Nr. 4 23. august – 10. oktober 2019

s rbeidskirke

Loppemarked
Drottveien 41, ved Rustad skole

Fredag 30. august kl. 15–19
Lørdag 31. august kl. 10–15
• Velsortert utvalg av klær, sko, møbler, bøker, kunst,
leker, sport, elektrisk, kjøkken, ting og tang
• Stort utvalg brukte sykler
• Auksjon lørdag kl. 12
• Kafé med kaker, vafler, kaffe, pølser og brus
• Mottak av sorterte lopper ved Ås arbeidskirke fra
mandag 26.8. til onsdag 28.8., kl. 18–20



• Vi tar betalingskort og VIPPS

Arr.: Ås menighet og Stiftelsen Ås arbeidskirke

www.kirken.no/as

74. årgang

Prestens hjørne

Under tårnagentgudstjenesten søndag 5. mai var det også dåp. Dåpsfamilien
bor i Oslo, men kommer til Ås for kirkelige familieseremonier. F.v.: sokneprest Jan Kay Krystad, Marita Vøllestad Pettersen med dåpsbarnet Mia
Nathalie, Thomas Pettersen og storesøskene Isabell og Oliver. Foto: HanneMarit Kjus Pettersen.

Åpen dåp i Ås i høst
Kirken i Ås fortsetter med å gi mulighet til
dåp utenom de faste søndagsgudstjenestene.
På to utvalgte lørdager kan man bestille på
forhånd, eller bare komme innom kirken.
Følgende datoer er planlagt:
Lørdag 27. april i Nordby kirke kl. 13.
Lørdag 21. september i Ås kirke kl. 13.
Lørdag 16. november i Nordby kirke kl. 13.
Påmelding til dåp skjer via nettsidene
våre, https://kirken.no/as/, eller ved å kon

takte Ås kirkekontor (for menighetene i
Ås og Kroer) eller Nordby kirkekontor (for
Nordby menighet). Se mer om åpnings
tider og kontaktinformasjon på s. 31 i dette
bladet! På nettsidene våre finner du også
oversikt over alle gudstjenestene. Der står
det hvilke søndager det er planlagt for dåp,
og hvor.
Ved spesielle ønsker er vi alltid villige til
å komme frem til gode løsninger for dåp i
Kroer, Nordby og Ås.
Jan Kay Krystad,
sokneprest i Ås

Om framsida: Fredag 30. og lørdag 31. august er det igjen årets store loppemarked i og ved Ås arbeidskirke,
Drottveien 41 i Ås, vis a vis Rustad skole. Dørene er åpne fredag 30. august kl. 15–19, og vi fortsetter lørdag
31. august kl. 10–15. Les mer på side 14–15. Foto: Erling Fløistad
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Gregoriansk tidebønn
Denne høsten gjør vi et forsøk med gregori
ansk aftenbønn (kompletorium) annenhver
onsdag kl. 21 i Ås kirke. Første gang er 4.
september. De andre dagene er 18.09, 02.10,
16.10, 30.10, 13.11 og 27.11.
Tradisjonen med å be til faste tider av
døgnet har fulgt kirken helt fra aposteltiden
(Apg 3,1) og er en arv fra jødedommen. I
middelalderen utviklet den gregorianske
sangen seg i klostrene i forbindelse med
tidebønner og messefeiring. Flere viktige
menighetssalmer fra reformasjonstiden,
som Folkefrelsar til oss kom, og Kom Hellig
Ånd med skapermakt, har melodier som
bygger direkte på gregorianske hymner.
Det er en økende interesse for gregori
ansk tidebønn blant evangelisk kristne,
ikke bare høykirkelige lutheranere, men
også f.eks. pinsevenner. Tidebønn egner seg

utmerket som økumenisk møtepunkt fordi
det er bønn med bibelens egne ord, spesielt
Salmenes bok. Det er ikke nødvendig med
forkunnskaper. Man lærer melodiene ved å
lytte, ved å delta og eventuelt ved hjelp av
noter. Hvis noen ønsker litt ekstra øving,
kan vi avtale det etter hvert.
Ås menighetsråd og sogneprest Jan Kay
Krystad har lagt til rette for å bruke Ås
kirke til disse tidebønnene. Undertegnede
står for opplegget og den praktiske gjen
nomføringen. Vi håper dette kan være et
bidrag til bønnelivet for folk i Ås.

Kurs i gregoriansk tidebønn

Peterstiftelsen i Son arrangerer kurs i gre
goriansk tidebønn 6. og 7. september. Mer
info på http://www.peterstiftelsen.no/Prog.
Håkon Andersen

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste
Diakoniutvalget står for nestekjærlighet
og inkluderende fellesskap. Fellesskapet
trenger DEG for at nestekjærligheten kan
realiseres! Alle våre aktiviteter har behov
for mer frivillig innsats. Kan du være
medarbeider på en diakonal oppgave? Mer
opplysning om aktivitetene våre i Menig
hetsbladene nummer 1 og 3 i 2019.
• Åpent hus, koordinator Ingrid W. KragRønne, tlf.: 478 56 929.
• Kirkeskyss, koordinator Odd Henning
Unhjem, tlf.: 473 05 795.
• Besøkstjeneste, kontakt Helge Skinnes,
tlf.: 954 27 943.
• Andakter på Moer sykehjem og Ås
demenssenter, koordinator Gro M. Røn
ningen, tlf.: 971 76 023.
• Middagsservering for Dr. Sødrings vei
8/10, koordinator Tora S. Roberts, tlf.:
414 46 643.

• Hyggekvelder i Dr. Sødrings vei 8, kon
takt Terje Sørhaug, tlf.: 419 32 624.
• Kirketreff i Nordby, koordinator AnneLise Røed, tlf.: 951 02 080.
Diakoniutvalget i Ås, Kroer og Nordby

Hyggekveld i
Dr. Sødrings
vei 8, 29.01.18.
Matilde Ausen
fra Dilling samtaler med en av
beboerne. Foto:
Terje Sørhaug
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Det skjer i Ås og Kroer menigheteter
Oppstart i barne- og ungdomsarbeidet i Ås og Kroer

Søndagsskolen

Søndagsskolen i Ås finner sted under
gudstjenestene i Ås arbeidskirke, altså
kl. 11. Ønsker barnet ditt å være medlem
i søndagsskolen, koster det kr 50 per barn
per semester. Dette settes inn på konto
1654.20.17167. Merk med «Søndagsskolen,
samt barnets navn og fødselsår». Likevel er
søndagsskolen et tilbud for alle barn som er
på gudstjenestene – enten man er medlem
eller ikke.
Søndagsskolen bruker Norsk Søndags
skoleforbunds opplegg «Sprell levende». Vi
starter med en fellessamling for alle barna,
før vi deler oss i to; barn opp til og med 1.
klasse og barn fra 2. klasse og oppover. På
hver samling får vi høre en kort bibelfortel
ling, så synger vi sanger sammen og har
diverse aktiviteter. De eldste barna løser
oppgaver og har aktiviteter tilpasset sin
alder. En gang i semesteret reiser vi på tur
sammen.
Om du har spørsmål om Søndagsskolen,
eller ønsker å være med å bidra, ta kontakt
med kirkekontoret (tlf. 64 96 23 40). Følg
med på nettsidene for programmet for
høsten 2019!
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Baluba barnekor

Hver onsdag fra kl. 17.45–18.30 samles
barn fra 0 til 6 år i Ås arbeidskirke for å
synge, leke og lage baluba. Her er det mye
moro kan du tro! Har du lyst å være med?
Du er hjertelig velkommen! Baluba finnes
også på Facebook. Ta kontakt om du lurer
på noe.

Familiefredag

Familiefredag er et tilbud for hele familien.
En fredag i måneden samles vi til middag
kl. 16.30. i Arbeidskirken. Etter middag
er det en samling med sang, musikk og
bibelfortelling for barna. Den siste timen
bruker vi på lek, aktiviteter og hobbyaktiv
iteter – så her skal det være noe for enhver!
Kl. 18.30 samles vi til en felles avslutning.
Alle er varmt velkommen inn i fellesska
pet! Datoene for høstens Familiefredag er:
20.09., 18.10. og 22.11.
Familiefredag driftes på dugnad. Vi
trenger stadig nye hender som kan hjelpe.
Har du lyst til å være med å hjelpe oss på
kjøkkenet og vaske opp? Eller kanskje du er
god på hobbyaktiviteter, ønsker å bake en
kake, synge, eller holde andakt? Ta kontakt
med Ås kirkekontor.
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Utdeling av 4-årsbok og 4-årsklubb

I september er det tid for høsttakkefest
med utdeling av «Min kirkebok» til alle
4-åringer i Ås og Kroer. Det skjer søndag
22. september kl. 11, både i Kroer kirke og
i Ås kirke. 4-åringene får også mulighet
til å være med på en morsom 4-årsklubb
med lek, hobbyaktivitet, musikk og fortel
lingsstund. Invitasjon kommer i posten
til medlemmer og tilhørende, men alle er
velkommen!

Kirkerottene og Lea Mus 15.09.

Søndag 15. september kl. 14 får vi besøk
av Kirkerottene i Ås arbeidskirke! Teater
stykket er særlig tilrettelagt for barn mel
lom 3 og 6 år, men er morsomt for både
yngre og eldre. 4- og 5-åringer får invitas
jon i posten. Gratis inngang.

«Agent for rettferdighet»

verdens goder fordelt – er det rettferdig? Vi
inviterer 9-åringer til å bli med på «Agent
for rettferdighet» fredag 8. november i Ås
arbeidskirke. Sammen skal vi lære mer
om skaperverk, bærekraft og rettferdighet
gjennom oppgaver, lek og musikk. Vi til
bringer dagen sammen, og forbereder også
noen morsomme sprell til radiogudstjen
esten søndag 10. november. Der «rettfer
dighet» tema. Invitasjon kommer i posten.

