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Prestens
Prostens hjørne
«Vi tror på en hellig,
allmenn kirke»
I kirkene i Ås foregår det mye spennende
kulturell aktivitet! Det gjelder selvsagt
gudstjenestene, som er den kulturelle
aktiviteten i Norge med noen av de lengste
historiske linjene. I nesten 1000 år har de
samlet mennesker rundt ritualer som strekker seg 2000 år tilbake i tid, og har funnet
sin vei fra Midtøsten og helt hit til Norden.
Det siste året har jeg vært på gudstjenester
blant annet på stillehavsøya Rarotonga, og
i Romas eldste kirke med grunnmur fra
250-tallet e. Kr. Det er fantastisk å oppleve
at jeg føler meg helt hjemme i gudstjenester
som i form er ganske så like de vi feirer her
hos oss, med den samme rekkefølgen på de
ulike leddene. Det som er mest annerledes
er musikken og utsmykningen som bærer
sitt tydelige preg av lokal tradisjon og
«jordsmonn».
Utover gudstjenestene foregår det også
mye annen kulturell aktivitet her hos oss.
De tre kirkene våre er på ulikt vis ønsket og
brukt til konserter og andre arrangementer.
Kroer kirke kaller seg sågar «Kroer kulturkirke», og ønsker å være en katalysator for
kulturelt liv og fellesskap i Kroer. Det er
tatt godt imot! Ås kirke er flittig brukt av
nasjonale og lokale «stjerner», og i Nordby
vokser og gror det ikke minst på barne- og
ungdomssiden med kor og grupper.
Ved ikke rent få anledninger gjøres det
«cross-overs». Den bredere allmennkulturen kobles til gudstjenestene. Dette året
har vi hatt storband-gudstjeneste, gospelmesse, vi skal ha folkedansgudstjeneste, og
vi har kor, dansere og utøvere av forskjellig

Søndag 11.6.2017 feiret Ås menighet friluftsguds
tjeneste under ÅsMartn. Prost Hege E. Fagermoen
lyste velsignelsen over Ås sentrum. Foto: E. F.

slag som bidragsytere i de «vanlige» gudstjenestene. Selv om vi jevnt over har god
oppslutning om gudstjenestene våre, er det
interessant å se at det gjerne samles enda
flere på disse gudstjenestene. Men «kirkens
folk» er også tilstede i det såkalte «allmenne» kulturlivet, ikke minst i samarbeid
med kulturskolen.
I så måte er vi del av en landsomfattende
trend. I april behandlet Kirkemøtet (Den
norske kirkes «Storting») saken «Rapport
og veivalg for Den norske kirkes kunst- og
kultursatsing». I et omfattende dokument
redegjøres det for utviklingen på kunst- og
kulturfeltet, både i kirken og i samfunnet
for øvrig. Vi hører mye om alle tallene som
peker nedover for Den norske kirke. I det
perspektivet inneholder denne rapporten
mye hyggelig lesning. Det har vært en betydelig økning i antall kulturarrangementer i
kirkene. Fra 2009 til 2012 hadde den norske
kirke en økning på 100483 tilstedeværende
ved kulturelle arrangementer i kirkene.
Denne utviklingen har skutt ytterligere
fart de siste årene. Vi ser det ikke minst i
julekonsertsesongen, men de alene står slett
ikke for hele økningen. Samarbeid med
kulturaktører lokalt, og en profesjonalisering av kirkens kulturarbeid, har bidratt til
en større åpenhet for, og bevissthet om, at
kirken gjennom sine bygg, gudstjenester
og andre aktiviteter, ikke bare er en kultur-

Om framsida: Eira Schnell Rustad med 4-årsboka hun og de andre 4-åringene fikk under høsttakkefesten i
Nordby kirke 16. september. Les mer om høsttakkefest i menighetene på side 12 – 13. Foto: Hege Rustad.
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bærer, men også en kulturformidler som er
med på å forme kulturen. Rapporten viser at
det også har vært en utvikling og utvidelse
av typen av kulturarrangementer. I tillegg
til konserter og andre typer sceniske arrangementer, er kirkene også stadig flere steder
brukt som arenaer for dialog og integrasjon.
Så på mange måter kan en si at «allmennheten» har funnet sin vei inn i kirkerommet
gjennom den økte bredden av kunst- og
kulturarrangementer. Samtidig inkluderer
også mange gudstjenester i større grad et
bredere kulturuttrykk.
De fleste har merket at det har skjedd noe
med gudstjenestene gjennom den siste tiårsperioden. Gudstjenestereformen har bydd
på både gleder og utfordringer med sine
nye kjerneverdier: involvering, fleksibilitet
og stedegengjøring. Men det er tydelig at
gjennom kjerneverdien stedegengjøring
har særlig lokale kunst- og kulturuttrykk
blitt tatt målrettet i bruk i gudstjenester,
for eksempel gjennom folkemusikkmesser.
Det har også vært en økt oppmerksomhet om å ta i bruk mer «ungdommelige»
kulturuttrykk som inkluderer band, dans,
og samarbeid med kulturskoler og andre
kulturaktører i lokalsamfunnet. Barna og
barnefamiliene har fått gudstjenester som
kombinerer deres erfaringer og opplevelser
med kirkens lange tradisjoner.
En interessant observasjon er at disse
gudstjenestene samler flere og til dels andre
grupper enn de som går på såkalt «vanlige»
gudstjenester. Jeg lurer på: kan det være at
det å aktivt og målrettet ta i bruk kunst og
kultur som en har et forhold til fra den «allmenne sfæren», kan være med på å åpne det
hellige rommet i og for mennesker?
Kirkemøtet i april uttalte: «Kirkemøtet
ser arbeid med kunst og kultur som et kjerneområde som åpner troens rom gjennom
et mangfold av uttrykk. Dette arbeidet må
ivaretas i plan- og budsjettarbeid på alle
nivåer i kirken.» I rapporten til kirkemø-

tet står det: «Religionen og kunsten har
utviklet seg i en gjensidig avhengighet. I
møte med livets sterke krefter som naturens skiftninger, livets tilblivelse, døden
og kjærligheten har mennesket søkt til
kunstens rike symbolspråk for å være tilstede på måter som sprenger det kognitive
uttrykksapparatet. I møte med det mennesket opplever som det guddommelige og det
hellige, har man søkt å skape de sterkeste
og de vakreste uttrykksmåter man rår over.
Slik har religionen og menneskets opplevelse av det hellige vært viktige krefter
for menneskets rike utvikling av kunst og
kultur. Gjennom kunsten søker mennesket
å uttrykke seg i forlengelsen av det kjente
og gripbare. Derved blir kunsten en viktig
kraft for menneskets utvikling».
Slik kan kirkene være et åpent rom
mellom det hellige og det alminnelige i
menneskelivet. Det kan gjøres ved å åpne
kirkens identitetsbærer – gudstjenestene –
for et mangfold av uttrykk. Det gjøres ved å
åpne kirkene for livserfaringer, livstolkning
og livsmestring på ulikt vis, og ved å være
tilstede som kirkefolk i samfunnet på de
ulike arenaer der mennesker uttrykker seg.
Det gjør det sannelig stadig like spennende
å være kirke, også her i Ås!
Hege E. Fagermoen,
prost i Søndre Follo

Søndag 14.10 feiret Kroer menighet friluftsgudstjeneste på Trampen. Jan Kay Krystad talte om
skaperverket, midt i skaperverket. Etterpå solgte
speiderne vafler. Foto: E. Fløistad.
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter
Vi ønsker alle våre konfirmanter til lykke
med dagen som var, og lykke til på ferden
videre. Takk for det vi har delt i året som
ligger bak oss. Så håper vi å se dere ved
mange hyggelige anledninger i tiden som
kommer. Vi gleder oss over alle dere som
har lyst å være med videre på lederkurs og i
ungdomsarbeidet for øvrig.
Forventning og høgtid. Ungdommer klare til
konfirmasjon i Ås kirke 8. september i år. Se hele
bildeserien som fotograf Bonsak Hammeraas har
lagt ut på www.aasavis.no

Konfirmasjon Kroer og Ås
Høstens vakreste eventyr er over. 8. og 9.
september fylte vi opp kirkene fire ganger,
med flott ungdom kledd i hvite kapper,
og festkledde familie og venner. Kapellan
Ingrid Øygard og kateket Jenny Marie
Ågedal hadde gleden av å lede gudstjenesten. Med kantor Jostein på orgelet,
akkompagnert av Halvor Bekken Aschim
på bass, ble det akkurat så høytidelig som
det skal være en slik dag. Tora Aschjem og
Elise Bekken Aschim deltok med vakker
sang til ære for konfirmantene. Temasangen som solistene fremførte «This is me»
fra filmen «The greatest showman» handlet
om å våge å være seg selv. Ingrids preken til
konfirmantene handlet om nettopp det – å
våge å være. Å bygge et hus fylt til randen
av egen personlighet, grunnfestet i en solid
grunn og grunnmur, nemlig vissheten om
at Gud elsker oss som vi er.
Vi ønsker å takke vårt store korps av
frivillige. I både Kroer og Ås var det mange
mennesker som stilte opp for å dekke de
ulike oppgavene som trengs for å gjennomføre konfirmasjonsgudstjenestene. Det
hadde ikke gått uten dere!
4

Varme hilsener fra Ingrid Øygard (prest) og
Jenny Marie Ågedal (kateket)

Konfirmant 2019?
Men bare fem dager etter endt konfirma
sjonstid for 2018-kullet startet et nytt eventyr! Fredag 14. september hadde vi kickoff
for 46 konfirmanter i Arbeidskirken. Har
du ennå ikke meldt deg på? Det er fortsatt
mulig, om du ønsker å være med, men
vær rask. Søndag 18. november er det
presentasjonsgudstjeneste i Ås kirke kl.
18. Kroer-konfirmantene blir presentert
for menigheten under lysmessen søndag
2. desember kl. 18. Ta kontakt med Kirke
kontoret om du har spørsmål om tilrettelagt
konfirmasjonstid.

