrer. Nordby gospel leder
oss i sang og glede gjennom kjente samba
rytmer. Ved karneval er det tradisjon å kle
seg ut. Barn og voksne er velkomne til å
gjøre dette, hvis de ønsker det. 10-åringene,
som ble døpt for ca. 10 år siden, er spesielt
invitert. Vi skal høre hva dåpen handler
om, og be spesielt for 10-åringene. De får
også en liten gave fra menigheten. Etter
gudstjenesten feirer vi med fastelavnsboller
på Menighetssenteret.
Timea Bakay Holby,
kateket i Nordby

Keltisk messe i Nordby kirke

Søndag 11. mars kl. 18 går årets første
keltiske messe av stabelen! Keltisk messe
har lang tradisjon i Nordby, og vi fortsetter
også i 2018. Nytt for i år er at det nå er
nordbypresten Kristin Gulowsen som har
ansvaret for messene, med god opplæring
fra tidligere sokneprest Sigurd A. Bakke.
Gjennom bønn, nattverd og sang vandrer
vi sammen inn i en tradisjon som strekker
seg helt tilbake til 500-tallet. Vel møtt til en
annerledes gudstjeneste!
Kristin Gulowsen,
kapellan og ungdomsprest i Nordby

Velkommen til 8 dager med retreat på San
dom Retreatsenter i Garmo, Lom, 2.–11.
juli. Her får du mulighet til dager med
ro – borte fra hverdagens krav, ansvar og
nyhetsstrøm. I fokus står det unike forholdet
hver av oss har med Gud. Når vi oppsøker
stillhet, vandring i naturen, bønn og etter
tanke, kan Gud åpne dører – dører innover
til seg og dører innover i våre egne liv.
Deltakerne tilbringer det meste av
dagene i taushet. Det er lagt opp til en
daglig samtale som bygger på ignatiansk
veiledningstradisjon. Selv om man er stille,
blir man en del av et fellesskap med andre
deltakere og husfolket gjennom måltider,
daglig gudstjeneste og stille nærvær. Dagsprogrammet danner en ramme som gir stor
frihet, det er tatt høyde for at ulike menne
sker har ulike behov og ber på ulike vis.
Ledere og veiledere er Sigurd A. Bakke,
Anna Magni Larsen og Anna Karin Apal
seth. De to sistnevnte er ansatt ved Sandom.
Alle tre har utdanning og lang erfaring med
ingatiansk og åndelig veiledning.
Lurer du på om dette er noe for deg?
Ønsker du mer informasjon om retreatens
innhold? Kontakt Sigurd A. Bakke på
e-post:
Sigurd.Bakke@as.kommune.no,
tlf.: 990 15 790.
Pris for 9 overnattinger (kost og losji): kr
5000–8400. Studenter: Minimum kr 4000.
Vi ønsker at deltakere med begrensede
betalingsmuligheter ikke skal forhindres i
å komme. Derfor har vi et fleksibelt pris
system, innen visse rammer.
Påmelding og mer informasjon om stedet
og retreaten på www.sandom.no eller
kontakt stedet på tlf.: 61 21 27 45, e-post:
retreat@sandom.no. Velkommen!
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Sigurd A. Bakke,
spesialprest i Ås
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Kirkevergens hjørne
Kronerulling
– ny kirkeklokke
Vi har tidligere informert om krone
rulling for ny kirkeklokke i Ås
kirke. Som kjent har kirke
klokka
fra 1631 fått en sprekk og kan ikke
brukes. Ny klokke, med samme
toneklang som den gamle, vil koste
ca. kr 100 000. Gavene har begynt
å komme inn, men vi er ikke i mål.
Ønsker du å gi en gave? Send ditt beløp til
Fellesrådets bankkonto 1654.07.11457, og
merk innbetalingen «Kirkeklokke».
Kirkegårdene
Det er vinterstille på kirkegårdene. Snøen
ligger som et hvitt teppe over det hele. Vi
brøyter bare på enkelte gangveier, blant
annet der hvor det skal være begravelser.
Mens det er stille ute, planlegger vi vår- og
sommerdriften på kirkegårdene. Vi er glade
for at Lions-klubbene i Nordby og Kroer/Ås
fortsetter den gode jobben de gjorde i 2017,
med å vanne og stelle legatgravene.
Navnet minnelund på Nordby kirkegård
er ferdig og tatt i bruk. Vi kommer tilbake
med bilder og ytterligere informasjon om
dette til våren.
Fra personalfronten
Ny ungdomsarbeider i Ås menighet, Janne
Birgitte Ueland, er på plass. Hun har i sin
jobb et særskilt ansvar for Klubben. Janne
Birgitte kommer fra Jæren. Hun begynte i
høst på NMBU for å ta en mastergrad i byog regionplanlegging. Hun ble presentert
i Menighetsbladet nr. 5, 2017. De to andre
ungdomsarbeiderne er Halvor Bekken
Aschim og Tonje Stordalen. Begge har lang
fartstid i ungdomsarbeidet og har særskilt
ansvar for henholdsvis ungdomsgudstjen
ester og Ten Sing.
Astrid Holmsen Krogh,
kirkeverge i Ås
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Astrid blir kyrkjeverje i Bærum
– Vil du skrive noe om det i dette Menighets
bladet? Slik innleia kyrkjeverja i Ås ein
sein e-post til redaksjonen ho formelt er
redaktør for. Retoriske spørsmål kan utfor
mast slik!
– Av og til kommer livet med utfordrin
ger en ikke hadde tenkt på. Sånn har det
vært for meg den siste tida, seier Astrid. –
Seint i høst fikk jeg nemlig spørsmål om å
søke jobben som kirkeverge i Bærum. Jeg
måtte tenke meg grundig om – vurderte
mye for og imot – og endte opp med å følge
oppfordringen. I går kveld (25.01.) vedtok
Kirkelig fellesråd i Bærum å ansette meg.
Så du skal slutta?
– Ja. 1. mai slutter jeg i drømmejobben
min her i Ås.
Har de fått tid til å planleggja når ny
kyrkjeverje kan vera på plass?
– Nei. Det er opp til Fellesrådet å
bestemme utlysing, ansettelse og rigging
av en eventuell vakanseperiode. Men vi i
staben på Kirkekontoret har allerede startet
tilretteleggingen.
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Arve Skutlaberg