Lys Våken for 11-åringer

Lørdag 30. november inviteres årets
11-åringer til en Lys våkenovernatting i
Ås Arbeidskirke. Sammen skal vi leke, bli
kjent med hverandre og med kirken, lære
en sang og ha det moro! Søndag 1. desem
ber feirer vi gudstjeneste i Ås Arbeidskirke
kl. 11. Sett av helgen allerede nå! Invitasjon
kommer i posten.

for 9-åringer 10.11.
Er det noen som er opptatt av rettferdighet,
så er det barn! Men hvordan blir egentlig

Ås kirkeakademi ønsker velkommen til høstens møter
Ås kirkeakademi har tre tema på program
met i høst. Møtene er i Ås kulturhus kl. 19.30.
Tirsdag 24. september: Une Bratberg:
«Høyredreining og nasjonalisme i euro
peisk politikk – En realitet og en utfordring».
Une Bratberg er Ås-jente. Hun er utdan
net journalist, og jobber som kommentator
i avisa «Vårt Land». Hun har skrevet mange
artikler om framveksten av høyredreid
nasjonalisme i Europa. Hva er bakgrunnen
for denne utviklinga, og hvilke utfordringer

skaper den? Foredraget tar blant annet opp
hvordan høyredreining og nasjonalisme
bruker religion som kamp- og maktmiddel.
Tirsdag 22. oktober: Kristin Bliksrud
Aavitsland: «Den hellige byen. Bilder av
Jerusalem i tusen års nordisk kulturhistorie».
Tirsdag 19. november: Merete Thomas
sen: «Gud til hverdags. Det trivielle er men
neskelig og noe Gud ser på med ømhet».
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Solveig E. Nielsen,
leder av Ås kirkeakademi
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Det skjer i Ås menighet
Radiogudsteneste frå Ås kirke

Ås kirkekor har framført «Misa Campesina» fleire gonger. Her frå 2015.
Foto: Arve Skutlaberg.
«Misa Campesina»
– latinamerikansk bondemesse
Velkommen til radiooverført gudsteneste
frå Ås kirke søndag 15. september kl. 11.
Prøv å vera på plass i benken seinast kl.
10.55!
Ås kirkekor, med ekstra mange musika
rar, framfører «Misa Campesina» – latinamerikansk bondemesse. Medverkande:
kantor Jostein Grolid (dirigent), Elisabet
Voll Ådnøy (song), Anne Christine Pittet
Grolid (fløyte), Halvor Bekken Aschim

(bass), Michaela Antalova (perkusjon),
Martin Ulvin (perkusjon), Odd Halvor
Moen (trekkspel og piano), Thomas Schoofs
Melheim (gitar) og Irena Banjeglav (fiolin).
Prestane Ingrid Ulvestad Øygard og Jan
Kay Krystad er liturgar.
Carlos Mejia Godoy skreiv «Misa
Campesina» i 1974–75. Komponisten
reiste rundt i Nicaragua og samla stoff frå
folkemusikken. Bondemessa vart til i ein
dramatisk periode med revolusjon og uro.
Mange kristne bestemte seg for å gå med i
kampen mot diktaturet. Dei ville vera med
på å skapa eit betre samfunn.
Komponisten Arne Dagsvik har tilret
telagt og arrangert songane. Som vanleg er
songtekstane på nynorsk. Ved årets fram
føring vert også liturgien på landsmål.
Kanskje bør nokon no skriva ein ny song
til messa, om murar og folk på flukt som
ingen vil ta imot. Campesina-temaet er
framleis aktuelt!
Vel møtt til ei annleis messe, enten i
kyrkja eller ved radioen (NRK1 frå kl.
11.03).
Jan Kay Krystad, sokneprest i Ås

Konserter i Ås kirke i høst
Ås kirke er et ettertraktet konsertlokale. I
høst kan vi my på mange høydepunkter.
Her kommer en liste over konserter vi nå
vet om i begynnelsen av august. Den er
ikke komplett, så følg med i kommende
Menighetsblad og på omtale i avisene.
Vi lever i en spennende tid med mange
typer musikalske uttrykk. Kirken er både
tradisjonsbærer og sentrum for utvikling
6

av nye uttrykk. Våre kirker er også scener
der unge talenter trer fram og utvikler seg
musikalsk. Vi er stolte over å kunne pre
sentere et variert og spennende program for
høsten. Velkommen!
• Fredag 04.10. kl. 18: Konsert med Tord
Gustavsen (piano) og St. Halvardguttene
med Hans Dur Molvik som dirigent.
• Søndag 13.10. kl. 19: Lions – Kultur
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dagene i Ås 2019: Kulturkonserten.aas.
Konsert med unge talentfulle musikere fra
Ås. Utdeling av Lions musikkpris.
• Søndag 20.10. kl. 19: Lions – Kultur
dagene i Ås 2019. Konsert med Magnolia
Jazzband, Harriet Kjus Müller-Tyl og Ås
kirkekor.
• Søndag 17.11. kl. 18: Mozarts
«Requiem» og «Kroningsmesse», med Ås
kirkekor, Kragerø Kantori og profesjonelle
solister og musikere.
• Onsdag 04.12. kl. 19: Julekonsert
Ås Gospelkor med dirigent Harriet Kjus
Müller-Tyl.

• Torsdag 05.12. kl. 18: Kulturskolens
julekonsert.
• Lørdag 07.12. kl. 16: Konsert med Ås
jente- og guttekorps.
• Søndag 15.12. kl. 17: Lucia-konsert med
Ås barne- og ungdomskantori, Ås kirkekor
og Ås korforening.
• Søndag 22.12. kl. 20: Klassisk julekon
sert, med det ypperste av dyktige klassiske
musikere fra Ås.
• Mandag 23.12. ÅsEnsemblet – «Desem
bernatt». To konserter.
Jostein Grolid, kantor i Ås

Åpen kirke/Veikirke i sommer
Utvalget for Åpen kirke ønsket velkommen
til sommeråpen kirke i juli. Det er en god
tradisjon vi gjerne viderefører, og som vi
år etter år har erfart er et verdsatt tilbud i
sommertiden. På bakgrunn av ønsker i fjor
om utvidet tilbud, holdt vi i år også åpent
første uke i august. Ås kirke er den eneste
veikirken i Follo, så tillatelsen fra Statens
Vegvesen om skilting ved Meierikrysset
er positivt. Det har, etter hva vi har hørt
fra flere, bidratt til at lokale veifarende og
turister har funnet veien til den flotte kirken
vår! Antall besøkende ble hele 372 per
soner, barn og voksne. Dette er ny rekord!
Av disse kom 70 innom første uka i august.
Informasjon er viktig, og Åpen kirkeutvalget får god hjelp gjennom Ås Avis/
ØB v/Bonsak Hammeraas. I år ble det også
oppslag i avisen Vårt Land, som via Borg
Bispedømme fikk vite om tilbudet her i Ås.
Utvalget for Åpen kirke takker hver og
en av de mange frivillige kirkevertene (ca.

45), og med et par nye fikk vi kabalen til
å gå opp i år også. Flere tok ikke bare en,
men både to og flere vakter. Det tyder på
at dette er en tjeneste som mange synes
er meningsfull og hyggelig, og det får vi
mange bekreftelser og tilbakemeldinger på.
Ås kirke er karakterisert som veikirke og
da må døren til bårehuset/toalettene være
åpen. Mange savner det ellers i året. Det
betyr også at det skal være enkel servering
av kaffe/te og saft. Det settes fram litt kjeks
og vi legger fram brosjyrer. Vi tenner lyset
i lysgloben, slik at besøkende kan tenne
et lys om de ønsker det. Mange sitter ned
for en stille stund. Noen går rundt og ser
seg om i kirken, spør kanskje om noe, og
noen liker å slå av en prat med kirkeverten.
Enkelte dager har vi til og med fått en liten
kirkekonsert, når unge Magnus Lange har
kommet for å øve på orgelet.
Utvalget for Åpen kirke:
Hanne-Marit Kjus Pettersen, Svein Rindal, Astri
Fyksen og Gerda Røed
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Det skjer i Kroer

KroerAdHoc. Foto: Bonsak Hammeraas.

Bli med i Kroer AdHoc!
KroerAdHoc ønsker nye sangere velkom
men i høstsemesteret. Vi er et prosjektkor
som ofte synger akkompagnert av instru
mentalister. Drømmer du om korsang, men
har ikke anledning til å binde deg for en
fast øvelseskveld i uka? Da er KroerAdHoc
koret for deg! Vi øver noen mandager kl.
19–21 i forkant av hvert prosjekt vi deltar i.
Salmekveld søndag 03.11.
Velkommen til salmekveld søndag 3.
november kl. 18 i Kroer kirke. Eyvind og
Sindre Skeie (far og sønn) deltar sammen
med KroerAdHoc. Salmekvelden er en
del av Borg bispedømmes 50-års-feiring
«Salmer gjennom 50 år». Bispedømmerå
det har innvilget støtte til arrangementet.
Eyvind og Sindre Skeie skal lede oss
gjennom en innholdsrik kveld med salmer
som har betydd noe for dem, i tillegg til
et godt knippe med deres egne salmer og
sanger. Koret stiller med solister og instru
mentalister. Alt er duket for en flott opple
velse i Kroer kirke Allehelgensdag.
8

Lysmesse i adventstiden
KroerAdHoc deltar også ved den tradis
jonelle lysmessen med konfirmanter. Se
nærmere omtaler i nr. 5 og 6 av Menighets
bladet.
Har du lyst til å synge i koret?
Ta kontakt med korformann Svend Kris
tian Martinsen: skmartinsen@gmail.com,
eller undertegnede, Anne Christine Pittet
Grolid, e-post: a-chrigr@getmail.no.
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Konfirmasjonsjubileum i Kroer

I 1969 var det 11 konfirmanter i Kroer: Foran,
f.v.: Bjørg Bente Svorkmo, kapellan Inge Stueland
Mannsåker, Wenche Nordskaug. Midt i, f.v.:
May-Britt Andresen, Arne Larsen, Hans Kristian
Smedsrud, Helge Bakke, Thorleif Kvarme, Bjørg
Inger-Marit Lindblad. Bakerst, f.v.: John Yngve
Thuen, Bjørn Egil Westad, Jarl Storaker.

Hele 6 av dem møtte til 50-årsfeiringen under gudstjenesten søndag 16. juni, sirlig oppstilt – omtrent
som for noen få år siden. Foran fra venstre: Bjørg
Bente Svorkmo Fløyten, vikarprest Tora Samset,
Wenche Nordskaug. Bak fra venstre: Bjørn Egil
Westad, Hans Kristian Smedsrud, Helge Bakke og
Torleif Kvarme. Foto: Svend-Kristian Martinsen.

KroerFestivalen 2019

• Fredag 20. september: Mariann Aas
Hansen og Zelimir i Kroer Kirke.
• Lørdag 21. september: Marked og
næringslivsmesse, med aktiviteter. Fest
på Kroer Samfunnshus om kvelden.
• Søndag 22. september: Høsttakkefest
i Kroer kirke. Klassisk konsert om
kvelden.
Mer informasjon om festivalen får du hos
Nina Chr. Gundersen, tlf.: 905 51 312.

