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Ungdomsprestens
Prestens
hjørne hjørne
Følg meg!
Vi følger hverandre overalt på sosiale
medier. «Følg meg på Instagram. Følg meg
på Snap. Jeg følger bloggen hennes.» Det
er enkelt å følge noen. Det er bare å trykke
på en knapp eller på en skjerm og rulle seg
gjennom bilder, innlegg og delinger.
Men hva er det egentlig vi gjør når vi
følger folk slik? Hva ber vi folk om? Vi
inviterer til en ganske passiv type følging.
Og hva er det vi sitter og ser på? Stort sett
ser vi bare en brøkdel av livet til en person.
Vi følger med på akkurat den delen av livet
vedkommende har lyst til at vi skal se. Jeg
bestemmer selv hva jeg legger ut. Når jeg
bytter profilbilde på Facebook, velger jeg
hva jeg vil at folk skal se.
Lenge før alle disse plattformene ble til,
før internett, var det en annen som sa «følg
meg»; Jesus! Han vervet sine første disipler
ved å si dette. Men da mente han ikke at
de skulle trykke på en knapp og rulle nedover. Han inviterte til et aktivt svar. De som
svarte, forlot hjemmet sitt og jobben sin. Ja,
de forlot alt og fulgte Jesus. De fulgte ham
der han gikk, og i det han underviste. De så
ikke bare en brøkdel av Jesu liv, men hele
livet hans. Dette valget innebar ikke alltid
å være godt likt eller å ha det komfortabelt.
Disiplene risikerte noe. De kunne ikke bare
trykke på «følger» i forbifarten.
Jesu invitasjon er så gitt videre til alle
folkeslag, slik det står i misjonsbefalingen.
Vi er alle invitert til å følge Jesus, til å være
disipler. Hva betyr det? Hvordan ser det ut?
Jeg har lært tegnet for disippel på tegnspråk: tommel opp med begge hender, den
ene foran den andre i magehøyde og beveg
hendene fremover (se bildet). Den ene tommelen følger etter den andre. Likevel er

Ingrid Ulvestad Øygard. Foto: Linda JansonHaddal

tomlene ulike. De beveger seg ulikt, har
ulike fingeravtrykk og er ulike både i tykkelse og lengde. Slik er vi som disipler også.
Mange sier at det å være en disippel
handler om å bli mer lik Jesus. Det betyr
likevel ikke at vi skal bli helt like! Vi er
skapt ulike, med unike fingeravtrykk,
gaver og interesse. Du har ditt eget spesielle
utseende.
Jesus sier mye om hvordan vi skal leve.
Han snakker om nestekjærlighet, tilgivelse,
ta vare på verden og å ære Gud. Dette
utspiller seg ulikt i våre liv. Målet må aldri
bli at vi skal bli like, selv om vi har troen på
Jesus til felles.
Jeg vet ikke nøyaktig hvordan det å følge
Jesus ser ut i ditt liv. Men jeg inviterer deg
til å undersøke. Til å lese i Bibelen. Til å
be. Og jeg inviterer deg til kirken, som en
videreføring av Jesu invitasjon til å følge
ham. Til gudstjeneste, kor, ungdomsklubb,
til møte med mennesker. Sammen kan vi
lære om å følge Jesus. På vår unike måte.
Ingrid Ulvestad Øygard,
barne- og ungdomsprest i Ås og Kroer

Om framsida: Tirsdag 9. april er det Fasteaksjon i Ås. 844 millioner mennesker mangler tilgang til rent vann.
Tema for aksjonen 2019 er vann i utsatte områder i verden. Les mer på side 24. Foto: Håvard Bjelland/KN
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Klaverkonsert i Ås kirke
Det blir ungt, eminent og eksamensrettet
klaverspill i Ås kirke fredag 12. april kl.
19. Jonas Aune skal spille musikk av Grieg,
Haydn og Beethoven. Han er masterstudent
ved Norges musikkhøgskole. På konserten
får vi høre deler av eksamensprogrammet!
Siden fjor vår har Jonas vært med i styret
i Oslo Griegselskap, der han nå er daglig
leder. Han har vunnet priser i internasjonal
sammenheng, deriblant «Best performance
of a Virtuoso Etude» under 8th Nordic
Piano Competition og «Prokofiev Special
Prize» under Bolzano International Piano
Festival i Italia. Han har også spilt Griegs
slåtter, opus 72, på en av Englands største
klassiske musikkfestivaler, Aldebourgh
Music Festival.
Entré kr 150, studenter kr 100, barn slipper gratis inn.
Arr. Kirkemusikalsk utvalg
Født og oppvokst i Ås, Jonas Aune. Foto: Ei Mizuki

Jazzgudstjenesten i fjor, i år går den direkte «på
lufta». Frimurernes storband sammen med Hege
E. Fagermoen og Jostein Grolid. Storbandet har 4
trompeter, 4 tromboner, 5 saksofoner, gitar, bass,
trommer og flygel. Foto: Erling Fløistad

Jazzgudstjeneste på NRK

Velkommen til jazzgudstjeneste søndag 17.
mars kl. 10.55 i Ås kirke. Fra kl. 11.03 blir
den også å høre på NRK P1.
Jazzgudstjeneste i mars har blitt en
årlig tradisjon i Ås. Da fylles kirken med
fete jazzakkorder og svingende musikk
til salmesang, solopartier og som pre- og
postludium. Frimurernes storband deltar
i år også, under ledelse av Lars Jegleim.
– Sammen med bandet skal jeg framføre
noen av mine absolutte favorittsanger. Slik
vil Duke Ellington og Billie Holiday denne
dagen være med på å forberede prekenen,
sier Hege Fagermoen til Menighetsbladet.
På grunn av tilpasning til radioformatet,
blir det ikke nattverd under denne guds
tjenesten. Ellers følger vi «vanlig oppskrift». Det er fint om folk er på plass senest
fem på elleve. Vi håper på stappfull kirke!
Hege E. Fagermoen og Jostein Grolid

Jonas Aune, Michael Grolid, Oda Holt Günther
og Iver Bunkholt inviterte til klassisk julekonsert i
Ås kirke 22.12. Den åpnet med «Mitt hjerte alltid
vanker» i et arrangement av unge Grolid. Deretter ble det klassisk, med verker av Rachmaninov,
Sjostakovitsj, Schumann og Dohnányi. Trond H.
Knapp Haraldsen skrev konsertomtale i ØB 28.12.
Foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 2019
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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 at Baluba
er stedet for deg! Har du lyst å starte i
Baluba, så er det bare å ta turen til Ås
arbeidskirke en onsdag mellom kl. 18 og19!
Velkommen!

Søndagsskolen

Søndagsskolen i Ås finner
sted under guds
tjenestene
i Ås arbeidskirke, altså kl.
11, mens de voksne hører
på prekenen. Vi tilbyr to grupper: En for
barn til og med 1. skoletrinn, og en 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.
Program:
03.03.: Karnevalsgudstjeneste.
Søndagsskolen deltar.
10.03.: Søndagsskole under gudstjenesten
24.03.: Søndagsskole under gudstjenesten
14.04.: Påskevandringsgudstjeneste.
Søndagsskolen deltar.

Familiefredag i vårsemesteret

Bli med på Familiefredag! Datoene i vår
er 1. februar, 8. mars, 26. april og 24. mai.
Dette er et tilbud for hele familien.
En fredag i måneden samles vi til
deilig middag kl. 16.30 i Ås arbeidskirke.
Etter middag er det en samling med sang,
musikk og bibelfortelling for barna. Den
siste timen bruker vi på lek, aktiviteter og
hobby mens de voksne kan ta seg en prat
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over kaffekoppen. Her skal det være noe
for enhver! Kl. 18.30 samles vi til felles
avslutning. Store og små, gammel og ung
er alle varmt velkomne inn i fellesskapet!
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 kan beregne mat. Middagen koster
kr 60 pr. voksen og kr 40 pr. barn.
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! Tlf. 64 96 23 44, e-post:
jenny.marie.aagedal@as.kommune.no.

Konfirmanter i Kroer og Ås

Konfirmasjonstiden er godt sparket i gang
i Kroer og Ås. 48 konfirmanter, 43 i Ås og
5 i Kroer, deltar allerede i menighetenes
ungdomsarbeid. Noen er med i D41, mens
andre deltar på KRIK. Nå er det heller
ikke tette skott mellom de ulike enhetene
– så stadig vekk besøker vi hverandre og
har innimellom fellesarrangementer. Blant
annet reiser ungdomsarbeidet på Vinterfestival i regi av KFUK-KFUM 1.–3. mars, og
KRIK arrangerer skitur til Kongsberg for
alle ungdommene søndag 17. mars.
Konfirmantene ble presentert for menighetene – under kveldsgudstjeneste i Ås
kirke i november og under lysmessen i
Kroer kirke i desember. Vi gleder oss over
disse flotte ungdommene og ser frem mot
fortsettelsen og til konfirmasjonsdagene i
september.
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Trosopplæringen – barne- og ungdomsarbeidet

Trosopplæring Ås og Kroer:

10-årsklubb og Karnevalsgudstjeneste
på fastelavnssøndag 03.03.!
Å fylle 10 år er stor stas. Kanskje er det
også snart 10 år siden du ble døpt? Vi
ønsker å feire dette sammen med dere: Alle
som fyller 10 år i år og som bor i Kroer eller
Ås, er invitert til å delta på 10-årsklubb
og karnevalsgudstjeneste. Gudstjenesten
finner sted på selveste fastelavnssøndag 3.
mars kl. 11 i Ås arbeidskirke. Invitasjon
sendes i posten til alle medlemmer, men det
er fullt mulig å ta med seg venner som ikke
får invitasjon. Dette er åpent for alle. Bare
husk å melde dere på via nettsidene våre.
Info blir også lagt ut på Facebook – følg Ås
menighet eller Kroer menighet!