Agent for rettferdighet
Hei, du som er født i 2009! Vil du være en
agent for rettferdighet? Vi trenger deg!
Fredag 9. november tilbyr vi et spennende
opplegg for alle 9-åringer i Ås arbeidskirke.
Fra kl. 08.30 til kl. 15.30 kan du være med å
gjøre noe for at verden skal bli mer rettferdig! Her får du bli kjent med andre agenter
fra Kroer og Ås, du får et eget agentarmbånd, vi skal leke sammen, lage ting og
høre fortellinger om både urettferdighet og
rettferdighet fra Bibelen.
Hva er egentlig rettferdighet? Hva er rett-
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Trosopplæringen – barne- og ungdomsarbeidet

ferdig og urettferdig her i Ås? På skolen? I
verden? Du får også vite mer om agentoppdraget og hva vi som agenter kan gjøre for
å skape en mer rettferdig verden!
Påfølgende søndag, 11. november, er det
gudstjeneste i Arbeidskirken kl. 11, og vi
håper at dere vil være med på å sette preg
på denne. Den skal nemlig også handle om
rettferdighet!
Vil du være med? Be en av de voksne
melde deg på ved å følge saken om «Agent
for rettferdighet» som ligger på nettsiden
vår: www.kirken.no/as. Invitasjon kommer
i posten til de vi har i vårt medlemsregister
– men alle som har lyst å være med (og som
er 9 år i år) er velkommen!

Familiefredag
26. oktober og 30. november er det igjen
Familiefredag i Ås arbeidskirke. Da samles
mange små og store til middag kl. 16.30.
i Arbeidskirken. Etter middag er det en
samling med sang, musikk og bibelfortelling for barna. Den siste timen bruker vi på
lek, hobbyaktiviteter og andre aktiviteter,
og selvfølgelig en god fredagskaffe til de
voksne. Kl. 18.30 samles vi til en felles
avslutning.
Men er du 5.klassing eller eldre? Ja, da
får du i tillegg lov til å bli med på tweenssamling fra kl. 19-21. Der skal vi finne på
ulike morsomme sprell.
Middag koster kr 60 for voksen og kr 40
for barn. Meld dere på til Øygunn på tlf.
986 22 931 innen onsdagen før familiefredag, slik at vi kan beregne nok mat. Familiefredag er medlem av NMSU, som er en
kristen barne- og ungdoms-organisasjon.
For hvert betalende medlem under 26 år,
vil vi kunne motta økonomisk støtte og

dermed sikre driften av Familiefredag.
Det koster kr 50 per barn for medlemskap
et kalenderår om dere ønsker å være med
å støtte dette arbeidet. Det er fullt mulig
å delta på Familiefredag også uten å være
medlem. Vel møtt til en morsom ettermiddag i arbeidskirken!

Søndag 18. november kl. 14 får vi besøk
av Kirkerottene i Ås arbeidskirke! Vi får
også møte Kattunge. Stykket handler om å
være gode mot hverandre, også når man er
forskjellige. Bli med på en herlig forestil
ling som får både små og store til å trekke
på smilebåndet. Teaterstykket varer ca. 35
minutter og er særlig tilrettelagt for barn
mellom 3 og 6 år, men morsomt for både
yngre og eldre. 4- og 5-åringer får invita
sjon i posten. Gratis inngang.

Juleverksted i arbeidskirken

Etter gudstjenesten søndag 9. desember blir
det Juleverksted i Ås arbeidskirke. Her er
det mulig å lage julepynt og julegaver, og
å gå adventstiden i møte med en real dose
julestemning. Det blir grøtservering. Kr 30
per person. Vel møtt!
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Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer
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Det skjer mer i Ås og Kroer menigheter
Klubb og Ten Sing i Ås

Hver fredag kl. 19–22 samles ungdommer i alderen 13–18 år i Ås arbeidskirke.
Programmet er variert og vil inneholde
både lek, kreativ utfoldelse, konkurranser,
musikk, dans og drama, osv. Her vil de
fleste finne noe de trives med! I løpet av
kvelden har vi også en samling hvor vi
tenner lys, synger noen sanger og får høre
noen fortelle om sin tro eller en historie
fra Bibelen. Ungdomsarbeidet er tilknyttet
KFUK/KFUM, og vi reiser også på turer
og festivaler i regi av KFUK/KFUM, i
tillegg til egne turer som vi selv arrangerer. Du er hjertelig velkommen til å delta i
fellesskapet! Ved spørsmål, ta kontakt med
kapellan Ingrid Ulvestad Øygard, epost:
ingrid.oygard@as.kommune.no. PS: I løpet
av kort tid vil også ungdomsarbeidet få et
nytt navn – så følg med på nettsiden og på
Facebook!

KRIK – kristen idrettskontakt

KRIK Ås er en forening for idrettsglad
ungdom i alderen 13–19 år som ønsker å ha
et kristent treffsted. 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! Datoene
for høsten er: 28. oktober, 11. november, 25.
november og 9. desember.
Ingrid Øygard,
kapellan

MILK – minilederkurs for 10. klasse

Hvert år er det noen konfirmanter som
ønsker å være en del av ungdomsmiljøet
og vil være med som hjelpeledere på neste
års konfirmantleir. Derfor arrangerer vi
minilederkurs. 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, Vestby og Drøbak/Frogn
om felles samlinger og leir. Oppstart blir
torsdag 25. oktober. Konfirmantene får
informasjon om påmelding.
For mer informasjon, ta kontakt med
kapellan Ingrid Ulvestad Øygard, e-post:
ingrid.oygard@as.kommune.no.

KRIK Ås på tur til alpinbakkene på Kongsberg 4.
mars i år. Foto: Geir Krogh.

Kroer Skole lever videre!
Administrasjonen i Ås kommune foreslo
å legge ned Kroer skole fra høsten 2019.
Kroerfolk har fulgt saksbehandlingen
med spenning, både i Hovedutvalg, Formannskap og i Kommunestyre. Kroer
menighetsråd takker kommunens politikere
som stemte ned forslaget. Vi vil at Kroerbygda kan leve og utvikle seg, og forebygge
at slike planer kommer på dagsorden igjen.

Lys Våken? Les s. 21!
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Kroer menighetsråd

Det skjer i Kroer
Kirken er åpen Allehelgensaften

Syng Høst 28. oktober

Det er mange som besøker gravene på
Kroer kirkegård ved Allehelgen. Lørdag 3.
november er Kroer kirke åpen mellom kl.
13 og 17. Lysgloben er tent og i Kirkestua er
det mulighet for å få seg en kaffetår. Allehelgensdag 4. november er det gudstjeneste
kl. 11. De som har mistet noen av sine kjære
i løpet av siste år er spesielt inviterte.

Velkommen til Syng Høst-gudstjeneste
i Kroer kirke søndag 28. oktober kl. 18.
Det blir korsang av Kroer AdHoc-kor og
instrumentalmusikk. Og alle som er glade
i å synge, inviteres til å stemme i! Et skikkelig allsangsarrangement med andre ord!
Hold av 28. oktober kl. 18 og kom med og
syng inn høsten i vår stemningsfulle Kroer
kirke!

Kroer menighetsråd

Svend-Kristian Martinsen,
leder av Kroer menighetsråd

Nye blomsterurner i Kroer

Kroer kirke har fått to flotte nye blomsterurner til portstolpene ved hovedporten inn
til kirkegården. Vi takker Inger Johanne
Røiseland for gaven! Nå ber vi alle dere
som er innom kirkegården om hjelp til å
holde liv i blomstene. Ta en titt og gi dem en
skvett vann når det er tørt. Takk for hjelpen!
Svend-Kristian Martinsen,
leder av Kroer menighetsråd

Er tilsluttet Norges KFUK og KFUM
Drives i regi av Kroer Menighet
Beregnet for barn fra 3. til 7. klasse.
Medlemskontingenten er kr. 200 per år.
Ikke-medlemmer betaler kr. 25 per møte.