20.–22. september er det festival i Kroer
igjen! Her er en oversikt over hva som skal
skje. Følg med på siden vår på Facebook
«Kroerfestival». Der vil vi oppdatere med
fullstendig program etter hvert. Vi håper
det kommer mange Kroer-sokninger innom
festivalen, og selvfølgelig mange andre
også. Vi gleder oss! Foreløpig program:

Motto:
Vær deg selv. Stå opp for andre
Vi møtes på Kroer Samfunnshus hver annen torsdag kl. 18 til 20.
Beregnet for barn fra 3. til 7. klasse.
Tilsluttet Norges KFUK og KFUM, drives i regi av Kroer Menighet
.
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Inviter en utenlandsk student
på en kopp kaffe
Hvert år kommer flere hundre internasjon
ale studenter til NMBU. Vi ønsker at alle
disse skal føle seg velkommen og inklud
ert. At de skal bli kjent med nordmenn og
norsk kultur. I mange år har vi utfordret
nordmenn i Ås til å invitere utenlandske
studenter hjem til et enkelt kaffemåltid og
et par timers prat. Vi vet at dette blir satt
stor pris på av studentene. Og at de fleste
norske vertskapene synes dette er givende
og interessant.
Også denne høsten vil vi gjennomføre
Kaffekopp-prosjektet. Vi utfordrer norske
familier, par og enkeltpersoner til å åpne
hjemmet sitt noen kveldstimer for en eller
flere utenlandske studenter som nylig har
kommet hit. Vi ber alle interesserte melde
fra til Ås kirkekontor ved Linda JansonHaddal, e-post: linda.janson-haddal@
as.kommune.no, tlf. 64 96 23 47.
Vi inviterer de utenlandske studentene til
å registrere seg til denne type besøk, og så
samarbeider vi for å finne vellykkede kob
linger mellom dere og studentene fra den
store verden.
Sigurd A. Bakke,
studentprest

Studentprest Sigurd A. Bakke. Foto: E. Fløistad
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Kveldsmesser
siste torsdag i måneden
Velkommen til kveldsmesser i Ås kirke
siste torsdag i hver måned kl. 19.30–20.30.
De er ved studentprest Sigurd. A Bakke.
Datoer og tema:
29.08.: Are we human or are we dancer?
26.09.: Håpet er lysegrønt!
31.10.: Helse, helhet, hellighet.
28.11.: Bra nok å bli menneske?
Rom for stillhet, bønn, meditasjon, lys
tenning og vandring i kirkerommet
Enkel servering

Fransk student ved NMBU
ønsker hybel
My name is Solène Berbach. I am a French
student and I will study at NMBU in Ås the
next semester. For this four month I would
enjoy living inside a family.
I wonder if it’s happened that family of
your parish host young foreigner, or if you
had other proposals of accommodation. I’m
able to pay my rent and to use my hands to
help and work.
I would describe myself as smiling, dyna
mic and friendly. I don’t speak Norwegian at
all, but I am curious to learn it. I speak Eng
lish and German. I will arrive in Norway at
the end of August. I will start the courses the
3rd of September. Kind regard.
Interesserte kan kontakte studentpresten
Sigurd A. Bakke: sigurd.a.bakke@nmbu.no.
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Heder og ære til ansatte i kirken
11. juni inviterte kirkeverge Kristine
Thorstvedt de ansatte ved kirkekontorene i
Ås til sommerlunsj på Nordby Menighets
senter. Kirkevergen benyttet anledningen
til å hedre noen av medarbeidere.

Norges Vels medalje til Kåre Lauvli

Først ble kirkegårdsforvalter Kåre Lauvli
ropt opp. Kirkeverge Kristine Thorstvedt
holdt en fin tale om den flotte jobben Kåre
gjør med drift og vedlikehold av kirker og
kirkegårder. Det er over 30 år siden han ble
ansatt i Ås. Kirkevergen overrakte Kåre
Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste,
til stor applaus fra kollegaene ved kirkekon
torene. En bukett fulgte med. Nancy Lauvli
(t.v. på bildet) er kona til Kåre. Hun jobber
som renholder i Ås kirke.

Kirkegårdsforvalter Kåre Lauvli ble tildelt Norges
Vels medalje for lang og tro tjeneste 11. juni. Nancy
Lauvli (t.v. på bildet) er kona til Kåre.

Berit og Hilde har sluttet

Som meldt i nr. 3 av Menighetsbladet, gikk
saksbehandler Berit Eldor ved Nordby-kon
toret (t.h. på bildet) over i pensjonistenes
rekker i sommer.
Nordby-kantor Hilde N. Veidahl Wang (i
midten på bildet) sluttet i vår, etter mange
år med orgelspilling og musikalsk arbeid i
bygda.
Spesialprest og mangeårig kollega Sigurd
A. Bakke talte varmt for begge to. Sokne
prest Jan Kay Krystad hadde diktet mor
somme sanger til damene, og kirkevergen
overrakte blomster, som seg hør og bør. Det
blir en markering for Berit og Hilde under
Høsttakkefesten i Nordby kirke søndag 22.
september kl. 11.
Tekst og foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen

Fra
venstre:
Kirkeverge
Kristine
Thorstvedt, Nordby-kantor Hilde N. Veidahl Wang
og saksbehandler Berit Eldor ved Nordby-kontoret.
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Det skjer i Nordby menighet

Breivoll gård. Foto: Henning Hoff Wikborg, DNT.

Friluftsgudstjeneste på Breivoll 8. september
Søndag 8. september kl. 12 inviterer Nor
dby menighet til friluftsgudstjeneste på
Breivoll. Dette er et fellestiltak for alle tre
menighetene i Ås. Det er nemlig konfirmas
jons - gudstjenester i Ås og Kroer denne
dagen, og da får turfolket et fint alternativ
i friluft ved Bunnefjorden. Sokneprest Jan

Kay Krystad leder gudstjenesten. Tema et
er «Guds fantastiske skaperverk!». Ellers
medvirker Nordby Kid Sing og Øyvind
Pihl med band. Grønt utvalg stiller med
stand.
Jan Kay Krystad Sokneprest
i Kroer, Nordby og Ås
og 26.09.). Hele 26 deltakere deltok på to
tilsvarende kurs i vårsemesteret.
Ta kontakt med kateket Timea Bakay
Holby, e-post: timea.holby@as.kommune.no,
tlf.: 909 39 054.

Babysang på Vinterbro-senteret
Nordby menighet starter opp et nytt
Babysang-kurs på Nordby bibliotek i
Vinterbrosenteret torsdag 5. september kl.
12. Det består av 4 samlinger (05., 12., 19.
12

Sesongåpning for Kirketreffene
Velkommen til Kirketreff i Nordby hver
annen torsdag kl. 12–13.30. Sang, musikk
og andakt i kirken, og formiddagsmat på
Menighetssenteret. Datoer i høstsemes
teret: 05.09., 19.09., 03.10., 17.10., 31.10.,
14.11., 28.11. Koordinator Anne-Lise Røed,
tlf.: 951 02 080.
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Nordby KidSing
Julie Lillehaug Kaasa skal dirigere Nordby
KidSing i høst. Koret er for alle fra 1.
klasse. Øvelsene er på onsdager fra kl.
17:30–18:15 i Nordby menighetssenter. En
gang i måneden ønsker vi å samle hele
familien til middag i forkant av øvelsen.
Vi oppretter en Facebook-gruppe der dere
finner oppdatert informasjon. Vi gleder oss,
og håper å se mange barn i koret!
Høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok
Velkommen til høsttakkefest med utdeling
av 4-årsbok i Nordby kirke søndag 22. sep
tember kl.11! 4-åringene blir også spesielt
inviterte til en samling torsdag 19. sep
tember kl.17 på Nordby menighetssenter.
Invitasjonen kommer i posten. Menigheten
skal også markere at Berit Eldor og Hilde
Veidahl Wang har sluttet i stillingene nå i
sommer. Det blir kirkekaffe etter gudstje
nesten.

6-årskurs i Nordby
Vi hadde 6-årskurs mandag 13. mai på
Nordby menighetssenter. Vi spiste sam
men, barna lærte kjente barnesalmer som
«Min båt er så liten» og «Når det stormer».
De fikk også høre fortellingen om Jesus
stilte stormen. Og vi snakket om skolestart,
selvfølgelig. Deretter var det lek, aktivitet
og is. Barna lagde sin egen papirbåt. 6-års
boka ble utdelt på Blomsterfesten under
gudstjenesten 26. mai.
Kirkens bursdag
Torsdag 13. juni markerte vi Kirkens burs
dag. Her fikk 9-åringene utdelt en pakke
med pinsefortellingen, muffins og godteri
pose. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra
foreldrene.
Timea Bakay Holby, kateket i Nordby

Oppstart for nytt konfirmantkull
Fredag 25. oktober planlegger Nordby
menighet oppstartsamling for konfir
mantkullet 2019–20. Det er fortsatt mulig
å melde seg til konfirmasjon. Se www.
kirken.no/as for mer informasjon. Vi kom
mer tilbake med mer informasjon i neste
Menighetsblad.
Velkommen til myldregudstjeneste
Søndag 20. oktober kl. 11 er det myldreguds
tjeneste i Nordby kirke. Vi feirer 1-, 2 og
3-åringene, og dåpen. Vi inviterer også
foreldre med barn som ennå ikke er døpte.
Det blir en trivelig og leken gudstjeneste.
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Gjør et kupp på Loppemarkedet!

Foto: Lars Syrstad

Salgsdager fredag 30. og lørdag 31.
august
Velkommen til årets store loppemarked i og
ved Ås arbeidskirke, Drottveien 41 i Ås, vis
a vis Rustad skole. Dørene er åpne fredag
30. august kl. 15–19, og vi fortsetter lørdag
31. august kl. 10–15.
Møbler, kunst, klær, bøker, leker, kopper
og kar, sykler og det meste derimellom. Alt
dette og mere til kan du skaffe deg på vårt
store og velorganiserte loppemarked. Som
vanlig fylles Arbeidskirke med all verdens
brukte og brukbare ting som selges for en
hyggelig pris. Nok til å innrede et helt hus.
God marknadsstemning. Salg av kaffe,
kaker, vafler og pølser m.m.
Ny handlegate
Både inne i kirken og utenfor bugner det av
gode tilbud. Nytt av året er en egen «han
dlegate». Mellom teltene på parkeringsplas
sen har vi flere «butikker» som skal friste
de handlende. Løp og kjøp!

14

Opprydding og miljøgevinst for den
gode sak!
Rydd kjeller og loft for lopper og gi det til
oss. Bidra til økt gjenbruk med å gi tingene
dine forlenget levetid. Skap en vinn-vinnvinn-situasjon:
• Du blir kvitt det du ikke har bruk for.
• Vi får solgt lopper til inntekt for menig
heten og Arbeidskirken.
• Dine gamle ting kommer til nytte for
andre.
• Og klimaet … Og miljøet …
Loppelevering:
Med «Åpen loppedør» hver mandag kveld
i sommer har vi allerede fått inn mengder
med varer, men vi ønsker oss mer! Motta
ket er åpent mandager kl. 18–19 helt fram
til markedet. I selve loppeuka (uke 35) er
det åpent hver dag fra mandag 26. august
kl. 18–20 med mottak av alt som er salgbart
(men ikke hvitevarer).
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Vedsalg
Tørr og fin bjørkeved og furuved i
60-literssekker selges til inntekt for
Arbeidskirken. Veden er hugget, kløvd og
pakket på kirketomten. Priser:
• Bjørkeved i 60-litersekker: kr 100.
• Furuved i 60-litersekker: kr 80.
• Frakt innenfor Ås kommune: kr 100.
Medlemskap i Ås arbeidskirkes venner
gir 25 % rabatt på veden. Kontakt Linda
Janson-Haddal på Ås kirkekontor om ved
bestilling og kirkevenn-medlemskap, tlf.:
64 96 23 47, e-post: Linda.Janson-Haddal@
as.kommune.no.
Stiftelsen Ås arbeidskirke,
Erling Ulvik

