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Prestens hjørne

Om framsida: Svein Rindal og Hanne-Marit Kjus Pettersen ønsker velkommen. Ås kirke vil også i sommer 
være åpen hver dag fra kl. 12 til kl. 18, fra 1. juli til og med 8. august. Les mer på s. 17. Foto: Erling Fløistad.

Åndens tidsalder?
Den hellige ånd er tradisjonelt forstått utfra 
hvilket kirkesamfunn man tilhører. For
skjellene kan være store:
• Ånden er knyttet til embetet og kirken, 

særlig i katolske og ortodokse kirker.
• Ånden knyttes til bibelordet – Evangeliet 

forkynt rett. Det er bibelordet som er 
førende. Evangeliet og Ånden knyttes 
sammen. Slik tenker man oftest i luther
ske og reformerte kirker.

• Ånden kjennes på erfaringene, med vekt 
på opplevelsene. Slik tenkes det ofte hos 
Pinsevenner og i mange frie kirker.

Bibelen har tradisjonelt vært en hellig skrift, 
Guds ord. Men mange leser i dag ikke 
lenger Bibelen. Bibelen har mistet mye av 
sin autoritet. Evangeliet om Jesu liv, lidelse 
og oppstandelse sees på som fortellinger. 
Respekten for kirken og kristne tradisjoner 
har blitt mindre. Ingen kan gi meg det rette 
svaret, hvis ikke jeg selv er enig.

Jesus sier at han sender Sannhetens Ånd. 
Dere kjenner den, sier Jesus, han blir hos 
dere og skal være i dere (Joh kapittel 14–16). 
Å være enhet med Faderen og Sønnen er 
Åndens egenart. Det å gi fellesskap er 
Åndens egenart. Åndens vesen er å gå opp i 
de andre. Slik er den et paradoks.

Ånd på gresk heter pnevma. Det betyr 
vind, luft, åndedrett. Vinden blåser dit den 
vil. Slik er Ånden. Den kan ikke fanges. 
Den hellige ånd har ikke ansikt. Åndedret
tet er kanskje det beste bildet på hva Ånden 
gjør. Uten at vi puster, har vi ikke liv. 

Vi er funksjonshemmede hvis vi ikke lar 
Ånden utføre sin livgivende gjerning. Uten 
den er Gud langt borte, Kristus en skikkelse 
fra fortiden, evangeliene gamle dokumenter 
og kirken bare en organisasjon.

Med Den hellige ånd står hele universet 
i oppstandelsens tegn. Herren er nærvæ
rende. Evangeliet er livets kilde. Menneske
lig aktivitet kan bli guddommelig arbeid. 
Ånden er smidig som luften og tilpasser seg 
den enkeltes kropp og personlighet. Den tar 
hensyn til den enkeltes kapasitet, og kan 
åpenbares som en storm, men også som et 
stille sus.

Ånden skal veilede oss til den fulle sann
het, sier Jesus i Joh 16,13. Han leder oss 
skritt for skritt, i vår egen takt, slik at vi 
ikke blir motløse. Med ømhet og ubegren
set tålmodighet fører den oss frem. Smidig
het gjør at han bor i hele verden og i hvert 
menneske som en hellig kraft. 

Ånden forhindrer at vi stivner. I dag får 
den et menneske til å tale, i morgen til å 
lytte. Å be kan helt enkelt være å puste 
inn Guds ånd. Gjennom åndedrettet blir vi 
gradvis klar over at det er Guds ånd vi tar 
imot. Ånden er alltid en gave som vi kan 
være åpne for og ta imot. Men vi kan ikke 
jakte på eller fange den. Den hellige ånd er 
talsmannen Gud sendte da Sønnen gikk til 
Faderen på Kristi himmelfartsdag. Disipl
ene ble ikke alene igjen som foreldreløse 
barn. Heller ikke i vårt århundre – Åndens 
tidsalder.

Sigurd A. Bakke,
spesialprest i Ås
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2. pinsedag på Oscarsborg
Borg bispedømme 50 år!
Velkommen til felles prostigudstjeneste 
2. pinsedag (10.06.) kl. 12 på Oscarsborg 
festning. I år blir dette Folloprostienes 
markering av Borg bispedømmes 50års
jubileum! Hva er vel mer naturlig enn at vi 
bruker Sindre Skeies syngespill «En borg av 
håp», skrevet nettopp til 2. pinsedagsguds
tjenesten på Oscarsborg for to år siden. I 
år har tittelen dobbel betydning! Biskop 
Atle Sommerfeldt blir dagens predikant. 
Til sammen blir vi ca. 100 medvirkende: 
kirkemusikere, prester og diakoner fra 
begge Folloprostiene. Ås kirkekor og Ås 
barne og ungdomskantori slår seg sam
men med kor og sangere fra nabomenig
hetene. Og selvsagt har vi med musikere og 
dansere fra ballettskolen i Ski. En av Sindre 
Skeies salmer vil bli tatt opp og lansert som 
«Månedens salme» for Borg bispedømme 
i august. 

Etter gudstjenesten dekker representant er 
fra Menighetsrådene opp til fest-kirkekaffe! 
Og det er muligheter for omvisning på 
borgen og tur rundt øya. Som vanlig blir 
det fint vær. 

Hege E. Fagermoen,
prosten i Søndre Follo

Andre pinsedag skal 
feires med sang og dans 
på Oscarsborg i år som i 
fjor. Etter gudstjenesten 
blir det omvisning på 
borgen for store og små. 
Foto: Erling Fløistad.
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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. 17.45 og 
18.30! Velkommen! 

Søndagsskolen
Siste samling i Søndagsskolen er under 
gudstjenesten i Ås arbeidskirke 16. juni 
kl. 11 mens de voksne hører på prekenen. 
Etterpå blir det grilling!

Påskevandring på Palmesøndag
Markering for 6-åringer
Torsdagen før palmehelgen var 15 flotte 
6åringer fra Kroer og Ås med på «En helt 
førsteklasses klubb» i Arbeidskirka. På 
samlingen fikk de høre en bibelfortelling, 
leke, lage noen ting, synge og spise kvelds
mat. På palmesøndag var barna med på 
Påskevandringsgudstjeneste med utdeling 
av 6-årsbok. Der fikk alle oppmøtte høre 
hele fortellingen fra palmesøndag og frem 
til 1. påskedag. Barna var med underveis. 
De fikk vifte med palmeblader (les: tuja-
greiner), studere bildene på påsketeppet 
vårt, smake på brød og druer, og pynte 
alteret med blomster. Takk til alle dere 
flotte 6-åringer for at dere deltok, og lykke 
til med skolestart til høsten!

1-2-3-Gudstjeneste
Søndag 28. april var det 123gudstjeneste i 
Arbeidskirken. Dette er en gudstjeneste der 
alle som blir 1, 2 eller 3 år i år var spesielt 
invitert. De ble bedt for ved navn og fikk en 
hilsen fra menigheten. Barnekoret Baluba 
gledet oss med sang og Thomas (hånd
dukken) kom frem etter hvert. Han fortalte 
en dramatisk historie om at Jesus snakket 
til vinden og bølgene og fikk dem til å bli 
stille midt i en storm. Selv hadde han aldri 
fått til noe så stort mirakel, og det var han 
glad for! Dukker er sjelden mirakelmenn. 
Arbeidskirken var fylt av mennesker i alle 
aldre. Gudstjenesten rommet både store og 
små.

Ingrid Ulvestad Øygard,
barne- og ungdomsprest i Ås og Kroer

Påskevandring på Palmesøndag, med mange 
6-åringer. Foto: Arve Skutlaberg.

Baluba-koret sang og sjarmerte under 1-2-3-guds-
tjenesten 28. april. Koret ledes av Ingvild Storvoll 
og Kari Klyve-Skaug, med Sindre Skeie og Emil 
Espe som musikere. Foto: Arve Skutlaberg.
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Konfirmasjon i Nordby, Kroer og Ås

Konfirmasjonsgudstjenester i høst
Her er en oversikt over konfirmasjonsguds-
tjenestene i høst. Konfirmantene presen
teres i nr. 4 av Menighetsbladet:
• Lørdag 31. august: Tre konfirmasjonsguds-

tjenester i Nordby kirke kl. 11, 13 og 15.
• Søndag 1. september: Konfirmasjons

gudstjeneste i Nordby kirke kl. 11.
• Lørdag 7. september: Tre konfirmasjons

gudstjenester i Ås kirke kl. 11, 13 og 15.
• Søndag 8. september: Konfirmasjons-

gudstjeneste i Kroer kirke kl. 11.
• Søndag 8. september: Konfirmasjons-

gudstjeneste i Ås kirke kl. 13.

Konfirmantleir for Nordby, Kroer og Ås
11.–15. august reiser konfirmantene i 
Nordby, Kroer og Ås på leir sammen, på 
Haugetun folkehøyskole i Greåker. Der 
skal vi ha undervisning, samtaler, leke, 
spise mat og ha det gøy. Vær gjerne med og 
be for konfirmantene og for leiren. 

Konfirmant 2020?
Velkommen til info-samlinger
Ungdommer i 2005kullet og foreldre invi
teres til to informasjonssamlinger fredag 

14. juni kl. 17.30. Ås og Kroer menigheter 
samles i Ås arbeidskirke, Nordby menighet 
samles i Nordby menighetssenter.

Konfirmasjonstiden i kirken er ikke 
bare for deg som tror. Å være konfirmant i 
kirken er like mye for deg som tviler eller 
bare er nysgjerrig. Du får mulighet til å 
forske på mange viktige spørsmål. Du får 
lære mer om Gud og deg selv. Vi snakker 
om livet – på godt og vondt. Du får vokse 
som menneske, uten krav om å prestere. Bli 
med på en spennende reise frem mot den 
høytidelige dagen!