Søndag 28. oktober
Kl. 18.00 Kroer kirke

Torsdag 1. november

Motto:

Vær deg selv.
Stå opp for andre
Torsdag 8. november

Torsdag 22. november

Søndag 2. desember kl. 19.30

Lysmesse
Kroer kirke

Torsdag 6. desember

5 6
2 7

1
Gjest: Erling
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Det skjer i Nordby menighet
Nytt babysangkurs starter 25.10.

Nordby Kid Sing: Se hvor mange barn som er med!
Foto:Solvor Rubasha.

Babysang-kursene til Nordby menighet er
populære. Vi planlegger å starte et nytt torsdag 25. oktober kl. 12 på Nordby bibliotek i
Vinterbrosenteret. Det går over 4 torsdager.
Etter Babysangen kan mødrene slå seg
ned i Lesekroken med en kopp kaffe, mens
babyene sover ut etter sangtimen. På Vinterbro får foreldrene også handle og trene,
så jeg føler kirken er der hvor livet er og
tingene foregår. Babysang på senteret er
utrolig spennende!
Meld deg på hos kateket Timea Bakay
Holby, e-post: timea.holby@as.kommune.no,
tlf. 909 39 054. Velkommen!

Nordby Gospelkor er blitt Kid Sing!
Nordby Gospelkor har byttet navn til
Nordby Kid Sing! Julie Lillehaug Kaasa
leder koret i år. Med seg i teamet har hun
Solvor Rubasha og Martine Nilsson.
Koret er for alle fra 1. klasse. Øvelsene
er på onsdager kl. 17.30–18.15 i Nordby
menighetssenter. En gang i måneden
ønsker vi å samle hele familien til middag
i forkant av øvelsen. Følg oss på Facebook!
Der finner dere oppdatert informasjon. Vi
gleder oss og håper å se mange barn i koret!

Babysang på Nordby bibliotek i Vinterbrosenteret er
populært. Bildet er fra kurset vi hadde i september.
Foto: Timea Bakay Holby.

Musikk til allehelgensgudstjenesten
Fiolinist Øystein Torp skal spille under
Allehelgens
gudstjenesten
i Nordby kirke
søndag
4.
november.
Lys Våken? Les s. 21!
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Påmelding for nytt konfirmantkull –
innskrivingsgudstjeneste søndag 21.10.
Vi er i gang med påmeldingen til konfirmantkullet 2018/19. Det er fortsatt mulig
å melde seg. Det gjør du enklest via nettsidene til Nordby menighet. Innskrivings
gudstjenesten søndag 21. oktober kl. 18 i
Nordby kirke. Du kan melde deg på da også.
Har du spørsmål eller behov for tilrettelagt
konfirmasjonstid, ta kontakt med kateket
Timea Bakay Holby, tlf.: 909 39 054, e-post:
timea.holby@as.kommune.no.

Fra fjorårets basar på Nordby menighetssenter.
Foto: Bjørg Brynjelsen.

Menighetsforeningens basar 03.11.
Lørdag 3. november fra kl. 12 til 15 inviterer
Nordby menighetsforening til stor basar på
Menighetssenteret. Inntektene går til ungdomspreststillingen i menigheten. Det blir
salg av julebakst, åresalg med fine gevins
ter og kaker, og tombola for de minste. I
kafeteriaen byr vi på hjemmebakt. Kateket
Timea Holby holder andakt og Nordby Kid
Sing synger. Ta gjerne med deg familie og
venner til noen hyggelige timer på Nordby
menighetssenter. Samtidig støtter du en god
sak. Velkommen!
Bjørg Brynjelsen,
Nordby menighetsforening

Konfirmanter til MILK
Sju av årets konfirmanter skal gå Mini
ungdomslederkurs (MILK) nå i høst. Det
skal være del av lederteamet for de nye
konfirmantene, og inspirere dem. Vi vil
gjerne at flere unge melder seg på MILKprogrammet. Ta kontakt med meg!
Timea Bakay Holby,
kateket i Nordby

Velkommen til Nordby Tensing
Nordby Tensing er i gang igjen etter noen
års pause. Samlingene er annenhver fredag
kl. 14.30–18 i Nordby Menighetssenter.
Mina Skaufel er ungdomsleder og dirigent.
Musikkansvarlig er Christian Wang. Koret
møtes på følgende fredager: 26.10., 09.11.,
23.11., og 07.12.
Hilde Nora Veidahl Wang,
kantor i Nordby

Kirketreff i Nordby kirke
Velkommen til kirketreff i Nordby kirke
hver annen torsdag kl. 12–13.30. Datoer i
høst: 18.10., 01.11., 15.11. og 29.11. Kirke
treffet starter med en kort andakt i kirken og
forsetter med god mat i Menighetssenteret.
Nordby menighet,
Anne-Lise Røed

Mina Skaufel er ungdomsleder og dirigent
for Nordby Tensing.

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 5 – 2018

9

Konfirmantene i Nordby kirke 1. september kl. 15. Helt til venstre ungdomsprest Kristin Bremnes Gulowsen,
og helt til høgre kateket Timea Bakay Holby. Foto: Cathrine Rudshaug.

Konfirmantene i Kroer kirke 9. september kl. 11 i år. Foto: Svend-Kristian Martinsen
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Konfirmantene i Ås kirke 8. september kl. 13 i år. Foto: Bonsak Hammeraas

Misjonsmesse på Ås
menighetshus 21.11.
Onsdag 21. november kl. 16–20 inviterer
Det norske misjonsselskap til tradisjonell
misjonsmesse på Ås menighetshus. Barnekoret Baluba synger. Servering av kaffe, te,
saft og kaker. Som vanlig vil det være lotteri. Vi trenger store gevinster til dette hovedlotteriet og små gevinster til åresalget. I
tillegg tar vi med glede imot hjemmelaget
julebakst, syltetøy, saft o.a. for salg. Du kan
levere gevinster og salgsvarer ved starten
av messen. Fint om du gir meg beskjed på
forhånd! Velkommen!
Flere misjonsaktiviteter
Kanskje noen lurer på om det blir noen
misjonsaktiviteter i Ås menighet i høst? Det

Himmel over alt

Søndag 28. oktober kl. 11 i Ås arbeidskirke.
Misjonsgudstjeneste der misjonsprosjektet i
Etiopia vil bli en viktig sak. Kapellan Ingrid
Øygard og prostidiakon Atle Eikeland leder
gudstjenesten. Baluba synger. Kirkekaffe.
Søndag 2. desember kl. 18–21 på
Menighets
huset. Adventsmøte for Ås
menighetshus. Etiopiaprosjektet. Servering
av kveldsmat og kaker.
Sylvi Haldorsen

Anne Myrhaug Winge hadde sin oppvekst i Harstad-området på 50- og
60-tallet. Far var lærer og mor husmor. Selv ble hun heimkunnskapslærer.
Etter mange år i skolen nordpå, flyttet hun sørover med sin familie på slutten
av 80-tallet.
Det ble en større utfordring enn hun hadde forutsett, og diktskriving ble en
måte å bearbeide savnet av heimtraktene. Diktene hun hadde skrevet gjennom
tretti år, har hun samlet i boka «Lys over barndommens rike». Den kom ut i
2016.
Boka fikk god mottakelse. Flere begynte å spørre etter neste bok. Dette ga
inspirasjon til videre skriving.
I boka «Himmel over alt», reflekterer hun over verdier hun fikk med i barndommen, verdier som har fulgt henne gjennom livet. Over hverdagen hvilte
gudstru og humor. Noen av diktene har stått på trykk i lokalavisene og har
blitt brukt til opplesning ved ulike anledninger. Andre er skrevet på bestilling.
Anne Myrhaug Winge har som lærer hatt en særskilt interesse for elever
med spesielle vansker.
Hun har deltatt i lokalpolitikken i Ås, og vært aktiv innen kirke og kulturliv.
Hun er mor til to og mormor til fire. Velkommen til å lese diktene!

A N N E M Y R H AU G W I N G E

HIMMEL

Når du kjenner glede i sjel og sinn
Da er det en gave fra Skaperen din.
Anne Myrhaug Winge har sin utdanning fra Tromsø
Lærerhøyskole, Eik Lærerhøyskole og Stabekk høyskole.
Hun har vært ansatt ved Skånland skole i Troms og
Ås videregående skole i Akershus i tilsammen 40 år.

