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Prestens
hjørne
Kateketens
hjørne
Jeg hadde en drøm. Jeg har alltid ønsket å
lære koiné gresk for å kunne lese Bibelen
på originalspråket. Jeg misunte mine medstudenter litt på Det teologiske fakultet,
prestekandidatene som fikk mye mer syste
matisk innføring i det greske språket i
begynnelsen av studiene enn vi kateketer,
som bare plukket opp noen viktige ord som
pneuma (ånd), soter (frelser), pisteo (jeg
tror), anastanda (stått opp), pantokrator
(allmektig), kyros (Herre) og vasileia (rike).
I begynnelsen av mai dukket det opp en
mulighet på Alexandra-instituttet i Aten.
Det var et intensivt kurs i gresk hvor man
kunne lære de grunnleggende elementene i
bibelsk gresk, få innsikt i den kulturelle og
sosiale konteksten som Det nye testamentet ble skrevet i, og besøke historiske og
religiøse steder som Apostlenes gjerninger
nevner. Jeg visste at dette var noe for meg.
Som kateket har jeg de siste årene deltatt
på flere kurs knyttet til trosopplæring, men
jeg har ønsket også å vedlikeholde min
fagkompetanse innenfor teologi, spesielt i
eksegese som jeg har stor nytte av i bibelundervisning og i gudstjenestelivet.
Gud la alt til rette. Jeg fikk studie
permisjon fra kirkevergen, stipend fra Delta
og fant et rom på Det norske instituttet
hvor jeg kunne bo under mitt opphold. Jeg
lærte fort det greske alfabetet og begynte
å lese religiøse tekster allerede den andre
dagen. Det var overveldende. Gjennom de
første tekstene som vi leste, Fader vår og
Den nikenske trosbekjennelsen, som er mer
sentral i den gresk-ortodokse kirken enn
Den apostoliske trosbekjennelsen, ble jeg
kjent med mange viktige ord fra Bibelens

Timea Bakay Holby i Aten med Akropolis i bakgrun
nen. Foto: En ukjent turist.

og troens verden. Vi gikk sakte gjennom
hvert eneste ord, og jeg ble virkelig overrasket over hvor mye mer de greske ordene
formidler enn oversettelsen som vi har tilgjengelig i dag.
Høydepunktet på kurset var Paulus’ tale
på Areopagos, Mars-høyden nordvest for
Akropolis. Jeg ble sittende der i to timer
og leste teksten fra Apostlenes gjerninger
(Apg. 17, 22–31).
Paulus hadde tre misjonsreiser i det
området landene Tyrkia og Hellas ligger
i dag. Han ønsket å komme i kontakt og i
samtale med mennesker. Han møtte jødene
i synagogen og grekerne på torget. De var
nysgjerrige og ba ham om å forklare sin tro.
Derfor inviterte de ham opp til Areopagos.
Talen hans på Areopagos i Apostlenes
gjerninger er genial, logisk og overbevisende. Vi ser de retoriske og oratoriske
ferdighetene som Paulus lærte som ung
mann i Tarsus. Han anerkjenner at athenere
er religiøst interesserte mennesker. Han
kritiserer dem ikke for at de har en annen
tro, men roser dem for deres religiøse interesse. Det er et godt utgangspunkt for videre
samtale.
Paulus ser ingen kirke eller kristent kors,
men han finner et alter hvor det står: «For en
ukjent Gud». Hans Gud er den guden som