Askeonsdagsgudstjenste

tjenste i Ås kirke. Dette er et samarbeid med
Fasteaksjonskomiteen og Grønt utvalg. Det
vil bli fokus på fastetiden som vi nå går inn
i, og Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Konfirmantministranter deltar. Vel møtt!

6-årsklubb
og Påskevandring på palmesøndag.

Palmesøndag, 14. april, er det gudstjeneste
for liten og stor i Ås arbeidskirke. Dette
er en påskevandringsgudstjeneste – der vi
vandrer gjennom hele påskefortellingen
med bruk av påsketeppet vårt og ulike
rekvisita. Dette er den ultimate mulighet
for deg som reiser på påskeferie resten av
påsken, her får du hele påskefortellingen
på én gudstjeneste! 6-åringer er spesielt
invitert både hit og til 6-årsklubb i forkant.
Invitasjon til dette kommer i postkassen.

Onsdag 6. mars er det Askeonsdagsguds

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer

Fjorårets påskevandring i Ås arbeidskirke. Foto: Arve Skutlaberg
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 2019
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Det skjer i Kroer
Vær deg selv.
Stå opp for andre
Torsdag 31. januar

Torsdag 14. februar

BIT-FOR-BIT

Torsdag 28. februar
Aking på
Bjørnebekkjordet

i Arbeidskirken
Karnevalsgudstjeneste
10-åringer
fra Kroer
og Ås får

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

Gjest: JanKay

Torsdag 14. mars
Torsdag 28. mars
Galleriet
Frisør
Ås kvartal, Rådhusplassen 29
www.Galleriet-frisor.no 64 94 42 00

Søndag 2. mars
Kl. 11:00

Pølsegrill
Torsdag 11. april

Torsdag 25. april

Rubrikkannonse:
Mal:Gjest: Georg

Torsdag 9. mai

Gjest: Solveig
Torsdag 23. mai

Gjest: Ingrid

Gjest: Erling

Torsdag 6. juni

Sommerleir
Mer info på
baksiden her

Tilsluttet Norges KFUK og KFUM
Tilsluttet Norges
KFUK
ogav
KFUM
Drives
i regi
Kroer Menighet
Drives i regi
av Kroer
Beregnet
forMenighet
barn fra 3. til 7. klasse.
Beregnet for
fra
til 7.Samfunnshus
klasse.
Vi barn
møtes
på3.Kroer
(Vellet)
Vi møtes på Kroer Samfunnshus
mellom kl.(Vellet)
18 og 20.
mellom kl. 18 og 20.
Brus kan kjøpes for kr 20. Overskuddet av brussalget går til
Brus kan kjøpes for
kr 20. Overskuddet
avi brussalget
går tili Kenya.
hjelpearbeid
blant barn
Kibera-slummen
hjelpearbeid blant barn i Kibera-slummen i Kenya.
Medlemskontingenten er kr 200 per år.
Medlemskontingenten er kr 200 per år.

Her klipper vi både
damer og menn i alle aldre!
Rådhusplassen 29 (Ås kvartal)
Telefon: 64 94 42 00
www.galleriet-frisor.no
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Fra 2018 skal kontingenten betales direkte til
Fra 2018
skal kontingenten
betales
KFUK-KFUM
på tilsendt
giro direkte
for det til
enkelte medlem.
KFUK-KFUM på tilsendt giro for det enkelte medlem.
Ikke-medlemmer betaler kr 25 per møte.
Ikke-medlemmer betaler kr 25
per møte.
Motto:

VærMotto:
deg selv. Stå opp for andre
Vær deg selv. Stå opp for andre

Sommerleirer:
LEDERE:
Sommerleirer: 14-16 juni: Familielei
LEDERE:Liv og Edvin Folkvord,14-16 juni: Familieleir
23-25 juni:
Leir for 2på Tjellholme
Bjørg
Malme, Asbjørn Rønning
Liv og Edvin
Folkvord,
23-25 juni: LeirTjellholmen
for 2-4 klasse på
Anders Magnus
Mjøs
Bjørg Malme, Asbjørn
RønningMartinsenTjellholmen
25-28 juni: Leir for 4Berit
K. og Svend-Kristian
Martinsen
Anders Magnus
Martinsen
Mjøs
25-28 juni: LeirTjellholmen
for 4-7 klasse på
Berit K. og Svend-Kristian Martinsen
Tjellholmen 4-9 august: Trialeir p
Kontakttelefon: 905 31 140, Berit 4-9
K. Martinsen
august: Trialeir på Strandheim
Kontakttelefon: 905 31 140, Berit K. Martinsen

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 2019

Meire vid er Herrens miskunn
Åsmund Bjørnstad har laga ei ny gjen
dikting av Fredrick William Fabers kjende
salme «There’s a wideness in God’s mercy».
I Salmeboka nr. 345 står Arve Brunvoll si
omsetjing frå 1978 «Å, kor djup er Herrens nåde». – I den lange i-en i «Wideness»
kjenner vi både himmelen og havet, seier
Åsmund til Menighetsbladet. Men den
doble tydinga i Fabers original – romsleg i
domen og endelaus i romleg utstrekning –
få eg ikkje med på norsk.
Originalteksten frå 1854 har 12 strofer.
To og to av desse er kombinerte for å passe
med melodien, og Bjørnstad har ikkje teke
med heile diktet til Faber. Originalteksten
og fleire melodialternativ er å finne på
www.hymntime.com.

Meire vid er Herrens miskunn
(There’s a wideness in God’s mercy)

Meire vid er Herrens miskunn
enn dei vide opne hav,
meir enn fridom gjev hans domar,
meir enn krefter gjev hans krav;
ingen stad vert verdas smerte
kjend meir nært enn Himmelens borg,
ingen stad vert bøygde hjarte
møtt med meir velkomen sorg.
Menneskesjeler! Kvifor spreidde
lik ein oppskremd saueflokk?
Redde hjarte! Kvifor leidde
bort frå Hjarta som har nok?
Finst ein meire kyndig hyrding,
halvt så trufast, halvt så god,
enn den Venen som kjem til oss
og byr kvile ved sin fot?
Slutt å flykte frå ditt indre,
våg å miste, fylt av takk!
Slutt å gjera livet mindre,
våg hans store målestokk!
Han har tankar nok til tusenvis av nye univers:
mørke, raude, grøne, lyse
syng dei frå hans høge fest.

Fritt etter Fredrick William Faber (1854),
Åsmund Bjørnstad (2019)

Konstantin Bogino

Mesterklasse på pianokrakken i Ås

Lørdag 6. april kl. 12 holder Konstantin
Bogino pianoonsert i Ås kirke. Han er en
berømt pianist og kammermusiker, og en
anerkjent pianolærer. I Ås skal han undervise i mesterklasser for pianoelever.
Bogino tilhører en kjent musikerfamilie
fra Moskva, med bånd til musikere som

Sviatoslav Richter, Emil Gilels, Anton
Rubinstein og Arturo Benedetti Michelangeli. Disse har uten tvil påvirket ham som
ung pianist.
Inngang kr 200. Barn under 18 går gratis.
Arr.: Kirkemusikalsk utvalg i samarbeid
med «Klassisk i Drøbak».

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 2019
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Det skjer i Nordby menighet
Nytt babysang-kurs i april

Nordby Kid Sing. Foto: Julie Lillehaug Kaasa.

Babysang-kursene til Nordby menighet
er populære. Mange har meldt seg på det
kurset vi har nå. Vi planlegger å starte enda
et kurs i april–mai, på Nordby bibliotek i
Vinterbrosenteret. Det skal går over fire
torsdager. Startdato er ikke fastlagt ennå.
Meld deg på hos Timea Bakay Holby,
e-post: timea.holby@as.kommune.no, tlf.
909 39 054. Velkommen!
Nordby menighet

Nordby Kid Sing
Nordby Kid Sing er et aktivt og sprudlende
barnekor for barn mellom 5 og 10 år. Vi
har øvelser hver onsdag fra kl. 17.30 til kl.
18.15 på Nordby Menighetssenter. Én gang
i måneden har vi fellesmiddag der det også
er aktiviteter knyttet til de store høytidene.
Koret ledes av Julie Lillehaug Kaasa. Hun
er en dyktig og kul korleder som har klart
å rekruttere mange ivrige barn. Kid Sing
har opptrådt mange ganger allerede, på
menighetens basar i november, i lysmessen
og på julaften. 10. desember hadde vi egen
konsert i en fullsatt Nordby kirke. Julie og
barna har gjort en enestående innsats! For
eldre kan melde inn barn i Nordby Kid Sing
via Facebook-siden «Nordby Kid Sing».

Gutten heter Simen. Tromming er gøy når Timea
spiller. Foto: Inger Eide Nordseth

Timea Bakay Holby,
kateket i Nordby

Kirketreff
Kirketreffene i Nordby fortsetter i det nye
året hver annen torsdag kl. 12. Det er andakt
i kirken og en hyggelig sammenkomst med
lunsj i Menighetssenteret. Datoer i vår:
28. februar, 14. mars, 28. mars, 11. april,
25. april, 9. mai og 23. mai.
Vi ønsker alle velkommen!
Nordby menighet
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Helligtrekongersfest

Karnevalgudstjeneste 3.3.!

Søndag 6. januar feiret vi helligtrekongersfest i Nordby menighet, først med gudstjeneste i kirken hvor de tre vise menn besøkte
Jesusbarnet, og prest Frøydis Haug fortalte
om symbolenes betydning (gull, røkelse,
myrra og stjerne). På Menighetssenteret
fortsatte vi festen med juletregang og feiring av den frivillige innsatsen i menigheten.
Salen var pyntet med julestjerner fra Melby
Gartneri (en stor takk til dem!), og bordene
var dekket med gode julekaker, kaffe og saft
til barna. De frivillige ble hedret og fikk en
liten gave fra menigheten.
Helligtrekongersfest, med juletrefest og
frivilligfest, er et fint tiltak som Nordby
menighet ønsker å videreføre. For to år
siden bestemte vi oss for å sløyfe festen,
men så fikk jeg en henvendelse fra en mor
som ba oss prøve igjen i år. Kristne julesanger og julefortelling er en fin tradisjon som
barna må få med seg. Denne type feiring
skaper bro mellom generasjonene. Kanskje
kommer det enda flere på festen neste år?