HIMMEL
over alt
DIKT

O V E R A LT

Det beste i livet
Det beste i livet kan ingen forklare
Det beste kan kun hver enkelt erfare

A N N E M Y R HAU G W I N G E

.
DIKT

Diktsamling av Anne Myrhaug Winge
(Kolofon forlag 2018).
Til salgs i bokhandelen, hos forfatteren
eller www.kolofonshop.no. Pris kr 200.

skyldes bare en litt sen start dette semesteret, men vi har planlagt to arrangementer
i tillegg til messen:

ISBN 978-82-300-1829-3

www.kolofon.no

HIMMEL_OMSLAG.indd 1
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4-åringer, høsttakkefester og livsvitenskap
Thomas var ganske fantastisk. Men vel så
fantastisk er det også når vi oppdager alle
de små og store underne rundt oss – alle
mennesker, som faktisk en gang bare var et
bittelite frø. Og alt det som det hadde blitt
pyntet med, både blomster og spiselige ting.
En gang var de små frø i jorden, men nå var
de blitt en fryd både for øyet og for magen.
Også Nordby kirke var fullsatt. To barn
ble døpt og ni 4-åringer fikk bok. Barna sang
«Hvem har skapt alle blomstene» og lette
etter den bortkomne sauen. Gudstjenesten
ble ledet av kapellan Kristin Bremnes
Gulowsen og kateket Timea Bakay Holby.
Etterpå var det kirkekaffe med eplekake.
Stor takk til dyktige ungdomsledere som
hjalp til!

Kateket Timea Bakay Holby og kapellan Kristin
Bremnes Gulowsen med 4-åringene i Nordby kirke.
Foto: Liv Schnell.

De tre menighetene i Ås kombinerte høsttakkefest-gudstjenestene i september med
trosopplæring for 4-åringene. Barna deltok
først på 4-årsklubb. Under gudstjenestene
fikk de utdelt 4-årsboka, litt sjenerte, men
veldig spente og stolte. Travle søndager for
prester, kateketer og kvinner med krukker
og trau fulle av frukt og grønt!
Søndag 16. september var det høsttakke
fest både i Nordby og Kroer kirker. I
Kroer var det fullsatt kirke med dåpsbarn
og 4-åringer med familier. Kateket Jenny
Marie Ågedal hadde overtalt tøydukken
Thomas dukkemann til å ta turen til Kroer,
og han hadde en fin samtale med prest
Ingrid Øygard. Vi fikk høre fortellingen
om gutten som gav nistepakka si til Jesus
– tenk at to brød og fem små fisk skulle bli
nok til å mette mange tusen! Det syntes
12

Liv Ustvedt-Findreng viser stolt fram 4-årsboka hun
har fått under høsttakkefesten i Ås arbeidskirke.
Foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen.
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Til sammen 24 barn i Ås og Kroer mottok 4-årsbok. Flere av dem var også med på 4-årsklubben som har gått
over 3 tirsdager i september. Her ser du en gjeng 4-åringer som har laget mange flotte sauer. Fest ble det
også da vi fant den sauen som hadde gått seg vill! Foto: Jenny Marie Ågedal.

Søndag 23. september kom høsttakke
festen til Ås arbeidskirke. En hel flokk med
4-åringer hadde møtt fram for å få bok av
sokneprest Jan Kay Krystad og kateket
Jenny Marie Ågedal. Thomas dukkemann
dukket opp her også og pratet med presten
om undere som kan skje når frø blir sådd
i jord og mager, så barna gror til menn
med skjegg og bygdekvinner som samler
sammen poteter, epler, brokkoli, purre,
gulrøtter, korn og unger til høsttakkefest.
Baluba-koret sang og viste fram grøder og
små undere av mange slag.
I alle tre kirkene sto Bygdekvinnelaget
for pyntingen, i år som i alle år. Dette er
en gammel og fin tradisjon som laget synes
er en hyggelig oppgave. Damene viser fram
markens grøde på best mulig måte. I Nordby
besto komiteen av Grethe Pedersen, Bjørg
Fjeldstad og Nina Burås Juul. I Kroer hadde
Solveig Norum og Reidun Aalerud pyntet
fint, med sjauehjelp av Jørgen Aalerud.
Magnhild Hjørnegård er også med i komitéen. I Ås arbeidskirke var Bygdekvinne
laget representert ved Anne-Berith Lilleby,
Gro Johnsen og Aase F. Kvarme. Takk til
alle sammen!
Hanne-Marit Kjus Pettersen

Solveig Norum (t.v.) og Reidun Aalerud pyntet
Kroer kirke til høsttakkefest. Foto: Hanne-Marit
Kjus Pettersen.
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Ås menighets misjonsprosjekt
Det nytter å satse på oss!
I sommer har åtte unge fra minoritetsgruppene gumuz og mao fra Blånildalen og
Begiområdet gått på engelskkurs. Responsen er veldig positiv. De er alle sikre på at
kunnskapen fra kurset ikke skal gå i glemmeboka. De sier – Takk for at dere satser på
oss. Vi skal vise dere at det nytter!
Men hvorfor skal minoritetsgrupper i
Vest-Etiopia lære engelsk? Tawabech, som
arbeider i Green LiP-prosjektet støttet av
Ås menighet, svarer: – Engelsk er veldig
viktig for å kunne kommunisere med
andre. Skriftlige dokumenter i jobben min
er på engelsk, så hvis jeg ikke forstår, er jeg
helt avhengig av at sjefen min hjelper meg.
Hun representerer en ny generasjon unge
minoritetskvinner som vil oppnå noe i livet.
Kollegaene hennes er enige:
– Vi er veldig takknemlige for denne
sjansen, for vi vet jo at Green LiP prosjektet
tar slutt en gang. Men hvem vil vel ansette
oss kvinner fra landsbygda som ikke kan
engelsk? Jo mer engelsk vi kan, jo bedre
sjanser har vi på arbeidsmarkedet.
Engelsklærer Ebise i Mao Komo-området
har også god nytte av engelskkunnskaper,
men av andre grunner. Hun holder på med
å lage en muntlig oversettelse av Bibelen til
gwama. Også Zara holder på med en muntlig oversettelse av Bibelen til gwama, og er
en fremtidig leder for kristne fra denne mao
gruppen: –Når jeg nå kan litt engelsk, blir
det lettere for meg å lage en god muntlig
bibeloversettelse til morsmålet mitt.
Girma er morsmålslærer i komo for 1. til
4. klasse. På skolen hans er det ingen som
er gode i engelsk. Når noen skal undervise i
engelsk, så må de hente folk utenfra, fra de
store folkegruppene. –Tenk om jeg kunne
være både komo og engelsklærer? Da kunne
14

Tawabech ønsker å nå
lengre enn kvinnene i tidligere generasjoner. Foto:
Klaus-Christian Küspert.

jeg vise at dette ikke er en motsetning.
Abraham jobber som frivillig på Mao
Komo kultursenter. Her tar han regelmessig
imot grupper med ungdommer fra Norge.
Da blir engelsk et kommunikasjonsspråk,
men dessverre er det ikke så mange som
kan engelsk. Han ønsker å kunne kommunisere bedre med nordmenn som kommer
på besøk. Som frivillig ved kultursenteret
driver han med drama sammen med ungdommene, og skriver dikt og sanger på
morsmålet gwama. Språkarbeid og kunst
går hånd i hånd. De ønsker å kunne nå ut til
andre mennesker, til og med fra andre land.
Å kunne engelsk vil hjelpe dem til å gjøre
Mao- og Komo-kunsten kjent for mange
flere mennesker. De har så mye flott kultur
som ingen vet om!
Denne viljen til å vise at det nytter å
prøve, er imponerende. Til tross for at de
i generasjoner har blitt fortalt at det «ikke
nytter å satse på dem», nekter de å ta det
inn over seg. Det er en lang vei å gå, men
Tawabech, Ebise, Zara, Girma og Abraham
går foran!
Sophie Küspert-Rakotondrainy
og Sylvi Haldorsen

Engelsklærer Ebise (t.v.) sammen med Mohammed,
Girma og Zara. Foto: Klaus-Christian Küspert.
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Tro og Lys – Økumenikk i praksis

Avskjedsgudstjeneste på Tro og Lys generalforsamling i Libanon. Tro og Lys er et lokalt og internasjonalt fellesskap for psykisk utviklingshemmede og
deres familie og venner. Foto: Halvor Aarrstad.