Om framsida: Nidarosdomen i høstfarger. I over 1000 år har kirker, reist av og over ulike Olaver, stått på
øya i Trondhjem. Den eldste, Klemenskirken, er nylig funnet igjen og har fått egen permanent utstilling.
Menighetsbladet lages på dugnad og på farten. De siste delene av dette nummeret ble laget i Pilegrims
gården, en fredelig oase for søvn og ettertanke på historisk grunn, midt i Trondhjem. Foto: Erling Fløistad.
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de erkjenner uten å kjenne. Han er himmel
ens og jordens skaper, men også historiens
Gud. Gud skapte mennesket i sitt bilde, så
derfor søker mennesker kontakt med Gud.
Denne Gud bor ikke i templer reist av menneskehender, slik det var tenkt da Atens
største stolthet, tempelbygningen Parthenon på Akropolis, ble bygget i 432 f. Kr.,
viet til gudinnen Athene. Tvert imot, Gud er
ikke langt borte fra noen av oss. «For det er
i Ham vi lever, beveger oss og er til. For vi
er hans slekt og alle sammen Guds barn.»
(Apg. 17, 28) Her bruker Paulus faktisk
sitater fra greske filosofer som Epimenides
og Aratus.
Paulus vil skape gjenkjennelse og tillit
hos athenerne. Men etter det går han inn
i kjernen av den kristne tro, nemlig på
omvendelsen, som heter metanoia på gresk.
Gud vil at mennesker skal vende seg om
og få et nytt hjerte og et fornyet sinn. Han
nevner troens fundament, Jesu oppstandelse fra de døde, i en setning. Paulus er
et forbilde og inspirasjon til å tilpasse budskapet etter hvem han taler til, og kommer
mennesker i møte som søker ham og har en
religiøs lengsel.
Noen avviste Jesu oppstandelse fullstendig, noen ville høre mer og noen kom
til tro på Jesus. Blant dem var Dionysisos,
som var medlem av Areopagos-rådet, og
en kvinne som het Damaris. Da tilliten ble
skapt begynte Paulus å forkynne det sentrale temaet i den kristne tro, nemlig ordet
om korset som er Guds kraft (1 Kor 1, 18).
Slik var det i Korint. Det var det andre
høydepunktet i studieturen. Jeg tok en 1,5
timers togtur fra havnebyen Pireus. Det var
mange som sa at jeg måtte planlegge turen
godt fordi den ville bli krevende. Det er
ingen bussforbindelse fra togstasjonen til
sentrum, og derfra måtte jeg ta en annen
buss til Gamle Korint. Men jeg tenkte at
hvis Paulus klarte å besøke så mange steder
til fots, måtte jeg også klare det, uansett

hvor mange kilometer jeg måtte gå i den
stekende solen.
Det arkeologiske utgravningsområdet i
Korint er et spennende sted. Når man går
rundt der og føttene tråkker på steinene
føler man virkelig at man går i Paulus’
fotspor. Jeg så talerstolen (bema) på Agora,
der Paulus ble dratt fram for domstolen og
anklaget overfor guvernøren Gallio, som vi
leser om i Apostlenes gjerninger 18, 12–17.
Det var veldig spesielt å lese akkurat denne
teksten der under oliventrærne, og å be
sammen med andre kristne som besøkte
det berømte stedet. Jeg fant ruinene av den
gamle kirken som den første menigheten
bygget der og fant Paulus-sitater innrisset i
arkeologiske funn.
I hagen til Panagia-kirken kan man lese
Kjærlighetens høysang på store steintavler,
både på gresk og på andre språk. Historien
og bibelfortellingen ble levende for meg
gjennom dette besøket. Fra bussen så jeg
også kysten hvor Paulus tok en sorgtung
avskjed med korinterne og seilte videre til
Efesos.
Det er godt å følge sin drøm, la seg lede
av Ånden, innleve seg i den historiske og
kulturelle konteksten Guds ord ble inspirert og skrevet ned i, og lese den på en ny
måte i vår tid. «For det er i ham vi lever,
beveger oss og er til.» La oss ta tankene til
Paulus med oss gjennom høsten og det nye
skoleåret, og i møte med voksne, barn og
ungdommer. Husk at vi er medarbeidere i
Guds rike som planter og vanner, men det
er Gud som gir vekst. Guds velsignelse over
arbeidet!
Timea Bakay Holby,
kateket i Nordby

Koiné er det gammelgreske fellesspråket
som tidlig også ble oldkirkens
fellesspråk, ved siden av latin.
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Det skjer i Ås og Kroer menigheteter
Konfirmasjoner

Konfirmant 2020?