Mange i 2005kullet har allerede mottatt 
en generell brosjyre om kirkelig konfirma
sjon som går ut til alle i bispedømmet. På  
samlingene her møter dere barne og ung
domsprest og representanter fra ungdoms
arbeidet i menighetene. Invitasjon til dette 
kommer i posten. 

Fra 20. mai kan ungdommer i 2005kullet 
melde seg på konfirmasjon i Kroer, Nordby 
og Ås via nettsiden vår www.kirken.no/as. 
Konfirmasjonstiden starter opp etter høst
ferien. Konfirmasjonsdatoene i 2020 er:
Nordby menighet: 5. og 6. september. Ås og 
Kroer menigheter: 12. og 13. september.

Ingrid Ulvestad Øygard,
barne- og ungdomsprest i Ås og Kroer.

Kristin Gulowsen, ungdomsprest i Nordby

12 Nordby-konfirmanter og 3 litt yngre unge deltok på pilegrimsvandring fra Årungen til Nordby kirke søndag 
28. april. Veldig bra oppslutning! Vikarprest Frøydis Haug hadde forberedt spennende poster underveis. 
Spørsmål om sommerfugler og trær måtte besvares, og teksten om Kjærlighetens vei ble lest opp, tett fulgt 
av kjærlighet på pinne! Vi samlet søppel for å markere at vi er en grønn menighet. Foto: Timea Bakay Holby.
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Det skjer i Kroer

Fredag 3. mai holdt Ås Barne og ungdoms
kantori og Vestby Barne og ungdomskor 
sommerkonsert i Kroer kirke. Fikk du ikke 
med deg denne konserten? Den gjentas i 
Såner kirke søndag 26. mai kl. 17.

Korene ga oss sanger fra Disney-filmene 
«Aladdin» og «Prinsen av Egypt». Maria 
Bergan og Anna Chen Lillemo spilte fra 
«Beauty and the Beast» på fløyte og piano. 
Små perler ble fremført på rekke og rad 
med ung stemmeprakt, spilleglede og 
sjarm, under trygg ledelse av kantorene 
Svein Hordnes (Vestby), Anne Christine 
Pittet Grolid (Kroer) og Jostein Grolid (Ås). 

Ås Barne- og ungdomskantori (i blå skjorter) og Vestby Barne- og ungdomskor under konserten. Anne Chris-
tine Pittet Grolid svinger taktstokken. Ved pianoet sitter Anna Chen Lillemo.

Benjamin Hovdenak som sangsolist i «Sommer, du 
har glemt meg?». 

Vi merket oss at stadig nye talenter 
dukker opp gjennom barnesanggruppene. 
Det er imponerende å se hvordan de utvik
ler seg til dugandes musikere. 

Da sommerkonserten var over, snødde 
det utenfor. Disney magic! Heldigvis er 
Kroerkirka godt innpakka for tida. Og det 
var kirkekafé i Kirkestua, med boller, saft, 
kaffe og kjeks.

Tekst og foto: Svend-Kristian Martinsen

Disney-konsert i Kroer; 26.05. gjentas den i Såner kirke

Maria Bergan tolket “Beauty and the Beast” på 
tverrfløyte.
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Syng Påske fylte kirken 2. påskedag

– Vi er svært fornøyde med Syng Påske-gudstjenesten 2. påskedag, sier leder av menighetsrådet Svend-Kris-
tian Martinsen til Menighetsbladet. – Det ble et fint samspill mellom AdHoc-koret, sangsolistene, musikerne, 
og prost Hege E. Fagermoen som leste påsketekstene. Foto: Bonsak Hammeraas. 

Ved inngangen til kirken spilte 
Christine Julia Lange vakkert og 
smektende på fiolin, med grønne 
Kroer-jorder og solblå vårkveld 
som bakgrunn. Foto: Svend-Kris-
tian Martinsen.

Michael Grolid hadde som vanlig med seg bratsjen på Syng Påske. 
De andre musikerne var Christine Julia Lange (fiolin og sang), 
Elisabet Voll Ådnøy (sang), Anna Chen Lillemo (fiolin og sang), 
Michael Heim (cello), Magnus Øyvind Lange (cello), Anne Chris-
tine Pittet Grolid (fløyte), Iva Eriksen (sang), Gro Elin Tutturen 
(sang), Geir Tutturen (bass), Tone Grindal (piano og sang) og 
Jostein Grolid (piano). Foto: Bonsak Hammeraas. 

Pilegrimsvandring i Kroer 26.05.
Søndag 26. mai er det Kroers tur til å legge 
ut på pilegrimsvandring. Planen er å starte 
fra Kroer kirke kl. 11. Målet er speiderhytta 
på Trampen der det blir en enkel guds

tjeneste kl. 12. Spreke KRIK-konfirmanter 
skal være med og hjelpe til! 

Ingrid Ulvestad Øygard,
barne- og ungdomsprest i Ås og Kroer
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Det skjer i Nordby menighet

Nordby Kid Sing på show
Lørdag 6. april deltok Nordby Kid Sing 
på KFUK–KFUMs første gjennomføring 
av «Kid Sing show». Over 200 barn fra 15 
ulike kor var samlet i Holmlia kirke. Der 
laget vi et stort felleskor og øvde inn tre nye 
sanger som ble framført i en storslått kon
sert. I tillegg lagde vi masker. Kirken var 
helt stappfull av folk, og stemningen fan
tastisk! Nordby Kid Sing imponerte stort 
med låten «Fly avsted» fra MGPjr i 2012. 
I tillegg var vi med på alle felleslåtene, 
sammen med de andre barnekorene. Vi i 
Nordby Kid Sing er alle enige om at dette 
arrangementet må bli en tradisjon for oss.

Julie Lillehaug Kaasa,
dirigent for Nordby Kid Sing

Nordby Kid Sing på scenen i Holmlia kirke. Foto: 
Thor Strange.

Håkon Moss Tøgard var med på årets påskevand-
ring og smakte på påskematen. Foto Timea Bakay 
Holby.

Påskevandring for 7 åringene
Det kom ni 7åringer da Nordby menighet 
arrangerte påskevandring torsdag 4. april. 
De fikk lære om påskens budskap og om de 
viktige merkedagene i påskeuken ved hjelp 
av et stort påsketeppe. Barna fulgte ivrige 
med og deltok i sangen «På Golgata stod 
et kors». Etterpå spiste vi påskemåltid med 

smaksprøver fra det jødiske påskemåltidet. 
Det var mye godt på bordet: matzabrød, taco 
av lammekjøtt, mursteins deig (mandler, 
honning og eple), frukt og nøtter fra Israel, 
egg, persille og bitre urter og druesaft. Vi 
avsluttet kvelden med påskeverksted.

Timea Bakay Holby,
kateket i Nordby

Vikarprest Frøydis Haug underviser 7-åringene om 
påskens budskap ved hjelp av det evige nettbrettet – 
flanellografen! Foto: Timea Bakay Holby.
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Babysang på Vinterbro
Nytt kurs starter torsdag 5. september
Nordby menighet har i vinter og vår hatt 
Babysangkurs på Nordby bibliotek i Vinter
brosenteret. Hele 26 deltakere har deltatt på 
to kurs! Babysangen går over 4 torsdager. 
Nytt kurs starter torsdag 5. september. Ta 
kontakt med kateket Timea Bakay Holby, 
epost: timea.holby@as.kommune.no, tlf.: 
909 39 054.

Nordby menighet

Kirkens bursdag for 
9-åringer 13.06.
Har du nettopp blitt 9 år? Eller kanskje du 
snart blir det? Det er artig med bursdag! 
Kirken vår har også bursdag. Det er Pinsen. 
Kirken er blitt ganske gammel nå, nesten 
2000 år, og det må feires! Velkommen til 
Kirkens bursdagsfest torsdag 13. juni kl.17–
19 på Nordby Menighetssenter. Det blir 
deilig bursdagsmat, kake og is, lek og sang, 
pinsefortelling med bilder og mye moro! 
Håper du kommer! Påmelding sendes til 
kateket Timea Bakay Holby, epost: 
timea.holby@as.kommune.no

Fra bursdagsfeiringen i fjor. Foto: Timea Bakay Holby.

Babysang på Nordby bibliotek. 

Blomsterfest i Nordby
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til vår 
tradisjonelle Blomsterfest søndag 26. mai 
kl. 11 i Nordby kirke. Det blir en spesiell 
familiegudstjeneste hvor Guds nydelige 
skaper verk er i fokus. Vi pynter kirken med 
blomster som vi får fra Melby gartneri. 
Nordby Kid Sing deltar. 6åringene er 
spesielt invitert og skal få utdelt boka «Tre i 
et tre». Vi inviterer også til kirkekaffe etter 
gudstjenesten.

Timea Bakay Holby,
kateket i Nordby

Kristin er tilbake 
Kristin Bremnes Gulowsen er tilbake 
som kapellan og ungdomsprest i Nordby 
menighet etter permisjon. Frå 1. november 
til 1. mai vikarierte Frøydis Haug i jobben. 
Ho held fram som prestevikar, no på Nesod
den og i Vestby. Arve Skutlaberg
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KRIK  
– Kristen Idrettskontakt
KRIK Ås er en forening for ungdom i 
alderen 13–19 år som liker å trene. KRIK 
Ås har som formål å bevare, inspirere og 
vinne idrettsfolk til kristent liv både i 
idrettslag og menighet. Samlingene denne 
våren har vært på Åsgård skole annen hver 
søndag kl. 19–21. Siste samlingen var 12. 
mai, men vi starter opp igjen etter sommer
ferien. 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 samlingene 
er idrettsleker, andakt, ballspill. Til høsten 
2019 er det mulig det blir bytte i både tid 
og sted for KRIKsamlingene, så følg med 
i neste menighetsblad eller på nettsidene til 
menighetene for oppdateringer. 