De såkalt utviklingshemmede forstår ofte
mer med sine hjerter enn andre forstår med
våre hjerner. Blant annet forstår de ikke
hvorfor ulike trossamfunn behøver å holde
seg i sine båser.
På Tro og Lys’ generalforsamling i Libanon fikk jeg virkelig oppleve økumenikk –
ikke i teori, men i praksis. Her var vi samlet
i et herlig og kjærlig fellesskap: katolikker,
protestanter og ortodokse. Vår egen «tro
og lys-biskop» Stein Reinertsen holdt
gudstjeneste i luthersk tradisjon en dag, en
egyptisk anglikansk prest fulgte opp neste

dag, etterfulgt av en syrisk ortodoks biskop
og en libanesisk maronitt-katolikk de neste
dagene. Her fikk vi glimt av de ulike kirkers særpreg, og kunne glede oss over fellesskapet som binder oss sammen, i stedet
for å legge vekt på det som skiller oss.
For meg ble det spesielt tydelig under
avskjedsgudstjenesten, der estlandske Tina
som kvinnelig luthersk prest, kunne delta på
like fot med 7–8 mannlige prester. Sammen
viste de at selv om man kommer fra ulike
trossamfunn, og har ulike meninger om
noen spørsmål, har vi en verdensvid kirke
som er forenet i Jesus Kristus. Oppdraget
er å spre omsorg og kjærlighet, fra trygge
Norden til krigsherjede Midtøsten.
Samtidig fyller dette meg med ydmykhet.
Vår kjære kirke står ikke over, men sammen
med en verdensvid kirke som rommer
mange skatter, og som utstår mye lidelse.
Det siste ble tydelig demonstrert gjennom
deltagelse fra våre syriske brødre som tross
ufattelige prøvelser,
sto rakrygget opp for
de svakeste.
Halvor Aarrestad

Tro og Lys Follo – et sted for deg
Tro og Lys Follo inviterer til Tro og Lys-gudstjeneste søndag 18.
november kl. 11 i Ski nye kirke. Lørdag 8. desember kl. 14 er det
Julevandring i Ås arbeidskirke. Velkommen i fellesskapet vårt!
For Tro og Lys Follo,
Marit Rauset
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Kirkevergens hjørne
Kirkeverge Kristine Thorstvedt ble presentert under gudstjenesten 16. september i Ås
kirke. På bildet minner ordfører Ola Nordal
henne på at hun er hans rådmann i kirkeog kirkegårdssaker. Hun må følge budsjettet og bruke opp pengene. Hun ble også
ønsket velkommen av fellesrådsleder Olav
Aardalsbakke. Sokneprest Jan Kay Krystad
ledet forbønnen for den nye kirkevergen.
Etterpå var det kirkekaffe i Arbeidskirka.
Foto: Arve Skutlaberg.

Ny kirkeklokke i Ås kirke

Knut Myhre er blant vikarene på orgelkrakkene nå
i høst. Pensjonisten har solid erfaring, blant annet
som kantor i Sinsen kirke i Oslo. Han synes orgelet
i Ås kirke er et meget godt instrument. Menigheten
kvitterte med applaus etter dette postludiet! Foto:
Arve Skutlaberg.

Ås kirke åpen ved Allehelgen
Ås kirke er åpen Allehelgensaften og Allehelgensdag. Åpningstidene er: lørdag 3.11.
kl. 10–16 og søndag 4.11. kl. 12–18. I tillegg
er det gudstjeneste kl. 11 Allehelgensdag.
Åpen kirke under Allehelgen er en fin
tradisjon vi ønsker å videreføre. Da er det
mange som besøker kirkegården. Gravstedene blir pyntet med kranser og blomster.
Mange tenner lys. Det er et vakkert skue i
høstmørket.
16

Ås kirkelige fellesråd har vedtatt å bestille
ny kirkeklokke til Ås kirke, slik at det blir
vanlig kiming under radiogudstjenesten 1.
nyttårsdag. Klokka skal lages ved Olsen
Nauen Klokkestøperi AS i Barkåker.
Det mangler fortsatt ca. 100 000 kroner
på kontoen, men vi satser på at kronene vil
rulle inn utover høsten. Du kan «slå et slag»
for at så skal skje ved å gi en gave til konto
1654 07 11457 eller på Vipps nr. 10679.
Den defekte klokka er fra 1631, mens
naboklokka er fra 1200-tallet. Det er solide
saker vi snakker om. Kanskje vil den nye
klokka ringe til år 2800 – i ca. 30 generasjoner?
Svend-Kristian Martinsen

Utvalget for Åpen kirke ønsker også
besøkende velkommen inn i kirken. Man
kan tenne et lys i lysgloben, sitte ned, eller
bare vandre rundt og se seg om i den vakre
kirken. Vi setter også fram kaffe og litt å
bite i. En brosjyre om kirken ligger framme,
og et par kirkeverter vil være tilstede om
noen ønsker å prate litt. Toalettene er åpne i
det tidsrommet kirken er åpen. Velkommen
til Ås kirke!
Utvalget for Åpen kirke
Hanne-Marit Kjus Pettersen
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Ny kyrkjetenar i Ås kirke
Martin Paliocha har vore tilsett som kyrkjetenar for sundagsgudstenestene i Ås kirke
sidan februar 2015. Han er student, og no
ønsker han å bruka meir tid på det aka
demiske. 19. august var siste arbeidsdag
og prost Hege E. Fagermoen takka han for
solid innsats for Ås menighet.
Ny kyrkjetenar er alt på plass. Janne Birgitte Ueland møtte opp i tårnet under konfirmasjonsgudstenestene 8.–9. september.
Også ho er student (by- og regionplanlegging). Frå før er ho engasjert som ungdomsarbeidar i Ås menighet. Ho er også med på
å arrangera torsdagsmessene i Ås kirke,
som frivillig i Laget ved NMBU.
På bildet er ho i ferd med å ringja 3 x 3
slag under gudstenesta. Det er handarbeid.
Ho strekkjer seg etter kolven og slår den ni
gonger mot klokka. Akkurat passe hardt,
med høvelege mellomrom og jamn takt.
I kyrkja er det nemleg slik at det er
kyrkjetenaren som ringjer med klokkene.
Når liturgien nærmar seg dei ni klokkeslaga, må ho klatra opp i tårnet og gjera
seg klar. Organisten trykkjer på ein ringjeknapp, slik at ho får signal om når slaga
skal starta. – Men på kveldsgudstenestene
på torsdagar er det ikkje organist, så då må
eg sjølv følgja med frå galleriet, og springa
opp hønsestigane i full fart, seier Janne
Birgitte til Menighetsbladet.
Nokon lurer kanskje på kva klokkaren
gjer, sidan han ikkje har noko med klokkene å gjera? Svaret er enkelt. Klokkaren
gjer teneste framme i koret i kyrkja. Der
syslar han eller ho med tekstlesing, salmesong, dåpsdukar og nattverdsoppvask. Og
ei og anna kunngjering.
Arve Skutlaberg
Kirkeskyss

Har du vansker med å komme deg til kirke?
Ring Diakoniutvalget på tlf.: 950 04 667,
innen fredag før den aktuelle gudstjenesten.
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 5 – 2018
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Er du kjent i Ås?
Som løsning på urskogsoppgaven kan det
noteres at minst fem personer har vært på
vandring langs Bølstad- og Syverudbekken
etter at bildet stod i siste Menighetsblad.
Det er Line Glemmested, Knut Martin
Haldorsen, Bjørg og Georg Børresen og
Torstein Furnes. Gratulasjoner til alle som
sendte inn svar!
Torstein er det vanskelig å sette fast! Han
skriver: «Bildet er tatt ved Syverudstien
og Syverudbekken ved Årungen. Langs
Syverudstien er det flere broer som krysser
Syverudbekken, men den som er avbildet i
oppgaven, er den øverste. Syverud kulturog natursti ble etablert for ca. 30 år siden av
Ås Rotary Klubb. I 2012 ble den nyrestaurert med nye informasjonsplakater.»

Nå er det blitt høstlig i Ås, men er det
ikke godt fortsatt å kunne leve litt til på
minnene om den fantastiske sommeren vi
har opplevd i år? Bønder og hagebrukere
ser det kanskje ikke helt på den måten, men
det nye oppgavebildet indikerer at ikke alle
var fullstendig opprådde. Spørsmålet er:
Hva er adressen til det hvite huset som kan
skimtes i bakgrunnen i høyre bildekant?
Lykke til! Svar til: as.menblad@online.no
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Svar på forrige oppgave: Bildet er tatt ved Syverud
stien og Syverudbekken ved Årungen.
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Quiz
1. Hva heter fjellet som samaritanene
regner som hellig?
2. Hvem av Jesu disipler møtte en etiopisk
hoffmann på veien og døpte ham?

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
har følgjande møte på Ås menighetshus:
• Søndag 21. oktober kl. 18: Møte. Talar:
Rolf Kristian Skaar.
• Søndag 28. oktober kl. 18: Møte. Talar:
Aud Elin Hoås.
• Søndag 4. november kl. 18: Bibeltime.
Talar: Olav Straume.
• Søndag 11. november kl. 18: Bibeltime.
Talar: Olav Straume.
• Søndag 18. november kl. 18: Møte. Talar:
Odd Åge Ågedal.
• Søndag 25. november kl. 18: Møte. Talar:
Per Haakonsen.
• Søndag 9. desember kl. 18: Møte. Talar:
Øystein Fagermoen.
Trygve Gjedrem

3. Broren til Moses var etter sigende den
mest taleføre. Hva het han?
4. I hvilket år ble Ås stasjon åpnet?
5. Misjonsprosjektet i Kroer foregår på
Madagaskar. Stemmer det at lemurene
lever vilt bare på Madagaskar?
6. Misjonsprosjektet i Nordby menighet er
tilknyttet Areopagos. Paulus vandret og
samtalte på høyden som misjonsorganisasjonen er oppkalt etter. I hvilken by
ligger denne den?
7. Ovennevnte misjonsprosjekt foregår i
Kina. Beijing er hovedstad. Hva heter
den mest folkerike byen i landet?
8. Misjonsprosjekt i Ås menighet foregår i
Wollega i Vest- Etiopia. Hva heter språket
som de fleste i dette området snakker?
9. Reginald Kenneth Dwight, bedre kjent
som ...?
10. Hvilken idrett forbinder du med de fire
S-ene?