Foto: Lars Syrstad

Bli med på dugnaden – Vi trenger
frivillige
Loppemarkedet er en kjempestor dugnad
hvor over 100 frivillige deltar. Gjennom en
kort og intens periode har vi et fantastisk
arbeidsfellesskap. Mange ulike roller skal
fylles. Har du lyst til å hjelpe oss med å
arrangere loppemarked?
Vi håper du har tid og lyst til å hjelpe
oss med å arrangere årets marked. Vi har
mange «vakter» som må fylles. Du trengs
virkelig!
Gå inn på QR-koden og
meld deg på den/de vak
tene som eventuelt passer
for deg.
Dersom du synes det er vanskelig å melde
deg på via nettet, så send en e-post til:
Linda.Janson-Haddal@as.kommune.no
eller ring på tlf. 64 96 23 47.
Lars Syrstad, loppesjef

Tro og Lys Follo
– et sted for deg
Velkommen til høstens samlinger! Datoer
og sted for høstens aktiviteter:

-	 Lørdag 14. september kl. 14 i Ås
arbeidskirke.
-	 Lørdag 5. oktober kl. 14: Ås
arbeidskirke.
-	 Søndag 17. november kl. 11: Tro og
Lys-gudstjeneste i Ski nye kirke.
-	 Lørdag 14. desember kl. 14:
Julevandring i Ås arbeidskirke.
For Tro og Lys Follo,
Marit Rauset
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Konfirmasjon i Nordby menighet
Konfirmanter i Ås og Kroer menigheter
Helgen 7. og 8. september er det duket for festdager i kirkene våre. 46 ungdommer skal
konfirmeres, 41 i Ås og 5 i Kroer. Vi gleder oss sammen med de flotte konfirmantene, og
ønsker både dem og familiene en strålende feiring. Det er kapellan Ingrid Ulvestad Øygard
og kateketvikar Joakim Hellerud Gulbandsen som skal ha konfirmasjonsgudstjenestene.
Konfirmantene fordeler seg slik på de 5 gudstjenestene:
Kroer kirke søndag 8. september kl. 11
Mari Aschim
Kim Roar Schau Kaasin
Niklas Schmidt-Løvlund
Herman Sildnes
Oliver Svenden-Brækkan
Ås kirke lørdag 7. september kl. 11
Ine Bjerke
Mathie Brenna-Hansen
Marte Huse Ekstrøm
Fredrik Haslie Green
Oliver Andresen Holten
Nelia Johanne Kvarme
Magnus Øyvind Lange
Emma-Kristine Lekang
Linnéa Elisa Müller-Tyl
Kanutte Marie Samset
Henrik Stene Skoglund
Tilda Voll Sundbø
Ås kirke lørdag 7. september kl. 13
Sondre Engøy
Thea Trulsen Fjeller
Frida Ulvik Hansen
Kristian Strømø Hilstad
Martin Strømø Hilstad
Martin Hvattum
Lina Brigitta Skiaker Klech
Bendik Nicolás Puente Tveit
Trym Klev Tveitnes
Jonas Wold-Andresen
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Ås kirke lørdag 7. september kl. 15
Jostein Eldorhagen
Sverre Mo Krogh
Vegard Nybø Lind
Alexander Phonsaen Mjaaland
Eirik Phonsaen Mjaaland
Oda Wilhelmina Schoultz
Carina Schytz
Daniela Maria Montoro Skoklefald
Simen Rognerud Storhaug
Elias Rognerud Storhaug
Lisa Linnea Strandrud
Ås kirke, søndag 8. september kl. 13
Anders Bredal-Andersen
Vilje Arango-Høydalsvik
Frida Sofie Sletteng Frydenlund
Max Bastian Kirkeby Huseby
Vetle Hammerlin Johnson
May-Emilie Theilgaard Klepp
Andreas Wiggo Nielsen
Stian Nino Schmid Olsen
Noah Takeid Øvergaard

Oppstart nytt konfirmantkull

Påmelding til nytt konfirmantår er allerede
godt i gang. har du ikke meldt deg på ennå?
Det fikser du lett på menighetens nettside:
www.kirken.no/as! Kickoff for konfirman
tene som skal konfirmeres høsten 2020 blir
etter høstferien. Konfirmasjonsdagene i
2020 er 12. og 13. september i Ås og 13.
september i Kroer kirke.

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 4 – 2019

Konfirmanter i Nordby menighet
46 ungdommer skal konfirmeres i Nordby menighet i månedsskiftet august–september.
De er fordelt på fire konfirmasjonsgudstjenester i Nordby kirke, tre på 31. august og en på
1. september. I år er det vikarprest Frøydis Haug, sokneprest Jan Kay Krystad og kateket
Timea Bakay Holby som har hatt ansvaret for konfirmantundervisninga i Nordby. Konfir
masjonsgudstjenestene blir ledet av soknepresten og kateketen. Konfirmantene fordeler
seg slik på de 4 gudstjenestene:
Lørdag 31. august kl. 11
Erik Bakken
Marita Andersen Børud
Vegard Eidsmo
Henrik André Hopland
Matilde Helena Hård
Katja Isabell Grongstad
Emma Krogstad-Tobiassen
Erik Woo Nøren
Tuva Sandsmark
Signe Norevik Solberg
Sofie Norevik Solberg
Erik Aleksander Svendsen
Mikael Ugelvik
Lørdag 31. august kl. 13
Cathinka Emilie Helgheim Aakerman
Emilie Kristiane Amundsen
Sindre Bjoreng
Oliver Røsseland Eidsvold
Emiliana Hilmarsdottir
Celine Marie Jensen
Sara Kvarme
Erlend Johannes Molle
Johanna Ruud
Tuva Distad Stelander
Kari Stoltenberg
Celina Ruud Ulfsryggen

Lørdag 31. august kl. 15
Aurora Barkenæs Ebeltoft
Eirik Holt-Engebakken
Tobias Halvorsen Grønlie
Nora Hansen Kittelsaa
Leonardo Lind-Milekvist
Maja Dørre Mørk
Fredrik Engelhart Nordby
Fredrik Skaarer
Tobias Steen-Hansen
Søndag 1. september kl. 11
Elida Alexandra Gaarder
Tor Nikolai Guttormsen
Elias Ingemann Hamdahl
Mia Helene Kallenborn
Isabella Larsen
Andrea Lien
Martine Lien
Mia Aime Løkken
Andreas Stensrud
Pernille Elise Theil Strømsnes
Frederik Ødegård Thoresen
Charlotte Andrea Bjerknes Ustad
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Joakim Hellerud Gulbrandsen er kateketvikar

Joakim Hellerud Gulbrandsen. Foto:
Linda Janson-Haddal
24. juni startet Joakim Hellerud Gulbrand
sen opp som vikar for kateket Jenny Marie
Ågedal i Ås og Kroer. Det er vi glade for!
Joakim kommer fra Lørenskog. Der har han
deltatt i frivillig i ungdomsarbeid i mange
år. Han har også studert ungdom, kultur og
trosopplæring ved Menighetsfakultetet. Nå
skal han arbeide blant barn og unge i Ås og
Kroer. Velkommen til oss, Joakim!
Nye ungdomsarbeidere i Ås og Kroer
I løpet av sommeren har vi ansatt to nye
ungdomsarbeidere som skal være med å
drive D41 og ungdomsarbeidet i Ås og
Kroer menigheter. Det er Martha Johanne
Pedersen (20 år) og Elise Bekken Aschim
(22 år). De begynner i august, og skal jobbe
sammen med Janne Birgitte Ueland. Halvor
Bekken Aschim som har vært ungdomsar
beider i mange år, har nå sluttet.
D41
Ungdomsarbeidet,
tilnkyttet
KFUKKFUM, samling i Ås Arbeidskirke hver
fredag kl. 18.30–22. Her møtes ungdom
mer i alderen 13–18 år for å ha det gøy
sammen. Programmet er variert og til inne
holde både lek, kreativ utfoldelse, konkur
18

ranser, musikk, dans og drama, osv. Her vil
de fleste finne noe de trives med! I løpet av
kvelden har vi også en samling hvor vi ten
ner lys, leser en bibeltekst og får høre noen
fortelle om sin tro. I D41 reiser vi også på
turer og festivaler i regi av KFUK-KFUM,
og på egne turer som vi selv arrangerer.
Du er hjertelig velkommen til å delta i
fellesskapet!
KRIK
KRIK ås er en forening for idrettsglad
ungdom i alderen 13–19 år som ønsker å ha
et kristent treffsted. Vi samles annenhver
søndag kl. 19–21 i gymsalen på Åsgård
skole. Aktivitetene er uhøytidelig idrett
slek og ballaktiviteter. Vi drar også på
turer i løpet av året. Kunne du tenke deg
å få litt mosjon annenhver søndag i et godt
fellesskap? Velkommen på KRIK!
MILK
Hvert år er det noen konfirmanter som
ønsker å fortsette å være en del av ung
domsmiljøet etter konfirmasjonen, og som
vil være med som hjelpeledere på neste
års konfirmantleir. Derfor arrangerer vi
minilederkurs (MILK). Det skal gjøre
ungdommene bedre kjent med seg selv,
hverandre og Gud. De lærer hva det vil si
å være en god leer. Ungdomsarbeidet i Ås
og Kroer samarbeider med Nordby, Vestby
og Drøbak og har felles samlinger og week
end. Konfirmantene får ingodmasjon om
påmelding. Mer informasjon hos kapellan
Ingrid Ulvestad Øygard, ingrid.oygard@
as.kommune.no.
Jan Kay Krystad Sokneprest
i Kroer, Nordby og Ås
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Kirken trenger gode
ledere – hvem vil du
gi din stemme til?
Du er med på å bestemme hvem som skal sitte i
bispedømmerådet og Kirkemøtet, Den norske kirkens «storting»
i perioden 2019 – 2023.

Her er et utvalg av alle kandidatene som stiller til valg til nytt bispedømmeråd; både leke
kandidater og prestekandidater.
På de neste sidene vil du få en kort presentasjon av alle kandidatene som stiller til valg.
Lenker til mer utdypende informasjon finner du på kirken.no/borg eller på www.kirkevalget.no.
Hva kandidatene og listene mener om ulike saker, presenterer de selv på egne nettsider.
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Lister i kirkevalget 2019
I Borg bispedømme er det tre
lister ved bispedømmerådsvalget.
Listene er presentert alfabetisk.
Kandidatene på hver liste er
presentert i prioritert rekkefølge.