Volleyball på KRIK. Til høyre de to lederne: Knut Bjørn Stokke og Magnar Sundfør. Foto: Geir Krogh.

D41 Ås
Hver fredag kl. 19–22 samles ungdom
mer i Arbeidskirka. Det som tidligere var 
Ten Sing og Klubben er nå samlet under 
én enhet og ett navn: D41. Fortsatt er ung
domsarbeidet organisert i KFUKKFUM. 
På D41 driver vi med musikk, band og kor, 
og mange sosiale aktiviteter. D41 styres 
av ungdommer som har regelmessige sty
remøter for å planlegge aktivitetene. D41 er 
et rusfritt lavterskeltilbud til ungdommen i 
Ås. Et sted der alle er velkommen! 

På D41 har vi alltid tid til en lek i starten. Foto: 
Jens Rasmus Bjørnereim.
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D41 skal ha show 9. juni!
Søndag 9. juni kl. 18 skal ungdommene i 
D41 ha show i Ås arbeidskirke. Hele våren 
har ungdommene øvd og planlagt et show 
bestående av musikk, dans, drama og 
mye gøy! Hele helgen 7.–9. juni skal vi ha 
øvings helg. På søndagen braker det løs. 
Her håper vi at både foreldre, søsken, beste
foreldre og venner kommer. Og vi håper 
også at resten av menigheten har lyst til å 
komme og se hva ungdommene har brukt 
så mye tid og energi på. 

 

Mediegruppa og showegruppa samarbeider om 
filmproduksjon. Her er «Skravland», spilt av Theo, 
i gang med å introdusere første gjest for kvelden.

Lise Marit, Maria og Iva er i gang med å lage dans 
til showet.

Jens Rasmus før han fikk nye trommevisper.

Grillavslutning 14. juni
Fredag 14. juni kl. 19–22 blir det sommer
avslutning for ungdomsarbeidet, med grill
ing, kos og gudstjeneste i Arbeidskirka. Her 
er alle på D41 og KRIK spesielt invitert, 
men alle ungdommer som ønsker å komme, 
er velkomne. Vi kommer også til å invitere 
2005-kullet som er konfirmanter i 2020, til 
denne kvelden. 

Tekst og foto: Ingrid Ulvestad Øygard 
 og Janne Birgitte Ueland.
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Borg bispedømme runder 50

Kirken har hatt en sentral rolle i alle bygder 
og byer i Østfold og Akershus gjennom 
tusen år. Kirkebyggene, gudstjenestene og 
aktivitetene har gjennom historien vært 
livskraftige tegn på at i kirken er ingen 
alene. Slik er det fortsatt.

Tanken om et bispedømme i Smaalenene 
ble lansert allerede i 1840årene. Det davæ
rende Oslo bispedømme var stort, og bisko
pen hadde problemer med å ha et effektivt 
tilsyn med stiftet. I 1863 ble Hamar og 
Agder opprettet som bispeseter. I 1948 kom 
Tunsberg, og noen prøvde å legge Østfold 
dit. Men Oslofjorden er som kjent bred på 
de kanter!

Oslo bispedømme bestod da av Oslo, 
Akershus og Østfold. I 1966 oppnevnte 
departementet et utvalg som skulle vurdere 
stiftsgrensene. Resultatet ble forslag om et 
nytt bispedømme bestående av Østfold og 
Akershus, med unntak av Asker og Bærum. 
Det ble støttet av daværende Oslobiskop, 
Johannes Smemo, og Oslo bispedømmeråd.

Departementet la fram en odelstingspro
posisjon som passerte statsråd 1. mars 1968 
og ble vedtatt av Odelsting og Lagting i 
april–mai. Borg bispedømme ble opprettet 
ved lov av 10. mai 1968 og kongelig resolu
sjon av 10. januar 1969, med virkning fra 1. 
april 1969.

Per Lønning, domprosten i Bergen, 
hadde allerede 13. desember 1968 blitt 
utnevnt til biskop i det nye bispedøm
met. En viktig oppgave ble å skape «et 
nytt kirkelig og administrativt» sentrum i 
stiftsbyen Fredrikstad. Justering av prosti
grensene sto også høyt på agendaen. En ny 
Borgidentitet skulle skapes.

Borg bispedømme omfattet i 1969 
370 000 innbyggere, 50 prestegjeld og 100 
prester. Ved inngangen til jubileumsåret 

2019 var tallene 723 066 innbyggere, 
494 355 kirkemedlemmer, 109 sokn og 122 
presteårsverk.

Vi vil vise fram det fantastiske arbeidet 
som kirken driver i alle lokalsamfunn i 
bispedømmet vårt. Det blir markeringer 
både lokalt og i stiftsbyen Fredrikstad. 
Kirken skaper mer himmel på jord – i 
kremen av Viken!

Biskoper i Borg:
Per Lønning (1969–1976), Andreas Aarflot 
(1976–1977), Gunnar Lislerud (1977–1990), 
Even Fougner (1990–1998), Ole Christian 
M. Kvarme (1998–2005), Helga Haugland 
Byfuglien (2005–2012) og Atle Sommer
feldt (2012 –).

Bispedømmerådsledere i Borg:
Ragnvald Stene Johansen (1969–1970), 
Erland Asdahl (1970–1974), Liv Nord
haug (1974–1978), Finn Olav Myhre 
(1978–1982), Synnøve Sjølie (1986–1990), 
Nils Tore Andersen (1990–1996), Tor Nes 
(1996–1997), Magne Grønlien (1997–1998), 
Edvard Grimstad (1998 og 1999–2002), 
Alf Rolin (1998 og 2002–2003), Ole
Jakob Modalsli (2004–2006), Nina Lind 
(2006–2009), Bjørn Solberg (2010–2015) 
og KarinElin Berg (2016–).

Kilder: www.kirken.no/borgjubileum og Arne Bugge 
Amundsen (1994): «Borg bispedømme 25 år – et his-
torisk–kritisk skissebrett» i «Vår faste Borg – Borg 
bispedømme 25 år».
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Kirkegården – en ramme rundt kirken

Menighetsbladet har hatt befaring på 
kirkegården i Ås, og der treffer jeg raskt på 
Kåre Lauvli. Han har vært ansatt siden 17. 
april 1989, kan han fortelle, og med glimt i 
øyet legger han til at den datoen møtte han 
opp klokka 7. Så tidlig arbeidsstart er det 
vel ikke for kirkegårdsarbeidere nå til dags? 
Kåre har fått sin tredje kirkevergesjef nå, 
og på spørsmål om han har planlagt å gå 
over i pensjonistenes rekker, er svaret at han 
er innstilt på stå i jobben i 30 år til. Et slikt 
utsagn kan ikke tolkes på annen måte enn at 
han trives godt med både arbeidsoppgavene 
og kollegaene; han omtaler arbeidsplassen 
sin som «mitt andre hjem». – Nå i april og 

Kirkegårdsarbeider Kåre Lauvli har sørget for at stemorsblomstene var tidlig på plass rundt Navnet min-
nelund på kirkegården i Ås.

mai legger vi grunnlaget for at kirkegården 
skal framstå som velstelt og flott gjennom 
sommeren og høsten. Vi som jobber her, 
klipper graset regelmessig, planter så snart 
vi tror at nattekulda har sluppet taket, og 
holder orden på det som det skal holdes i 
orden. Legatgravene skal beplantes, mens 
Lionsklubbene har påtatt seg ansvaret for 
vanning og luking gjennom vekstsesongen. 
Kåre berømmer alle som steller sine private 
gravsteder. De gjør en fantastisk innsats. 
Han håper imidlertid at vår Herre blir litt 
mer raus med vann og nedbør i år, sammen
ligna med fjoråret. 

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

I forrige utgave av Menighetsbladet var 
det fyldig omtale av den nye kirkeklokka. 
Den gamle, støpt i Amsterdam i 1631, 
har havna på bakkeplan, men er fortsatt 
under tak. Om dette er et blivende sted 
for en ærverdig ‘kirkens tjener’, kan ikke 
Kåre Lauvli gi noe klart svar på.
 – Om den har slått sprekker, så er klokka 
allikevel et kirkehistorisk klenodium, sier 
en stolt kirkegårdsarbeider.
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Berit Eldor blir pensjonist
Berit har allerede fylt 70 år og gjort jobben 
sin – 25 år på kirkekontoret i Nordby.

Berit Eldor er fra Hobøl og flyttet til Ås i 
1970 da hun giftet seg med Åsgutten Jack 
Eldor. De fikk to døtre og har nå fire barne
barn. Familien bodde i Hogstvetveien, men 
for to år siden flyttet Berit og mannen til 
sentrum. Begge trives nå i blokkleilighet og 
med et og annet kafébesøk.

Da Berit begynte på kirkekontoret i 1994, 
var det med Sigurd A. Bakke og Hilde 
Veidahl Wang som kollegaer. Etterhvert 
ble staben utvidet med menighetssekretær, 
ungdomsprest og kateket. Berit har jobbet 
to dager i uka.

Hvilke arbeidsoppgaver har du som 
saksbehandler?

Som den eneste kontorfaglige ansatte har 
Berit ansvaret for å svare på telefoner og ta 
imot folk som kommer innom. – Dagene blir 
sjelden like, selv om det er rutine oppgaver i 
forbindelse med dåp, konfirmasjon, vielser 
og begravelser. Og på et lite kontor må man 
løse og utføre oppgaver av forskjellige slag. 
Da den elektroniske kirkeboken kom, ble 
det en omveltning fra å føre for hånd. I en 
periode var vi pålagt å føre på begge måter, 
men etterhvert ble arbeidet mye lettere.