Høstens vakreste eventyr er over. Lørdag
7. og søndag 8. september fylte vi opp
kirkene 5 ganger med nydelige ungdommer i hvite kapper og festkledde familier og
venner. Kapellan Ingrid Ulvestad Øygard
og menighetspedagog Joakim Hellerud
Gulbrandsen ledet gudstjenestene. Kantor Jostein Grolid og trompetist Øivind
Andersen gjorde gudstjenestene høytidelige
med flott akkompagnement til salmene. Ås
Gospelkor var med på den første gudstjene
sten, og Ellen Alnes sang på resten av dem.
Martine Melvold Pedersen bidro som forsanger på en av fellessangene. Et team av
flinke folk som gjorde gudstjenestene høytidelige, verdige og flotte. Ingrids preken sa
noe om at vi til tider i livet kan føle oss på
dypt vann, men at Jesus alltid er der og rekker ut en hånd til oss. Denne hånden kan
være andre mennesker i livene våre som
stiller opp. Og budskapet om at alle konfirmantene (og alle andre, for øvrig) alltid
er velkommen tilbake til kirken – om det er
neste uke, om et år eller om 50 år. Alle har
en plass i fellesskapet.
Vi ønsker å takke alle de frivillige som
stilte opp disse dagene. Både i Kroer og Ås
var det mange som stilte opp for å dekke
de ulike oppgavene som trengs for å gjennomføre konfirmasjonsgudstjenestene.
Og så vil vi ønske alle våre konfirmanter
til lykke med dagen som var, og lykke til på
ferden videre. Takk for stundene vi har delt
dette året. Vi gleder oss over alle dere som
har lyst til å være med videre på lederkurs
og i ungdomsarbeidet for øvrig.

Fredag 11. oktober starter vi opp med en
kickoff i Ås arbeidskirke for det nye konfirmantkullet. Per nå er det en gjeng på 45
ungdommer, men vi har alltid plass til flere!
Har du ennå ikke meldt deg på, må du forte
deg, gå via www.kirken.no/as!
Søndag 13. oktober er det presentasjonsgudstjeneste i Ås arbeidskirke og
20. oktober i Kroer kirke. Ta kontakt med
kirkekontoret om du har spørsmål om tilrettelagt konfirmasjonstid.

Varme hilsener fra Ingrid Ulvestad Øygard
(prest), Joakim Hellerud Gulbrandsen (menig
hetspedagog) og Jenny Marie Ågedal (Kateket, i
permisjon).
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MILK –

mini-lederkurs for 10. klassinger

Hvert år er det noen konfirmanter som
ønsker å være en del av ungdomsmiljøet
og vil være med som hjelpeledere på neste
års konfirmantleir. Derfor arrangerer vi
minilederkurs. Det skal gjøre ungdommene
bedre kjent med seg selv, hverandre og Gud.
De lærer hva det vil si å være en god leder.
Ungdomsarbeidet i Ås og Kroer samarbeider med Nordby, Vestby og Drøbak/-Frogn
om felles samlinger og leir. Oppstart blir
12–13. oktober. Konfirmantene får informasjon om påmelding. For mer informasjon,
ta kontakt med kapellan Ingrid Ulvestad
Øygard, ingrid.oygard@as.kommune.no

Agent for rettferdighet for
9-åringer
Hei, du som er født i 2010! Vil du være
en agent for rettferdighet? Vi trenger deg!
Fredag 8. november tilbyr vi et spennende
opplegg for alle 9-åringer i Ås arbeidskirke.
Dette er en plandag på skolene og derfor
passer det ekstra bra med en agentdag! Fra
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Lys Våken for 11-åringer
kl. 08.30 til kl. 15.30 kan du være med å
gjøre noe for at verden skal bli mer rettferdig! Her får du bli kjent med andre agenter
fra Kroer og Ås, du får et eget agentarmbånd, vi skal leke sammen, lage ting og
høre fortellinger om både urettferdighet og
rettferdighet fra Bibelen.
Hva er egentlig rettferdighet? Hva er rettferdig og urettferdig her i Ås? På skolen? I
verden? Du får også vite mer om agentoppdraget som vi agenter kan gjøre for å skape
en mer rettferdig verden.
Radiogudstjeneste
Påfølgende søndag, 10. november er det
gudstjeneste i Ås arbeidskirke kl. 11, og
vi håper at dere vil være med å sette preg
på denne. Den skal nemlig også handle om
rettferdighet! Og i tillegg skal den sendes
direkte på radio!
Vil du være med? Be en av de voksne
melde deg på ved å følge saken som
kommer på nettsiden vår: www.kirken.no/as.
Invitasjon kommer i posten til de vi har i
vårt medlemsregister, men ALLE som har
lyst til å være med (og er født i 2010) er
velkommne!