Quizmester: Atle Eikeland
Svarene finner du på side 21

www.asbank.no
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TV-aksjonen går til Kirkens Bymisjon
NRK arrangerer TV-aksjon hver høst. I år
foregår denne søndag 21. oktober, pengene
går til Kirkens Bymisjon.
Kirkens Bymisjon er en diakonal organisasjon med et mangfoldig arbeid. Felles
nevner for arbeidet deres er innsats for
mennesker som faller utenfor og/eller er i
nød i vårt eget land.
Jeg har noen ganger hørt kommentarer
som «ingen lider nød i Norge», eller «det er
ingen fattige her». Med lang erfaring som
sosialarbeider vet jeg at det ikke stemmer.
Også midt blant oss, i våre lokalsamfunn,
finner vi barnefattigdom, mennesker som
sliter og som faller utenfor på ulike måter.
Kirkens Bymisjon uttrykker det slik:
«Det er mange måter å være utenfor
på. Fra å stå utenfor velferdsstatens rettigheter og mangle en seng å sove i, til å
være utenfor arbeidsliv, familieliv eller
lokalsamfunnenes sosiale fellesskap. Det er
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de gode møtene som kan stoppe det vonde
utenforskapet. Det er dette TV-aksjonen for
Kirkens Bymisjon handler om – å gå for
flere åpne dører.»
Kirkens Bymisjon driver i dag et utstrakt
arbeid over hele landet, og jobber med
mange ulike grupper mennesker. Vi kan
nevne rusmisbrukere, barn rammet av
fattig
dom, tiggere, prostituerte, ofre for
menneskehandel, folk med psykiske lidelser, eldre ensomme og mange andre.
Dette er godt diakonalt arbeid som ivaretar alle søylene i Diakoniplan for Den
Norske Kirke.
Derfor anbefaler vi på det sterkeste
leserne om å melde seg som bøssebærer
hvis man har anledning, og i alle fall gi så
det monner 21. oktober!
Ofringene på gudstjenestene i menig
hetene denne søndagen går til TV-aksjonen.
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Atle Eikeland,
prostidiakon

Takkefest for alle frivillige i Ås menighet 22. november
Ås menighetsråd ønsker velkommen til takkefest torsdag 22.
november kl. 19–21 i Ås arbeidskirke. Her blir det påfyll for både
kropp og sjel!
• For kroppen kan vi friste med både suppe og kake.
• For sjelen vil det blant annet bli konsert med Ås Gospelkor
og Ås Kirkekor.
Påmelding innen 8. november til tlf.: 64 96 23 47 eller e-post:
as.menighet@as.kommune.no. Vi håper å se nettopp deg! Velkommen!

Ås menighetsråd

Takk

Vi ønsker å takke alle for den oppmerksomhet og omsorg dere viste oss da Tove Ravnsborg Aschjem døde og ble begravet. Tusen takk for blomster, hilsener, kaker, praktisk
hjelp, forbønn og gode ord. Vi takker også for gaven på kr 41 650 til arbeidet Dr. Denis
Mukwege* driver blant voldsutsatte kvinner i Kongo. Vi er alle svært takknemlige.
Camilla, Wilhelm og Benedicte med familier

Nobels fredspris 2018 til Denis Mukwege og Nadia Murad
* Nobels fredspris 2018 går til Denis Mukwege fra Kongo og Nadia Murad fra Irak, for
kampen mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter. Nobelkomitéen skriver: «Begge prisvinnerne har gjort en avgjørende innsats for å rette oppmerksomhet mot og bekjempe slike krigsforbrytelser. Denis Mukwege er hjelperen som har viet sitt
liv til å tale ofrenes sak. Nadia Murad er vitnet som forteller om overgrep mot seg selv og
andre. Hver på sin måte har de bidratt til at seksualiserte overgrep i krig blir synliggjort, slik
at gjerningsmennene kan bli stilt til ansvar.» Prisen deles ut i Oslo 10. desember.

LYS VÅKEN for 11-åringer i hele Ås – Nordby, Kroer og Ås menigheter
Lørdag 24. november inviteres årets 11-åringer til en Lys våken-overnatting i Ås arbeidskirke.
Dette er felles for alle 11-åringer i hele kommunen. Sammen skal vi leke, bli kjent med
hverandre og med kirken, lære en sang og ha det moro! Søndag 25. november feirer vi
gudstjeneste i Ås arbeidskirke kl. 11. Sett av helgen allerede nå! Invitasjon kommer i posten.
Timea Bakay Holby, kateket i Nordby

Fasit til Quiz på side 19
1. Garisim, 2. Filip. 3. Aron. 4. 1879. 5. Ja.
6. Athen. 7. Shanghai. 8. Oromo. 9. Elton
John. 10. Skøyter (lengdeløp).
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Grønn spalte
Vakkert

Gjenbruksvinden fortsetter å blåse over landet. Årets loppemarked i, og til inntekt for
Ås arbeidskirke, slo alle rekorder. Resultatet
ble på hele 336 800 kroner. Det er et godt og
viktig håndslag til driften av huset – kirken
som er møteplass for et vell av aktiviteter
og aktører i vårt lokalsamfunn.
Ås-boere leverte tonnevis med «lopper».
Flere titalls medarbeidere sørget for at markedet ble velordnet, velassortert og bugnende. For en orden! Ikke bare i sysakene
i andre etasje, men over det hele! Selv fikk
jeg smake gleden og humoren som preget
klargjøringen under oppløpet: «Skiftarbeidere» som kledde seg ut. Folk som danset
til utprøving av stereoanlegg og kulørte
lyspærer. Ord til ettertanke i pausene. Hyggelig prat med nye mennesker. Noen sier at
dugnadsånden dør ut i Norge. Det stemmer
ikke for Ås disse dagene!
Jeg tenker at det er vakkert. Vakkert
når ting i fin stand skifter eier og dermed
unngår å bli restavfall på Bølstad. Det er
godt for lommeboka og godt for moder
Jord, fordi hver ting vi omgir oss med ikke
bare består av råmaterialer, men av energi
brukt under produksjon og transport og
arbeidsinnsats fra mennesker og maskiner.
Da føles stolen jeg sitter på, jeansen jeg har
på og tekoppen jeg drikker av plutselig mer
verdifull. Materien er gitt oss av Gud. Vi
får glede oss over gjenstander som utstråler
skjønnhet eller gjør hverdagen lettere.

s rbeidskirke

Loppemarked
22

Auksjonarius Erling Ulvik (i midten) stiller alltid
opp! Isak Magnus (th) ble ny eier av trommesett
under auksjonen. Fetter Lars var rådgiver. Foto:
Jon Kr. Øiestad

Men noe skurrer likevel litt når vi ser den
voldsomme mengden av ting på markedet.
Mye blir fort for mye! Og dessverre er ikke
alle tings tilstand god. En del må kastes.
Jordens tilstand er også skrantende. Ekspertene påpeker det – og vi bevitner at våre
barns og barnebarns livsgrunnlag skranter.
Den ubehagelige sannheten tegner mørke
skyer på framtidshorisonten. Forbruk og
energibruk må ned. Det haster med å legge
om, med å begrense skadene. Og det gjelder ikke bare for oss mennesker. Vi glemmer lett at jorden er Guds og at resten av
skaperverket har en egenverdi. Når dyr og
plantearter forsvinner, er det et uerstattelig
skaperverk som forringes. Derfor snakker
Bibelen om at «alt det skapte lengter etter
forløsning». For høyt forbruk har også
en annen mulig slagside: Det kan svekke
«hjertets tilstand». Jesus ber oss unngå å bli
for sterkt knyttet til tingene på bekostning
av Gud, våre medmennesker og de grunnleggende spørsmålene i livet.
Derfor er det vakkert når folk går sammen
for å ta vare på fellesskapet, gudshuset og
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Ingjerd Aarseth og medarbeidere i retroavdelingen
kunne friste med alt som trengtes til kaffislaberas a
la 1967. Foto: E. Fløistad

møteplassene i nærmiljøet. Ved å la materielle ting sirkulere, skapes inntekt til lokaler
der ikke-materielle verdier utfolder seg.
Det er vakkert når mennesker i fellesskap
sørger for at ting – og mat – får forlenget

liv, i istedenfor å kastes. Vakkert når mange
vil være med på det grønne skiftet – for mer
rettferdighet og for skaperverkets og menneskers framtid. Vakkert når folk trassig
holder fast ved at håpet skal få mer plass
enn frykten.
Vi arrangerer loppemarked i Ås for inntektens del, men også for hva det bringer
av «ikke-kommersielle» verdier: Et sted å
samles til aktiviteter, til glede og fest, og til
å komme sammen når sorgen rammer. Et
hus der fellesskap med Gud og mennesker
bygges og oppleves. I dette fellesskapet kan
vi øve oss i å ta vare både på ting og «ikketing», kjenne både på gleden ved å gjøre
en innsats og gleden ved bare å ta imot alt
godt fra Gud og fra hverandre. Hvis dette
er «grønt skifte», «delingskultur» og «sirkulærøkonomi», så er i hvert fall jeg med!
Elin Finnseth Sæverås,
medlem av Ås menighets grønne utvalg
og Ås-boer