Noe som har gjort inntrykk eller du 
husker spesielt?

– Ja, sier Berit, og ramser opp alle ung
domsprestene hun har jobbet sammen med! 
Jeg har «overlevd» fire og samarbeider nå 
med den femte, sier hun med et stort smil. 
Jeg har hatt god kontakt med alle. Vi har 
hatt gode samtaler. Av og til har jeg kan
skje vært en mammaperson. Det er trist 
når noen slutter, men julekortene blir tatt 
godt vare på! Spiserommet rommer mange 
gode minner. Gode samtaler, spøk og alvor, 
varme klemmer og av og til tårer. På veggen 
her henger en artikkel med overskriften: 
«Latter og tilgivelser er god medisin – også 
i kirken!»

– Lutherjubileet i 2017 var morsomt å 
delta i. Stabene i Ås oppførte et syngespill, 
med prost Hege og Jan Kay som fru og herr 
Martin Luther. De fleste i stabene deltok i 
forskjellige roller. Forestillingen ble frem
ført for inviterte skoleklasser. Slike tiltak 
gir fellesskap og skaper samhold.

Berit er imponert over hva «lille» Nordby 
menighet har fått til, spesielt ungdomsprest
stillingen, givertjenesten, kor og babysang.  
– Men Nordby er ikke så lite lenger. Menig
heten vokser raskt.

Folk sier jo at «Berit, hun er jo Nordby!»
– Jeg har trivdes veldig godt i jobben, så 

det er klart det blir vemodig å slutte. Jeg vil 
savne både mennesker og miljø, sier Berit. 
– Stor takk og hilsen til alle jeg har møtt og 
blitt kjent med disse 25 årene i Nordby, og 
til gode kollegaer! Berit blir litt fjern i blik
ket. – Jeg kommer nok til å savne det lille 
hjørne kontoret mitt, med utsikt til grønne 
bakker, dyr og den hvitmalte kirken. Men, 
det er ikke langt hit, og jeg kan veien.  

Berit Eldor på trappa til Nordby kirkekontor.

Berit Eldor ved kontorpulten på Nordby kirkekontor. 
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Ja, jeg er glad i Nordby, og har følt meg 
velkommen og hjemme her!

Planer framover som pensjonist?
Berit tror hun kanskje vil få god tid, men 

legger til at hun har hørt av tidligere kol
leger at det ikke er noe å bekymre seg for. 
Hun og Jack er glad i å være på hytta, så det 
kan bli flere turer dit. De fire barnebarna 
vil hun gjerne se oftere, og korsang vil hun 
fortsette med.

Tekst og foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen

Yaso distrikt i BenishangulGumuz 
regionen er det nyeste prosjektområdet i 
vårt misjonsprosjekt Green LiP. Selv om 
dette distriktet har vært preget av konf
likter og uroligheter, har prosjektet likevel 
begynt med mange spennende aktiviteter. 
Her har prosjektleder Yohannes Gemada 
blant annet startet kurs i birøkt, planting 
av trær og massemobilisering for bevaring 
av miljøet! Både kvinner og menn deltar i 
aktivitetene.
• Bønder får opplæring i hvordan man 

planter, høster og tilbereder grønnsaker 
og frukt. 

Glimt fra landsbyutvikling i Yaso

Kilde: www.nms.no/etiopia
De lokale bøndene i Yaso deltar i kursvirksomheten 

i regi av Green LiP. Foto: Yohannes Gemada.
Mangoplanter fraktes til stedet der de skal plantes 

• Mange hundre mangotrær er plantet. 
Frukten blir et viktig salgsprodukt. 

• Bananplanter klare til utplanting frak
tes på den tradisjonelle måten. Lokal
befolkningen deltar i alle aktiviteter og 
bidrar til transporten.

• Undervisning i oppretting av egen busi
ness for menn og kvinner er en viktig del 
av arbeidet i Yaso. 

• Kvinnene organiseres i låne og spar
egrupper for å forbedre egen familie
økonomi. Å kunne lage et budsjett er  
nødvendig kunnskap i et område der 
jordbruket skal gi økte inntekter til store 
familier!

Av Sylvi Haldorsen.  

Berit Eldor (i midten) under Luther-jubileet i Ås 
kirke høsten 2017, sammen med kollegaene Linda 
Janson-Haddal (t.v.) og Toril Strand Klemp fra Ås 
kirkekontor. Foto: Arve Skutlaberg.
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Vedsalg fra Ås arbeidskirke
Tørr og fin bjørkeved og furuved i 
60literssekker selges til inntekt for 
Arbeidskirken. Veden er hugget, kløvd og 
pakket på kirketomten. Dette er med andre 
ord ekte KIRKEVED!

Planen er å legge fram veden til salg på 
loppemarkedet i august, men allerede nå 
kan du sikre deg god ved til vinteren. Vi 
kjører veden hjem til deg, og vi bærer den 
helt inn i vedboden din.

Priser:
Bjørkeved i 60literssekker: kr 100.
Furuved i 60literssekker: kr 80.
Frakt innenfor Ås kommune: kr 100.

Obs! Dersom du tegner medlemskap i Ås 
arbeidskirkes venner, vil du få 25 % rabatt 
på veden.

Kontakt Linda JansonHaddal på Ås 
kirkekontor om vedbestilling og kirkevenn
medlemskap, tlf.: 64 96 23 47, epost: 
Linda.JansonHaddal@as.kommune.no.

Stiftelsen Ås arbeidskirke,
Erling Ulvik

Loppemarkedet åpner 
loppedøra
Årets loppemarked går av stabelen 30. og 
31. august. Vi ønsker oss mengder med 
brukbare og salgbare gjenstander: Møbler, 
bøker, kunst, kjøkkenutstyr, servise, ting 
og tang, leker, sportsutstyr, sykler, redskap, 
klær og sko med mer. Lopper som har 
kvalitet, for eksempel antikviteter, er alltid 
populære. 

Du kan levere lopper ved Ås arbeids
kirke hver eneste mandag mellom kl. 18 og 
19, unntatt 10. juni. Har du spørsmål om 
levering av lopper? Kontakt Erling Ulvik, 
tlf.: 476 80 033 eller Niels Thyge Nielsen, 
tlf.: 971 46 741.

Lars Syrstad,
loppegeneral

Loppemarked
rbeidskirkes

Niels Thyge Nielsen holder åpen loppedør. Foto: 
Erling Fløistad

Ved i lange baner ved Ås arbeidskirke. Foto: Erling 
Ulvik.
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Ås kirke vil også i sommer være åpen 
hele juli og litt ut i august. Kan du ta en 
økt som kirkevert?

Kirken skal være åpen hver dag fra kl. 12 
til kl. 18, fra 1. juli til og med 8. august, 
unntatt når det foregår kirkelige handlinger.

Menighetsrådet ønsker at Ås kirke fort
satt skal være en sommeråpen kirke, og at 
vi også har et tilbud om Veikirke i Follo. 
Utvalget for Åpen kirke sender derfor ut ny 
forespørsel om frivillige verter i ferietiden. 
Utvalget har fanget opp ønsker om at kirken 
bør være åpen litt utover i august, dette 
prøver vi å imøtekomme. Det avhenger 
selvfølgelig av om vi får tilstrekkelig med 
kirkeverter, men utvalget har tro på at det 
vil løse seg. Tidligere år har flere verter 
ønsket å ta flere vakter, så nå blir det anled
ning til det. Utvalget ønsker gamle og nye 
verter velkomne til en meningsfull som
mertjeneste!

Tilbudet om Åpen kirke blir annonsert i 
flere kanaler: på Kirkerådets nettsider, av 
Visit Follo og via sosiale medier. Vi har fått 
tillatelse fra Statens Vegvesen til skilting 
på begge sider av rundkjøringa i Meieri
krysset. Plakater henges opp der vi finner 
mulighet for det.

Medlemmene i utvalget deler på ansvaret 
med å åpne kirken på formiddagen og låse 
den om kvelden. Vi tilbyr en kopp kaffe/
te eller saft, og litt kjeks. Det er laget fine 
brosjyrer som besøkende kan se i eller ta 
med seg, og det er anledning til å tenne lys 
i lysgloben. På varme dager er kirken sval 
og behagelig, og på kjølige, regnfulle dager 
er den varm og god. Det er mange som 
ønsker en stille stund, og kirkerommet er 
velegnet til ettertanke i fred og ro. Faktisk 
er det mange som i tillegg setter pris på at 
toalettene er tilgjengelige!

Mange besøkende er interesserte i kirke
bygget som sådant, interiøret, inventaret, 
gamle klenodier osv. Kirkegårdene i Ås har 
ord på seg for å være velstelte og pene. Det 
setter man pris på. Det er fint å gå rundt på 
gravlunden, selv om man ikke har et ærend 
til en bestemt grav, men synes det gir ro 
eller er historisk interessant. Åsfolk som 
er innom gravlunden i løpet av sommeren, 
er spesielt velkomne en tur innom kirken 
også! Velkommen til Ås kirke – sommer
åpen Veikirke i Follo!

Utvalget for Åpen kirke,
Hanne-Marit Kjus Pettersen

Ås kirke – Åpen kirke / Veikirke i sommer også

Svein Rindal og Hanne-Marit Kjus Pettersen ønsker 
velkommen til Åpen kirke, både frivillige kirkeverter 
og besøkende. Utvalget for Åpen kirke består i 
tillegg av Astri Fyksen og Gerda Røed. Foto: Erling 
Fløistad.
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Er du kjent i Ås?
Fotografen klarte ikke å trekke til seg et 
stort antall svar på den siste stedsoppgaven. 
Det kan tyde på at ikke alle elevene på Ås 
videregående skole eller de mange ansatte 
der er ivrige lesere av Menighetsbladet, 
for bildet var derfra; tatt på Hogstvetveien. 
Om noen lurte på om det kunne være fra 
NMBUbyggeplassen, så var det altså ikke 
det!