Agent for rettferdighet

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

Kirkerottene og Lea Mus
Søndag 15. september hadde vi besøk av
Kirkerottene i Ås Arbeidskirke. Ca. 90
barn og 70 voksne tok turen og fikk med
seg et spennende og morsomt teater og
Kirkerottene og Lea Mus. Dette håper vi å
få til neste år også!
Ingrid Ulvestad Øygard,
kapellan og ungdomsprest
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Det skjer i Ås menighet
Kroer kirke åpen 2. november
Kroer kirke er åpen for besøkende lørdag
2. november fra kl. 14. Vi avslutter med
musikkandakt kl. 16.30. Søndag 3. november kl. 18 er det «Syng høst»-gudstjeneste,
se omtale på side 9.
Kroer menighetsråd

Allehelgen – åpne kirker
Ås kirke
Allehelgenshelga holder vi Ås kirke åpen:
• Lørdag 2. november kl. 10–16.
• Søndag 3. november etter gudstjenesten
kl. 12–18.
Utvalget for Åpen kirke i Ås vil sørge for
at Ås kirke er åpen både lørdag og søndag
første helga i november. Det er en fin tradi
sjon vi ønsker å fortsette. Det er mange som
besøker kirkegården i løpet av allehelgen.
Alle er velkomne inn i kirken. Der kan du
tenne et lys i lysgloben, hvile litt i kirkebenken, eller vandre rundt og se deg om i det
vakre rommet. Vi tilbyr enkel servering, og
ly for høstlig vær og vind. En brosjyre om
kirken ligger framme. Et par kirkeverter vil
være tilstede om noen ønsker å prate litt.
Ved allehelgen blir gravene pyntet med
kranser, blomster og lys. Vi har sett at stadig
flere minnes sine døde på denne måten.
Lysene er et vakkert skue i høstmørket.
Utvalget for Åpen kirke,
Hanne-Marit Kjus Pettersen.
Foto: Inger Ann Vorhaug.
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Fra sommerens Åpen kirke-dugnad i Ås, Astri
Fyksen t.v. og Hanne-Marit Kjus Pettersen åpnet
Ås kirke 1. juli for sommerens store dugnad – Som
meråpen Veikirke. I midten på kirketrappa står
kirkevert Mette Jacobsen. Hun hadde fem vakter i
år!

Henrik Solbu t.v. byt
ter vakt med Jan Erik
Olsen. Begge har lang
fartstid som verter.
Henrik tok fire vakter
i år. Foto: HanneMarit Kjus Pettersen.

Kirkeinformasjon på e-post

Jostein Grolid har i flere år sendt ut informasjon om gudstjenester og konserter via
e-post. Vil du også motta slike meldinger?
Kontakt: Jostein.Grolid@as.kommune.no.
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Kulturdagene i Ås 11.–20.10.

Det er kirkeverge Kristine Thorstvedt (tv) som nå
takker Heidi Tomter Sire (i midten) for innsatsen,
samtidig som hun ønsker Lita Breitenberg velkom
men som ny saksbehandler på Kirkeverge-kontoret.