Prostens hjørne
Mye prestenytt i Søndre Follo
I Søndre Follo prosti var 2017 et spennende
år. Mange prester sluttet i sine stillinger,
og vi har vært gjennom hele seks tilset
tinger! Det har vært fantastisk moro å få
flotte søkere til alle stillingene. Etter mange
av intervjurundene skulle jeg ønske at vi
hadde minst tredobbelt så mange stillinger
å tilby! Vi merker foreløpig ikke så mye til
den omtalte og varslede rekrutteringskrisen
her i Søndre Follo. Mange av de nytilsatte
prestene skal ha sin tjeneste særskilt knyttet
til arbeid blant barn og unge.
Tre nye prester i Ås – og én veteran
I Kroer, Nordby og Ås går vi inn i 2018 med
en helt ny organisering av prestetjenesten,
og tre nye prester:
Sokneprest Jan Kay Krystad begynte 1.
oktober. Han er tilsatt som sokneprest for
alle de tre soknene i Ås: Kroer, Nordby og
Ås. Han har kontor ved Kirkekontoret i Ås.
Soknepresten leder prestetjenesten lokalt
og sitter i de tre menighetsrådene. Han
deltar også i menighetenes aktiviteter, med
særskilt vekt på arbeidet blant voksne.
«Nordbyprest»
Kristin
Gulowsens
kapellanstilling skal særskilt ivareta befolk
ningen i Nordby, med vekt på prestetjeneste
for barn, unge og familier. Kristin var først
vikar og ble ansatt i oktober. Stillingen er
finansiert med 50 % fra bispedømmet og 50
% fra «ungdomsprest-midlene» til Nordby
menighetsråd. Hun har kontor i Nordby
menighetssenter.
«Ås/Kroer-kapellan» Ingrid Øygard
er foreløpig tilsatt i et vikariat på seks
måneder fra 1. januar. Også hennes arbeid
er rettet inn mot tjeneste for barn, unge
og familier, herunder konfirmant- og tros
opplæring i Kroer og Ås. Stillingen er et
resultat av godt samarbeid om finansiering
mellom bispedømmet, Ås kirkelige felles

råd og menighetsrådene. Ingrid har kontor
ved Kirkekontoret i Ås. Det arbeides med å
få etablert dette som en fast stilling.
Spesialprest Sigurd A. Bakke er vetera
nen på prestekontoret. I den nye stillingen
har han tjeneste i alle tre soknene og ivare
tar studentprest-oppgavene ved NMBU.
Sigurd har et særskilt ansvar for retreat
og åndelig veiledning. Spesialpresten har
kontor ved Kirkekontoret i Ås og i Urbyg
ningen på Campus.
De fire Ås-prestene vil kunne gjøre
tjeneste med gravferder i de tre soknene i
kommunen.
Prosten også prest
Som prost vil jeg fortsatt ha noe «vanlig»
prestetjeneste knyttet særskilt til Ås som er
«prostesete». Det er først og fremst guds
tjenester, men også noe annen tjeneste i
hele spekteret av presteoppgaver.
Anette Cecilie Nylænder til Vestby
Prostiprest Anette Cecilie Nylænder har
de siste årene arbeidet mye i Ås og Kroer
menigheter. Fra 1. januar gjør hun tjeneste i
Vestby siden det også der skjer endringer i
den faste staben av prester.
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Hege E. Fagermoen,
prost i Søndre Follo
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På øvelse med barnekoret Baluba

4–5-åringene fruktkoser seg inne i talerstolen. F.v.: Liam Sandvik, Ella Ovidie Ågedal, Ida Marie Tolo, Signe
Skeie og Iver Storvoll.

Barnekoret Baluba har en liten pause under
øvelsen 8. november. Ute er det mørkt og
vått, men inne i varmen er det barnelatter,
lek og frukt i kopper. En liten gjeng har
samlet seg under talerstolen på scenen. Jeg
tar en prat med Iver, Signe, Ida Marie, Ella
og Liam.
Hva gjør dere når dere er på Balubaøvelse? Unisont svar: – Vi synger! – Og
danser, kommer det fra Signe. – Ja, når
vi tar sånn «Boogie-boogie», så danser
vi, bekrefter Iver. Gjengen nikker. – Også
frukt! sier Ella med munnen full av eple.
– Og «Bjørnen sover», sier Liam. Det er
ingen tvil om at det er mye som foregår
den knappe timen barna er sammen fra kl.
18–19 onsdager.
14

Hva er det gøyeste med Baluba?
– Å synge, kommer det fra en etter en. –
Ja, vi skal synge i koret, sier Ida Marie, og
mener de gangene Baluba opptrer for andre.
– Det er veldig gøy når vi synger veldig fort,
sier Liam. – Ja, pappa’n til henne (peker på
Signe) spiller superfort på piano, kommer
det fra Ella. – Jeg synes det er gøyest med
«Boogie-boogie», sier Iver og sikter til
sangen og dansen som hver Baluba-øvelse
starter med. – Ja, for da snurrer jeg rundt
og rundt, sier Signe og ler. – Og så leker vi
«Har’n» i pausen, sier Liam. Det er ingen
tvil om at ungene koser seg sammen. Her
møter de mange andre barn mellom 1 og
7 år. Noen av barna kjenner de fra barne
hagen, andre blir de kjent med.
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Hvilke sanger er gøyest å synge? spør
jeg. Barna må tenke seg litt om. Ida Marie
synes «Hvem har skapt alle blomstene»
er gøy, mens Signe holder en knapp på
«Baluba-sangen». – Ja, og så «Bjørnen
sover» sier Liam. – JA! roper barna.

Full fart med «Bjørnen sover».

Baluba-koret har over 30 medlemmer,
men vi er ikke alltid 30 på øvelsene. Det er
såpass uhøytidelig at man kan komme når
alt klaffer. Er barna for slitne etter barne
hagen, går det greit å stå over en Balubaøvelse. Medlemskontingenten er på kr 50.
Da får barnet også en Baluba-T-skjorte.
Den er fin å ha på når koret opptrer.
Tre dirigenter og to pianister bytter på
å lede og spille for koret. Ingvild Storvoll
og Kari Klyve-Skaug ble kjent med koret
som nyinnflyttere her i Ås. Gjennom
bekjente fikk de høre om tilbudet, og de
så koret synge på familiegudstjenester. Da
Ingvill Krogstad Svanes i fjor ga seg etter
8 år som dirigent, sa de to JA til å ta over
jobben. Med seg på laget har de Christine
Julia Lange. Hun gikk faktisk selv i Baluba
da hun var liten, og har minner om gjemsel
i garderoben, fruktpause og hvor spen
nende det er for et barn å synge foran en
forsamling. Christine er glad i både barn og

musikk, så da er det flott å kombinere dette
i rollen som dirigent for Baluba.
De tre dirigentene deler på oppgavene,
mens Emil S. Espe og Sindre Skeie deler på
spillejobben. På dagens øvelse er det Sindre
og Ingvild som holder i trådene. – Sang
gleden er det fineste med Baluba, sier de.
– Å se at barna har det gøy, se spontaniteten
og den stoltheten de har over å være med.
Oppfordringen til andre foreldre er klar:
– Ta barna med på en øvelse, og se hvordan
vi har det i Baluba. – Eller ta kontakt med
en av oss lederne, tilføyer Ingvild. – Du
finner oss på Facebook også. Vel møtt!
Tekst og foto: Jenny Marie Ågedal

Sindre Skeie og Ingvild Storvoll.
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Fargelegg!