Nominasjonskomiteens liste:
Listen består av personer
som er foreslått av de lokale
menighetsrådene i bispedømmet, og
prioritert av felles nominasjonskomité.
Personene speiler et mangfold
av meninger og syn, slik det også
er i den norske folkekirken. Vi
representerer ingen organisasjon
eller interessegruppe. Den enkelte
kandidat presenterer selv de saker en
spesielt vil arbeide for. Sammen vil
vi arbeide for den lokale kirkes beste.
www.nominasjonslisten.no

Erling Birkedal

Bønnelista:
Bønnelista vil videreføre den kristne
tro og tradisjon som Den norske
kirke har vært tuftet på siden
reformasjonen. Bibel og bekjennelse
– skal være kirkens grunnlag. Den
norske kirke skal være en del av Guds

synlige kirke på jord, med medlemmer
som har Jesus som Herre, og ha
lokalstyrte menigheter med ledere,
som lar seg lede av Den hellige
Ånd. Bli kjent med kandidatene på
www.bonnelista.no

f. 1972, Bygningsing.,
Jessheim

6

f. 1976, Sykepleier,
Moss

7

f. 1993, Lærer, Ski

f. 1942, Pensjonist,
Sarpsborg

8

f. 1995, Student,
Oppegard

4

9

f. 2001, Student, Rygge

5

20

f. 1984, Lærer,
Oppegard

f. 1976, Lærer,
Fredrikstad

Kurt Soltveit
6

Laila Larsen
5

f. 1998,Student,
Sarpsborg

Elisabeth Pagander
Austrheim

Edvard Dreier
Grimstad

f. 1934, Pensjonist, Ski

f. 1971, Innovasjonsrådgiver, Moss

Thomas Granheim
Iversen

Thea Aarseth

Ase Brøvig
4

3

Olav Honningdal

Susanne
Thauland Hedberg
3

f. 1974, Selv.næringsd.,
Askim

f. 1962, Seniorrådgiver,
Kolbotn

Frode Alne Bolin

Tom Henriksen

Mathilde
Thompson Sand
2

Sidsel Repstad
2

Thomas
Bjørtomt-Haug
1

1

f. 1954, Forsker/
Prosjektleder,
Nittedal

f. 1961, Avdelingsleder,
Ski

Oda Mossik
Bernhardsen
7
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f. 1999, Student,
Sarpsborg

Jan-Erik Sundby
8

f. 1955,
Generalsekretær, Råde

Hallgeir Elstad
9

f. 1964, Professor,
Sørum

Åpen folkekirke:
Vi som står på Åpen folkekirke sin
liste vil at Den norske kirke skal
videreutvikles som en åpen og
demokratisk folkekirke. Vi vil arbeide
for en kirke som er åpen for alle,
som fremmer menneskeverdet og

Laia Kristine
Bringa
10

Karin-Elin Berg

f. 1978, Lektor,
Fredrikstad

1

Jon Erik Haave
11

f. 1958, Fagansvarlig,
Moss

f. 1959, Daglig leder,
Sarpsborg

2

f. 1961, Spesialrådgiver,
Skjeberg

3

f. 1974, Daglig leder,
Drøbak

4

15

10

f. 1970, Direktør, Moss

f. 1998, Student,
Fredrikstad

5

f. 1969, Skribent/
foredragsholder, Moss

11

f. 1946, Professor
emeritus, Fredrikstad

f. 1953, Seniorrådgiver,
Fetsund

Eirik Elin Stillingen
12

f. 1972, Arkivar, Gan

Turid Øyna
13

Kjetil Hafstad
6

f. 1970, 1. amanuensis,
Ski

Kristin Elisabeth
Kyhen Ramstad

Tania von der
Lippe Michelet

Maren Kristine
Skovholt
f. 2001, Student,
Rælingen

f. 1953, Ordfører,
Lillestrøm

f. 2001, Skoleelev,
Skedsmokorset

Steinar Granmo
Nilsen

Helene Lunder
Eriksen

Øivind Refvik
14

9

Anne Marie
Nørstelien Helland

Sidsel Marie
Schade
13

f. 1978, Festningsforvalter, Fredrikstad

Aksel Reuben
Eriksen

Ole Jacob Flæten

Pål Antonsen
12

som motarbeider diskriminering.
Les mer om valgprogrammet for
Åpen folkekirke på vår hjemmeside:
www.apenfolkekirke.org

f. 1956, Sykepleier,
Nesodden

Aleksander
Abelsen
14

f. 1999, Student,
Fredrikstad

Liv Betty
Hesjadalen
7

f. 1952, Fagleder, Rygge

Anita Patel
8

f. 1971,Rådgiver/lektor,
Lørenskog
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Godt å vite om valget
Hvem kan stemme?

Hva gjør kirkemøtet?

Medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. Du må være
døpt for å være medlem i Den norske kirke.
Nesten 3,1 millioner mennesker har stemmerett ved Kirkevalget i 2019.

Kirkemøtet er «kirkens storting», og det øverste
organet i Den norske kirke. Her blir alle bispedømmeråd samlet i en uke hvert år. Kirkemøtet
bestemmer ordninger og liturgier, og i den
kommende perioden vil det bli viktige saker om
kirkens organisering.

Når og hvor er det valg?
Kirkevalget blir avholdt 8. og 9. september
2019, samtidig med kommunestyre-/ fylkestingsvalget. Kirkevalget finner sted i et lokale
nær det offentlige valget. Du kan også forhåndsstemme fra 10. august. Alle med stemmerett får i august et valgkort i posten med
informasjon om hvor og når de kan stemme.
Hvem kan du stemme på?
Du stemmer på kandidater til menighetsrådet
og til bispedømmerådet/Kirkemøtet. Kandidatene blir valgt for en periode på fire år. Ved valg
til menighetsråd er det de fleste steder bare en
valgliste. I valget til nytt bispedømmeråd er det
i Borg bispedømme tre lister å velge mellom.

Hva gjør bispedømmerådet?
Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i kirken. Rådet tilsetter prester og er
arbeidsgiver for disse og enkelte andre. Det
arbeider for samordning av det kirkelige arbeidet i de mange menighetene i bispedømmet.
Medlemmene i bispedømmerådene utgjør
Kirkemøtet.
Hva gjør menighetsrådet?
Arbeidet til menighetsrådet spenner over mange tema. Det kan være barne- og ungdomsarbeid, juss og økonomiforvaltning, tilsettinger,
gudstjenester, miljø og rettferdighet, omsorg,
musikk og misjon. Rådene skal sørge for vekst
og næring til kirken og lokalsamfunnet der du
bor.

Se hvem som stiller til valg i menigheten og bispedømmet på www.kirkevalget.no

Slik går du frem når
du skal stemme
Kirkevalget er to valg: valg
til menighetsråd og valg
til bispedømmeråd og
Kirkemøtet.
I alle valglokalene skal det
være et sted der du i enerom
og usett kan velge de stemmesedlene du vil ha, og gjøre
endringer. Dette kan for eksempel være et valgavlukke
eller et eget rom.

I avlukket

Hos valgfunksjonæren

stemmesedlene du vil
må vise legitimasjon.
1 Velg
4 Du
bruke, én per valg. Du kan
Valgfunksjonæren kryssstemme ved ett valg eller
begge valgene.

eventuelle endringer
2 Gjør
på stemmesedlene
stemmesedlene så
3 Brett
ingen kan se hva du har
stemt.

er deg av i manntallet og
stempler stemmesedlene.
NB! Stemmesedlene må ha
stempel for å bli godkjente.

stemmesedlene
5 Legg
i valgurnen.

Ønsker du mer informasjon?
se kirkevalget.no
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Kirkevalget i Ås kommune
Ved Kirkevalget 8. og 9. september skal
det velges tre menighetsråd i Ås kommune
(Kroer, Nordby og Ås), samt leke medlem
mer til Borg bispedømmeråd. Valglokalene
ligger i umiddelbar nærhet til der du stem
mer ved kommune- og fylkestingsvalget.
Alle som er over 15 år, eller fyller 15 år i
2019, og er medlem i Den norske kirke kan
stemme ved kirkevalget.
Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet sammen med staben, leg
ger på ulike måter til rette for at kirken skal
være et godt sted å komme til, uansett hvem
du er og hvor i livet du er. Menighetsrådet
har bl.a. ansvar for trosopplæring for døpte
mellom 0–18 år, diakonalt arbeid (kirkens
omsorgstjeneste), samarbeid med frivillige
og langsiktig planlegging av menighetens
arbeid.
Forhåndsstemming
Du kan forhåndsstemme på Ås kirkekontor
i Sagaveien 3 i Ås mandag, tirsdag, torsdag
og fredag kl. 9–15 og onsdag kl. 12–15 i
perioden 10. august til 6. september. Du
kan forhåndsstemme i Ås kirke søndag 25.
august kl. 12–13.30, hos studentpresten på
NMBU 28. august kl. 10–14 og på Moer
sykehjem «dato kommer». Forhåndsstem
ming i annet sokn enn der man har stem
merett, må skje innen 2. september.

Står du i manntallet?
Kirkelig manntall for Kroer, Nordby og Ås
sokn legges ut til offentlig ettersyn fra 10.
august og frem til 1. september på Ås kirke
kontor i kontorets åpningstid. Det er kun
anledning til å kontrollere opplysninger
som angår en selv, eller en annen person
som en har fått skriftlig fullmakt fra. Stem
meberettigede som er registret med bost
edsadresse i Norge, føres inn i manntallet i
det soknet der de var folkeregisterført som
bosatt den 30. juni i valgåret. Du kan sjekke
om du er medlem i Den norske kirke her:
www.kirken.no/medlem.
Den som mener at en selv eller noen
annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra
manntallet i soknet, kan kreve at valgstyret
retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig
og begrunnet.
Valglokaler og åpningstider
Du avgir din stemme ved det valglokalet
som er oppført på valgkortet du har mot
tatt. Åpningstider: søndag 8. september kl.
16–20 og mandag 9. september kl. 09–21.
Ta med valgkort og ID til valglokalet.
Linda Janson-Haddal,
Valgkoordinator

Valgkort
Alle som er oppført i Den norske kirkes
medlemsregister og har stemmerett, skal ha
mottatt valgkort. Medlemmer som ikke har
fått valgkort, kan kontakte kirkekontoret i
Ås for å få rettet opplysningene i kirkens
medlemsregister. Medlemsregisteret er
grunnlag for kirkelig manntall.
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Prioritert valgliste ved menighetsrådsvalg i Ås sokn
1. Ellen Ulvik Hansen,
43 år. Lærer.
Satsningsområder: Barne- og
ungdomsarbeid. Inkludering.
2. Jan Fredrik Holmqvist,
66 år. Lektor.
Satsningsområder: Styrke
kirkens plass i Ås. Det
kirkemusikalske arbeidet.
Kvalitet på gudstjenestene
og en åpen kirke for alle. Trosopplæring og
ungdomsarbeid.

3. Elin Finnseth Sæverås,
57 år. Prosjektleder.
DEN NORSKE KIRKE
Satsningsområder: Være et
fellesskap som søker Jesus
Kristus og utforsker
Kunngjøring av valgform
og hva et
liv i nåde, kjærlighet og etterfølgelse vil si
godkjent
valgliste
her i Ås. Være et gjestfritt og mangfoldig
Ved valg til menighetsråd
sokn er det for
én at barn (og
fellesskap.i Kroer
Tilrettelegge
godkjent valgliste: Nominasjonskomiteens liste.
familier),
Valget gjennomføres
somungdom
flertallsvalg.og unge voksne kan
medvirke/prege fellesskapet. Arbeide for
Kandidateneglobal
er oppført
i prioritert
misjon
ogrekkefølge.
diakoni, fremme klima
bevissthet og en mer bærekraftig utvikling.