Velkommen til karnevalgudstjeneste på
fastelavnsøndag 3. mars kl. 18 i Nordby
kirke! I gudstjenesten skal vi markere innledningen på fastetiden, feire overgangen
fra vinter til vår, og glede oss over Guds
gode gaver og menighetens fellesskap.
Nordby Kid Sing leder oss i sang og glede
gjennom kjente sambarytmer. Denne dagen
har både barn og voksne lov til å kle seg
ut, hvis de ønsker det. Etter gudstjenesten
feirer vi med fastelavnsboller og pinjata på
Menighetssenteret.

Tekst og foto: Timea Bakay Holby,
kateket i Nordby

Prest Frøydis Haug prekte om konger,
gull, myrra og et lite barn. Foto: Inger
Eide Nordseth.

10-årsdåpsmarkering under
karnevalgudstjenesten
10-åringene er spesielt invitert til gudstjenesten 3. mars. Vi skal feire at de ble døpt
for 10 år siden. Vi skal snakke om dåpens
betydning for foreldre og barn, og se framover mot at de som en gang var små, nå er
store, snart ungdommer og klare for konfirmasjon. Under gudstjenesten deler vi ut
menighetens gave til 10-åringene.
Dåpslyset som foreldre og barn fikk på
dåpsgudstjenesten, kan brukes aktivt i
hjemmet også. 10-årsdåpsmarkering er en
viktig milepæl, og det ønsker vi å feire i
menigheten også!
Samling for 10-åringene kl. 16
Vi skal ha en samling for 10-åringene
før gudstjenesten søndag 3. mars kl. 16 i
Nordby menighetssenter. Vi får høre om
dåpen med hjelp av en fortellingshanske
med symboler, synge og lage fastelavnsris
som vi skal pynte kirken med.
Timea Bakay Holby,
kateket i Nordby

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 2019
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Nytt navn og ny organisering:

KRIK – Kristen Idrettskontakt

D41 Ås – ÅSOME

KRIK Ås er en forening for idrettsglad
ungdom i alderen 13–19 år. KRIK Ås har
som formål å bevare, inspirere og vinne
idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag
og menighet. Samlingene er på Åsgård
skole annenhver søndag kl. 19–21. Hvert
år er det en del konfirmanter som deltar på
KRIK, men det er åpent for alle ungdommer som ønsker å være med. Aktivitetene
er uhøytidelig idrettslek og ballaktiviteter.
Programmet på møtene er idrettsleker,
andakt, fotball, volleyball og innebandy.
Datoene for våren er 17. februar, 17. mars,
31. mars, 28. april og 12. mai.

Åpne, sosiale, omsorgsfulle, modige og
ekte ungdommer hver fredag kl. 19 i
Arbeidskirka.
Hele høsten har ungdommer, sammen
med Ungdomsrådet og ungdomsprest,
jobbet med å omstrukturere og sette ny
agenda for ungdomsarbeidet i Ås menighet.
Tidligere var Ten Sing og Klubben parallelt
på fredagskveldene. Nå har vi samlet ungdomsarbeidet i én enhet: D41 Ås. Her ivare
tar vi både aktivitetene og kreativiteten i
Ten Sing sammen med lavterskeltilbudet i
Klubben. D41 står for Drottveien 41 som
er adressen til Arbeidskirka. Undertittelen
«ÅSOME» viser verdiene våre: Åpen.
Sosial. Omsorgsfull. Modig. Ekte.
Styreleder for D41, Aslak Nikolai Eriksen
skriver følgende: «D41 er et ungdomsarbeid
i Arbeidskirka som driver med musikk og
sosiale aktiviteter. Vi har leker, kor, band,
dans, drama og media som vi gjør mye av.
Vi er et ungdomsarbeid som styres av ungdommer. Så da er det vi som bestemmer hva
som er på programmet. Det er mye moro,
og et sted å være for alle. D41 er et rusfritt
lavterskeltilbud til ungdommene i Ås. D41
er hver fredag kl. 19 i Arbeidskirka i Ås. Vi
er under organisasjonen KFUK-KFUM.»

Noen av ungdommene som var med på årsmøtet i
D41 25. januar. Foto: Iva Eriksen.
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Ingrid Ulvestad Øygard,
barne- og ungdomsprest i Ås og Kroer

Nyttårsfest. Denne gjengen stavet mottoet til D41:
ÅSOME med stjerneskudd (Åpen, sosial, omsorgsfull, modig og ekte). Foto: Janne Birgitte Ueland

Hver fredag har vi skumringsstund. Da er det tid
for å senke pulsen, reflektere, synge og tenne lys.
På bilde ser vi f.v. Magnus, Martine, Silje og Sofia.
Foto: Janne Birgitte Ueland
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En spent gjeng er klar for pysjcup. Foto: Ole
Petter Hustad

Pysjcup 16.–17. november
Vi var en gjeng på 18 personer som dro på
Pysjcup i Bærum Idrettspark fra 16.–17.
november. Det var en utrolig artig kveld/
natt med mye volleyballspilling. Vi stilte
med et blodlag (for dem som har spilt volleyball fra før,) og et tøffellag (for dem som
ikke kan så mye volleyball, men som synes
det er kjekt å spille). Blodlaget kom på 3.
plass! I pausen var det ulike aktiviteter,
som gabong (KFUK-KFUMs offisielle
kortspill), kanonball og Kahoot. Aslak kom
til finalen i gabong. Energien gikk litt opp
og ned, men vi holdt ut hele natten og hadde
godt humør! Dette er et arrangement som
gir stor mulighet for å få mange nye venner.
Noe å anbefale andre å være med på!!!
Skrevet av Lise Marit Hustad

Grøtkveld 7. desember
Grøtkvelden ble en suksess. Minst 40 ungdommer deltok! Grøten ble servert med
glans, og mandelen ble funnet! Alle hadde
det morsomt, og det ble tid til mye prat.
Hvert år på grøtkvelden leker vi «Paven og
Pavinnen». Det er en morsom lek som hand
ler om å si en regle riktig og å være høflig.
Leken var så morsom at den varte i én og
en halv time. Det var også ungdomsgudstjeneste der bandet vårt fikk jobbe flittig.
Grøtkveld er stas!
Skrevet av Aslak Nikolai Eriksen

Det låt veldig godt med både band og kor under
konserten til D41 på Moer Sykehjem. Foto: Maria
Elisabeth Hajnal

Moerkonserten 14. desember
Fra slutten av november øvde vi i D41 til
konsert på Moer sykehjem. Vi hadde to
øvelser der vi øvde inn to sanger med både
kor og band. Det var hyggelig og sosialt.
Den 14. desember spilte vi på Moer Sykehjem. Det var et engasjert kor og band – i
alt 15 ungdommer, med et likeså engasjert
publikum. Vi sang noen popsanger som
«All I want for Christmas» og noen mer
tradi
sjonelle sanger som for eksempel
«Musevisa». Publikum hoppet og sang
med på sangene, og det virket som om de
likte konserten veldig godt. Etter konserten
dro vi til Arbeidskirka og hadde «Pepperkakekyrkjehusbyggeogpyntekonkurranse», og det ble veldig hyggelig og sosialt.
Skrevet av Iva Eriksen

Nyttårsfest 4. januar
Vi i D41 kickstarta året med nyttårsfeiring
4. januar. Det var utrolig gøy å være med på!
Vi feira begynnelsen av 2019 med noen nye
leker, godteri, mange hyggelige mennesker
og ikke minst stjerneskudd! Det anbefales
på det sterkeste å ta en tur og se hva vi gjør
på D41. Vi holder til i Arbeidskirka fra kl.
19.00–22.00 hver fredag.
Skrevet av Lise Marit Hustad
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Hvordan bli bedre på å være seg selv?
Sigurd A. Bakke er samtaleprest
Sigurd A. Bakke har arbeidet som prest og
sokneprest i Nordby sokn i nærmere 25 år.
Der trivdes han svært godt med både kolleger og menighet, og ikke minst vice versa.
Sigurd er en naturens mann, lidenskapelig
opptatt av sommerfugler og småfugler. Han
var i mange år å se i full fart og «full mundur» på sykkel, opp og ned bakkene mellom
Ås og Nordby. En dag for to år siden fikk
han spørsmål fra prost Hege E. Fagermoen
om han kunne tenke seg en forandring?
Det hadde han lyst til og svarte ja! Sigurd
er nemlig utdannet i åndelig veiledning
og sjelesorg, så en kombinert stilling som
spesialprest og studentprest var interessant.
Studentprest har vi hatt i Ås i mange år,
stort sett en 50 % stilling. Nå har Sigurd
bare 30 %, mens resten er fordelt på arbeidet
som spesialprest og vanlig menighetsprest
for hele Ås fellesområde.
Hva gjør en studentprest?
– Hovedoppgaven er å være synlig og
tilgjengelig for samtaler med folk på campus, sier Sigurd. – I fjor hadde jeg 165
samtaler. Mange handlet om livsmestring,
ensomhet og relasjonsproblemer. Andre
gikk på hvilke mål man skal sette seg i
livet? Hva er min vei? Hvor mange venner
må jeg ha? Eller: Hvor lenge må jeg være
dårlig før jeg går til psykolog? Min oppgave
som studentprest er å snakke med folk om
valg av livskurs. Hvordan kan vi bli bedre
på å være oss selv?
Ukegudstjenesten på Aud Max er en fin
arena å møtes på for studenter og menighet. Temaet i fjor var «Er lykken en pålagt
oppgave?» Gudstjeneste for internasjonale
studenter ved semesterstart er en god tradisjon. Studentpresten samarbeider med
studentlaget og menigheten om kveldsmesser i Ås kirke. Coffee cup-prosjektet: 35
12