Vær ikke bekymret!
sier Jesus.

– Pappa, er det sant
at tante Magda synger
for de innsatte i fengselet
hver søndag?
– Ja, gutten min. Det er
en del av straffen.

Finn navn på 8 ting med hjul!
Åtte ting med hjul er gjemt i rutenettet under.
Navnene står bortover og nedover.
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Vitser
Det lille tusenbeinet
hadde falt og slått hull på
alle bukseknærne sine.
Men moren satte bare på
en tusenlapp.

Vi anbefaler
barnebladet BARNAS!
Denne siden
er hentet
fra bladet.

er Esau
møter Esau
Jakob Mennesker
igjenpå kroken?
side 2

Jakob lur

Sukai
sier fra!
side 8

Peters
fiskefangst

Bestill

Sauen og
sølvm
som ble borynten
13
te

Supersetning

etning
Supers
Salme 9,3

10.-17. januar
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2015
Maximillian til unnsetning!

2015
Lukas 10,27
Gud av hele
21.–28.
dinfebruar
Herren
av
Salme 9,3
«Du skal elske og av all din kraft og
Han svarte:
sjel
av hele din
selv.»
Jeg vil glede og fryde
ditt hjerte og og din neste som deg
meg i deg.
Jeg vil lovsynge ditt
all din forstand,
navn, du Høyeste.
Salme 37,5

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

Jesus lærte folket om Gud.
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?
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TårnagenModig
Matteus 25,40

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

m
side 2
12
båret fra
t Supersetning
Jesus blir
i temple
Martin Dragedreper

Supersetning

24.-31. januar

Tegninger: Ziyue Chen

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

Pianisten Martin.
Supersetning
tene

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

4.-11. oktober

Finn 5 feil

Mannen som varopp
vekker
Jesusblind
født
sønn
enkens
Tilbake til
Slottsøya

Supersetning
Krabbe
Johannes 14,6

side 2

side 8

eller flynd
2 1 re?

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og2016
livet. 2016
Ingen kommer til Far uten ved meg.»
i deg.
og fryde meg Høyeste.
Jeg vil glede
ditt navn, du
Jeg vil lovsynge

4

2016

14

2015

Lukas til
unnsetning
!
side 8

7.–14. februar

Superse
Johannes

tning

10,14

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

3

2016

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 kjempeinnsats, men i år er det færre
kirkelige konfimanter enn vanlig i Ås.
Derfor trenger vi flere bøssebærere enn
vanlig for å fylle opp alle rutene. Bli med
da vel! Dette er en festkveld i menigheten
med over 150 frivillige i aktivitet samtidig.
I Arbeidskirken summer det av aktivitet
både før og etter at bøssebærerne har vært
ute. Etter turen vanker det kaffe, saft og
kake, og en god prat i kaféen.
Kan du tenke deg å bidra i to-tre timer på
kvelden 20. mars? Ta kontakt med Solveig
Nielsen, tlf. 480 68 510, eller Linda på
Kirkekontoret, tlf. 64 96 23 47.

Kveldsgudstjeneste
Askeonsdag, 14. februar kl. 19
i Ås Arbeidskirke.

Dette er en gudstjeneste ved fastetidens
innledning – som en del av Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon «Ja vi elsker
dette vannet».
Tekster og bønner om faste og
solidaritet. Vi skal synge en salme av
Ås-dikteren Sindre Skeie:
«Se, mørket vinner aldri over lyset.
La håpets flamme skinne, sterk og klar!
For ennå kjemper noen for det gode,
og ennå deler noen det de har.»
Solveig Nielsen

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.

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
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Kroer
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Ås menighets misjonsprosjekt

Fordrevet til sumpene
Her er rapport fra «vår» Etiopia-misjonær
Sophie Küspert-Rakotondrainy
Mao-folkene i Vest-Oromia hører til
de mest marginaliserte og undertrykkede
folkene i Etiopia: Offer for slavehandel
under keisertiden, tvangsflyttet under kom
munisttiden, frastjålet jord og fortsatt ikke
tillatt å bruke språket sitt eller vise frem
kulturen. Så derfor satte jeg ut på en aldri
så liten fottur på to uker gjennom skoger
og sumper.
– De sier at det ikke fins Mao-folk i det
hele tatt. Men kan de ikke se alle Maofolkene? De ønsker å gjemme oss bort i
sumpene, så vi blir usynlige. Når du skriver
om forskningen din, må du si til alle at det
fortsatt fins mange Maoer her. Vi er ikke
forsvunnet. Dette sa en gammel mann til
meg i en liten landsby langt fra allfarvei.
På tross av Mao-Komo-arbeidet vårt vet
vi fortsatt ganske lite om deres historie,
kultur og levemåte. Jeg fant mer enn jeg på
forhånd hadde forestilt meg av undertryk
kelse og diskriminering. I generasjoner
har press fra andre folkegrupper drevet
dem inn i mer og mer fiendtlige områder.
Her kan de ikke være sikre på at jorda de
dyrker i dag, tilhører dem i morgen. Høy
landsfolkene kommer med papirer der det
står at det er de som eier jorda. Mao-folket
er ofte analfabeter og klarer ikke å forsvare
eiendomsretten sin.
En gruppe som danset og sang for meg,
ble dagen etter fengslet fordi de hadde vist
sin kultur og sunget på sitt språk uten å
spørre om tillatelse. Dette skjedde selv om
jeg hadde med meg alle tenkelige papirer
fra myndighetene. De ble først løslatt da jeg
selv møtte opp på politistasjonen.
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De satte veldig stor pris på at jeg ville
bli kjent med dem. Du drikker av koppene
våre! Du spiser maten vår! Andre sier at vi
er skitne. Ikke engang gravide koner får
hjelp fordi vi er Mao!
Det ble drukket mye kaffe på turen. Den
var laget på det billige skallet i stedet for
bønnene. Turen bekreftet igjen at NMS sin
satsing på minoriteter og marginaliserte
grupper er viktig. En bibeloversettelse til
et språk som ikke er anerkjent, og som
foreløpig få kan lese eller skrive, ligger nok
ganske langt fram i tiden. Det er viktig at vi
bryr oss og ikke mister målet om Guds ord
på morsmålet ut av syne!