Det må være lov med beina på bordet etter et hektisk og vellykket møbelsalg.
F.v.: Asbjørn Rønning, Arnt Øybekk, Knut Bjørnereim, Lars Syrstad og Geir Krogh. Foto: Jon Kr. Øiestad.
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REISESIDEN

– turer i menighetene

På busstur i Luthers fotspor
Torsdag 30. august reiste en gjeng på nesten
50 godt voksne på busstur til Luther-land.
Målet for reisen var byer som Wittenberg,
Eisleben, Erfurt, Eisenach og Goslar.
Turen ble en kjempeopplevelse, ikke minst
for undertegnede. Som reiseleder «under
opplæring» fikk jeg en meget bratt lærings
kurve, men sitter igjen med inntrykk av å
ha bestått oppgaven.
Turen var, som alltid nøye planlagt, i
detalj, av tidligere kantor i Ås, Kristen
Bjorå. Som så mange menighetsturer tidli
gere førte han bussen trygt og komfortabelt
hele veien, med sin kone Vigdis som kart
leser og inspirator.
På bussen hadde vi kåserier, foredrag, morsomme historier, dagens quiz,
sangstunder og andakter. I de forskjellige

Kantorsjåfør Kristen Bjorå er snart 75
år gammel og får da ikke fornyet fører
kortet for buss. Foto: H. Svennevik.

byene var vi på utallige omvisninger, fikk
gått mer enn på lenge, bodde på fine hoteller og fikk opplevelser og vennskap for livet
videre.
Etter å ha returnert til gamlelandet sitter
jeg igjen med inntrykk av at denne turen
var opplevelsesrik, kunnskapsstyrkende,
sosialt fremmende og menighetsbyggende.
Stor takk til Kristen og Vigdis Bjorå
for inspirasjon, opplæring og tålmodighet
underveis. I tillegg tenker jeg at jeg har
hele reisefølget, og flere tidligere reisende
med meg i takknemlighet for deres tidsbruk
og engasjement gjennom en årrekke med
menighetsturer i buss til stadig nye destinasjoner og reisemål.
Jan Kay Krystad,
sokneprest og uautorisert reiseleder.

Reisefølget i Eisleben, foran statuen av Martin Luther. Reformatoren ble født her i 1483, og døde i hjembyen i
1546. Foto: Håvard Svennevik.
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Lesehjørnet

Punktum
midt i en vakker setning
Roman av Elin Åsbakk Lind.
Quintano 2016.
Ei vakker, lita bok som jeg anbefaler sterkt!
Forfatteren er født i 1972. Hun er fra
Bodø og henter inspirasjon fra det nord
norske sinnelaget, naturen og omgivelsene.
Romanen er uten store ytre handlinger. Den
er stillfaren og underfundig. Bokas nåtid er
2014, men vi er også tilbake til 1962.
Mathias er en ung mann som er blitt forlatt av sin kone. Han er fortvilet og ønsker å
gjøre opprør. Derfor går han på barer i Bodø
og drikker seg full. Det gir kun kortsiktig
hjelp. Ved en innskytelse går han ombord
på ferga til Landegode. Der bor Maria, ei
gammel tante han ofte var på sommerferie
hos som guttunge. Han husker henne som
ordknapp, men veldig snill. Maria tar imot
ham med stor ro og uten et spørsmål, som
om det skulle være helt normalt at han plutselig dukker opp på kjøkkenet hennes.
Mathias slår seg til. Her kan han være så
lenge han vil, sier hun. Maria er barnløs og
har lenge vært enke. Nå får Mathias vite at
mannen Johan tok sitt eget liv. Dette opprører Mathias, og fokuset hans flytter seg fra
hans egen elendighet. Tenk hva Maria har
båret på alene i alle disse årene!
Dagene går. Mathias blir satt i gang med
litt praktisk arbeid, mens Maria pusler
med sitt. Mathias prøver å fritte henne ut
om hennes fortid, og Maria svarer på sin
knappe måte.

I enkelte kapitler er vi inne i Marias
tanker der hun er tilbake til sommeren 1962
i Lofoten. Hun besøkte sine foreldre, men
traff også Rudy. Han var så lett å bli glad
i. Det de to opplevde glemmer hun aldri.
Allikevel tenkte hun ikke et sekund på å
forlate mannen Johan. Men kanskje skjønte
Johan at noe hadde skjedd.
Tross alvoret i romanen finnes mange
morsomme hendelser. Som da den braut
ende naboen Adrian stikker innom, eller
da Maria og Mathias, etter å ha smakt på
ei gammel whiskyflaske, går på besøk. Når
Mathias viser Maria et gammelt brev han
har funnet under fryseren, tar boka ei overraskende vending. Jeg forteller ikke mer …
Anbefalt av Elin Solberg, Ås bibliotek

Ås bibliotek i Kulturhuset i Ås sentrum.
Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret.
http://www.as.folkebibl.no/
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Service-sidene (forslag, 3 linjer):
FRISØRER - DAME/HERRE
Galleriet Frisør
Ås
Rådhusplassen
29 trappene til Ås kyrkje. Foto: Harriet Müller-Tyl.
Åskvartal,
Gospelkor,
bokstavelig på
www.Galleriet-frisor.no 64 94 42 00

Ås Gospelkor

Rubrikkannonse:

Mal:
Unge Ås Gospelkor som ble startet i 2017,

og ledes av Harriet Kjus Müller-Tyl, har nå
vokst til over 20 sangere. Koret har mange
givende prosjekter foran seg i tiden som
kommer.
Fredag 9. november kl. 19.30 feirer
Stemmeskolens 5-års dag i Ås Kulturhus,
Kinovestibylen. Her kommer 4 kor og sanggrupper sammen for å synge for og med
hverandre. SAMSTEMT kaller Harriet

Her klipper vi både
damer og menn i alle aldre!

kvelden, der sangglede, feiring og fellesskap står i sentrum.
Torsdag 22. november kl. 19 bidrar
Ås Gospelkor med en minikonsert i Ås
arbeidskirke under takkefesten for alle frivillige i Ås menighet (se oppslag s. 21).
Desember er selvfølgelig tiden for julekonserter. Ås Gospelkor gjør det på sin
egen svingende måte med konserten «Joyfull joyfull» onsdag 5. desember kl. 19 i Ås
kirke.
Det nye året starter også på en spennende måte. Lørdag 12. januar synger koret
for første gang på Nyttårskonserten i Aud
Max, sammen med Ås og Vestby musikkkorps. – Fra før har jeg sunget, jobbet som
garderobevakt og vært konferansier under
denne herlige konserten, så det er ekstra
gøy at koret får være med på scenen i år,
forteller Harriet til Menighetsbladet.»
Tekst og foto: Harriet Müller-Tyl

Rådhusplassen 29 (Ås kvartal)
Telefon: 64 94 42 00
www.galleriet-frisor.no
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Ås kirkeakademi
Ås kirkeakademi ønsker velkommen til to
ulike temakvelder utover høsten:
Tirsdag 30. oktober kl. 19.30 i Ås kirke

Katharinas stemmer

En fortelling om Katharina von Bora – nonnen som giftet seg med Martin Luther. Et
kirkespill fra Kattas figurteater i Tønsberg,
med drama, musikk, skuespill og buktaler.
Ås Kirkeakademi følger i høst opp
Luther-året i fjor. Nå slipper vi til kvinnestemmen fra reformasjonstiden; Katharina
von Boras fortelling om da hun i 1523,
sammen med 12 nonner, rømte fra klosteret for å finne frihet hos reformasjonens
ledere. Kirkespillet beskriver hennes indre
kamp og vanskelige valg. Vi møter henne i
samtaler og diskusjoner med Martin Luther
og Pave Leo X. Katharina giftet seg med
Martin.
Teksten er skrevet av Anne Helgesen
og Lyder Johs. Verne. Helgesen har også
regien. Bjørn Andor Drage har komponert
uttrykksfull musikk som følger teksten.
Katharina von Bora spilles av sanger og
skuespiller Cecilie Schilling. Hun er også
buktaler for dukkene Luther og Pave Leo.