internasjonale studenter meldte seg på. Det
betyr besøk i et norsk hjem og møte med
en norsk familie. Jeg har hatt flere samtaler
med internasjonale studenter.
Julekonserten i slutten av november
samlet tre fulle hus i Ås kirke, i alt 1200 tilhørere. Studentpresten holdt appell og juleevangeliet ble lest av studenter fra Laget.
Alle sangkorene på NMBU samarbeidet
om disse konsertene!
I fjor deltok studentpresten i en Livsmestringsgruppe, sammen med Helse
stasjonen i Ås (psykolog, familieterapeut
og helsesøster). Åtte studenter var med
på fem samlinger. Vi har også annonsert
en Sorggruppe, men foreløpig har det
ikke meldt seg mange nok deltakere. Jeg
skriver spalten «Presteprat» i studentbladet
Tuntreet, på oppfordring fra studentene.
Studentpreststillingen har også en beredskapsfunksjon. Jeg har kontor i kjelleren i
Urbygningen. Der er jeg lett tilgjengelig,
og beliggenheten sikrer diskresjon og ano
nymitet for dem som ønsker samtale.
Hva med spesialprest-delen av stillingen,
hva innebærer den?
– Åndelig veiledning. Jeg har ansvar for
samtaler med personer i menigheten som
ønsker å snakke med en prest om åndelige
spørsmål. Retreat er et viktig område. Det
er samlinger på steder spesielt beregnet på
stille dager i Guds frie natur. Stillheten
hjelper oss til å komme nærmere oss selv,
og Gud. Vi fordyper oss i hovedspørsmål
i livet: Hvem er jeg? Hva trenger jeg? Er
dette kun egoistisk? Nei, det er en hjelp til
å bli bevisst på seg selv, skjønne bedre hva
vi bør og kan gjøre, og å se hvem Gud har
skapt oss til å være, i sitt bilde, sier Sigurd
entusiastisk.
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Sigurd A. Bakke på vei ut for å fôre småfuglene ved huset der han bor i Rådyrveien i Ås sentrum. Foto:
Hanne-Marit Kjus Pettersen.

Spesialprester finnes på viktige steder,
som Oslo Lufthavn, oljeborerigger i Nordsjøen og på travle turiststeder. Vi kjenner
godt til felt-, fengsels-, gate-, student-,
sykehus- og sykehjemprester. Sigurd har
erfaring fra flere av disse oppgavene. Ifølge
avisa Vårt land er spesialprest-bransjen i
vekst. Det er flott at universitetsbygda Ås
har en slik stilling!
Hanne-Marit Kjus Pettersen

Samling i Ås kirke lørdag 23. mars kl. 11
Innledning/foredrag, en times stillhet
(det er lov å gå en tur) og en enkel nattverdgudstjeneste. Gunvor Hovland, sokneprest
i Langhus, og Sissel Brandtzæg, tidligere
lærer i Ås, forteller om at deres drøm ble
til virkelighet. Sammen kjøpte de Nordre
Mørk gård i Vestby. Den blir også kalt Urtegården. Annekset er bygd om og innredet
slik at folk kan bo der. Her har de et lite
retreatsenter, et sted for stillhet og ettertanke. Dette vil Gunvor Hovland fortelle
oss mer om på samlingen.

Velkommen til Kveldsmesser i Ås kirke
kl. 19.30
Kveldsmessene er et samarbeid mellom
studentpresten, Laget og Ås menighet.
Årets første ble holdt 31. januar. Her er programmet for resten av vårsemesteret:
Torsdag 28. februar. Tema: Lengsel.
Torsdag 28. mars. Tema: Er det du Gud?
Torsdag 25. april: Å la seg bli elsket.
Tilbud om retreat-samlinger
Første uka i juli blir det ignatiansk retreat
på Sandom retreatsenter i Lom. Daglige
samtaler med veileder, og muligheter for
turer i fjellheimen. I slutten av oktober
blir det retreat på Tomasgården i Kornsjø.
Disse samlingene er ikke beregnet på så
mange deltakere om gangen, maks 10 personer. Men mange setter stor pris på disse
samlingene og kommer igjen år etter år.
Det kommer mer informasjon om dette i
Menighetsbladet.
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Ås menighets misjonsprosjekt
Store og små samlet til misjonsmesse
Onsdag 21. november var misjonsfolk i
Ås og Kroer vertskap på den årlige misjonsmessen for Det norske misjonsselskap
(NMS) på Ås menighetshus. Det var lotteri og salg av kaker, syltetøy, håndarbeid
og produkter fra flere misjonsland. Veldig
mange i Ås bidro med gevinster til kvelds
lotteriet. Det kom inn over 28 000 kroner i
løpet av de fire timene messen varte.
Kroer misjonsforening sto for servering
av kaker, kaffe og saft. Praten gikk livlig
rundt kaffebordene, og det var fullt av folk
hele tiden. I år var det spesielt stor interesse
for salget av hjemmelagde produkter, ikke
minst gjaldt det julekaker. Flott å få kjøpt
ekte hjemmebakt for dem som ikke har tid
eller energi til å bake selv!
Knut Lande fra NMS ledet messen
med fast hånd og gjorde tidlig på dagen
i stand lokalene sammen med sin stab av
friske pensjonister. Dette var deres tolvte
misjonsmesse i høst, og fem gjensto etter
Ås. En fantastisk innsats som vi fikk lov til
å være en del av!
Menighetens misjonsprosjekt
Menighetsrådet i Ås har vedtatt at vi også
i kommende 4-årsperiode skal støtte pro
sjektet «Landsbyprosjekt i Etiopia». Det
blir derfor ofringer til prosjektet flere
ganger utover i 2019. Kanskje kan det også
bli mulighet til å delta på reise til Etiopia?
Vi skal komme med litt informasjon om
prosjektet i hvert nummer av Menighetsbladet.
Tekst: Sylvi Haldorsen
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På familiesamlingen opptrådte barnekoret Baluba
med sang. Ragnhild Danbolt Øygard holdt andakt.
Hun er søsteren til vår egen prest Ingrid Ulvestad
Øygard. Ragnhild samtalte med barna, og de svarte
iblant på ganske overraskende vis. Da Ragnhild
spurte hvor vi kan møte Jesus, svarte et av barna:
«Han er bak deg». Ganske riktig! På veggen henger
Menighetshusets store Kristusbilde! Ragnhild tok
raskt poenget og flettet barnets klarsyn inn i andakten. Foto: Ingrid Ulvestad Øygard.

Barna hadde laget nydelige små juletrær, blomster,
telys-holdere av syltetøyglass og dekorerte fyrstikkesker med julemotiv. Salget deres ga 1300 kroner til
misjonen! Denne pynten prydet nok mange Ås-bord
denne julen! Foto: Sylvi Haldorsen.
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Ås kirkeakademi
Tirsdag 26. februar
kl. 19.30 i Ås kulturhus.
Bjørn H. Samset: «Det
var han som begynte!»
Vitenskap,
alternative
fakta og barrierene vi
selv setter opp mot samfunnsendringer vi innerst
inne vet må komme.
Bjørn H. Samset er fysiker og forskningsformidler, med doktorgrad i kjernefysikk fra Universitetet i Oslo. Han jobber
som forskningsleder ved CICERO Senter
for klimaforskning, og er medlem av FNs
klimapanel. Norske medier bruker ham ofte
som kommentator på saker om klimaendringer og fysikk, og han har en fast forsk
ningsspalte i Morgenbladet. I 2018 fikk han
Forskningsrådets formidlingspris for sin
innsats for å forklare og aktualisere klimaproblematikken. Han ga nylig ut boken
«Lys. En fortelling om regnbuen og nordlyset, flammene og ildfluene og menneskets
kamp for å holde mørket tilbake». Bjørn H.
Samset bor i Ås.
Torsdag 26. mars, kl.
19.30 i Ås kulturhus. Alf
Kjetil Walgermo: Røff
guide til Bibelen. Et forfatterskap i lys av verdens
mest leste bok.
Alf Kjetil Walgermo er forfatter, litteraturkritiker og jobber som kulturredaktør i
avisa Vårt Land. Han har skrevet flere kritikerroste bøker for barn, unge og voksne.
Bøkene er oversatt til flere språk. Han tar
ofte opp eksistensielle spørsmål – slik som
i bøkene «Mor og far i himmelen», «Mitt
bankande hjarte» og «Kjære søster». Bakgrunnen for arbeidet med boka «Røff guide
til Bibelen» har også sine eksistensielle
sider. Det gjør at boka er nær livet, samtidig

REISESIDEN

– turer i menighetene

Menighetstur 2019

Menighetsturen «I Luthers fotspor» til
Tyskland i fjor ble min siste busstur på
grunn av aldersgrensen for bussjåfører.
Men en menighetstur kan jo ikke være
avhengig av at jeg er sjåfør! Iori Roberts
og jeg har luftet tanken om å avslutte rekken av menighetsturer, slik vi startet for 16
år siden, med en tur til England og Wales.
Tidspunktet for en slik tur vil være veldig
bra i september, og vi tenker på uke 37 eller
38. Vi reiser da med fly til Manchester og
kjører buss derifra til York for overnatting. Neste dag har vi sightseeing i York
og omegn. Etter en natt til i York kjører vi
via Chester til Llandudno – byen der Iori
vokste opp. Han vil vise oss de beste severdighetene byen har å by på. I Llandudno
vil vi ha to overnattinger på et flott hotell
like ved stranden. Planleggingen er i en
tidlig fase, vi har ikke detaljert turprogram
eller pris. De som måtte være interessert i
å bli med på turen, kan sende sin e-post til
undertegnede. Fullstendig turprogram vil
da bli sendt så snart det er klart.
Kontakt: kristen@bjoraa.net
Kristen Bjorå

som den gir oss innsikt i sammenhengen
mellom den opprinnelige jødedom og den
senere kristendom. Walgermo våger å gå
inn i noen av Bibelens mer problematiske
sider. Med utgangspunkt i boka «Røff guide
til Bibelen» er han utfordret til å snakke om
sitt forfatterskap ut fra erfaring av Bibelens
relevans for bearbeiding av eksistensielle
spørsmål. Bøkene hans avspeiler dypt alvor
sammen med glimt av humor. Det tror vi
også denne foredragskvelden vil by på!
Etter foredraget avholdes et kort årsmøte
for Ås kirkeakademi.
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Kirkevalget
2019