Mao-folket har ikke lov å vise fram sin kultur. Foto:
Mparany Rakotondrainy
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Fredagsbønn på kirkekontoret
«Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det
av min Far i himmelen», sier Jesus i Matt 18,19.
Hver fredag kl. 11 møtes ikke bare to, men
fire personer på Kirkekontoret i Ås for å be.
Vi ber for kirke og menighet, for samfunnet
og for enkeltpersoner som ønsker forbønn.
I mange situasjoner i livet kan det være
en styrke å vite at noen ber for en og
sammen med en. Hvis du vil komme med
et ønske om forbønn, kan du gjøre dette
enten ved å legge en lapp i bønneskrinet i
Ås kirke eller i Arbeidskirken. Du kan også
legge en beskjed i posthylla vår i gangen
på kirkekontoret, eller du kan ta personlig
kontakt med en i bønnegruppa. Det er ikke
nødvendig å undertegne anmodningen.
Alle medlemmene i bønnegruppa har
selvfølgelig taushetsplikt. Dersom du er
bekymret for at uvedkommende får tilgang
til din bønnelapp, kan du legge den i en
lukket konvolutt adressert til bønnegruppa.

Ås
kirkeakademi
Ås
kirkeakademi
har møte tirsdag 27.
februar kl. 19.30 i Ås kulturhus, Store
sal. Kunsthistoriker Kirsten Stabel holder
lysbildeforedrag om «Reformasjonens

Hvis du heller ikke vil at vi leser det du har
skrevet, skriv i tillegg «skal ikke åpnes»
utenpå. Vi er forvisset om at Gud ser og
hører vår bønn, selv om konvolutten forblir
lukket.
Forbønnsgruppa består for tiden av 10
kvinner, alle pensjonister. Vi vil gjerne ha
med menn også, og yrkesaktive av begge
kjønn. Vi setter opp en turnus for et halvår
om gangen, med fire deltakere hver gang.
Hver deltaker er da med på 5–8 samlinger
i løpet av et semester. Møtene varer ca.
én time. Vi bruker en enkel liturgi, og det
kreves ingen andre kvalifikasjoner av delta
kerne enn at de ser verdien av forbønn, og
at de er klar over taushetsplikten. Kan du
tenke deg å delta i denne tjenesten?
Ta kontakt med Torunn Bjørgo Tangvald, tlf.:
975 72 668, e-post: totangvald@hotmail.com.
billedunivers». Hun vil vise hvordan kirke
kunsten forandret seg etter reformasjonen.
Stabel har mastergrad i kunsthistorie med
en avhandling om «Kristus i dødsriket i
norsk middelalderkunst». Nå arbeider hun
som formidler ved kirkekunstsamlingen
til NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim.
Inngangspenger kr 50.
Håkon Andersen

Et dikt i Åpenbaringstiden – Mysterium.
Det hviler et mysterium
i universets hall
Hvor stjerner, sol og måne
går i bane, slik de skal
Og midt blant dem vår lille jord
der ute i det blå
Hvor livet er så sammensatt
og mennesker så små.

Der ligger noe gåtefullt,
langt over vår forstand
Det er den kraft som bærer alt,
den gode skaperhand
Vi ser det i et nyfødt blikk,
en blomst som springer ut
Det kan ikke forklares,
men gir et glimt av Gud.

Kan hende i det øyeblikk
du er på hellig grunn
Som om et vindu åpner seg,
det blir en opphøyd stund
Som om en isflate slår sprekk,
et lite under skjer;
Du skimter noe større
enn det du daglig ser.
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Er du kjent i Ås?
Tre personer hadde sendt inn forslag til
løsning på den forrige stedsoppgaven: Geir
Smedsrud, Torstein Furnes og Per Solberg.
Alle hadde rett løsning, men hovedpremien
går til Geir Smedsrud som også mente
det var vårhvete som kornslag. Sorten var
det ingen som ville prøve seg på! Det var
Mirakel; et ganske treffende sortsnavn for
Menighetsbladet, sier bonden på Dyster
Gård!
Og svaret: Fotografen har stått øverst i
den bratte bakken på gangveien til Dyster/
Eldor; låven på Dyster gård og Ås videre
gående i bakgrunnen.

Ny oppgave også denne gangen. Ingen er
i tvil om at skiltet må finnes i Ås. Spørs
målet er: Det står noe mer på dette skiltet,
men hva?
Send svar til as.menblad@online.no
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Løsning på forrige oppgave: Fotografen sto øverst i den
bratte bakken på gangveien til Dyster/ Eldor. Låven på
Dyster gård og Ås videregående er i bakgrunnen på
bildet, en åker med hvetesorten Mirakel i forgrunnen..

20

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 2018

Quiz
1. Hva heter boka i Det gamle testamente
med navn etter en kvinne fra landet Moab?
2. Hvilket evangelium i Det nye testamente
slutter med misjonsbefalingen?

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
har følgjande møte på Ås menighetshus:
• Søndag 11. februar kl. 18: Møte. Talar:
Odd Åge Ågedal.
• Søndag 18. februar kl. 18: Møte. Talar:
Rolf Kristian Skaar.
• Søndag 25. februar kl. 18: Møte. Talar:
Tomas Koksvik.
• Søndag 11. mars kl. 18: Møte. Talar: Aud
Elin Hoås.
• Søndag 18. mars kl. 18: Møte. Talar: Paul
Johansen.
• Søndag 25. mars kl. 18: Samtalemøte.
• Søndag 8. april kl. 18: Møte. Talar: Per
Haakonsen.
Trygve Gjedrem

3. Hvilke to turisthytter i Jotunheimen er
vanlige som utgangspunkt for turer til
Galdhøpiggen?
4. Hvilket av disse brevene skrev Paulus
til menigheter i et område, og ikke
til en menighet i en by slik han oftest
gjorde? a) Romerbrevet b) Efeserbrevet
c) Galaterbrevet?
5. Hvor mange spillere er det på banen i en
volleyballkamp?
6. Hvem vant Stjernekamp i 2015?
7. Møre og Romsdal består av tre deler/fog
derier. I hvilket sier man I og ikke JEG
(personlig pronomen, 1. person entall)?
a) Sunnmøre b) Nordmøre c) Romsdal
8. Hva er et annet ord for sinusitt?
9. Hvilken planet er kjent for en rød flekk?
10. I hvilken kommune i Follo finner vi
Erikstadbygda?

Quizmester: Atle Eikeland

Svarene finner du på side 23

www.asbank.no
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Nestekjærlighet
Nestekjærlighet er ett av fire momenter i
Kirkens omsorgsarbeid – diakonien. Vi kan
lese om dette i «Plan for diakoni i Den Nor
ske Kirke». Nestekjærlighet ligger også til
grunn for de andre momentene: Arbeid for
inkluderende menighet, kamp for rettfer
dighet og vern om skaperverket.
En ting er sikkert: Vi mennesker lever
ikke aleine. Vi er avhengige av hverandre
og hvordan vi forholder oss til vår neste.
Nestekjærlighet omfatter alle sider ved
mennesket og påvirker oss konstant. I peri
oder i livet har vi mulighet til å gi, andre
ganger trenger vi selv å motta. Gjensidig
het er et nøkkelord, men livsbetingelsene
er ulike. Noen har det vanskeligere enn
andre. Mulighetene for livsendring er ulikt
fordelte. Omsorg og nestekjærlighet bygger
på gjensidighet, likeverd og respekt for den
andres integritet.
Gjennom hele livsløpet trenger vi å bli
møtt med nestekjærlighet og barmhjertig
het. Barmhjertighet ydmyker ikke mottake
ren, men ivaretar hans eller hennes verdig
het. Gjenkjennelsen «Det kunne vært meg»
er viktig.