To personer meldte seg på i superklassen 
for å løse oppgaven med solens gang og 
klokkeslettet på 8. mars. Det var Richard 
Johnson og Torstein Furnes. De hadde 
kommet fram til henholdsvis kl. 16.40 og 
kl. 16.30. Fotografens fotodatering angir 
kl. 17.04.20. Det er jo ikke helt samsvar 
mellom disse tidene, men både Torstein og 
Richard bør tildeles hver sin gullmedalje! 

Svar på forrige oppgave: Bildet er fra Ås vide-
regående skole, klokka var 17.04 da bildet ble tatt.  

Torstein skriver: «Jeg har benyttet hjem
mesiden http://www.suncalc.net for å finne 
ut hvor mye klokken var da bildet ble tatt. 
På den hjemmesiden kan man finne solens 
retning på ethvert tidspunkt fra en hvilken 
som helst posisjon i verden.»

Ny oppgave følger, med et tilleggsspørs
mål: Rett utenfor høyre bildekant ligger det 
et hus. Hvilken farge har det? 

Send svaret til as.menblad@online.no. 
Lykke til med ny stedsjakt!

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

Quiz
1.  Hvor mange dager etter Jesu oppstan

delse markerer vi 1. pinsedag?

2.  Hva het metodistpresten som grunnla 
pinsebevegelsen i Norge?

3.  Det er loppemarked i Arbeidskirken i 
august, men hvor mange arter lopper 
(insekter) har vi i Norge?

4.  Hvilken elv renner gjennom fire hoved
steder i Europa?

5.  Se spørsmål 4. Er Praha en av disse 
hovedstedene?

6.  Hva heter Sveriges største innsjø?

7.  I den sjøen er det mye av fisken som er 
Norges største rovfisk. Hva heter den?

8.  Hvilket insekt er skyld i flest dødsfall 
blant mennesker?

9.  Hvilket arrangement foregikk i Grieg
hallen  i 1986, Oslo Spektrum i 1996 og 
i Telenor Arena i 2010, alle i mai? 

10. Hva het Dum Dum Boysalbumet fra 
1989 som åpnet med låten «Boom, 
Boom»?

Quizmester: Atle Eikeland
Svarene finner du på side 21

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 
har møte på Ås menighetshus: 
• Søndag 26. mai kl. 18: Talar: Øystein 

Fagermoen.
• 2. pinsedag 10. juni kl. 18: Talar: Arne 

Jan Olsen.
• Søndag 18. august kl. 18: Talar: Rolf 

Kristian Skaar.
• Søndag 25. august kl. 18: Talar: Frode 

Granerud.
   Trygve Gjedrem

Kirkeskyss
Har du særlige vansker med å komme 
deg til kirke? Ring Diakoniutvalget på 
forhånd (tlf.: 950 04 667), innen fredag før 
den aktuelle søndagsgudstjenesten. Men: 
Kirkeskysstelefonen har pause i sommer
ferien, fra og med 17.06. til og med 11.08. 

Diakoniutvalget
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Sommer- og høstprogram i de aktive, 
selvstendige enhetene

Sommertur  
i Åpent hus til Urtegården 5. juni
Bussavgang presis kl. 10 fra Ås Menighets
hus, Johan K. Skanckes vei 7. Vi er tilbake 
innen kl. 16. Urtegården på Nordre Mørk i 
Hølen eies og drives av Gunvor Hovland, 
prest i Langhus, og Sissel Brandtzæg, lærer 
i Ås. Det er et sted for dyrking av Guds ord 
i harmonisk samliv med dyrking av urter 
og andre planter. Gunvor vil orientere om 
stedet, samle oss i andakt og servere dagens 
middag med kaffe. En svipptur via Son 
regner vi med som finale for dagen.

Vi må forhåndsbestille maten og bussen. 
Derfor trenger vi å vite hvor mange som 
skal delta. Meld deg på innen 29. mai til 
Terje Sørhaug (tlf.: 419 32 624) eller Runar 
Hansen (tlf.: 993 08 942). Pris: kr 300, som 
du betaler på bussen. 

Urtegården på Nordre Mørk i Hølen. Foto: Terje 
Sørhaug

Sommerfest i Åpent hus 24. juli
Åpent hus har sin tradisjonelle sommerfest 
i Menighetshuset 24. juli kl. 11–13. Det blir 
ord for dagen, og kjøkkenet byr på en lett 
sommermeny. Noe for alle og enhver som 
nyter sommeren i Ås.

Sesongåpning 21. august
Vi ønsker nye og tidligere deltagere velkom
men til høstsesongen i Åpent hus. Vi møtes 
hver onsdag kl. 11–13 i Menighetshuset bak 
gamle REMA 1000, Johan K. Skanckes vei 
7 i Ås sentrum. Det blir tid for prat, andakt, 
god mat og kulturelle innslag. Koordinator: 
Ingrid W. KragRønne, tlf.: 478 56 929.

Sesongåpning for Kirketreffene i 
Nordby 5. september
Velkommen til Kirketreff i Nordby hver 
annen torsdag kl. 12–13.30. Sang, musikk 
og andakt i kirken, og formiddagsmat på 
Menighetssenteret. Datoer i høstsemesteret: 
05.09., 19.09., 03.10., 17.10., 31.10., 14.11. og 
28.11. Koordinator AnneLise Røed, tlf.: 
951 02 080.

Tilbud om besøk
Besøkstjenesten i Ås gir tilbud om besøk 
året rundt. Kontakt leder Helge Skinnes, 
tlf.: 954 27 943.

Diakoniutvalget i Kroer, Nordby og Ås

Kjøkkenteam på Åpent hus’ sommerfest i fjor, f.v.: 
Solveig Grøndalen, Ingrid Holen, Esther Bue, Sonja 
Johnson og Lilly Selberg. Foto: Hanne-Marit Kjus 
Pettersen.
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Fasit til Quiz på side 19
1. 50. 2. Thomas Ball Barrat. 3. 55. 4. Donau. 
Den renner gjennom Wien, Bratislava, 
Budapest og Beograd. 5. Nei. Det er Vlatava 
(Moldau) som renner gjennom denne byen. 6. 
Vänern. 7. Gjedde. 8. Malariamygg. 9. Den 
internasjonale finalen i Melodi Grand Prix 
(Eurovision). 10. «Splitter pine».

Har du behov for Ledsagertjeneste? 
Koordinator: Gro M. Rønningen, tlf.: 971 
76 023.

Andakter på Moer sykehjem
Andaktene på Moer sykehjem fortsetter i 
sommer og til høsten. Dette er et samarbeid 
mellom prestene i Ås og frivillige hjelpere. 
Vi som hjelper til, får anledning til å treffe 
gode venner gjennom sommertiden. Koor
dinator Gro M. Rønningen, tlf.: 971 76 023.

Middager i Dr. Sødrings vei 8
Hver torsdag kl. 13 er frivillige med under 
middagsserveringa for beboerne i Dr. 
Sødrings vei 8/10. Siste gang før sommer
ferien: 20.06.. Oppstart i høst: 22.08. Koor
dinator: Tora Sellevold Roberts, tlf.: 414 46 
643.

Hyggekvelder i Dr. Sødrings vei 8 
Første hyggekveld til høsten blir 23.09. kl. 
18.00. Vel møtt til alle! Koordinator: Terje 
Sørhaug, tlf.: 41932624.

Terje Sørhaug,
leder i Diakoniutvalget

Ny diakonstilling på trappene 
Bispedømmerådet har tildelt friske midlar 
til fleire diakonstillingar i Borg. Ei av dei er 
tiltenkt Ås. Det vil seia at Borg står for 50 
% av lønnskostnadene (kr 200 000). I møtet 
9. april vedtok Ås menighetsråd å setja av 
kr 100 000 frå Diakonifondet i tillegg. Det 
vert arbeidd for å finansiera ei full stilling. 

– Bispedømmerådet har litt romslig pro
sentregning, seier prost Hege E. Fagermoen 
til Menighetsbladet. – 200 000 rekker ikke 
til en halv diakon. Det er nødvendig at 
menighetsrådene i både Nordby og Kroer 
blir med på finansieringa. 

– Det er ikke helt klart hvordan den nye 
diakonstillinga blir, og hvordan den skal 
inngå i kirkestaben i Ås fellesområde. Vi 
ser på ulike modeller, er meldinga frå kyr
kjeverje Kristine Thorstvedt. 

Frå før er prostidiakonstillinga plassert 
ved Ås kyrkjekontor. Atle Eikeland har 
heile prostiet som arbeidsfelt. Ei nye stilling 
vil styrkja det diakonale fagmiljøet.

Dei andre nye diakonstillingane Bispe
dømmerådet har løyvt midlar til, er til
tenkte Halden, Lørenskog, Enebakk (50%) 
og Dialogforum Østfold. Bakgrunnen er 
ei løyving i statsbudsjettet for 2019, totalt 
14 mill. kroner. Av desse har Borg fått 1,6 
mill. kroner. Kyrkjerådet vil at stillingane 
skal koma «der det bor mange mennesker». 
I føringane frå Bispedømmerådet er det lagt 
vekt på å styrkja arbeidet for unges opp
vekstvilkår, folkehelse og diakonalt sam
arbeid med andre livssynsorganisasjon ar 
(diapraksis). Noko er i alle fall på gang!

Arve Skutlaberg
Fra kirketreffet i Nordby torsdag 9. mai. Vi hadde 
besøk fra beboere på Moer. Mye god mat, og vi hyg-
get oss med sang og musikk. Foto: Anne-Lise Røed.