1. Karin Marie McGregor, 1976
2. Svend Kristian Martinsen, 1946
3. Gro Elin Vinnes Tutturen, 1972
4. Knut Olav Moen,
4. Inger-Lise Norseth Stubberud
38 år. Seniorrådgiver.
5. Asbjørn Rønning, 1955
6. Eva Ulrika Cecilia Bergroth-Plur,
1968
Satsningsområder:
Arbeide
7. Hans Gåvim Aschim, 1948
for
å
få
tilpasset
tilbud
for
8. Gerd Mari Lye, 1948
9. Leif Inge Skagemo, 1978 alle aldersgrupper i kirka.
10. Reidun Aalerud, 1934

Arbeide for at kirken skal ha en grønn og
miljøvennelig profil.

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

Kirkevalget
2019

24

5. Hilde Bertha Gillebo,
63 år. Pensjonist.
Satsningsområder: Retreat,
stille tid med Gud. Inkludere
psykisk utviklingshemmede.
Kirkemusikk. Styrke kirkens
miljø- og klimaengasjement.
6. Odd Henning Unhjem,
33 år. Ingeniør.
Satsningsområder: Diakoni.
Frivillig arbeid. Ungdomsar
beid.
7. Janne Birgitte Ueland,
22 år. Student, ungdomsar
beider og kirketjener
Satsningsområder: Barne- og
ungdomsarbeid. Integrere
studenter i menigheten.
Engasjert gudstjenesteliv.
8. Elg Ola Nordrum,
63 år. Adjunkt.

9. Arnt Øybekk,
70 år. Pensjonist.
Satsningsområder: Barne- og
ungdomsarbeid. Kirkemusi
kalsk arbeid.
10. Jenny Marie Schea
Langseter,
33 år. Pedagogisk leder
Satsningsområder: Tros
opplæring. Styrke gudstjen
estene. Frivillighet. Diakoni.
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Ås barne - og
ungdomskantori – bli med!
11. Lise Marit Hustad,
20 år. Lærling
Satsningsområder: Ungdom
mer. Skape et fellesskap og
samhold mellom ungdommer
og voksne. Sosoalisering.
Skape arenaer hvor alle kan føle seg
velkomne.
12. Stein Helge Kingsrød,
42 år. Offiser.

DEN NORSKE KIRKE

13. Geir Waldeland,
30 år. Student.
Satsningsområder: Ungdom.
Eldre.

Kunngjøring av valgform og
godkjent valgliste
Ved valg til menighetsråd i Kroer
er detJanson,
én
14. sokn
Bjarne
godkjent valgliste: Nominasjonskomiteens liste.
66 år. Pensjonist.
Valget gjennomføres som flertallsvalg.

Satsningsområder: At Ås
å være
en åpen og inkluderende
Karin Marie McGregor, 1976
Utvikle kultur
Svend Kristian Martinsen,folkekirke.
1946
Gro Elinkirken
Vinnes Tutturen,
1972
(musikk,
teater, kunst, hobby m.m.).
Inger-Lise Norseth Stubberud
kirke1955
med godt og variert tilbud til barn
AsbjørnEn
Rønning,
Eva Ulrika
Cecilia
Bergroth-Plur,
1968
og unge.

Kandidatene er oppført i prioritert
rekkefølge.
kirke
fortsetter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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.

Ås barne - og ungdomskantori ønsker seg
flere sangere. Vi øver på mandager fra kl.
17 – 18 i Ås arbeidskirke (Drottveien 41) .
Koret er for 1. - 9. trinn. Koret dele s opp
etter alder og nivå.
Oppstart i høst : mandag 2. september
kl. 17. Vi anser oss som en «korskole»
og ønsker å bidra til at Den norske kirke
oppleves som åpen og inkluderende.
«Korskolen» er åpen for alle uavhengig
av kirkemedlemskap. Koret er et uttrykk
for kirkens satsing på musikk. Med sin
musikkprofil ønsker Kantoriet å prege
kirkens virksomhet i Ås og Kroer m enig
het er . Kantoriet ønsker at musikken skal
være tilgjengelig for alle og en arena for
alle barn og unge som ønsker musikals k
tilhørighet.
Koret ledes av kantor Jostein Grolid.
Med seg har han Anne Christine Pittet
Grolid (organist i Kroer). Av og til får vi
også hjelp av en stemmepedagog . Koret
ønsker å ha et sosialt miljø der hver enkelt
sanger får utvikle ferdigheter både s
osialt og musikalsk, og oppleve å prestere
sammen med andre foran et publikum.
Ansvaret for den kunstneriske kvaliteten
ligger hos Kantoriets profesjonelle ledelse,
mens mesteparten av alle andre oppgaver
og aktiviteter ivaretas av frivillige. Kontin
gent pr. semester er kr 200.
Ved innspill eller spørsmål så kontakt
dirigent Jostein Grolid , tlf. : 412 87 0 55,
e - post: jostein.grolid@as.kommune.
no Ås barne - og ungdomskantori. Foto:
Jostein Grolid.

Kirkevalget
2019
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Prioritert valgliste ved menighetsrådsvalg i Kroer sokn
1. Karin Marie McGregor,
43 år. Lærer.
Satsningsområder: En tjenende
menighet med et hjerte for
lokalmiljøet.Frivillig arbeid
og medarbeiderskap. Jeg vil jobbe for en
tjenende, inkluderende og synlig menighet
med et hjerte for lokalmiljøet. Et fellesskap
som verdsetter og bruker de gavene hvert
enkelt menneske har. En kirke som ser
utover.
2. Svend Kristian Martinsen,
73 år. Pensjonist.
Satsningsområder: Lav terskel
og høyt undertaket. Tilbud til
barn. Trosopplæring. Musikk og
sang. Omsorg. Gode møtesteder.
3. Gro Elin Vinnes Tutturen,
47 år. Uføretrygdet.
Satsningsområder: Lav terskel
inn til kirka, naturlig sam
lingssted og kulturkirke. Kirka
er mer enn søndagsgudstjen
esten, det må være rom for å snakke om
livets mange kompliserte sider. Den Gud
jeg tror på «heier på oss alle», og er større
enn alt. Han tåler hele oss, og vil at vi skal
se hverandre også på de tunge dagene.
4. Inger-Lise Norseth
Stubberud, 42 år. Avdelings
leder, Nesodden videregående
skole
Satsningsområder:
Barn og unge.
5. Asbjørn Rønning, 64 år.
Seksjonsleder, Stiftelsen Signo
Conrad Svendsen senter
Satsningsområder: Det er
26

viktig at Den norske kirke gir et bredt
tilbud lokalt i Kroer menighet og kirkens
budskap er begrunnelsen for mitt engasje
ment. Ønsker en utvikling av kirkens
omsorgstjenester og at Kroer menighet gir
mennesker et sted å møtes.
6. Eva Ulrika Cecilia
Bergroth-Plur, 51 år. Daglig
leder, Musikk i Skolen.
Satsningsområder: Kirken som
en aktiv, synlig og identites
styrkende møteplass der alle kan kjenne
seg hjemme. Virksomhet for barn og unge.
Kirken som arena for kulturelle opplevel
ser og aktiviteter. Menighetens funksjon
som et åpent og inkluderende fellesskap.
7. Hans Gåvim Aschim,
71 år. Pensjonist.
Satsningsområder: Åpen
folkekirke
8. Gerd Mari Lye,
71 år. Pensjonist.
Satsningsområder: Inkludering,
korsang, misjon.
9. Leif Inge Skagemo,
41 år. Tannlege.
Satsningsområder: Gjøre kirken
til en møteplass for både ung og
gammel gjennom ulike arrange
menter i tillegg til de vanlige
søndagsgudstjenestene.
10. Reidun Aalerud,
85 år. Pensjonist.
Satsningsområder: Gudstjeneste
som passer for alle med påfyll av
sang og musikk.
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Prioritert valgliste ved menighetsrådsvalg i Nordby sokn
1. Olav Aardalsbakke, 75 år.
Yrke: Typograf, distriktssjef i
avisdistribusjon, produksjon
sleder i avistrykk. Pensjonist.
Satsningsområder: En
folkekirke som er åpen for alle.
2. Torbjørg Refsnes Jørgensen,
67 år. Lærer, rektor. Pensjonist.
Satsningsområder: Jeg vil
arbeide for at barn og unge i
Nordby skal ha et godt oppvek
stmiljø. Nordby menighet
har gode tilbud med aktiviteter for barn
i forskjellig alder og vi har en ungdomsutekontakt som møter barn og ungdom
på Vinterbrosenteret og på ungdomshuset
Rudolf.
3. Arve Fløystad-Thorsen,
49 år. Dr. art fra Universitetet
i Oslo. Mangeårig foreleser i
europeisk historie og tillitsvalgt
for de ansatte samme sted.
Satsningsområder: Sam
funnsengasjert, tilhenger av en åpen
folkekirke med plass til alle.
4. Bente Haukalid Jønvik,
66 år. Pensjonert hjelpepleier.
Satsningsområder: Sitter nå
i Diakoniutvalget og er med
i kirkens arbeid for eldre og
psykisk utviklingshemmede.
Det er veldig givende.

6. Sissel Beate Samuelsen,
51 år. Styrer i barnehage.
Satsningsområder: Opptatt av
barn og unges oppvekstmiljø,
og vil jobbe for en inkluderende
kirke som forebygger ensomhet
og utenforskap. Støtter Amnesty Interna
tional og Kirkens Nødhjelp.
DEN NORSKE KIRKE

7. Randi Røyrvik Sandsmark,
45 år. Sykepleier.
Satsningsområder:
glad
i
KunngjøringErav
valgform
og
sang
og
musikk.
Spiller
litt
godkjent valgliste
gitar og liker å synge. Kan
Ved valg til menighetsråd i Kroer sokn er det én
derfor
tenke meg å ha musikk
godkjent valgliste: Nominasjonskomiteens liste.
som
satsingsområde.
også opptatt av
Valget
gjennomføres somEr
flertallsvalg.
det diakonale arbeidet og av meditasjon i
Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge.
kirka.
1. Karin Marie McGregor, 1976

8. 2.
Kåre
Lauvli,
65 år. 1946
Svend
Kristian Martinsen,
3.
Gro
Elin
Vinnes
Tutturen, 1972
Kirkegårdsforvalter.
4. Inger-Lise Norseth Stubberud
Satsningsområder:
Nordby
5. Asbjørn Rønning, 1955
6. Eva Ulrika
Bergroth-Plur,
1968
beboere
skal Cecilia
ha tilgang
til kirke
7. Hans Gåvim Aschim, 1948
kontor
ogMari
prest
nærmiljøet.
8. Gerd
Lye,i 1948
9. Leifmed
Inge Skagemo,
1978
Viktig
trosopplæring,
arbeid blant
10. Reidun Aalerud, 1934
barn og unge. Bevare vår kristne kulturarv.
Opplysninger om kirkevalget i soknet finner du på
www.kirken.no/as.