Fint generasjonsmøte

Mandag 23. oktober var det et fint møte mel
lom generasjonene i omsorgsboligene i Dr.
Sødrings vei 8. Diakoniutvalget arrangerer
månedlig hyggekveld for beboerne der, med
god mat og program som er ulikt for hver
gang. Denne dagen var musikere fra trioen
«Tea time» på besøk. Dette er en gruppe
jenter med bakgrunn fra Ås Ten Sing. Tora
Aschjem og Elise Bekken Aschim, begge
20 år, kom og bergtok beboerne med flott
22

Hvem er så vår neste? Ofte prøver
vi å begrense omfang og utvalg. Dette
harmonerer ikke med hva Jesus lærer oss.
Ligne
lsen han forteller den lovkyndige i
Luk 10,30–37, viser Jesu egen definisjon:
Samaritanen hjelper en han ikke kjenner.
Dette var og er utfordrende. Vi har lett for å
tenke at bare de aller nærmeste er vår neste.
Noen viktige spørsmål for en menig
het som skal lage en lokal diakoniplan og
arbeide lokalt, er da:
• Hvem er vår neste i lokalmiljøet?
Hvem trenger særlig omsorg og hjelp?
• Er det grupper eller personer i menig
heten som blir oversett?
• Er vår lokale menighet og våre
samlinger preget av nestekjærlighet?
• Oppmuntrer vi hverandre til å vise
nestekjærlighet?
• Hvordan kan holdninger påvirkes?
Det siste spørsmålet utfordrer også forkyn
nelsen. Det er viktig at nestekjærlighet
forkynnes, og at dette følges opp både i
planer og konkrete handlinger.
Atle Eikeland,
prostidiakon i Søndre Follo

sang og pianospill. Repertoaret var svært
variert. Mange av sangene kjente publikum
godt fra før, og flere nynnet med. Jentene
fikk fortjent applaus og gode ord fra de
frammøtte. En riktig hyggelig kveld i Dr.
Sødrings vei!
Atle Eikeland, prostidiakon
Foto: Terje Sørhaug

Bildet til høyre: Elise Bekken Aschim (t. v.) og Tora
Skiaker Aschjem spiller og synger på Diakoniutvalgets hyggekveld i Dr. Sødrings vei 8.
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Besøk hjem til deg?
Vi startet opp en besøkstjeneste i fjor vår
ut fra Diakoniutvalget og Frivillighetssen
tralen. Fokus har i første omgang vært på
å besøke personer som bor på Moer Syke
hjem. Vi ønsker nå også å besøke personer
som er hjemmeboende.
– Kommer du ikke ut så ofte lenger?
– Synes du dagene blir lange og stille?
Hva med å få en besøksvenn? Et godt
medmenneske som kan besøke deg hjemme
ca. annenhver uke, til en hverdagslig prat
og gjensidig hygge! Kanskje dere kan gå
en tur, dra på kafé eller gjøre noen annet
sammen.
– Din besøker er en voksen person som

Service-sidene (forslag, 3 linjer):
FRISØRER - DAME/HERRE

er til å stole på. Han eller hun blir kurset av

Galleriet Frisør
Ås Frivilligsentral og har taushetsplikt om
Ås kvartal, Rådhusplassen 29
det som dere snakker64
om!
www.Galleriet-frisor.no
94 42 00

– Kanskje det er enklere å snakke med en

person som ikke står deg for nær? Kanskje
Rubrikkannonse:
det kan gi deg nye impulser?

Mal:– Kanskje du tidligere gikk i kirken eller

i en annen menighet, men nå er det ikke så
lett å komme seg ut lenger? Om du ønsker
det, kan dere snakke om ting som har med
din tro å gjøre. Hvis ikke, er det helt greit.
Ta kontakt: Helge Skinnes (954 27 943),
Tone Eng, Frivilligsentralen (6496 2236),
Atle Eikeland, prostidiakon (948 56 362).
Helge Skinnes,
besøkskoordinator, Diakoniutvalget.

Her klipper vi både
damer og menn i alle aldre!
Rådhusplassen 29 (Ås kvartal)
Telefon: 64 94 42 00
www.galleriet-frisor.no
Fasit til Quiz på side 21:
1. Ruts bok. 2. Matteusevangeliet. 3. Juvass
hytta og Spiterstulen. 4. c: Galaterbrevet.
Galatia var et område i dagens Tyrkia. 5. 12.
(6 på hvert lag). 6. Maria Haukaas Mittet.
7. c: Romsdal. 8. Bihulebetennelse. 9. Jupiter.
10. Vestby
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 2018
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REISESIDEN

– turer i menighetene

Menighetstur i Luthers fotspor
Etter reformasjonsmarkeringen har flere
av oss lyst til å lære mer om Luther som
satte så dype spor etter seg i kirkehistorien.
På sensommeren arrangerer vi derfor en
menighetstur der vi skal besøke mange av
de stedene som var sentrale i Luthers liv.
Vi besøker Wittenberg og Eisleben (der han
både ble født og holdt sin siste tale før han
døde). Luther bodde flere år i Eisenach der
han prekte i Georgenkirchen. I samme kirke
ble J.S. Bach døpt. I middelalderborgen like
utenfor byen, den mer enn 900 år gamle
Wartburg, oversatte han det nye testamentet
fra gresk til tysk i løpet av 3 måneder. I
Erfurt bodde han i flere år i Augustinerklos
teret. I Erfurt og Leipzig skal vi overnatte.
I Leipzig vil vi også besøke Thomaskirchen
der J.S. Bach var kantor i mange år før han
døde. Sokneprest Jan Kay Krystad skal
være reiseleder på turen. Vi kjører en mod
erne turbuss, som vanlig med Kristen Bjorå

ved rattet. Tidspunkt og flere opplysninger
kommer i neste nummer av Menighetsblad,
og på menighetens hjemmeside. Det har
allerede vært stor interesse for turen, ikke
vent for lenge dersom du vil sikre deg plass.
Kontakt meg på e-post: kristen@bjoraa.net.
Kristen Bjorå

Eisleben, der Luther ble født og døde. I bakgrunnen: St Andreaskirche. Foto: K. Bjorå