Fristen for å levere lister til Kirkevalget
2019 er 30. april. Mer informasjon i Valg
håndboka som ligger på www.kirken.no.
Kirken trenger deg - vil du være med og
skape mer himmel på jord?
Kirkevalget nærmer seg. Vi utfordrer
alle kirkens medlemmer som lar seg engasjere av Den Norske Kirkes valgspråk «Mer
himmel på jord»: Tar du utfordringen og
stiller som kandidat til menighetsråd eller
bispedømmeråd! Eller kanskje ønsker du å
utfordre andre til å delta i utformingen av
den selvstendige kirken? I Ås kommune
skal det 8. og 9. september velges medlemmer til tre menighetsråd:
• Kroer menighetsråd (4 medlemmer, 5
varamedlemmer).
• Nordby menighetsråd (6 medlemmer, 5
varamedlemmer).
• Ås menighetsråd (8 medlemmer, 5
varamedlemmer).
Hvordan vil du kirken skal være? Du har
mulighet til å påvirke ved kirkevalget.
Kirken er et mangfoldig felleskap. Ulike
meninger og ulikheter gjør fellesskapet
rikere. Derfor trenger vi nettopp deg og
naboen din i menighetsrådet.
Nominasjonskomitéen i din menighet
trenger kandidater. Det samme gjelder for
nominasjon til bispedømmerådet. Menighetsrådene skal lede kirken lokalt i en
utfordrende tid. Samfunnet trenger å møte
kirkens budskap. Vær frimodig! Meld fra til
kirkekontorene i Ås eller Nordby om at du
er interessert i å stå på en liste.
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Nominasjon til menighetsvalgene
I hver menighet er det en nomina
sjonskomité som skal lage valgliste til
menighetsrådsvalget. Ingen har så langt
informert menighetsrådene om at de planlegger å stille alternative lister i Ås:
• Ås menighetsråd – nominasjonskomite:
Atle Eikeland, Gro Mette Rønningen,
Kristen Fretheim og Siv Merete Gresbakken Kvalbein.
• Nordby menighetsråd – nominasjons
komite: Torbjørg Refsnes Jørgensen,
Bente Haukalid Jønvik, Siv Ryan Andersen og Julie Lillehaug Kaasa.
• Kroer menighetsråd – nominasjonskomite: Sigrid Hjørnegård, Inger Lise
Nordseth Stubberud og Svend-Kristian
Martinsen.
Nominasjon til flere lister ved
bispedømmerådsvalget
Det ser nå ut til å bli tre lister ved valg av
nytt bispedømmeråd:
• Nominasjonskomitéen i Borg med medlemmer fra hvert prosti. Fra Søndre Follo
prosti er Kirsten Gustavsen oppnevnt,
kirsten.gustavsen@gmail.com
• Bønnelista: www.bønnelista.no
• Åpen folkekirke: apenfolkekirke.org
Komitéene bak alle listene oppfordrer folk
som står for listens syn, om å melde seg
som kandidater.
Ås menighetsråd, Nordby menighetsråd, Kroer
menighetsråd, Borg bispedømme
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Årsmøte i Ås menighet
Ås menighet avholder årsmøte søndag 10.
mars ca. kl. 12.30, etter gudstjeneste og
kirkekaffe i Ås arbeidskirke. Saker som
ønskes behandlet på årsmøtet, sendes innen
19. 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:
I Ås arbeidskirke kl. 19–21.30:
12.02., 12.03., 9.04., 14.05. og 11.06.

Årsmøte i Nordby menighet
Nordby menighet avholder årsmøte søndag
31. mars ca. kl. 12.30 i Nordby menighetssenter, etter gudstjenesten i Nordby kirke.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet,
sendes innen 15. mars til menighets
rådets
leder:
oaardals@online.no.
Tlf. 905 18 577. Vel møtt!
Olav Aardalsbakke,
leder av Nordby menighetsråd

Møteplan for Nordby menighetsråd:
På Nordby menighetssenter kl. 18.30–20.30:
28.02., 03.04., 08.05. og 12.06.

Årsmøte i Kroer menighet
Kroer menighet avholder årsmøte søndag
24. mars ca. kl. 12.30 i Kroer kirkestue,
etter gudstjenesten i Kroer kirke. Saker som
ønskes behandlet på årsmøtet, sendes innen
28. februar til menighetsrådets saksbehand
ler: linda.janson-haddal@as.kommune.no,
tlf.: 64 96 23 47. Vel møtt!

Tro og Lys Follo
– et sted for deg
Er du på leiting etter et
fellesskap som passer
akkurat for deg og dine
behov? Da er kanskje Tro
og Lys Follo løsningen. Vårt fellesskap er
særlig tilrettelagt for mennesker med særlige behov, men det er også et godt sted å
være for alle typer mennesker. Vi møtes på
lørdager i Ås arbeidskirke kl. 14–16.30. Én
søndag hvert halvår har Tro og Lys også en
søndagsgudstjeneste kl. 11. I høst blir den i
Ski nye kirke.
Tro og Lys Follo er en del av den
internasjonale Tro og Lys-bevegelsen. Vi er
et fellesskap som prøver å ta vare på hele
mennesket – også det åndelige. Vi deler
hverdagshistorier, synger de kjente sangene,
og lærer oss nye. Vi spiser sammen, feirer
bursdager og det beste av alt: Vi feirer
gudstjeneste sammen som en avslutning på
fellesskapet. Vi har faste prester, i tillegg
til vår prostidiakon Atle Eikeland, som
leder oss gjennom gudstjenesten. Vi legger
stor vekt på deltakelse i gudstjenesten og
bytter på å ta ulike roller, særlig gjennom å
dramatisere dagens tekst. Vårens program:
• Lørdag 16. februar kl. 14 i Ås
arbeidskirke.
• Lørdag 16. mars kl. 14 i Ås arbeidskirke.
• Lørdag 13. april kl. 14 i Ås arbeidskirke.
• Lørdag 15. juni kl. 14 i Ås arbeidskirke.
For Tro og Lys Follo,
Marit Rauset

Svend-Kristian Martinsen,
leder av Kroer menighetsråd

Møteplan for Kroer menighetsråd i vår:
I Kirkestua i Kroer kl. 19–21:
04.02., 20.03., 02.05 og 05.06.

Møteplan for Ås kirkelige fellesråd:
På Kirkekontoret i Ås kl. 19–20: 05.03. og
21.05. Arbeidsutvalget har møter 15.02. og
12.04.
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Er du kjent i Ås?
Svarene på den siste stedsoppgaven i
Menighetsbladet viste at det var svært
få, bare en faktisk, som kunne fortelle at
logoen tilhørte Ås fysioterapi og treningssenter med adresse Myrveien 10. Den ene
personen er Thorolf Jakobsen. Gratulerer
til deg!
Nå er det vinter i Ås, og da passer det
jo med et snø-bilde. Fotografen tror at
ikke alle som bor i Ås, har vært på dette
stedet, men han antar at trafikken forbi
dette «huset» er langt større om vinteren

enn på sommeren. Er det noen som setter
pris på en ekstra utfordring, finnes det
«hus-nummer» både på øst- og sør-veggen.
Kan du oppgi det i svaret på e-posten til
as.menblad@online.no, blir du automatisk
plassert på stedskonkurransens A-lag. Så
vil vi denne gangen gjøre litt ekstra stas
på alle som sender inn svar: Dere vil få en
e-post med invitasjon til å møte opp ved
«huset» for avfotografering, og så finner vi
kanskje på noe ekstra i tillegg. Lykke til!
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Svar på forrige
oppgave: Logoen
på skiltet tilhører
Ås fysioterapi og
treningssenter, med
adresse Myrveien
10.
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Møte på Ås menighetshus

Quiz

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
har møte på Ås menighetshus:
• Søndag 17. februar kl. 18: Møte. Talar:
Per Haakonsen.
• Søndag 24. februar kl. 18: Samtalemøte.
• Søndag 10. mars kl. 18: Møte. Talar:
Oddvar Pederstad.
• Søndag 17. mars kl. 18: Møte. Talar: Olaf
Holm.
• Søndag 24. mars kl. 18: Møte. Talar: Aud
Elin Hoås.
• Søndag 7. april kl. 18: Samtalemøte.
• Palmesøndag 14. april kl. 18: Møte.
Talar: Ragnar Ljønes.

1. Hva het den eneste kvinnen i Det gamle
testamente som var dommer?

Trygve Gjedrem

Quiz-oppretting

Fasiten for quizen i nr. 6 2018 hadde feil svar på
spørsmål 2. 1. juledag blir feiret av kristne i både
Armenia, Kenya og Kroatia. Det spørsmålet
skulle ha testet, var om du vet at den Armenske kirken feirer 1. juledag 7. januar, slik andre
ortodokse kirker gjør. Fram til år 1700 feiret
også Statskirken i Norge 1. juledag 7. januar.