Tro og Lys Follo – et sted for deg
Siste Tro og Lyssamling før sommerferien 
blir lørdag 15. juni kl. 14 i Ås arbeidskirke.

For Tro og Lys Follo,
Marit Rauset
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DEN NORSKE KIRKE

Kunngjøring av valgform og 
godkjent valgliste
Ved valg til menighetsråd i Ås sokn er det én 
godkjent valgliste: Nominasjonskomiteens liste. 
Valget gjennomføres som flertallsvalg. 

Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge.

1. Ellen Ulvik Hansen, 1976
2. Jan Fredrik Holmqvist, 1953
3. Elin Finnseth Sæverås, 1962
4. Knut Olav Moen, 1981
5. Hilde Gillebo, 1956
6. Odd Henning Unhjem, 1986
7. Janne Birgitte Ueland, 1997
8. Elg Ola Nordrum, 1956
9. Arnt Øybekk, 1949
10. Jenny Marie Schea Langseter, 1986
11. Lise Marit Hustad, 1999
12. Stein Helge Kingsrød, 1977
13. Geir Waldeland, 1989
14. Bjarne Janson, 1953

Opplysninger om kirkevalget i soknet finner du på
www.kirken.no/as.

2019
Kirkevalget

DEN NORSKE KIRKE

Kunngjøring av valgform og 
godkjent valgliste
Ved valg til menighetsråd i Kroer sokn er det én 
godkjent valgliste: Nominasjonskomiteens liste. 
Valget gjennomføres som flertallsvalg. 

Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge.

1. Karin Marie McGregor, 1976
2. Svend Kristian Martinsen, 1946
3. Gro Elin Vinnes Tutturen, 1972
4. Inger-Lise Norseth Stubberud
5. Asbjørn Rønning, 1955
6. Eva Ulrika Cecilia Bergroth-Plur, 1968
7. Hans Gåvim Aschim, 1948
8. Gerd Mari Lye, 1948
9. Leif Inge Skagemo, 1978
10. Reidun Aalerud, 1934

Opplysninger om kirkevalget i soknet finner du på
www.kirken.no/as.

2019
Kirkevalget

Forhåndsstemming
Du kan forhåndsstemme til Kirkevalget 
fra og med 10. august til 6. september. 
Forhåndsstemming i annet sokn enn der 
man har stemmerett, må skje innen 2. 9. 

Valglokaler for forhåndsstemming er 
på Ås kirkekontor, Sagaveien 3, 1430 Ås, 
mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 9–15, 
onsdag kl. 12–15 og Ås kirke, Syverudveien 
11, søndag 25. august kl. 12–13.30 (etter 
gudstjenesten). Det vil også være mulig å 
forhåndsstemme andre steder, valgstyret 
kunngjør tid og sted i god tid før 10. august.

Alle stemmeberettigede får tilsendt 
valgkort med informasjon om tid og sted 
for valget, i god tid før 10. august. Ta med 
valgkort og ID til valglokalet.

Vi trenger valgfunksjonærer, både 
på valgdagene 8.–9.9. og under forhånds
stemminga. Kontakt meg, tlf.: 64 96 23 47, 
epost: linda.jansonhaddal@as.kommune.no.

Linda Janson-Haddal,
menighetskoordinator

Kunngjøring av valgform og godkjente 
valglister i Ås, Nordby og Kroer
Valglistene ved menighetsrådsvalgene i Ås 
og Kroer er nå klare. I Nordby er det behov 
for flere navn på lista, og fristen der er for
lenget til 5. juni (supplerende nominasjon). 
Det er én godkjent valgliste for hvert av 
menighetsrådene. Valgene gjennomføres 
som flertallsvalg. Kandidatene er oppført i 
prioritert rekkefølge. Fødselsåret er angitt 
for hver kandidat. Opplysninger om Kirk
evalget i ditt sokn finner du på www.kirken.
no/as:

Ås sokn
Nominasjonskomitéens liste:

1. Ellen Ulvik Hansen, 1976
2. Jan Fredrik Holmqvist, 1953
3. Elin Finnseth Sæverås, 1962
4. Knut Olav Moen, 1981
5. Hilde Gillebo, 1956
6. Odd Henning Unhjem, 1986
7. Janne Birgitte Ueland, 1997
8. Elg Ola Nordrum, 1956
9. Arnt Øybekk, 1949
10. Jenny Marie Schea Langseter, 1986
11. Lise Marit Hustad, 1999
12. Stein Helge Kingsrød, 1977
13. Geir Waldeland, 1989
14. Bjarne Janson, 1953

Kroer sokn
Nominasjonskomitéens liste:

1. Karin Marie McGregor, 1976
2. Svend Kristian Martinsen, 1946
3. Gro Elin Vinnes Tutturen, 1972
4. IngerLise Norseth Stubberud
5. Asbjørn Rønning, 1955
6. Eva Ulrika Cecilia BergrothPlur, 1968
7. Hans Gåvim Aschim, 1948
8. Gerd Mari Lye, 1948
9. Leif Inge Skagemo, 1978
10. Reidun Aalerud, 1934

Nordby sokn
Den godkjente valglista inneholder for få 
kandidater. Det kunngjøres derfor mulighet 
for supplerende nominasjon. Fem stem
meberettigede medlemmer i soknet kan gå 
sammen om å fremme tilleggskandidater til 
valglista. Frist: torsdag 5. juni kl. 12. Under
tegnede forslag leveres til menighetsrådet / 
Nordby kirkekontor. 

Nominasjonskomitéens liste:
1. Olav Aardalsbakke, 1944
2. Torbjørg Refsnes Jørgensen, 1952
3. Arve FløystadThorsen, 1970
4. Bente Haukalid Jønvik, 1953
5. Tom Møller, 1953
6. Sissel Beate Samuelsen, 1968
7. Randi Røyrvik Sandsmark, 1973
8. Kåre Lauvli, 1953
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Min generasjon er vokst opp i skyggen av 
kunnskapen om global oppvarming. Første 
gang jeg hørte ordet «drivhuseffekt», var i 
undervisningen på barneskolen.

Jeg kan ikke være den eneste som har fått 
livet preget av skiftende nivåer av frykt og 
bekymring for denne dystre kunnskapen. 
Mange av oss har nok følt oss ensomme i 
vår uro. Noen folkebevegelse for å få bukt 
med den globale oppvarmingen har vi 
verken sett eller våget å håpe på.

En fredag i fjor høst valgte den svenske 
15åringen Greta Thunberg å holde seg 
borte fra skolen. I stedet tok hun med seg 
en plakat med «Skolstrejk för klimatet» og 
tilbrakte skoledagen utenfor Riksdagen. 
Det har hun gjort hver fredag siden da.

Thunbergs skolestreik for klimaet 
begynte etter den katastrofale tørkesom
meren 2018. Bønder over hele Nord
Europa sliter med ettervirkningene. Mid
delhavstemperaturer i badevannet langs 
norskekysten var deilig isolert sett, men 
samtidig enda et symptom på en utvikling 
som går i gal retning.

Men så var det Greta Thunberg – 
aksjonsformen hun valgte, den konsekvente 
tenkningen hennes og den slående formule
ringsevnen. Mennesker lot seg inspirere. I 
tiden etter er hennes ensomme protest blitt 
en folkebevegelse. Millioner av unge men
nesker, helt ned i barneskolealder, har tatt 
til gatene. De krever en klimapolitikk som 
kan gi tro på fremtiden.

Fredag 22. mars var det nasjonal skole
streik for klimaet i Norge. Min eldste sønn 
og noen venner i syvende klasse ønsket å 
være med. Jeg tilbød å følge dem til Stor
tinget, og litt før klokken ti stod jeg på per
rongen på Nationaltheatret og ventet.

Idet toget stoppet og dørene åpnet seg, 
opplevde jeg for første gang i livet at jeg 
ikke var en av få. Med all min uro og fortvi
lelse var jeg brått en del av noe større – en 

verdensomspennende bevegelse, også her, i 
byen som jeg vokste opp i. For ut fra dette 
ganske ordinære toget, på en ganske vanlig 
fredag i Oslo sentrum, kom en nesten ende
løs strøm av barn og ungdommer. Noen bar 
plakater. Noen ropte allerede slagordene 
som snart skulle runge foran Stortinget. 
Mange hadde glød i ansiktet.

Så gikk vi opp og ut i byen, og der kom 
enda flere barn gående fra alle kanter. Synet 
som møtte oss da vi nærmet oss Stortinget, 
var overveldende: En enorm folkemengde, 
tusenvis av barn og unge fylte hver kvadrat
meter av og langt ut over Eidsvolls plass.

Kreativitet, lekenhet og engasjement 
kom til syne overalt, gjennom plakater, 
kamprop og kostymer.

– Hva vi vil ha? ble det ropt fra scenen, 
og ti tusen unge svarte: – Klimahandling!

– Når vil vi ha det? – Nå! ropte alle.
Og et sted midt i folkehavet løftet noen en 
grønn plakat med forseggjort skrift: «Jorda 
er den eneste planeten med sjokolade.»

Noen uker senere spør jeg Jakob (12) om 
hva han tenker om å ha vært med på kli
mastreik. – Det var viktig, sier han.

– Tror du det kommer til å bli noe forand
ring? – Jeg håper på det, svarer han.

– Vi vil ikke måles på hvor mange som 
deltar, har Greta Thunberg sagt. – Det 
eneste vi vil måles på, er om kurven for 
klimautslipp går nedover. Det er det som er 
denne bevegelsens mål.

Fredag 24. mai arrangeres det global 
skolestreik for klimaet igjen. Siden sist har 
FNs rapport om naturmangfold kommet. 
Uroen for jordklodens tilstand er ikke blitt 
mindre. Men nå spirer også håpet.