Ta nurket med på babysang!
Velkommen til babysang på Ås menighets
hus (Johan K. Skanckesvei 7) kl. 11 på
følgende fredager i vår: 2. mars, 9. mars,
16. mars, 23. mars og 6. april. Tilbudet
er for barn fra 0–1 år, sammen med mor
eller far. Vi synger sanger og regler i ca. en
halv time før vi spiser en felles lunsj. Kur
set koster kr 300 og går over 5 fredager.
Påmelding på e-post til:
linda.janson-haddal@as.kommune.no
Vel møtt!
Anne Christine Pittet Grolid,
kantor i Kroer
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Nordby menighet har nettopp avsluttet et babysangkurs, men planlegger et nytt rett etter påske. Bak,
f.v.: Lena med William, Linda med Ida og Susanne
med Max-Leon. Fremst, f.v.: Cathrine med Mats.
Cecilie med Lucas. Foto: Timea Bakay Holby
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Lesehjørnet

Himmelske tilstander
Roman av Tove Nilsen
(Oktober 2017)

Jeg ble skikkelig leselysten
da jeg oppdaget at Tove
Nilsen skulle komme med
en ny roman i høst. Jeg har
alltid vært glad i Nilsens
forfatterskap, og ekstra gledelig var det at
denne boken, «Himmelske tilstander», tar
opp tråden fra romanen «Kreta-døgn» fra
2003, som er min favorittbok av forfat
teren. Tove Nilsen bruker altså sitt lange
og gode forhold til middelhavsøya Kreta
som utgangspunkt for denne romanen. Hun
bruker i det hele tatt mye av egen livserfar
ing i bøkene sine. Hovedpersonen forteller
om samliv og brudd, om sorgen over tapet
av en forelder, om forholdet til voksne barn,
om ny og kanskje uventet kjærlighet – og
ikke minst om sitt forhold til Kreta og men
neskene hun kjenner og er glad i.
Det meste av den ytre handlingen foregår
på Kreta, men refleksjonene, tankene og
tilbakeblikkene er lekent fordelt over et helt
liv. Og det er nettopp forfatterens sanselig
het og evne til å skildre livets mange fasetter
som er den store styrken. Jeg blir fort veldig
glad i denne voksne kvinnen som forteller
historien. Hun er varm, underfundig og har
en stor porsjon ektefølt nestekjærlighet for
sine medmennesker. Selvinnsikt og humor
er det heller ikke langt imellom. Hovedper
sonen er det de fleste av oss vil betegne som
en klok dame. Vi kjenner oss igjen i mye av
det hun beskriver. Og der vi ikke kjenner
oss igjen, gir hun oss større forståelse for
hva som kan skje i møter mellom mennes
ker. Forfatteren er så oppriktig nysgjerrig

og interessert i andre mennesker at man
blir rent misunnelig. Bøkene om Kreta har
blitt kalt reiseromaner. Jeg kan slutte meg til
det – men bare dersom begrepet rommer både
indre og ytre reiser. For her er det vel så mye å
lære på det indre plan som på det ytre!
Anmeldt av Maria Mäkinen, Ås bibliotek

Hvem har tatt brillene?
Barnebok (3–6 år) av Lars
Mæhle og Odd Henning Skyl
lingstad (Ena 2017)

I Kråkeslottet barnehage
skjer stadig mystiske ting.
Den nyeste boka i serien, «Hvem har tatt
brillene?», kom ut i høst. Vi møter Mario,
Aksel, Ada, Leon og Live i deres daglige
gjøremål og hverdagsmysterier. Kutting av
grønnsaker til suppa og dekking av bord
står på dagsordenen. Mario kutter seg og
blør og trenger trøst. Elin, som er voksen,
setter på plaster. Men etterpå er noe galt:
Brillene til Elin er søkk borte! Detektivene
Leon og Live får sin første forsvinningssak
og går grundig til verks for å løse mysteriet.
De stiller kritiske spørsmål, undersøker
og tester ut både steder brillene til Elin
kan være, og om det er noen som kan ha
tatt dem. Leseren blir invitert til å delta i
undringen. Løsningen dukker opp, uventet
og overraskende. Boka er akkurat passe
mystisk for førskolebarn eller for skolebarn
som har lyst til å lese seg tilbake til barne
hagen.
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/
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Årsmøte i Ås menighet

Ås menighet avholder årsmøte søndag 11.
mars ca. kl. 12.30, etter gudstjeneste og
kirkekaffe i Ås arbeidskirke. Saker som
ønskes behandlet på årsmøtet, sendes innen
20. februar til menighetsrådets saksbehand
ler: linda.janson-haddal@as.kommune.no,
tlf.: 64 96 23 47. Vel møtt!

Halvor Aarrestad,
leder av Ås menighetsråd

Møteplan for Ås menighetsråd i vår:
Møtene holdes i Ås arbeidskirke kl. 19–21.30:
13.02., 13.03., 10.04., 08.05. og 12.06.

Årsmøte i Nordby menighet

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 i vår:
Møtene holdes i Nordby menighetssenter
kl. 18.30–20.30: 28.02., 11.04. og 31.05.
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Årsmøte i Kroer menighet

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.
janson-haddal@as.kommune.no, tlf.: 64 96
23 47. Vel møtt!
Svend-Kristian Martinsen,
leder av Kroer menighetsråd

Møteplan for Kroer menighetsråd i vår:
Møtene holdes i Kirkestua i Kroer kl.
19–21: 14.02., 18.04. og 06.06.
Møteplan for Ås kirkelige fellesråd:
Møtene holdes på Kirkekontoret i Ås kl.
19.00–21.00: 06.03. og 05.06.

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.

I Underlia i Drammen, der jeg bodde i noen år, sto
en ussel gran. I et overnaturlig øyeblikk møtte den
sola, ble en brennende busk, og jeg følte meg som
Moses. Halo eller solring er et optisk fenomen skapt
av iskrystaller i lufta. Daniel Hveding, kirketjener
i Kroer.
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Vil du støtte aktiviteter i Ås menighet?
Aktivitetene
menighet
er mange
Konserti Åsi Ås
kirke
11.03og krever store økonomiske ressurser. Givertjenesten
er avgjørende for å opprettholde det gode tilbudet vi har. Kan du tenkte deg å støtte Ås
Velkommen til stor konsert i Ås kirke søndag 11. mars kl. 19. Ås kirkekor har fått med
menighets aktiviteter? Ordningen med givertjeneste bygger i hovedsak på AvtaleGiro som
Viviansikker
Laurence
Bergmåte
(blokkfløyte
Anne
ChristineGirPittet
Grolid
erseg
en enkel,
og rimelig
å gi gaverog
påbarokkobo),
både for giver
og mottaker.
du gaven
(blokkfløyte
traverso),
Ludvig
Olhans
(cello) og
Krupka
(cembalo
og flygel).
over
AvtaleGiroog
har
du en god
oversikt,
og dersom
duUlf
ønsker
å stoppe
betalingen
er enSam
men framfører
Høybye,sparer
Dietrich
og Orlando difårLasso.
melding
til bankende
alt musikk
som skalavtil.John
Menigheten
ogsåBuxtehude
mye på administrasjon,
bedre
oversikt
ogGrolid
en forutsigbar
Givere
somArr.:
ikke Ås
ønsker
å bruke AvtaleGiro kan
Kantor
Jostein
leder detøkonomi.
hele. Entré
kr 100.
kirkekor.
bruke vanlig giro, og bes evt. om å oppgi hvor mange giroblanketter de vil ha tilsendt.