2. Hvilken by snakker vi om? En av verdens eldste byer, 258 meter under havet,
hjembyen til tolleren Sakkeus og den
blinde tiggeren Bartimeus.
3. Hva het kongen som flere ganger prøvde
å drepe David?
4. Hvor bodde Aurora i Anne Cath. Vestlys
barnebøker?
5. Hvor var Oddvar Brå under sitt mest
berømte og omtalte stavbrekk? Når
skjedde det?
6. Hvor på Sunnmøre kommer Ekornes
møbler fra, opprinnelig?
7. Hvilken kommunal Ås-skole skal en
6-åring fra Ljungbyveien begynne på?
8. I hvilket år ble Nordby kirke bygget?
9. Hvilken skole i Ås kommune har adresse
Vollholen 39?
10. Hvor er Bujumbura hovedstad?

Quizmester: Atle Eikeland
Svarene finner du på side 21

www.asbank.no
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Besøksvenn for kjente?
Ønsker du å oppleve gleden ved å gjøre en
forskjell for andre som trenger det? Vi vet
at det finnes mennesker som bor alene, og
som har behov for mer personlig kontakt.
Etter at vi startet opp med besøkstjeneste
her i Ås i 2017, har vi erfart at det er vanskelig å få kontakt med dem som trenger
dette. Mulige årsaker kan være at det er
krevende å innrømme behovet, og/eller at
det er utfordrende å ta imot en person man
ikke kjenner.
Derfor vil vi oppfordre deg til å tenke
over dette:
• Kjenner du noen som trenger besøk?
• Noen du jobbet sammen med?
• Noen du var sammen med i en forening,
lag, kor eller lignende?
Å besøke eller gjøre noe sammen med noen
du kjenner, krever ingen registrering. Det
er noe du kan ordne selv. Den du besøker,
trenger ikke å bo i Ås heller. Men hvis vi
får din e-postadresse (eller mobiltelefonnummer), vil vi invitere deg til en årlig
inspirasjonssamling.
Om du besøker noen allerede, kanskje du
kunne ta en til? Du om allerede er med på
en slik besøkstjeneste, er selvsagt også velkommen til å være med på disse samling
ene.Vi ser fram til å stå sammen med deg
i dette!
Kontakt: Helge Skinnes, besøkskoordinator, e-post: helgski@gmail.com.
Tlf.: 954 27 943,

Diakoni

Hva kan vi gjøre for deg?
Diakoniutvalget i Ås, Kroer og Nordby
har en rekke tilbud. Kanskje noe passer for
deg?
For å holde alle tilbudene aktive, trenger
vi stadig nye frivillige som kan ta i et tak
for «nestekjærlighet og inkluderende fellesskap». Nedenfor finner du en oversikt
over Diakoniutvalgets tiltak. Opplysning
ene gjør det mulig å nå lederne for de forskjellige tiltakene, og bildene kan være en
hjelp for å vite hvem du kan snakke med:

Åpent hus, koordinator Ingrid W.
Krag-Rønne, tlf.:
478 56 929.

Frivilligsentralen i Ås
Diakoniutvalget i Ås, Kroer og Nordby
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Kirkeskyss, koordinator Odd Henning
Unhjem, tlf.:
473 05 795.
Besøkstjeneste,
koordinator Helge
Skinnes, tlf.:
954 27 943.

Koordinator
for
andakter på Moer
sykehjem og for
Ledsagertjenesten:
Gro Mette
Rønningen,
tlf.: 971 76 023.

Middagsservering
for beboerne i Dr.
Sødrings vei 8/10,
koordinator Tora S.
Roberts, tlf.:
414 46 643.

Kirketreff i Nordby,
koordinator AnneLise Røed, tlf.:
951 02 080.

Hyggekvelder
i
Dr. Sødrings vei 8,
koordinator Terje
Sørhaug, tlf.:
419 32 624.
Tekst og foto: Terje
Sørhaug.

Ledsagertjeneste
Trenger du en hjelpende hånd når du skal
på kontroll hos lege, sykehus eller lignende?
Alder eller fysiske plager generelt kan
gjøre at vi trenger noen ved vår side når
vi skal til kontroller i helsesammenheng.
Skranter hørsel eller syn, er det ikke så lett
å oppfatte det som blir sagt. Det kan være
trygt å ha med en som kan hjelpe til å høre
og forstå alt som skjer. Ikke alle har pårør
ende som kan stille opp for å være med, og
ikke alle pårørende har mulighet til å stille
opp bestandig.
Diakoniutvalget i Ås, Kroer og Nordby
har fire frivillige som tar på seg ledsagertjeneste når det er behov. Ta kontakt med
Hjemmesykepleien, gruppe Syd eller Nord,
om du trenger følge av en ledsager til lege
eller sykehus! Hjemmesykepleien formidler
kontakten.
Gro Mette Rønningen,
Diakoniutvalget i Ås, Kroer og Nordby

Informasjonsmøte om fosterhjem i Ski
Tid og sted: 27. mars kl. 17–19 hos Bufetat
region øst, Rådhussvingen 7, Ski. Informa
sjonsmøtet er for deg som ønsker å vite
mer om hva det vil si å være et fosterhjem,
beredskapshjem eller familiehjem for barn
og ungdom. Du får nyttig informasjon og
mulighet til å stille spørsmål. Mer informasjon og påmelding på www.bufdir.no
>Fosterhjem>Akershus
Fasit til Quiz på side 19
1. Debora. 2. Jeriko. 3. Saul. 4. Tirilltoppen
(Blokk Z). 5. Holmenkollen, torsdag 25. februar 1982. 6. Sykkylven. 7. Rustad. 8. 1862. 9.
Kroer skole. 10. Burundi.

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 2019

21

Hvorfor bryr Kirken seg om klima og miljø?
Miljøforskere over hele verden er i dag
dypt pessimistiske. Kan menneskene virkelig greie å redde verden med klokskap og
vitenskap? Selv om Jesus sier at himmel og
jord skal forgå, leser vi at det skal skapes
noe nytt, en ny himmel og en ny jord. Det er
brukt mange fantastiske bilder for å skildre
hvordan det blir når Gud gjør alle ting nye.
Det er tydelig at håpet om en ny himmel og
en ny jord ikke er avgrenset til en åndelig
sfære, men gjelder hele mennesket med
kropp og sjel, og hele skaperverket.
Naturen, mennesket og Gud er en helhet
I skapelsesberetningen står det: «Da formet
Herren Gud mennesket av støv fra jorden.
Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning» (1. Mos
2,7). I begravelsesritualet heter det: «Av
jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av
jord skal du igjen oppstå».
Gud har skapt mennesket midt i naturen,
med naturen, og gjort oss avhengige av den
for å overleve. Ved å ta for oss og utvikle
gavene i skaperverket former vi våre fellesskap og samfunn. Men vi må forstå
skapelsesfortellingene slik at naturen er noe
mer enn et instrument for mennesket. Alt er
skapt av Gud og var svært (overmåte) godt,
også før mennesket ble skapt.
Oppgjør med det vestlige,
dualistiske menneskesynet
Den vestlige tradisjonen vi tilhører, er i stor
grad formet av tankegodset fra antikken, av
gnostisismens «dualistiske menneskesyn».
I dette menneskesynet blir kroppen skilt fra
mitt «egentlige» jeg – som er sjelen, og det
22

er først og fremst sjelen som står i relasjon
til Gud. Troen blir fortrengt til en slags
åndelig sfære og handler mest om skjebnen
til individet – altså sjelen – etter døden.
Kroppen og skaperverket får en mindre
verdi enn sjelen, som lever evig.
En uheldig konsekvens av dette synet er
at naturen har liten verdi i seg selv, men blir
noe som kan utnyttes for å dekke mennesk
ets behov. Jeg mener at det er behov for å
utfordre en slik forståelse og å finne tilbake
til det helhetlige og sammenhengende
natur- og menneskesynet vi finner i Bibelen. Fordi mennesket er skapt i Guds bilde,
har det ikke bare ansvar for seg selv, men
også overfor Gud. Gud som er opphavet til
livet og er større enn skaperverket, og som
har et mål og en mening med mennesket.
Som skapt i Guds bilde står vi ikke over,
men midt i naturen, med et særskilt ansvar.
Mennesket er skapt til fellesskap med Gud,
andre mennesker og hele skaperverket. Vi
er kalt til å forvalte jorda med kjærlighet,
kreativitet og omsorg for helheten.
Kors i et fjøs?
Gjennom Jesu liv og død forteller Bibelen
om Guds kjærlighet til skaperverket. I inkarnasjonen – at Gud ble menneske av kjøtt og
blod – ble Gud selv en del av det skapte.
Han ble født «midt i naturen», på jordgulv
og halm, omgitt av varme pustende dyr.
Som under den årlige julegudstjenesten for
konfirmanter i Skjåk som vi hadde i et fjøs.
Her var det veldig enkelt å lære de unge det
vanskelige ordet inkarnasjon.
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Mennesket bryter Guds skapervilje
Syndefallsfortellingen handler om hvordan
det ble et brudd mellom mennesker og Gud
som har fått store konsekvenser for oss,
andre skapninger og hele verden. Mennesket skulle forvalte skaperverket etter
Guds skapervilje og som et svar på Guds
kjærlighet. Når mennesket svikter forvalteransvaret med utbytting, urettferdig
fordeling og forurensning, er det et svik mot
oppdraget vi har fått, mot oppdragsgiveren
og mot skaperverket vi er satt til å forvalte.
I våre dager ser vi hvordan hele skaperverket lider under konsekvensene av de menneskeskapte klimaendringene. Kanskje kan
vi høre Gud tale til oss gjennom skaperverkets smerte som kaller oss til omvendelse
fra en livsstil som bryter ned og fører til tap
og lidelse.
Gjenoppretting og håp
«For i ham ville Gud la hele sin fylde ta
bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med
seg selv, det som er på jorden, og det som
er i himmelen, da han skapte fred ved hans
blod på korset» (Kol. 1, 19–20).
Ved Jesu død og oppstandelse får mennesket gjenopprettet gudsforholdet. Vi kan
starte på nytt, på bibelsk grunn – frigjorte
til tjeneste med ansvar for hverandre, og
med forvalteransvar for hele skaperverket.
Men håpet om en ny himmel og en ny
jord fritar oss ikke fra ansvaret vi har for
verden og livet her og nå. Kirken er kalt til
å være tegn på Guds rike, allerede nå. Midt
i lidelse, smerte og mørke framtidsutsikter
bærer Kirken med seg den kraften som kan
skape forandring, bare vi slipper den til.