Foto: Birgit Dannenberg

Ved orgelet sitter Magnus Asplund.
Forestillingen varer en time. Etter en
kort pause holder dramatikerne Anne Helgesen og Lyder Johs. Verne et 20 minutters
foredrag, med spørsmål/samtale etterpå.
Arrangementet er støttet av Ås kommune.
Konfirmanter med foreldre, og ungdom
under 18 går gratis. Vi andre betaler kr 50.
Tirsdag 20. november kl. 19.30
i Ås kulturhus, Store sal

Johan Falkberget – Det gode mennesket

Per Edgar Kokkvold er født på Røros.
Han er skribent med mange verv og oppdrag. Han har ledet Kringkastingsrådet
og Pressens Faglige Utvalg (PFU), vært
generalsekretær i Norsk Presseforbund og
redaktør av Arbeiderbladet (nåværende
Dagsavisen). Kokkvold skal snakke om
Johan Falkberget – journalisten, forfatteren
og politikeren, og om hans forhold til Gud
og medmennesker. Inngangspenger kr 50,
kontant eller Vipps.
Solveig E. Nielsen

DR. SIGURD SØDRING OG
HUSTRU ELSA SØDRINGS LEGAT
FOR EVNERIK UNGDOM I ÅS OG VESTBY
Ungdom som har avsluttet videregående skole, og som fortsetter med
utdannelse/studier med mer enn 1 års varighet, og som ikke står foran
avsluttende eksamen våren 2019, kan søke om stipend. Søkere som ikke
tidligere er tildelt stipend, prefereres.
Søknadsskjema utleveres hos Skar advokater, Møllevn. 2, 1540 Vestby eller ved kirkekontorene
i Ås og Vestby. Skjemaet finnes også på www.adv-vestby.no under Legater.
Søknad må være innkommet forretningsfører advokat Bjørn Clemetsen, Postboks 174,
1541 Vestby, senest innen 1. desember 2018.
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Servicesidene
Brann/større ulykker
Politi
Follo Politistasjon
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
64 99 30 00
113
64 87 19 30
64 85 16 00
69 36 87 50
64 97 23 00
06485
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 959 51 900
(Nordby, på Vinterbrosenteret)

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

BILVERKSTED

KONSULENTER

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.

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! E-post: arve.skutlaberg@dknett.no

BLOMSTER OG DEKORASJONER
Ås Blomster
Moerveien 6

64 94 12 36

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
Raveien 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)
Tannlegene Høyvik
Skoleveien 2

64 94 09 51

Menighetsbladet trenger bladbud
Følgende ruter er ledige:
• Kvestadveien – Smebølveien (Ås).
• Nederste del av Askehaugveien og Nessetveien – Nesset Terrasse (Nordby).
• Nedre Bekkvei – Nessetveien fra Bekk til
Bekkevold (Nordby).
Kontakt: Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577,
e-post: oaardals@online.no.

Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger

950 09 825

Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfirmasjon,
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt:
Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577, e-post:
oaardals@online.no.
Ås arbeidskirke, Drottvn. 41
Utleie til private selskaper ved dåp, konfirmasjon,
jubileum, minnesamvær m.m. Fast og tilfeldig
utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter,
konserter, møter, kurs og seminarer.
Kontakt: Linda Janson-Haddal, tlf.: 64 96 23 47,
e-post: linda.janson-haddal@as.kommune.no.
Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfirmasjon o.l.
Kont.: Ingrid Holen, tlf.: 64 94 26 84 / 938 48 409.
Trenger du å leie dåpskjole?
Ås kirkekontor har en dåpskjole til utleie.
Vi tar kr 200 i leie. Ring eller kom innom
i Sagaveien 3 i Ås sentrum. Tlf.: 64 96 23 40

Annonsér i Menighetsbladet

Liahøi Selskapslokaler
til alle livets begivenheter.
Askehaugvn. 150, like v/ Nordby kirke
Du kan leie en kokk eller lage maten selv.
Nytt og pent utstyr på kjøkkenet.
Storsalen ca. 120 pers. Lillesalen ca. 30 pers.
bestilling@liahoi.no eller 93266108
VELKOMMEN!

www.liahoi.no

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.
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SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Ingrid Odin Bolstad
Marie Stølen Evavold
Janna Petzold
Jarle Petzold
Junie Petzold
Levi Sandvik
Ole Jørgen Stordal
Jonathan Synnes (døpt i Vigra
kyrkje)

Døpte
Sara Holm
Elian Ro Hornnes, døpt i Mari
kirke
Asta Kopperstad-Ring
Andre Richard Jeffries
Benjamin Richard Jeffries
Eva Kristine Jeffries
Peter Elias Olsen
Samuel Vegge Svendsen

Døpte
Erik Jarbo
Tiril Kristine Kvifte

Viet
Stine Thorvaldsen Brataas og
Reidar Johan Gube Glosli
Silje Olastuen og Jonas Heier

Viet
Ida Nybøe og Ruben Peter
André Olsen
Constanza Karoline Daae
Tomter og Ole Marius Olsen
Susanne Omvang Knarbo og
Stian Langeid Dahl
Tone Lene Rekdahl og Tommy
Sæther

Velsignelse og forbønn for
inngått ekteskap
Liliya Kusyabaeva og Stian
Eiken
Døde
Kari Johanne Feden Andersen
Tove Ravnsborg Aschjem
Nikolai Gerhard Bjørneby
Amund Jakobsen Føyn
Karen Mariane Rogstad
Claus Stranger-Thorsen
Gunnar Arnljot Øygard

Døde
Rolf Arentz Sohlberg

Vi ønsker å gi den beste hjelp og veiledning

Begravelsesbyrået
JAN-ODDLEIV GARDER
Vestby og Ås
www.bgr.no - Telefon 64 95 16 65 - hele døgnet
Familieeid byrå for hele Follo

Ski - Kolbotn - Askim
Nesodden - Ås
Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

64 91 49 00

Telefon 03024 - fonus.no
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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.

www.kirken.no/as
Kroer menighet:
Menighetsrådets leder: Svend-Kristian Martinsen. Holtveien 8, 1430 Ås, Tlf.: 920 55 159.
E-post: skmartinsen@gmail.com.
Organist: Anne Christine Pittet Grolid.
Tlf.: 481 99 812. E-post: a-chrigr@getmail.no.
Kirketjener/klokker: Daniel Hveding
Kroer kirke. Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf.: 64 94 36 05.
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.
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VELKOMMEN TIL KIRKE
Lørdag 20. oktober
Ås arbeidskirke kl. 13: Dåpslørdag. «Drop
in-dåp». Åpen dåpsgudstjeneste.
21. okt., 22. søn. i treenighet, Joh 12, 35–36
Ås arbeidskirke kl. 11: Folkedansgudstjeneste, se omtale s.
Nordby kirke kl. 18: Kveldsmesse. Innskriving av konfirmanter, se omtale s.
Torsdag 25. oktober
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.
28. okt., Bots- og bønnedag, Luk 18, 9–14
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 18: Syng høst-gudstjeneste.
4. nov., Minnedag, Joh 11, 1–5 & 33–38
Ås kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Allehelgens
gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Allehelgens
gudstjeneste.
11. november, 25. søndag i treenighet,
Matt 14, 22–34
Ås arbeidskirke kl. 11: Fellesgudstjeneste
for Ås, Kroer og Nordby. Markering av
Global uke.
18. november, 26. søndag i treenighet,
Joh 9, 1–7 & 35b–38
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Folkedansgudstjeneste.
Ski nye kirke kl. 11: Tro og Lysgudstjeneste.
Ås arbeidskirke kl. 14: Trosopplærings
teater med Kirkerottene!, se omtale s. 5.
Ås kirke kl. 18: Kveldsgudstjeneste,
presentasjon av konfirmanter.

25. november, Domssøndag,
Kristi kongedag, Matt 25,1–13
Ås arbeidskirke kl. 11: Lys-våken-gudstjeneste for Ås, Nordby og Kroer, se s. 21
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
trosopplæring i den norske kirke

Torsdag 29. november
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.
2. desember, 1. søndag i advent,
Matt 21, 10–17
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. English
translation.
Kroer kirke kl. 18: Lysmesse.
Konfirmantene deltar.
Nordby kirke kl. 17: Lysmesse.
Lørdag 8. desember
Ås arbeidskirke kl. 14: Julevandring med
Tro og Lys Follo.
9. desember, 2. søndag i advent,
Joh 16, 21–24
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
Juleverksted.
Ås kirke kl. 18: Lysmesse med Speiderne.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

trosopplæring i den norske kirke

16. desember, 3. søndag i advent,
Joh 5, 31–36
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Dette symbolet i gudstjenestelista
viser at arrangementet er en del av
trosopplæringen i menigheten.
trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke
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