Vil du støtte aktiviteter i Ås menighet?

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
Aktivitetene i Ås menighet er mange og
venner, Trosopplæring,
svarkupong. Hvis feltet er åpent, settes beløpsgrensen til detArbeidskirkens
dobbelte av terminbeløpet.

krever store økonomiske ressurser. Givertje

Ungdomsarbeidet eller Diakonien. Du
og svarkupong på
gode
tilbudet
vi
har.
Kan
du
tenkte
deg
å
Ås
menighets
nettside:
www.kirken.no/as.
Send eller lever svarkupongen i undertegnet stand i lukket konvolutt til menigheten. Hvis du er med i
givertjenesten
allerede, overfører
du dittog
gavebeløp
måte inntil du
får beskjed om når avtalegiro-Linda
støtte Ås menighets
aktiviteter
samtidigpå vanlig
Kontakt:
menighetskoordinator
ordningen trer i kraft.
få skattefradrag? På svarkupongen kan du
Janson-Haddal på tlf.: 64 96 23 47, e-post:
Spørsmål? Kontakt Linda Janson på kirkekontoret, tlf. 64962347 eller e-post: linda.janson@as.kommune.no.
krysse av for hvilke aktiviteter du vil støtte:
linda.janson-haddal@as.kommune.no.

Ditt fødselsnummer må med, hvis du ønsker skattefradrag. Firmaer kan også få skattefradrag. Maksimalt skattefritt

nesten eri avgjørende
opprettholde
det
finner
mer
informasjon
gavebeløp
kalenderåret erfor
kr. å25000,(tilsv. 2083,-/mnd),
minimum
kr. 500,pr år. .

Svarkupong
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

Jeg ønsker skattefradrag, mitt fødselsnummer er

For firma / bedrifter skrives organisasjonsnummer:

Mottakers konto:
5010.07.11106

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer

Jeg ønsker å få tilsendt giroer i posten istedenfor å benytte
AvtaleGiro (mer kostbart for menigheten).
Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om
følgende: Når du støtter 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.

(Må være samme som gavebeløp eller høyere)
Navn______________________________________________

Adresse_________________________________
Postnr/sted_____________________________________

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden

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

Sted ___________

Diakoni

Beløpsgrense pr. trekk _____________

Jeg ønsker å benytte
Mottaker:
Ås menighet

Ungdomsarbeid

Dato ___________

KID (fylles ut av menigheten)

E-post/tlf ____________________________________

Underskrift ____________________________
Avtalen sendes/leveres i lukket konvolutt til

Ås menighet

Postboks 224, 1431 Ås
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Servicesidene
Brann/større ulykker
Politi
Ambulanse
Legevakt
Follo politidistrikt
Kirkens SOS i Borg
Krise- og incestsenteret i Follo
Follo Taxi
Ås kommune, Servicetorget
Kirkekontoret i Ås
Kirkekontoret i Nordby
Kirkevergen i Ås

110
112
113
64 87 19 30
64 85 16 00
69 36 87 50
64 97 23 00
64 94 27 70
64 96 20 00
64 96 23 40
64 96 26 70
64 96 23 30

BIBLIOTEK
Besøk Ås bibliotek og Nordby filial
Til sammen har vi åpent hver dag unntatt
søndag. Tlf.: 64 96 23 72 (Ås) og tlf.:
959 51 900 (Nordby, på Vinterbrosenteret)
BILVERKSTED
Aas Bilverksted A/S, Eriksen
Langbakken 12
64 94 00 68
BILEIERE: Hvorfor ikke bruke ”nærbilverkstedet”
i bygda? Vi utfører km-service og reparasjoner
på alle bilmerker. Faste priser.
BLOMSTER OG DEKORASJONER
Ås Blomster
Moerveien 6

64 94 12 36

HELSE OG VELVÆRE
Salong 9, Brekkeveien 5
64 94 04 13
Fotpleie, ansiktsbehandlinger, manikyr, voksing,
massasje og akrylnegler. www.salong9.no
HÅNDVERKERE
Ås Elektriske
Myrveien 4
Alt i elektriske installasjoner

64 94 10 65

Ås Glassmesterforretning A/S
Johan K. Skanckes vei 2
64 94 04 10
Bygg – bil – blyglass – speil – persienner og markiser
INTERIØR
Fargerike Ås, Moerveien 4
64 94 06 50
Stoffer – søm – maling – tapet – gulv –
hjembesøk – håndverk
JORDMOR
Annett Michelsen
Torderudveien 25
Privatpraktiserende jordmor

911 35 380

KONSULENTER
Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! E-post: arve.skutlaberg@dknett.no
SERVERING & CATERING
Damene fra Texas Catering i Ås 921 53 113
Vi har mat til enhver anledning og diskuterer
gjerne løsninger med deg.
www.damenefratexas.no
SPESIALFORRETNINGER I SENTRUM

FRISØRER - DAME/HERRE
Hårstudio 1095
Moerveien 2
Galleriet Frisør
Ås kvartal, Rådhusplassen 29
www.galleriet-frisor.no
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64 94 10 95

Ås Optiske – Optiker-K
Rådhusplassen 2
Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B

64 94 42 00
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64 94 04 67
64 94 00 07

TANNLEGER

UTLEIE

Tannlege Ingeborg Bihaug og tannpleier
Hilde Skjeseth, Brekkeveien 18 64 94 10 48
(kveldsåpent mandager)

Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger

950 09 825

Menighetsbladet trenger bladbud

Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfirmasjon,
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt:
Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577, e-post:
oaardals@online.no.

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).

Ås arbeidskirke, Drottvn. 41
Utleie til private selskaper ved dåp, konfirmasjon,
jubileum, minnesamvær m.m. Fast og tilfeldig
utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter,
konserter, møter, kurs og seminarer.
Kontakt: Linda Janson-Haddal, tlf.: 64 96 23 47,
e-post: linda.janson-haddal@as.kommune.no.

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

Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfirmasjon o.l.
Kont.: Ingrid Holen, tlf.: 64 94 26 84 / 938 48 409.

Tannlegene Høyvik
Skoleveien 2

64 94 09 51

• Fålesloråsen (Vinterbro).