Bildet er fra en julegudstjeneste for konfirmanter i
et fjøs i Skjåk, der jeg var sokneprest. Der var det
enkelt å forklare ordet inkarnasjon. Da Gud ved
Jesu fødsel ble menneske av kjøtt og blod, ble Gud
selv en del av det skapte og født «midt i naturen»
på jordgulv og halm, omgitt av varme, pustende dyr.

Denne kraften er forankret i troen på Gud,
skaperen, frelseren og livgiveren. Kirken
ser fram mot håpet om at skaperverket og
alle brutte relasjoner blir gjenopprettet. Og
hun blir drevet fram av kjærligheten fra
Gud, som skapte, og selv var en del av skaperverket for å frelse og gjenopprette det.
Hege E. Fagermoen,
prost i Søndre Follo

For jeg vet hvilke tanker jeg har med
dere, sier Herren, fredstanker og ikke
ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid
og håp.
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Fasteaksjonen 2019
9. april

Fasteaksjonen i Ås
Fasteaksjonen er årets diakonidugnad i
menighetene. Hvert år gjør konfirmanter og
frivillige en kjempeinnsats, med å besøke
alle husstander i Ås og be om et bidrag til
Kirkens Nødhjelp sitt arbeid.
Til sammen er det rundt 150 unge og
gamle i aktivitet i og rundt Ås Arbeidskirke
på aksjonsdagen tirsdag 9. april.
ViBli
flere
for å du
fylleogså
alle ruter
enbøssebærere
bøssebærer
og frivillige til andre oppgaver. Bli med da
vel! Dette er en festkveld i menigheten. I
Arbeidskirken
summer det av aktivitet
2426
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 9. april? Ta kontakt med Solveig
Nielsen, tlf. 480 68 510, eller Linda på Kirkekontoret, tlf. 64 96 23 47.
For fasteaksjonskomiteen,
Erling Fløistad

Fasteaksjonen 2019
9. april

Tilbud om lørdagsdåp i 2019
Kirken i Ås fortsetter med å gi mulighet
til dåp utenom de faste søndagsgudstjenestene. Til fire utvalgte lørdager kan man
bestille på forhånd eller bare komme innom
kirken. Følgende datoer er planlagt i år:
• Lørdag 9. mars i Ås kirke kl. 13.
• Lørdag 27. april i Nordby kirke kl. 13.
• Lørdag 21. september i Ås kirke kl. 13.
• Lørdag 16. november i Nordby kirke
kl. 13.
Ta kontakt med Kirkekontoret i Ås, tlf.:
64 96 23 40 eller gå inn på kirkens nettside:
www.kirken.no/as.
Jan Kay Krystad,
sokneprest i Kroer, Nordby og Ås

Bibeldag i Nordby kirke
Under fellesgudstjenesten i Nordby kirke
søndag 17. februar kl. 11 blir Bibeldagen
markert. I år er temaet «Bibeloversettelse
i Etiopia». Det norske bibelselskap støtter
arbeidet med å oversette Bibelen til lokale
språk. I år blir utgavene på konso, kambata
og hadiya fullført. To millioner mennesker
får Guds ord på sitt eget morsmål. Den etiopiske presten Lemma Desta deltar på guds
tjenesten. Han vil fortelle hva det betyr å
få Bibelen på eget språk (hadiya). Lemma
er prosjektleder i flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd. Han deltok også
under misjonsgudstjenesten 28.10. i Ås
arbeidskirke.
Atle Eikeland,
prostidiakon Søndre Follo

Bli en bøssebærer du også
2426
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Lesehjørnet

Sang for
sekstiåtte forrædere
Roman av Gaute Heivoll
Tiden forlag, 2018

«Sang for sekstiåtte forrædere» er lagt til
forfatterens hjemsted. Handlingen er fra 2.
verdenskrig. Gaute Heivoll er født og oppvokst i Finsland og har skrevet om bygda
før, blant annet i romanen «Før jeg brenner
ned» fra 2010.
I «Sang for sekstiåtte forrædere» går
han enda en gang tilbake i bygdas historie
og skriver om et tema som mange kanskje
helst vil glemme. Tittelen refererer til de
sekstiåtte personene som meldte seg inn i
Nasjonal Samling i krigsårene. Da bodde
det litt over to hundre mennesker i Finsland. Bygda hadde den tvilsomme æren av
å være det stedet i Norge med høyest tetthet
av NS-medlemmer.
«Sang for sekstiåtte forrædere» er i høyeste grad en roman, ikke en fagbok, så det
føles naturlig at menneskene står i sentrum.
Vi følger hovedpersonen Andreas, en ung
mann med et musikalsk talent som gjør
ham til hele bygdas stolthet. Andreas er
sønn av Sigvald, læreren i bygda, om er en
av flere nøkkelpersoner som melder seg inn
i NS. Andreas ser ikke forskjell på faren
før og etter innmeldingen, men likevel er
alt annerledes. Medlemsprotokollen ligger
på disken i butikken til Gerhard Andersen,
og hele bygda vet hvilke navn som står der.
Naboer, venner og gamle klassekamerater,
alle begynner de å se på hverandre med nye
øyne. Så, lille julaften i 1942, blir åtte av
bygdas menn arrestert etter tips fra en sam-

bygding. Da kommer splittelsen mellom
medlemmer og ikke-medlemmer for alvor
til syne.
Gaute Heivoll er flink til å skildre mennesker. Han fremstiller innbyggerne i den
lille bygda med feil og mangler, og han
skriver om dem på en måte som gjør at vi
som lesere kjenner på sympati og forståelse. Når du leser, skjønner du fort at alle
som valgte å skrive navnet sitt i medlemsprotokollen på disken hos Gerhard Andersen, hadde sine grunner, og at grunnene er
like mangfoldige som det menneskene er.
For noen få var det et spørsmål om politisk
overbevisning. For andre var det et spørsmål om gratis tobakk.
Anbefalt av Anne Karine Kant,
Ås bibliotek

Ås bibliotek i Kulturhuset i Ås sentrum.
Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret.
http://www.as.folkebibl.no/
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Kirkevergens hjørne
Ny klokke til Ås kirke
Vi har bestilt ny klokke til Ås kirke hos
Olsen Nauen Klokkestøperi AS i Barkåker.
Foreløpig vet vi ikke helt sikkert når den
kommer til Ås.
Gravfeste – forlengelse eller sletting
Graver som tas i bruk, har 20 års frednings
tid. Ved fredningstidens utløp blir fester
kontaktet av Kirkevergekontoret, med
forespørsel om man ønsker en forlengelse
av festeperioden. I løpet av februar blir
det sendt ut brev som gjelder graver med
festeutløp i 2019. Fester har da mulighet
til å forlenge gravfestet for 10 nye år, eller
de kan bestemme at graven slettes. Det er
ikke alle festere vi får kontakt med, av ulike
årsaker. Da setter vi opp en gul merkepinne
i plantefeltet med en anmodning om at de
som er ansvarlig for gravfestet, kontakter
Kirkevergekontoret. Dersom gravfester
ikke tar kontakt, blir gravsteinen fjernet og
satt på lager.

Den nye kirkeklokka som skal opp i tårnet på Ås
kirke, er i støypeskeia, bokstavelig talt! – Vi har
laget kjernen i dag (se bilde), skriver klokkestøyper
Morten H. Olsen-Nauen til Menighetsbladet.
– Kjernen er klokkas indre form. Så lages en falsk
klokke i voks. Tekst og symboler settes på voks
klokka. Så støypes klokka. Pussing og stemming
skjer påfølgende dager. Klokka er trolig klar for
levering til Ås kirke i siste halvdel av februar. Foto:
Morten H. Olsen-Nauen.

Trenger du sommerjobb?
Er du over 18 år og på jakt etter sommerjobb?
På kirkegårdene trenger vi flere sommervikarer. Sommervikaren jobber sammen
med de fast ansatte. Arbeidsoppgavene er
i hovedsak stell og vedlikehold av grøntarealene. Ta kontakt med Kirkevergekontoret
om du er interessert.
For alle spørsmål om kirkegårdene
e-post: kirkevergen@as.kommune.no eller
tlf.: 64 96 23 30.
Kroer kirke
Arbeidene som skal utføres på Kroer kirke,
ble utsatt i fjor. Målet er å få gjort arbeid
ene nå i 2019. Kroer menighet gjorde selv
en god jobb i fjor med Kirkestua, men nå
er det i hovedsak tårnet i kirken som står
for tur.

Kristine Thorstvedt,
kirkeverge i Ås
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GI ET LIV MED VANN

Fasteaksjonen 2019
7.–9. april

EN GOD MÅTE Å BO PÅ

Solitun seniorpensjonat i Moss har nå ledige
leiligheter. Her får du
• Bofellesskap med andre pensjonister,
felles arrangementer og hyggeaftener
• Ferdige måltider med god hjemmelaget mat
• Slippe vedlikehold og vask av hus, hagestell
og snømåking
• Bo som hjemme og innrede slik du vil
• Frisør og fotpleie i huset
• Hyggelige fellesarealer

Du kan leie fast eller komme på korttidsopphold.
Ring oss gjerne for mer informasjon eller avtal
et besøk for å se på leiligheter og stedet.
Les mer på solitun.no eller få tilsendt vår brosjyre.
Solitun AS, Fredrik Solies vei 44, 1523 Moss
post@solitun.no • www.solitun.no • 959 96 005

Tannlege
Anne Torhild Hovda
Yamahabygget, Vinterbro
Telefon: 64 94 22 00/96 01 00 38

Kirkeskyss

post@tannlegevinterbro.no
post@tannlegevinterbro.no
www.tannlegevinterbro.no
www.tannlegevinterbro.no

FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Har du vansker med å komme deg til kirke?
Ring Diakoniutvalget på tlf.: 950 04 667,
innen fredag før den aktuelle gudstjenesten.