Personell-skifte på
Kirkevergekontoret
Den som kommer, er Lita Breitenberg. Hun
trer inn som saksbehandler hos Kirkevergen
etter at Heidi Tomter Sire går av med pen
sjon. Dette skiftet skjedde i uke 38. Lita har
mastergrad i religionshistorie og asiatiske
språk fra Universitetet i Oslo og bachelorgrad i psykologi. Videre forteller hun å ha
hatt kirken som arbeidsplass i nesten hele
sitt yrkesaktive liv så langt: i Nordstrand,
Vestre Aker og Uranienborg menigheter.
– Jeg har også vært frivillig i alle disse
menighetene; både med praktiske oppgaver under gudstjenester, og siden jeg
spiller fiolin, har også det blitt en frivillig
kirke-aktivitet for meg. Videre er jeg et
språkmenneske og drev eget firma i seks
år med oversettelse, tolkning og språkvask
fra og til norsk, engelsk, latvisk og russisk.
Det viste seg likevel at det er kirkemiljøet
som står mitt hjerte nærmest, jeg savnet
å være en del av det. Derfor er jeg veldig
takknemlig og glad for å kunne begynne i
denne stillingen hos Kirkevergen.
Tekst og foto Jon Kr. Øiestad

Lionsklubbene LC Ås og LC Ås/Eika arrangerer «Kulturdagene i Ås» 11.–20. oktober.
Fredag 11.10. kl. 19: Nattevandring i
skumle strøk i Syverudskogen.
Kunst- og håndverksmessa i Ås Kulturhus 12.–13. oktober er et populært innslag.
Lions- kaféen serverer rundstykker, hjemmebakte kaker, kaﬀe og brus. Ås Lions Trio
spiller og bidrar til hyggelig stemning.
Søndag 13.10. Ås kirke kl. 19: Kulturkonserten.aas. Konsert med talentfulle
unge musikere fra Ås. Utdeling av Lions
musikkpris.
Søndag 20.10. Ås kirke kl. 19: Konsert
med Magnolia Jazzband, Harriet Kjus
Müller-Tyl og Ås kirkekor.
Hanne-Marit Kjus Pettersen,
for LC Ås og LC Ås/Eika

Konserter i Ås kirke i høst
• Søndag 17.11. kl. 18: Mozarts «Requiem»
og «Kroningsmesse», med Ås kirkekor,
Kragerø Kantori, profesjonelle solister og
musikere.
• Onsdag 04.12. kl. 19: Julekonsert. Ås Gospel
kor 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 julekonsert,
med det ypperste av dyktige klassiske
musikere fra Ås.
• Mandag 23.12. ÅsEnsemblet – «Desembernatt». To konserter.
Jostein Grolid,
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Det skjer i Kroer
Spiret på plass

Vellykket KroerFestival

Spiret på Kroer kirke ble heist på plass i
slutten av september etter 18 år på lager.
Når koppertekkingen blir ferdig skal det
monteres en kule i overgangen mellom tårn
og spir. Da kan stillaset fjernes.

Godt oppmøte, fint vær og gode tilbud til
de besøkende gjorde høstens KroerFestival
20.–22.09. meget vellykket!
Tekst og foto: Svend-Kristian Martinsen.

Fredag 20. september var det konsert med Marian
Aas Hansen & Zelimir i Kroer kirke, med rock,
blues og gospel.
Menighetsrådets festivalbidrag omfattet også
bruskasse-stable-klatre-konkurranse, under mot
toet «Mer himmel på jord». Det ble umiddelbart kø.
Rekorden på 16 kasser tilhører Olle Huss Brøste.
HMS-en ble besørget med løft fra Follo Liftutleie og
sikringsmann fra klatregruppa til SiÅs.

Testing for se om armen rekker opp. Det gjorde
den knapt nok. Måtte skjøte på en drøy meter. Foto:
Svend-Kristian Martinsen
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«Salmer gjennom 50 år» i
Kroer kirke på Allehelgen

KroerAdHoc-kor med musikere fra «Kroer Kam
merorkester» deltok under Høsttakkefesten i Kroer
kirke 22. september. Bygdekvinnelaget hadde
pyntet kirken med høstens frukter. Ingrid Ulvestad
Øygard forrettet og prekte. Anne Sofie Lind Aanby
var solist. Foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen.