Tekst og foto: Sindre Skeie

Grønn spalte
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Barokk-konsert 
Follo Sinfonietta inviterer til Barokkkon
sert i Ås kirke søndag 2. juni kl. 18. Da får du 
høre musikk av Antonio Vivaldi og Johann 
Sebastian Bach. Follo Sinfonietta ledes av 
Nils Thore Røsth. Vi skal fremføre Bachs 
«Brandenburgerkonsert nr. 3 i Gdur» og 
«Orkestersuite nr. 3 i Ddur». Den siste 
inneholder den velkjente andresatsen ‘Air 
på gstrengen’. Vår dirigent har gått tilbake 
til Bachs originalmanuskript og oppdaget 
nye detaljer som presenteres på konserten.

Åskantor Jostein Grolid og Nils Thore 
Røsth er solister i Vivaldis «Konsert for 
orgel og fiolin i F-dur (RV 542)». Røsth er 
også solist sammen med Sverre Holtskog 
i «Konsert for fiolin og cello i B-dur (RV 
547)» av samme komponist. I tillegg til 
vanlige strykeinstrumenter får vi også høre 
en stor lutt (teorbe), spilt av Vegard Lund. 
Velkommen til en sommerlig musikk
kveld! Billetter ved inngangen: kr 200. 
Studenter/ungdom kr 100. Barn går gratis. 
Konserten støttes av Ås kommune.

Michael Heim,
styremedlem i Follo Sinfonietta

Nils Thore Røsth på fiolin som solist og leder for 
Follo Sinfonietta. Foto: Bengt Røsth.

Ensemble Wirakocha: 
LØVETANNEN
Konsert i Ås kirke fredag 7. juni kl. 19
Ensemble Wirakocha spiller latinameri
kansk barokkmusikk, skrevet på 1600 og 
tidlig 1700-tall i Mexico, Peru, Bolivia, 
m.fl. Repertoaret er i europeisk barokkstil, 
men sterkt preget av afrikanske og urameri
kanske musikktradisjoner og språk.

LØVETANNEN er kjent for sin spesi
elle evne til å komme seg opp og fram mot 
lyset gjennom mange hindringer. Amerika 
hadde på denne tiden blitt en unik og frodig 
kulturell smeltedigel, men også et sted 
for systematisk undertrykkelse og men
neskelig fremmedgjøring. Løvetannen blir 
derfor et sterkt og inspirerende symbol for 
budskapet vi mener denne musikken bærer 
med seg: at mennesker selv i de vanskelig
ste situasjoner, har evnen til å skape noe 
vakkert sammen.

Ensemblet besøkte Ås 13. januar i år. I 
juni kommer Wirakocha tilbake med det 
beste av sitt repertoar, sammen med et helt 
nytt program som denne gangen åpnes 
blant annet for den portugisiske delen av 
denne historien, for levende tradisjoner, for 
dans og ikke minst for den første operaen 
skrevet i Latinamerika: La púrpura de la 
Rosa.

Billetter (kr 200/100) kjøpes ved døren 
eller på forhånd via Hoopla.no. NB! Fami
liepris maks. kr 350. Barn under 10 år 
kommer inn gratis.

Ensemble Wirakocha,
Adrian Lara

Ensemble Wirakocha. Foto: Fredrik Blikeng.
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Dimitris Kostopoulos med 
klaveraften i Ås kirke
Søndag 16. juni kl. 19 kan du oppleve den 
klassiske pianisten Dimitris Kostopoulos i 
Ås kirke. Han vil fremføre et virtuost og 
krevende program med verker av de store 
komponistene Schubert, Grieg og Liszt. 
Dette er en mulighet til å høre følelsesladet, 
lidenskapelig, dramatisk, lystig og vakker 
klavermusikk tolket av en av Norges frem
ste pianister. 

Dimitris Kostopoulos har sin utdanning 
fra Barratt Dues Musikkinstitutt og Norges 
Musikkhøgskole. Han har vunnet flere 
internasjonale priser, hatt solistoppdrag i 
inn og utland. Han er ansatt ved MiNen
semblet i Nordland. Konserten er støttet 
av Fond For Utøvende Kunstnere og Creos 
vederlagsfond. Billetter: kr 200, studenter/
honnør kr 150, barn t.o.m. 12 år går gratis.

Jostein Grolid,
kantor i Ås

Dimitris Kostopoulos. Foto: CF-Wesenberg

Konsert med kulturskolen
Den 15. juni kl. 15.15 holder Kulturskolens 
Fordypningsgruppe konsert i Ås kirke. 
Denne gruppen består av flotte og enga-
sjerte musikanter som gjennom dette året 
har deltatt på ulike prosjekter i kultur skolens 
regi. Konserten markerer avslutning en på 
musikkskoleåret. Vi får høre verker for fio
lin, orgel, cello, trombone, gitar, saksofon, 
piano og sang.

Velkommen til konsert!
Kulturskolen i Ås,

Kari Solheim

Siste møte for sesongen i Ås kirkeakademi var viet 
Alf Kjetil Walgermo og hans bok «Røff guide til 
Bibelen». Pluss bokbunken på bordet! Det var tilløp 
til stolmangel i Kinovestibylen. Her er forfatteren 
sammen med akademileder Solveig E. Nielsen (i 
midten) og styremedlem Per Kristian Aschim (t.h.). 
Foto: Arve Skutlaberg.

Ås kirkeakademi med ekstra 
arrangement i mai
Søndag 26. mai kl. 17 vises «Lykkelige Laz
zaro» på Ås kinoteater. Ås kirkeakademi 
stiller seg bak visningen som også vil ha 
en innledning. Filmen vant «Faith in Film
prisen 2019» under filmfestivalen i Tromsø, 
en pris opprettet av Norske kirkeakademier, 
Tromsø kirkeakademi og KULT – senter 
for kirke, kunst og kultur. «Lykkelige Laz
zaro» er regissert av Alice Rohwacher og 
vant prisen for beste manus under filmfes
tivalen i Cannes. Visningen er et samarbeid 
mellom Kirkeakademiet og Ås kino.

Ås kirkeakademis høstprogram 2019:
• 24. september: Une Bratberg, om høyre

dreining og usunn nasjonalisme.
• 22. oktober: Kristin Bliksrud Aavitsland,  

«Den hellige byen – bilder av Jerusalem i 
1000 års nordisk kulturhistorie».

• 19. november: Merete Thomassen, med 
utgangspunkt i hennes bok «Gud til 
hverdags»

Alle møter starter kl. 19.30 og avholdes i Ås 
kulturhus.

Solveig E. Nielsen,
leder Ås kirkeakademi
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Service-sidene (forslag, 3 linjer): 

FRISØRER - DAME/HERRE 

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

Rubrikkannonse: 

Mal:  

Rådhusplassen 29 (Ås kvartal) 
Telefon: 64 94 42 00 
www.galleriet-frisor.no 

Her klipper vi både         
damer og menn i alle aldre!

Ignatiansk retreat 
I sommer kan du være med på Ignatiansk 
taus retreat på Sandom retreatsenter i Lom, 
30. juni til 7. juli. Her får du mulighet til 
dager med ro, uten hverdagens krav, ansvar 
og mediestrøm. Forholdet til Gud står i sen
trum. Når vi oppsøker stillheten gjennom 
vandring i naturen, bønn og ettertanke, kan 
Gud åpne dører, innover til seg og innover 
i vårt eget liv. Vi tilbyr individuell åndelig 
veiledning. 

Deltakerne tilbringer det meste av dagen 
i taushet. Det er lagt opp til en daglig sam
tale som bygger på ignatiansk veilednings
tradisjon. Selv om man er stille, blir man 
en del av fellesskapet under måltider, daglig 
gudstjeneste og stille nærvær. Dagspro
grammet danner en enkel ramme som byr 
på stor grad av frihet, tilpasset den enkeltes 
behov. 

Ledere og veiledere er spesialprest 
Sigurd A. Bakke, Anna Magni Larsen og 
AnneKarin Apalseth. De to sistnevnte er 
ansatt ved Sandom. Alle tre har utdanning 
og lang erfaring innen ignatiansk og ånde
lig veiledning. 

Senteret i Lom gir også gode muligheter 
til turer i friluft. Ønsker du å gå i fjellet, anbe
faler vi å komme med bil. Mer informasjon 
får du hos Sigurd A. Bakke, tlf.: 990 15 790, 
epost: Sigurd.Bakke@as.kommune.no 
og på nettet: www.sandom.no. Påmelding 
via nettsidene.

Sigurd A. Bakke,
spesialprest i Ås

Kirkens Nødhjelps 
Fasteaksjon i Ås-menighetene
9. april samlet 218 bøssebærere fra 
menighetene i Ås kommune inn kr 194 120 
til Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon. Dette 
fine resultatet summerer opp det som ble 
gitt på telefon, Vipps, kirkeofringer og 
bøsseinnsamlinger i Ås, Nordby og Kroer. 
Pengene holder til rent vann i et livsløp for 
971 mennesker i landsbyer og flyktninge
leirer. Fordelt på menighetene:

Kroer: kr   30 206 
Nordby: kr   26 072 
Ås:  kr 137 842

Ås menighet plasserer seg som nr. 10 på 
innsamlet beløp, blant alle landets menig
heter som deltok i årets Fasteaksjon. Takk 
til alle bøssebærere, sjåfører, hjelpere og 
tilretteleggere. Takk til alle givere. I snitt 
ga hver Åsinnbygger kr 13,25. Stor giver
glede! På landsplan ble det samlet inn ca. 
28,5 mill. kroner: rent vann til 142 763 
mennesker.