Kirkevalget
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5. Tom Møller,
66 år. Barnehageassistent.
Satsningsområder: Veldig opp
tatt av at ungdommen i bygda
får en trygg og fin oppvekst.
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Kirkevergens hjørne

Nye ansatte framover
Flere ansatte i kirkestaben i Ås går av med
pensjon nå i sommer og til høsten. Felles
rådet er i gang med å ansette nye medar
beidere:
• Saksbehandler for kirkevergen. Heidi
Tomter Sire slutter i september.
• Kantor til Nordby. Hilde Veidahl Wang
sluttet i sommer.
Stillingene ble utlyst i sommer. I løpet av
august regner jeg med å ha klart hvem som
blir tilsatt i stillingene. Saksbehandler Berit
Eldor gikk av i sommer (se Menighetsbla
det nr. 3). Den stillingen er foreløpig ikke
utlyst.
Kristine Thorstvedt,
kirkeverge

Reparasjon av tårnet i Kroer Kirke. Foto: Monica
Lislerud.

Reparasjon av Kroer kirke
Arbeidene i Kroer kirke er godt i gang. Det
er vanskelig å vite hvordan forholdene er i
et bygg fra 1925. Da vi satte i gang arbeidet,
var det planlagt ferdig til 5. juli. Men etter
at vi tok av kobbertekkingen på tårnet, så
vi at det var mer råteskader enn forventet.
Prosjektet er dermed forlenget, og vi
regner nå med å bli ferdige til midten av
september. Skadene måtte repareres. Vi
ba om økt bevilgning fra Ås kommune og
kommunestyret innvilget 19. juni 1,5 mill.
kroner i økte midler. Vi gleder oss til kirken
er nymalt og fin.

Anne Milnes er konservator og medlem av prosjektgruppa for reparasjon av Kroer kirke. Foto:
Svend-Kristian Martinsen.
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Quiz
Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
har følgjande møte på Ås menighetshus:
• Søndag 25. august kl. 18: Møte. Talar:
Frode Granerud.
• Søndag 15. september kl. 18: Møte. Talar:
Paul B. Johansen.
• Søndag 22. september kl. 18: Møte.
Talar: Ole Herman Winnem.
• Søndag 29. september kl. 18: Møte. Talar:
Aud Elin Hoås.
• Søndag 6. oktober kl. 18: Samtalemøte.
• Søndag 13. oktober kl. 18: Møte. Talar:
Olav Straume.
• Søndag 20. oktober kl. 18: Møte. Talar:
Hans Jakob Moldekleiv.
• Søndag 27. oktober kl. 18: Møte. Talar:
Ola Tulluan.
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.

1. En av Martin Luthers støttespillere og
venner het Philipp til fornavn, hva het
han til etternavn?
2. En annen reformator het Ulrich Zwingli,
hvilket land kom han fra?
3. I hvilken kommune i Follo finner vi
Erikstadbygda?
4 Det er skolestart i disse dager. På hvil
ken skole i Ås begynner en 6 åring fra
Rogneveien?
5. Hva het husmannsplassen som lå der
Trampen speiderhytte ligger i dag?
6. Hvilken fugl kan man se i stort antall
ved Hornbogasjøen i Sverige om våren?
7. I hvilket fylke finner vi klosterøya Selja?
8. Hvilket ord skal vi fram til, brukt i sang
av Knudsen og Ludvigsen og hovedstad
i verdens yngste land?
9. Mange kan synes at sommeren er for
kort, men hvem har skrevet sangen:
«Sommaren är kort? «
10. I hvilket OL vant Norge gull i fotball for
kvinner?
Quizmester: Atle Eikeland

Svarene finner du på side 23.

www.asbank.no
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Er du kjent i Ås ?
Én trofast innsender svarte på oppgaven
i nr. 3. Og da skjønner de fleste som leser
dette, at det må være Torstein Furnes.
Han skriver: «Bildet er tatt fra tårnet i Ås
kirke. Rett utenfor høyre bildekant er det et
oransje hus med adresse Skogveien 14A.
Bildet gir et litt uvant perspektiv, for
husene i bakgrunnen er jo skjult bak skogen
når man befinner seg på bakkenivå. Bebyg
gelsen vi ser bak skogen, er boligfeltet som
ligger like nord/nordøst ovenfor Ås Ung
domsskole».
Mer korrekt og utførlig besvarelse er det
vanskelig å tenke seg! Gratulerer Torstein,
men fotografen undrer seg: Var oppgaven
for vanskelig siden bare én person ‘meldte
seg på torget’?

Ny oppgave kommer her, og fotogra
fen antar at det først og fremst er dagens
besteforeldre-generasjon som jevnlig har
kjørt forbi denne avstikkeren av en vei.
Noen vil kanskje tvile litt på at stedet
er i Ås, men det er det ingen grunn til!
Lykke til med ny stedsjakt. Send svar til
as.menblad@online.no.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Svar på forrige oppgave: Bildet er tatt fra tårnet i
Ås kirke, med utsikt østover..
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Regionaldirektør
Kla u s- Chr i st ia n
(t.v.) utveksler den
signerte
avtalen
med kirkepresident
Rev. Yonas. Foto:
Sophie
KüspertRakotondrainy.

Nytt prosjekt for
konfliktløsning
I Menighetsbladet 2 i år fortalte vi at kon
flikt mellom etniske grupper i Etiopia ska
per vanskeligheter for det misjonsarbeidet
Ås menighet støtter. Nå er det startet et
flunkende nytt prosjekt «Conflict Aware
ness Project» som skal handle om kirkers
motstandsdyktighet mot konflikter. Avtale
om prosjektet er allerede signert av både
den etiopiske Mekane Yesus-kirken og Det
norske misjonsselskap (NMS).
Foran en samlet ledelse av vår etiopiske
søsterkirke Mekane Yesus hadde Sophie
gleden av å presentere det nye norsk-initierte
prosjektet. Det ble mottatt med åpne armer.
Kirkepresident Rev. Yonas undertegnet
prosjektdokumentet, sammen med NMS’
regionale leder Klaus-Christian Küspert. I
sin tale sa kirkelederen blant annet:
«Vi er glade for å kunne samarbeide med
NMS om konflikthåndtering. Fred og for
soning er meget sentralt i kirkens oppdrag,
og NMS går foran med ny tematikk og nye
måter å jobbe på.»
Lederen av Mekane Yesus-kirkens
fredskontor Rev. Dr. Wakseyoum Idosa har
vært med på å planlegge prosjektet helt fra
starten. Kirken spiller en spesiell rolle for
NMS i arbeidet med konflikthåndtering,
fordi den allerede jobber aktivt med dette.
Samarbeidet mellom Mekane Yesus’ freds
kontor og NMS Etiopia er tett og godt.
Tre av NMS’ partnerkirker er spurt om å
være med i prosjektet. I tillegg til Mekane
Yesus er dette den Gassisk lutherske kirke
(FLM) og den Kamerunesiske evangeliske
lutherske kirke (EELC). Mekane Yesus vil
være et godt forbilde for de to andre. Arbei
det i kirken på Madagaskar støttes av Kroer
menighet, slik at forsoningsarbeid nå blir
viktig i NMS-prosjektene både der og i Ås.
Gjennom prosjektet skal kirkene

utveksle erfaringer og bygge kompetanse
innen konflikthåndtering og fredsbygging.
Hver av kirkene skal lage en strategi som
gjør dem mer motstandsdyktige mot både
interne og eksterne konflikter. Arbeidet
skal koordineres av et internasjonalt team
som består av representanter fra hver av
partnerkirkene, NMS og en fagkonsulent.
Dette er en ny måte å jobbe på, og det
kommer til å bli en spennende og lærerik
erfaring, ikke bare for kirkene, men også
for NMS. Det var med ære og takknemlig
het at Sophie møtte kirkeledelsen i Etiopia.
Den har engasjement og positiv innstilling
til å arbeide med konflikthåndtering på
tvers av land og kirker.
Av Sophie Küspert-Rakotondrainy og
Sylvi Haldorsen

Det norske misjonsselskap (NMS) –
møter i høst:
• Søndag 15. september, kl. 16. Follo
NMS inviterer til Inspirasjonsmøte for
Menighet og Misjon.
Sted: Ski Menighetshus, Kirkeveien 3.
• Onsdag 20. november, kl. 16–20:
Misjonsmesse på Ås menighetshus.
Salg og lotterier.

Fasit til Quiz på side 21
1. Melanchton. 2. Sveits. 3. Vestby. 4. Åsgård.
5. Kjetterud. 6. Traner. 7. Sogn og Fjordane.
8. Juba (i sangen Dum og deilig og hovedstad i
Sør-Sudan). 9. Thomas Ledin. 10. OL i Sydney
i 2000.
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Grønn spalte

Høstens kirke- og kommunevalg
Kirken sier:
Prioriter vern om skaperverket!
8.–9. september skal vi velge represen
tanter til menighets- og bispedømmeråd
– nærmere omtalt på side 11–19. Samtidig
er det kommune- og fylkestingsvalg. Søn
dre Follo prosti vil minne om alvoret kny
ttet til klimaendringer og ødeleggelser av
biologisk mangfold. Kirkens øverste organ,
Kirkemøtet, oppfordrer oss alle til å bruke
stemmeretten til å prioritere klima- og
miljøsaken.

Kirkemøtet uttaler:

Den unge svenske miljøaktivisten Greta
Thunberg har formulert klima-utfordringen
slik: «Jeg vil at dere skal få panikk. Og så
vil jeg at dere skal handle. Jeg vil at dere
skal handle som dere ville gjort i en krise.
Jeg vil at dere skal handle som om huset
deres står i brann. For det gjør det.» I vår
har titusenvis av norske skoleelever streiket
fordi jorda de skal arve, er truet. Nå brenner
det! Men det er fortsatt tid til å begrense
klimaendringenes katastrofale følger. Om
alle gode krefter slår seg sammen, klarer vi
det. En jord i balanse gir framtidshåp.
Klimaendringer trenger politiske og
teknologiske løsninger. Men dypest sett er
dette et moralsk spørsmål. Det handler om
vårt forhold til Skaperen, skaperverket og
vår neste. Overforbruk og rovdrift på jordas
ressurser er dypt urettferdig. Det ødelegger
naturen og utarmer livsgrunnlaget for våre
medmennesker. Kampen mot klimaendrin
ger er derfor en kamp for solidaritet og rett
ferdighet. Dette er en sentral del av kirkens
oppdrag. Vi, hver enkelt av oss, utfordres til
32

å endre livsstil og til samfunnsengasjement.
Kirken vil, gjennom «Grønne menigheter»
og interne klimatiltak, gjøre sitt for å nå
målet om et bærekraftig samfunn.
Kirkemøtet 2019 utfordrer regjering,
Storting og lokale folkevalgte til å spille på
lag med gode krefter i befolkningen. De må
se sitt ansvar og handle før det er for seint.
Vi forventer at:
• Norge innfrir alle sine forpliktelser i
Paris-avtalen og kutter nasjonale utslipp
i henhold til våre mål innen 2030.
• Norge omstilles raskt til et grønt og
bærekraftig samfunn.
• Norge intensiverer arbeidet med over
gang til lavutslippssamfunnet.
• Regjeringen tar initiativ, sammen med
partene i arbeidslivet, til å skape nye
grønne arbeidsplasser.
• Norge øker sine bidrag til internasjonalt
samarbeid og klimatilpasningen i fattige
land.
• Norge er et foregangsland for bevaring
av biologisk mangfold.
• De som rammes hardest av klimaendring
ene, er med på å utforme løsningene.
Kirkemøtet oppfordrer deg til å bruke
stemmeretten ved høstens kirke-, kom
mune- og fylkestingsvalg, til å prioritere
klimasaka. De streikende ungdommene
er med rette opprørte. Sammen med ung
domen, miljøbevegelsen, næringslivet,
andre tros- og livssynssamfunn og frivil
lige organisasjoner, vil Den norske kirke
bidra til å omforme vårt samfunn i en
bærekraftig retning. Sammen har vi bygd
velferdssamfunnet. Sammen skal vi skape
framtida.
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Prostiets oppfordring:

Vi vil slutte oss aktivt til uttalelsen fra
Kirkemøtet. Medlemmer i Den norske kirke
og innbyggere i Søndre Follo anmodes om å
engasjere seg i høstens kirkevalg og i kom
mune- og fylkestingsvalgene. Les valgpro
grammer og hva kandidatene på de ulike
listene ønsker seg som satsingsområder for
å prioritere et aktivt vern om skaperverket.
Hege Fagermoen, prost i Søndre Follo
Torger Gillebo, leder av Grønt prostiutvalg i
Søndre Follo

Ensom humle på jobb med pollinering av tomatblomster. Foto: Erling Fløistad.