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

Liahøi Selskapslokaler
til alle livets begivenheter.
Askehaugvn. 150, like v/ Nordby kirke
Nå kan du leie kjøkkenet og lage maten selv.
Nytt og pent utstyr på kjøkkenet.
Storsalen ca. 120 pers. Lillesalen ca. 30 pers.

Ring og bestill: 64 94 63 29
www.liahoi.no

Redaksjonen takker alle annonsører
som støtter bladet. Menighetsbladet
kommer ut 6 ganger i året. Vi tilbyr både
rubrikkannonser og plass på Servicesidene. Bladet egner seg meget godt til
markedsføring knyttet til høytider og
kirkelige handlinger.
Kontakt oss på: as.menblad@online.no
eller Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577.

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Erling Fløistad, Svend-Kristian
Martinsen, Arve Skutlaberg, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke, Halvor Aarrestad, HanneMarit Kjus Pettersen. Korrektur for dette nummeret: Kristen Fretheim. Adresse: Ås kirkekontor,
Sagaveien 3, postboks 224, 1431 Ås. E-post: as.menblad@online.no.
Regnskap: Oddvar Moen, Moerveien 8 B, 1430 Ås. Bankgiro: 1602 59 75417. Opplag: 7800.
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås kommune. Trykk og innbinding: Grøset Trykk
AS. Leveringsfrist neste nummer: 13. februar 2018
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SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Reidar Julian Grotli Brataas
Embret Olai Heggernes
Gjermshus
Kevin Grøtt Helland
Mie Oline Fjellsbø Holten
Hannah Hamner Magerøy
Louise Mordt
Olav Strekerud Myrene (døpt i
Hvaler kirke)
Raymond Anthony Suarez
Johannes Østtveit-Moe

Døpte
Bobby Bratlie
Ingrid Kjelgaard Brustad
Michael Daniel Bråthen
Pål William Eidsvold Bøifot
Josefine Eidaker
Amelia Hokholt Emberland,
døpt i Ski middelalderkirke
Max-Leon Andresen Finstad,
døpt i Ås kirke
Sofie Hjeljord, døpt i Ås kirke
Othilie Håholm, døpt i
Brattvær kirke
Alf Zander Lauritzen
Mila Therese Larsson Nedre
gård
Julian John Epe Smenes

Døpte
Oliver Lefstad Aalerud

Døde
Rune Agnor
Eli Bjørnsund
Mathilde Jakobine Eidstø
Torstein H. Garmo
Ivar Birger Gjerde
Lars Haugberg
Anne Lise Henne
Åge Hjeldnes
Margit Håheim
Agnes Bolette Kolstad
Petra Homb Lenvik
Walther Lier
Else Marie Løken
Magne Mo
Rolf Myhrer
Sveinung Nersten
Anne-Marie Nordeide
Torild Rugaas
Annie Mathilde Sandberg
Kåre Magnus Årsvoll

Døde
Svein Egil Burum
Odd Børseth
Dagny Devold-Haagensen
Kari Gudrun Granlund
Sverre Hansen
Eva Johansen
Ellen Julie van Jole
Anne-Marie Kvæstad
Arne Larsen
Alf Leversund
Inger Synøve Mathisen
Lars Johannes Mjærum
Kjell Solberg
John Thorvald Weydahl
Kari Ødegård

����������������
��������������
������������������������

Vi ønsker å gi den beste hjelp
og veiledning
Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024 - fonus.no
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www.bgr.no • Telefon 64 95 16 65 – hele døgnet
Familieeid byrå for hele Follo
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagavn. 3,
postboks 224, 1431 Ås.
Tlf.: 64 96 23 40. Fax: 64 96 23 39
Kontortid mandag, tirsdag, torsdag, fredag
kl. 9–15, onsdag kl. 12–15.
Saksbehandler: Toril Strand Klemp. Tlf.: 64 96 23 40.
E-post: toril.klemp@as.kommune.no.
Kirkevergekontoret i Ås: Tlf.: 64 96 23 30.
Saksbehandler: Heidi Tomter Sire. Tlf.: 64 96 23 30.
E-post: heidi.sire@as.kommune.no.
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.: 996 93 553.
E-post: ingrid.oygard@as.kommune.no.
Kroer menighet:
Menighetsrådets leder: Svend-Kristian Martinsen. Holtveien 8, 1430 Ås, Tlf.: 920 55 159.
E-post: skmartinsen@gmail.com.
Organist: Anne Christine Pittet Grolid.
Tlf.: 481 99 812. E-post: a-chrigr@getmail.no.

www.kirken.no/as
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.

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

trosopplæring i den norske kirke
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VELKOMMEN TIL KIRKE
11. februar, Fastelavnssøndag,
Joh 12,20–33
Ås arbeidskirke kl. 11: Felles karnevals
gudstjeneste for Ås og Kroer. Feiring av
10-årsdåpsdag. Ås barnekantori deltar.
Nordby kirke kl. 11: Misjonsgudstjeneste.
Besøk fra Kina.
Nordby kirke kl. 18: Karnevalsgudstjeneste.
Kroer kirke kl. 18: Allsanggudstjeneste.

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

14. februar, Askeonsdag, Matt 12,38–42
Ås arbeidskirke kl. 19: Askeonsdagsguds
tjeneste. Fasteaksjonskomitéen og Grønt
Utvalg deltar. Konfirmantministranter.

trosopplæring i den norske kirke

18. februar, 1. søndag i fastetiden,
Matt 16,21–23
Kroer kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste for
Kroer og Ås. Dåp.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Torsdag 22. februar
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.
25. februar, 2. søndag i fastetiden,
Luk 7,36–50
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste for Ås,
Kroer og Nordby. Dåp.
4. mars, 3. søndag i fastetiden,
Mark 9,17–29
Ås kirke kl. 11: Felles jazzgudstjeneste for
Ås og Kroer.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
11. mars, 4. søndag i fastetiden,
Joh 3,11–16
Ås arbeidskirke kl. 11: Tro og Lysgudstjeneste. Menighetens årsmøte etter
gudstjenesten.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 18: Keltisk messe.

18. mars, Maria budskapsdag,
Luk 1,46–55
Ås kirke kl. 18: Solidaritetsgudstjeneste.
Fasteaksjonskomitéen deltar. Band under
ledelse av Halvor B. Aschim.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste. Menig
hetens årsmøte etter gudstjenesten.

trosopplæring i den norske kirke

Torsdag 22. mars
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.
25. mars, Palmesøndag, Matt 26,6–13
Ås arbeidskirke kl. 11: Påskevandring.
Utdeling av 6-årsbok.
Nordby kirke kl. 11: Påskevandring.

trosopplæring i den norske kirke

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.
Nordby kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.
2. april, 2. påskedag, Luk 24,36–45
Moer sykehjem kl. 11. Fellesgudstjeneste
for hele fellesrådsdistriktet.
Kroer kirke kl. 18: Syng påskegudstjeneste.

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