VINTERBRO TANNLEGEKONTOR
Velkommen som pasient

2426
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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

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)
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
64 94 12 36

FRISØRER - DAME/HERRE
Galleriet Frisør
Ås kvartal, Rådhusplassen 29
www.galleriet-frisor.no
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Salong 9, Brekkeveien 5
64 94 04 13
Fotpleie, ansiktsbehandlinger, manikyr, voksing,
massasje og akrylnegler. www.salong9.no
FotterapiKlinikken i Ås sentrum
Moerveien 5

64 86 66 99 / 924 04 049.

Autoriserte fotterapeuter behandler alle type føtter!

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
KONSULENTER

BIBLIOTEK

Ås Blomster
Moerveien 6

HELSE OG VELVÆRE

64 94 42 00

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! E-post: arve.skutlaberg@dkmail.no
SERVERING & CATERING
Damene fra Texas Catering i Ås 921 53 113
Vi har mat til enhver anledning og diskuterer
gjerne løsninger med deg.
www.damenefratexas.no
SPESIALFORRETNINGER I SENTRUM
Ås Optiske – Optiker-K
Raveien 2
Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B

64 94 04 67
64 94 00 07

TANNLEGER
Tannlege Ingeborg Bihaug og tannpleier
Hilde Skjeseth, Brekkeveien 18 64 94 10 48
(kveldsåpent mandager)
Tannlegene Høyvik
Skoleveien 2
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UTLEIE
Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger

950 09 825

Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfirmasjon,
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt:
Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577, 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.

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.

Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfirmasjon o.l.
Kont.: Ingrid Holen, tlf.: 64 94 26 84 / 938 48 409.
Trenger du å leie dåpskjole?
Ås kirkekontor har en dåpskjole til utleie.
Vi tar kr 200 i leie. Ring eller kom innom
i Sagaveien 3 i Ås sentrum. Tlf.: 64 96 23 40

Annonsér i Menighetsbladet
Redaksjonen takker alle annonsører
som støtter bladet. Menighetsbladet
kommer ut 6 ganger i året. Vi tilbyr både
rubrikkannonser og plass på 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.

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

www.liahoi.no

MENIGHETSBLADET 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: 7900.
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås kommune. Trykk og innbinding: Grøset Trykk
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Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 2019

29

SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

Døpte
Sander Woll Brunes
Halvard Støylen Husabø
(døpt i Sykkylven kyrkje)
Josefine Rasch Ingebretsen
Mia Grønmo Kischel
(døpt i Spjærøy kirke)
Anna Hvidsten Krogstad
Eskil Moe Mæhlum
Live Gislerød Rydland

Døpte:
Dennis Bratlie
Bastian Mostue-Stordahl
Sophia Hagen Skavås
Daniel Witsøe
(døpt i Frogner kirke, Oslo)

Viet
Charlotte Louise Selberg
Bekken og Espen Nystad
Døde
Jan Brovold
Margit Gundersen
Gunvor Johnsen
Else Marie Solli
Turi Elin Sundstøl
Sylvia Christine Svensen
Ingrid Sørensen
Reidar Olaf Tutturen
Karen Dorthea Wold
Børge Østenå
August Aalde

Viet:
Hanne Mette Bergvik og
Tommy Haug
Døde
Arild Klemmetsen
Kjell Olsen
Liv Ågot Lie

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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(24t)

KONTAKT KIRKENE I ÅS –
Ås kirkekontor
Kontortid man-, tirs-, tors- og fredag kl. 9–15,
onsdag kl. 12–15. Tlf.: 64 96 23 40.
Nordby kirkekontor
Kontortid tirsdag og torsdag kl. 10–14.
Tlf.: 64 96 26 70.
E-post til menighetene
kroer.menighet@as.kommune.no
nordby.menighet@as.kommune.no
as.menighet@as.kommune.no
Ås kirkelige fellesråd
Tlf.: 64 96 23 30.
E-post: kirkevergen@as.kommune.no
Kirkeverge: Kristine Thorstvedt.
Tlf.: 64 96 23 31 / 986 09 010.
E-post: kristine.thorstvedt@as.kommune.no
Saksbehandler: Heidi Tomter Sire. Tlf.: 64 96 23 30
E-post: heidi.sire@as.kommune.no
Fellesrådets leder: Olav Aardalsbakke. Tlf.:
905 18 577. E-post: oaardals@online.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
Ansatte i menighetene
Saksbehandler: Toril Strand Klemp.
Tlf.: 64 96 23 40.
E-post: toril.klemp@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
Saksbehandler Nordby: Berit Eldor. E-post:
berit.eldor@as.kommune.no.
Sokneprest i Kroer, Nordby og Ås:
Jan Kay Krystad. Tlf.: 982 41 135.
E-post: jan.kay.krystad@as.kommune.no.
Spesialprest: Sigurd A. Bakke. Tlf.: 990 15 790.
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no.

www.kirken.no/as
Kapellan/ungdomsprest: Frøydis Haug. Tlf.:
64 96 26 72 / 957 42 875.
E-post: froydis.haug@as.kommune.no.
Kapellan: Ingrid Ulvestad Øygard. Tlf.: 959 19 318.
E-post: ingrid.oygard@as.kommune.no.
Kateket i Kroer og Ås: Jenny Marie Ågedal.
Tlf.: 64 96 23 44 / 404 20 902.
E-post: jenny.marie.agedal@as.kommune.no.
Kateket i Nordby: Timea Bakay Holby.
Tlf.: 64 96 26 74. / 909 39 054
E-post: timea.holby@as.kommune.no.
Kantor: Jostein Grolid. Tlf.: 412 87 055. E-post:
jostein.grolid@as.kommune.no.
Organist: Hilde Veidahl Wang. Tlf.: 996 94 012.
E-post: hilde.veidahl@as.kommune.no.
Organist: Anne Christine Pittet Grolid. Tlf.:
481 99 812. E-post: a-chrigr@getmail.no.
Kirketjenere: Daniel Hveding, Janne Birgitte
Ueland. Kirketjenerkontakt Nordby: Olav
Aardalsbakke.
Studentprest NMBU:
Sigurd A. Bakke. Tlf.: 67 23 01 39.
E-post: sigurd.a.bakke@nmbu.no.
Menighetsrådene
Kroer menighet: Menighetsrådets leder:
Svend-Kristian Martinsen. Tlf.: 920 55 159.
E-post: skmartinsen@gmail.com.
Nordby menighet: Menighetsrådets leder:
Olav Aardalsbakke. Tlf.: 905 18 577.
E-post: oaardals@online.no.
Ås menighet: Menighetsrådets leder:
Halvor Aarrestad. Tlf.: 918 29 961.
E-post: hala.hjemme@gmail.com.
Ås arbeidskirke
Drottveien 41, 1434 Ås.
Utleie: Linda Janson-Haddal. Tlf.: 64 96 23 47.
E-post: linda.janson-haddal@as.kommune.no.
Nordby menighetssenter
Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro. Utleie:
Olav Aardalsbakke. Tlf.: 905 18 577.
E-post: oaardals@online.no.
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VELKOMMEN TIL KIRKE
Lørdag 16. februar
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lysgudstjeneste.
17. februar, Såmannssøndag,
Matt 13, 24–30
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
Markering av Bibeldagen.
24. februar, Kristi forklarelsesdag,
Luk 9, 28–36
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
Torsdag 28. februar
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.
3. mars, Fastelavnssøndag, Luk 18, 31–34
Ås arbeidskirke kl. 11: Karnevals
gudstjeneste, 10-årsklubb.
Nordby kirke kl. 18: Karnevalsguds
tjeneste, 10-årsklubb.

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

6. mars, Askeonsdag, Mark 2, 18–20
Ås arbeidskirke kl. 19: Askeonsdags
gudstjeneste.

17. mars, 2. søndag i fastetiden,
Luk 13, 22–30
Ås kirke kl. 11: Jazzgudstjeneste som overføres i NRK P1 (radio). Se omtale s. 3.
Nordby kirke kl. 18: Ung messe.
Søndag 24. mars, Maria budskapsdag,
Luk 1, 39–45
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
Konfirmanter deltar.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste. Menig
hetens årsmøte i Kirkestua ca. kl. 12.30.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

trosopplæring i den norske kirke

Torsdag 28. mars
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.
31. mars, 3. søndag i fastetiden, Luk 22,
28–34
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. Translation
to English.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste. Menighetens årsmøte på Menighetssenteret ca.
kl. 12.30.

trosopplæring i den norske kirke

Lørdag 9. mars
Ås kirke kl. 13: Åpen dåpsgudstjeneste.
10. mars, 1. søndag i fastetiden,
Matt 26, 36–45
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
Menighetens årsmøte ca. kl. 12.30.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Lørdag 16. mars
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lysgudstjeneste.
Dette symbolet i gudstjenestelista
viser at arrangementet er en del av
trosopplæringen i menigheten.

7. april, 4. søndag i fastetiden, Joh 6,
24–36
Ås kirke kl. 11: Solidaritetsgudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Lørdag 13. april
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lysgudstjeneste.
14. april, Palmesøndag, Joh 12, 1–13
Ås arbeidskirke kl. 11: 6-årsklubb. Påskevandring.
Nordby kirke kl. 11: 6-årsklubb. Påskevandring.

trosopplæring i den norske kirke
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