Velkommen til salmekveld søndag 3.
november kl. 18 i Kroer kirke! Salmedikterne Eyvind og Sindre Skeie deltar sammen med sokneprest Jan Kay Krystad,
sistnevnte skal være konferansier. Salmekvelden er en del av Borg bispedømmes
50-års-feiring, og det er blitt 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.
KroerAdHoc stiller med solister og
instrumentalister. Vi får også et par friske
innslag med Ås barne- og ungdomskantori.
Elisabet Voll Ådnøy skal være sopransolist.
Alt er altså duket for en flott kveld, og da er
det bare å ønske velkommen til Kroer kirke
på Allehelgensdag.
Anne Christine Pittet Grolid,
Vær deg kantor
selv. i Kroer

Vær deg selv.
opp for andre
Stå opp forStå
andre
Søndag
oktober
Søndag 13.
13.
oktober
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kl.11.00
11.00

Skaperverkets
Skaperverkets
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dag

Torsdag
24. oktober
Torsdag
24. oktober Torsdag 7. Torsdag
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N
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TRAMPEN
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Torsdag 21. november
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Vi fletter
juletrekurver

Vi fletter
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Søndag 1. desember
kl. 19.30

Søndag
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KirKe
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Torsdag 5. desember

Torsdag 5. desember
Ringleker

Ringleker
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Det skjer i Nordby menighet
Nytt konfirmantkull 27.10.

Søndag 27. oktober planlegger Nordby
menighet oppstartsamling for konfirmantkullet 2019–20. Det skjer ved presentasjons
gudstjenesten i Nordby kirke kl. 18. Det er
fortsatt mulig å melde seg til konfirmasjon.
Se www.kirken.no/as for mer informasjon.
Vi kommer tilbake med mer informasjon i
neste menighetsblad.

Babysang på Vinterbro 31.10.

Nordby menighet starter opp et nytt Babysang-kurs på Nordby bibliotek i Vinterbrosenteret torsdag 31. oktober kl. 12. Det
består av fem samlinger (31.10., 07.11.,
14.11., 21.11. og 28.11. Ta kontakt med
kateket Timea Bakay Holby, e-post: timea.
holby@as.kommune.no, tlf.: 909 39 054.
Nordby menighet

Lys i mørket – for 11 åringer

Kirketreff

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: 17.10., 31.10., 14.11., 28.11. Koordinator Anne-Lise Røed, tlf.: 951 02 080.

Myldregudstjeneste 20.10.

Søndag 20. oktober kl. 11 er det myldregudstjeneste 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.
Babysang-gruppe synger.
Myldregudstjeneste i Nordby. Foto: Ragnhild
Skauge Paus.

Nordby menighet inviterer i år til «Lys i
mørket»-samling for 11-åringer torsdag
28. november kl.17 i Nordby kirke. Dette
er et alternativ til at vi blir med på felles
Lys våken-samlingen i Ås arbeidskirke 1.
desember kl. 11. Vi prøver dette tiltaket for
første gang i Nordby. Lyset står i fokus nå
i denne mørke tiden. Vi skal spise middag
sammen, lage lykter, leke, synge og forberede oss til advent.

Lysmesse

i Nordby kirke søndag 01.12.

Første søndag i advent, 1. desember kl. 17 er
du velkommen til lysmesse i Nordby kirke.