Solveig E. Nielsen,
innsamlingsleder

Vårdugnader i Ås arbeidskirke
Bli med på vårdugnad i Arbeidskirken 
lørdag 25. mai kl. 10–15.
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Solitun seniorpensjonat i Moss har nå ledige 
 l   eiligheter. 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  l eiligheter 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

EN GOD MÅTE Å BO PÅ

Tannlege 
Anne Torhild Hovda

Yamahabygget, Vinterbro
Telefon: 64 94 22 00/96 01 00 38

post@tannlegevinterbro.no
www.tannlegevinterbro.no

post@tannlegevinterbro.no
www.tannlegevinterbro.no

VINTERBRO TANNLEGEKONTOR
Velkommen som pasient

Er føttene klare for sommer og sandaler? Vi behandler alle typer 
føtter. Ledig kapasitet. Kveldsåpent flere dager.

Gavekort i alle prisklasser, til de som har alt annet de trenger.

FotterapiKlinikken i Moerveien 5 i Ås.
Ring Guro: 64 86 66 99 / 924 04 049.

Øystein Johnsons bøker til salgs:
 Samfunnet med Jesus – for deg? Gratis! 204 sider. 

Øyeåpner inn i – og ut av Jehovas vitners trosunivers.
 Jesus Er Gud. kr 70. 120 sider. Bibelsk begrunnelse for 

at mannen Jesus faktisk er Gud.
 Guds hjertes tanke. 435 sider. Pris. Fra 130 til 270. 

Omfattende trosforsvar, med temaer som Gud, hvem? 
Hans navn? Hans viljer? Ateisme, evolusjon, deisme. 
Islam, jødedom, sikhisme, snille gener, katolisisme, 
frimureri, endetiden: Jesu gjenkomst – tusenårsriket 
er nå! 

Ta kontakt via epost: johnsonforlag@gmail.com 
www.johnsonforlag.no.
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Servicesidene
Brann/større ulykker   110
Politi   112
Follo politistasjon   64 99 30 00 
Ambulanse   113
Legevakt    64 87 19 30
Follo politidistrikt    64 85 16 00
Kirkens SOS i Borg     69 36 87 50
Krise og incestsenteret i Follo    64 97 23 00
Follo Taxi    06485
Ås kommune, servicetorget    64 96 20 00
Kirkekontoret i Ås    64 96 23 40
Kirkekontoret i Nordby  64 96 26 70
Kirkevergen i Ås    64 96 23 30

BIBLIOTEK
Besøk Ås bibliotek og Nordby 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

Ås Blomster
Moerveien 6                                      64 94 12 36

FRISØRER - DAME/HERRE

Galleriet Frisør
Ås kvartal, Rådhusplassen 29
www.gallerietfrisor.no    64 94 42 00

HELSE OG VELVÆRE

Salong 9, Brekkeveien 5     64 94 04 13
Fotpleie, ansiktsbehandlinger, manikyr, voksing, 
massasje og akrylnegler. www.salong9.no 

FotterapiKlinikken i Ås sentrum
Moerveien 5 64 86 66 99 / 924 04 049.
Autoriserte fotterapeuter behandler alle typer føtter!

HÅNDVERKERE

Ås Elektriske
Myrveien 4    64 94 10 65
Alt i elektriske installasjoner

Ås Glassmesterforretning A/S
Johan K. Skanckes vei 2     64 94 04 10
Bygg – bil – blyglass – speil – persienner og markiser

KONSULENTER

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! Epost: 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    64 94 04 67
Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B    64 94 00 07

TANNLEGER

Tannlege Ingeborg Bihaug og tannpleier 
Hilde Skjeseth, Brekkeveien 18 64 94 10 48 

(kveldsåpent mandager) 

Tannlegene Høyvik 
Skoleveien 2   64 94 09 51
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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, epost: 
oaardals@online.no.

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

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

Trenger du å leie dåpskjole?
Ås kirkekontor har en dåpskjole til utleie.  
Vi tar kr 200 i leie. Ring eller kom innom 
i Sagaveien 3 i Ås sentrum.   Tlf.: 64 96 23 40

Annonsér i Menighetsbladet
Redaksjonen takker alle annonsører 
som støtter bladet. Menighetsbladet 
kommer ut 6 ganger i året. Vi tilbyr både 
rubrikkannonser og plass på service-
sidene. Bladet egner seg meget godt til 
markedsføring knyttet til høytider og 
kirke lige handlinger. 

Kontakt oss på: as.menblad@online.no 
eller Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577.

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste 
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Erling Fløistad, Svend-Kristian 
Martinsen, Arve Skutlaberg, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke, Halvor Aarrestad, Hanne-
Marit Kjus Pettersen. Korrektur for dette nummeret: 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 
AS. Leveringsfrist neste nummer: 6. august 2019.

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

Ledige stillinger i Ås

Kirketjenere og klokkere

Ås menighet trenger to kirketjenere (til 
Arbeidskirka) og tre klokkere (begge kirk
ene), i tillegg til dem vi har fra før! 

Interesserte kan melde seg til Linda 
JansonHaddal, tlf.: 64 96 23 47, epost: 
Linda.JansonHaddal@as.kommune.no.

2 bladbudruter i Menighetsbladet

 Kvestadveien – Smebølveien (Ås). 
 Nederste del av Askehaugveien og 

Nessetveien – Nesset Terrasse (Nordby). 
Kontakt: Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577, 
epost: oaardals@online.no.
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SLEKTERS GANG
ÅS

Døpte
Max Andersen
Stine Elisabeth Rieder Afseth
Ingrid Nesbø Bjørnødegård
Mia Nathalie Vøllestad  

Pettersen
Bahli Wessal

Døde
Willy Thorleif Bråthen
Ketil Gravir
Hans Øvergård Grindal
Aud Elisabeth Holtestaul
HansOlai Lund
Brita Monsen
Jan Kristian Nielsen
Arnor Njøs
Kjell Olsen
Eva Marie Eldorhagen 

Revhaug
Eva Olaug Samset
Gerd Sjøflot
Brita Føleide Øydvin

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no

NORDBY

Døpte
Noah Behrens
Eric Aanonsen Edvardsen 

(døpt i Rygge kirke)
Hugo Jæger Gulowsen
Alexander Holseth
Emilie Nordahl Jensen  

(døpt i Grefsen kirke)
Emma Sofie Lauritzen
Otilie Marie Lauritzen
William Balder Lauritzen
Elias Fjeld Wetlesen
Orlando Langengen  

Williamsen

Døde
Arne Haldor Bergvik
Arnt Olav Kvæstad
Vibeke Torgersen
Marit Amalie Weydahl

KROER

Døpte
LivNeah Rendalsvik Dyrkorn

1993

Garder

Vestby
BEGRAVELSESBYRÅ

Telefon: 64 95 16 65 – hele døgnet

www.bgr.no

Vestby og Ås

Ski - Kolbotn - Askim
Nesodden - Ås
64 91 49 00  (24t)

jolstad.no
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  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.

Kapellan/ungdomsprest: Kristin Bremnes  
Gulowsen. Tlf.: 64 96 26 72 / 466 33 335. 
E-post: kristin.gulowsen@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. 

www.kirken.no/as
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Søndag 21. juli, Aposteldagen, Mark 3, 13–19
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

Søndag 28. juli, 7. søndag i treenighets-
tiden, Mark 5, 25–34

Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

Søndag 4. august, 8. søndag i treenig-
hetstiden, Mark 12, 28–34

Kroer kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

Søndag 11. august, 9. søndag i treenig-
hetstiden, Luk 6, 36–42

Ås kirke kl. 11: Fellesgudstj., velkomst for 
nye studenter. Translation into English.

Søndag 18. august, 10. søndag i treenig-
hetstiden, Mark 11, 25–26

Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste

Søndag 25. august, 11. søndag i treenig-
hetstiden, Joh 8, 31–36

Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. Eng. transl.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Torsdag 29. august 
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.

Lørdag 31. august
Nordby kirke kl. 11, 13 og 15: Konfirma sjon.

Søndag 1. september, 12. søndag i tre-
enighetstiden, Joh 4, 27–30, 39–43

Ås arbeidskirke kl. 13: Ryddegudstjeneste 
etter Loppemarkedet.

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

Lørdag 7. september
Ås kirke kl. 11, 13 og 15: Tre konfirmasjoner.

Søndag 8. september
Ås kirke kl. 13:  Konfirmasjon.
Kroer kirke kl. 11::  Konfirmasjon.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

VELKOMMEN TIL KIRKE
Søndag 26. mai, 6. søn. i påsket., Matt 6, 7–13
Kroer kirke kl. 11: Pilegrimsvandring med 

gudstjeneste på Trampen. Se s. 7.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste med 

Blomsterfest. 6åringer er spesielt invi
terte og får boka «Tre i et tre». Se s. 9. 

Tor. 30. mai, Kristi Himmelfart., Joh 17, 1–5
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

Søndag 2. juni, søn. før pinse, Joh 16, 12–15
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Søndag 9. juni, Pinsedag, Joh 14, 23–29
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. Eng. translation.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Man. 10. juni, 2. pinsedag, Joh 7, 37–39
Oscarsborg festning kl. 12: Prostiguds

tjeneste. Borg bispedømme 50 år, se s. 3. 

Lørdag 15. juni
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lysgudstj.

Søndag 16. juni, treenighetssøndag, 
 Luk 24, 45–48

Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstj. Sønd.skole.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste. 

Søndag 23. juni, 2. søndag i treenighet, 
St. Hans-aften, Joh 3, 1–13

Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

Søndag 30. juni, 3. søndag i treenighet, 
Mark 10, 13–16

Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

Søndag 7. juli, 4. søn. i treen., Matt 9, 35–38
Kroer kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

Søndag 14. juli, 5. søndag i treenighets-
tiden, Matt 18, 12–18

Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.