Utryddes insektene? Foredrag i Ås arbeidskirke 09.10.
Onsdag 9. oktober kl. 19.30 arrangerer
Grønt utvalg foredragskveld i Arbeidskirka
med tema «Hva skjer med natur og men
nesker når arter dør ut?»
FNs Naturpanel fremla en rapport i mai i
år som tegner et dystert bilde av tilstanden
for jordens natur og det biologiske mangfol
det. Ifølge rapporten er allerede ti prosent
av verdens plante- og dyrearter nærmest
utryddet. I tillegg er rundt 1 av 8 millioner
dyre- og plantearter truet. Mange av dem
risikerer å bli utryddet de nærmeste tiårene.

Leif Aarvik, Ås-boer og entomolog ved
Nasjonalhistorisk museum, vil vise oss
hvilke endringer som er på gang i insekt
faunaen, med sommerfugler som eksempel.
l ha et særlig fokus. Leder av Ås landbruks
lag Ottar Kjus skal fortelle om bøndenes
innsats og utfordringer når det gjelder å
ta vare på naturmangfoldet i jordbruk og
skogsdrift. Spesialprest Sigurd A. Bakke
vil bidra med en teologisk refleksjon. Som
kjent kan han også ett og annet om som
merfugler. Sett av kvelden allerede nå!
Grønt utvalg,
Torger Gillebo

Gulløye. Foto: E. Fløistad.
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Ås kirkekor på konsert med Magnolia Jazzband under Lions – Kulturdagene i Ås 2018. Foto: Bonsak Hammeraas.

Service-sidene (forslag, 3 linjer):

Kirkekoret ønsker seg flere sangere
FRISØRER - DAME/HERRE
Sopraner, alter, tenorer og basser er
velkomne. Er du interessert i å bli med i et
kor som jobber med spennende og allsidig
repertoar, bevisst vokaltrening og mor
somme øvelser? Da vil du få mye ut av å
være med i vårt kor ! Første øvelse i høst er
torsdag 22. august kl. 19. i Ås kirke.
Kirkekoret dirigeres av kantor Jostein
Grolid med god hjelp av to dyktige hjelpe
dirigenter. Koret har eksistert siden 1966,
med unntak av en «pause» fra 1981 til 1988.
Nå består koret av 28 motiverte sangere.
Koret deltar ved gudstjenester, konserter
og andre arrangementer. Vi har også stor
glede av å samarbeide med andre kor om
større kirkemusikalske verk.
Ås kirkekor er opptatt av å drive med
sang på et godt nivå, men innenfor rammer
der korsangen er en hobby. Vi samarbeider
gjerne med profesjonelle sangere og musi
kere for å heve kvaliteten på våre prosjekter.
Koret ønsker å tilby et hyggelig sosialt og
inkluderende musikalsk fellesskap – med
musikken i fokus. På øvelsene arbeider vi
regelmessig med korklang og vokaltrening,
blant annet med assistanse fra sangpedago
ger og andre dirigenter.
Vi har øvelse hver torsdag kl. 19.00 –
21.30 i Ås kirke. Ta kontakt med dirigent
Jostein Grolid, tlf.: 41 28 70 55, e - post:
jostein.grolid@as.kommune.no, eller møt
opp på en øvelse.
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Av høstens
Galleriet
Frisørrikholdige program kan nevnes:
Radiogudstjeneste
i Ås
Ås• kvartal,
Rådhusplassen
29 kirke søndag 15.
september med «Misa
Campesina».
www.Galleriet-frisor.no
64 94
42 00
• Konsert sammen med Magnolia Jazzband

Rubrikkannonse:
søndag 20. oktober under Lions

kulturdager i Ås 2019.

Mal:
• Mozarts «Requiem» og «Kroningsmesse»

i samarbeid med Kragerø kantori, lørdag
16. november og søndag 17. november.
• Luciakonsert søndag 15. desember
• Sang på høytidsgudstjeneste 25. desember
(1. juledag).
• Over nyttår planlegger koret konsert med
«Ensemble Wirakocha» søndag 12. januar,
og en kortur til Danmark.

Jostein Grolid, kantor i Ås

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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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

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 e-post: johnsonforlag@gmail.com
www.johnson-forlag.no.

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

post@tannlegevinterbro.no
post@tannlegevinterbro.no
www.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.
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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 typer 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.
Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfirmasjon o.l.
Kont.: Ingrid Holen, tlf.: 64 94 26 84 / 938 48 409.

Gro Elin Vinnes Tutturen serverte kirkekaffe etter
pilegrimsvandringen til Trampen 26. mai. Foto:
Svend-Kristian Martinsen

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
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Martinsen, Arve Skutlaberg, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke, Halvor Aarrestad, HanneMarit Kjus Pettersen, Knut Werner Lindeberg Alsén.
Adresse: Ås kirkekontor, Sagaveien 3, postboks 224, 1431 Ås. E-post: as.menblad@online.no.
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SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Vilje Arango-Høydalsvik
Stella Josefine Svendby Grøvold
Philip Krogstad Gustavsen
Sonja Zhao Hamborg (døpt i
Bingen kapell)
Hilma Elouise Cowie Jørgensen
Jonathan Hermanus Kierulf
Erlend Nesse Kolltveit
Noah Yogesh Kumkar
Jakob Pedersen Martinsen
Bendik Nicolas Puente Tveit
Mathias Solli Wiik (Moss kirke)
Joel Ågedal

Døpte
Filip Stensdal Hylland
Liam Klaffmo-Hansen
Iris Dalane Nystuen
Mynte Døhl Petersen
Kasper Holte Rynning
William August Håvelsrud
Sæthren (døpt i Ski mid
delalderkirke)
Mathias Havnegjerde Westlye
(døpt i Bekkelaget kirke)

Døde
Gro Nordskaug

Døde
Reidun Dorthea Berg
Margot Bjørgen
Herman Bonde
Gerd Synnøve Brovold
Per Sverre Engen
Venche-Lise Fiskvik
Oddvar Gundersen
June Iren Hagen Seeberg
Ester Hansen
Runar Hansen
Solveig Ingeborg Hoel
Karin Holmsen
Sidsel Johansen
Ingrid Marie Langdalen
Laila Wessel Skotland
Greta Karine Skuterud
Anne Sofie Wibstad
Ivar Aasen

Viet
Aina Schjefte
og Joacim Nilsen

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024 - fonus.no

Telefon: 64 95 16 65 – hele døgnet

Garder
BEGRAVELSESBYRÅ

1993

Viet
Tonje Cecilie Stordalen og
Torbjørn Søndenå
Therese Marie Byre Lindland
og Ansten Nyborg Erlien
Amanda Renate Smenes og
Cato Skuthe
Julie Melhus og Vegard Otnes
Kolstad
Agnes Ellinor Skagemo og
Tore Henriksø
Ellen Sigrid Holmsen Krogh
og Rasmus Bøe Sand
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Døde
Asbjørn Hans Halvorsen
Tormod Henriksen
Synnøve Johansen
Else Johanne Kjensli
Reidun Oddveig KvandePettersen
Kristian Løklingholm
Karin Irene Sneis
Gunhild Sverdrup

Vestby og Ås

www.bgr.no

Ski - Kolbotn - Askim
Nesodden - Ås
64 91 49 00
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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.

www.kirken.no/as
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.
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VELKOMMEN TIL KIRKE
Søndag 25. august, 11. søndag i treenighetstiden, Joh 8, 31–36
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Torsdag 29. august
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.

Lørdag 21. september
Ås kirke kl. 13: Åpen dåpsgudstjeneste.
Søndag 22. september, 15. søndag i
treenighet, Joh 15, 9–12
Ås arbeidskirke kl. 11: Høsttakkefest. 4-årsbok.
Kroer kirke kl. 11: Høsttakkefest. 4-årsbok.
Nordby kirke kl. 11: Høsttakkefest. 4-årsbok.

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

Lørdag 31. august
Nordby kirke kl. 11, 13 og 15: Tre konfir
masjonsgudstjenester.

Torsdag 26. september
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.

trosopplæring i den norske kirke

Søndag 1. september, 12. søndag i treenighetstiden, Joh 4,27–30, 39–43
Ås arbeidskirke kl. 13: Ryddegudstjeneste
etter loppemarkedet.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Konfirmasjonsguds
tjeneste.

Søndag 29. september, Mikkelsmess,
Joh 1, 47–50
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

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

Søndag 6. okt., 17. søndag i treenighet,
Mark 5, 35–43
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

Søndag 8. september, 13. søndag i treenighet, Joh 15, 13–17
Ås kirke kl. 13: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Konfirmasjons
gudstjeneste.
Nordby –Breivoll kl. 12: Friluftsguds
tjeneste, se omtale s. 12.

Søndag 13. okt., 18. søndag i treenighet,
Mark 1, 40–45
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste med
presentasjon av nye konfirmanter.
Kroer-Trampen speiderhytte kl. 11: Sports
gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Lørdag 14. september
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lysgudstjeneste.

Søndag 20. okt., 19. søndag i treenighet,
Luk 9, 57–62
Ås arbeidskirke kl. 11: Folkedans
gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Myldregudstjeneste.
Kroer kirke kl. 18: Gudstjeneste med
presentasjon av nye konfirmanter.

Søndag 15. september, Vingårdssøndag,
Matt 19, 27–30
Ås kirke kl. 11: Radiogudstjeneste med
Misa Campesina. Se s. 6.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Arrangementet er en del av
trosopplæringen i menigheten.

Lørdag 5. oktober
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lysgudstjeneste.

Søndag 27. oktober, Bots-og bønnedag,
Luk 15, 11–32
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 18: Gudstjeneste med
presentasjon av nye konfirmanter.

trosopplæring i den norske kirke
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