Nordby KidSing

Julie Lillehaug Kaasa dirigerer Nordby
KidSing i høst. Koret er for alle fra 1.
klasse. Øvelsene er på onsdager kl. 17.30–
18.15 i Nordby menighetssenter. En gang i
måneden ønsker vi å samle hele familien til
middag i forkant av øvelsen. Vi oppretter en
Facebook-gruppe der dere finner oppdatert
informasjon.
Timea Bakay Holby,
kateket i Nordby
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Hilde Nora Veidahl Wang forlater
Nordby kirkes orgelkrakk
Hilde blei ansatt som organist i Nordby i
1987. Her har hun bodd med familien like
lenge og kan se tilbake på over 25 års tje
neste i Ås. Hun er født og oppvokst i Oslo
og har en solid musikk-, sang- og operautdannelse fra Norges Musikkhøgskole og
Statens operahøgskole.
– Hvorfor Ås; du var jo byjente, her var
det vel ikke store markedet for opera?
– Det kan du si, men vi flyttet hit som
familie sammen med mine foreldre; til en
passe stor generasjonsbolig, med stor have,
og med kort reisevei til Oslo.
Hilde har traktert orgelet i Nordby kirke
i alle disse årene og vært i turnus med Ås.
Hun har deltatt i barnekor, konfirmantarbeid
og gjennom musikkopplæring av barn og
unge. I tillegg har hun vært aktiv som kordirigent, solist, organist og musikk-lektor
på Kontra Kulturskole i Ski fram til 2018.
– Når du legger inn ansettelses-årene, har
du et kortfatta fasit-utsagn å komme med?
– Det har vært veldig lærerikt og fint å
få lov til å samarbeide med så dyktige og
inspirerende kirkeverger, prester og kantorer i Ås fellesråd, og med mange flotte medarbeidere i stabene. Jeg har truffet mange
mennesker gjennom gudstjenester og
kirkelige handlinger, og er glad for fortsatt
å få være med i fellesskapet på Kirketreff
annen hver torsdag i Nordby menighetssenter. Jeg håper mange flere finner veien til de
gode fellesskapene i Ås, Nordby og Kroer.

Nå har Berit
lagt på røret,
det blir stille,
hun går hjem ...
For Berit Eldor kommer ikke tilbake på
kirkekontoret i Nordby.
Etter 25 år som saksbehandler der har hun
nå blitt pensjonist. På
kirkekaffen 22. september var det godord til
både henne og til Hilde
Kake-takk
fra
Nora Veidahl Wang fra Nordby menighet til
Menigheten. Det var Berit Eldor (tv) og
Olav
Aardalsbakke, Hilde Nora Veidahl
leder i Menighetsrådet Wang.
som framførte takken, men den var skrevet
av Torbjørg Refsnes Jørgensen.
Videre formidlet Prost Hege en velfortjent takk til begge, og til sist hadde
sokneprest Jan-Kay skrevet avskjedssang
til hver av hederspersonene. For Hilde var
det ‘Hilde; freidig nå du går (av)’. Berit fikk
sangen ‘Hallo, hei på deg, ha det bra, Berit’;
med dette siste-verset:
Vi vil gjerne høre stemmen,
høre latter, tøys og tull,
det er oppskrytt det at taushet er gull.
Takk for ryddighet, takk for humor,
takk for varme og for ditt smil,
håper du ringer snart fra mobil.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Jon Kr. Øiestad, foto: Bård Granerud
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Iori Roberts (t.h.), med base i Ås, men som samtidig er waliser, ledet an i Yorks gater under årets Menighetstur.

Menighetsturen 2019 – i vesterled med Iori Roberts
Uka midt i september reiste en glad gjeng
på 48 personer til York og Wales på årets
tur. Det var reisemålet i 2003 også, da disse
menighetsturene starta. Den gang, som nå,
var Iori Roberts guide og reiseleder, godt
assistert av Jan Kay Krystad, og Vigdis og
Kristen Bjorå. Iori er selv waliser og har
spesialisert seg på vikinghistorien; ikke
alt for smigrende for oss nordmenn, men
vi fikk gått over Stamford Bridge, som i

1066 var det stedet som satte en formell
stopper for vikingenes herjinger i England.
I York besøkte vi Jernbanemuseet, og vi
var til stede på aftensang i York Minster,
katedralen der. I Wales farta vi rundt i
den nordlige delen og hadde fast tilhold
i Llandudno. Der fikk vi delta på en fantastisk konsert i byens metodistkirke med
mannskoret Penrhyn Male Voice Choir.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Ås-folk på vandring over grasdekte beiteområder nær Llanduno i Wales
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Heidi
hos kirkevergen takker av
Heidi Tomter Sire har takket for seg ved
Kirkekontoret i Ås. Hun har vært saksbehandler hos kirkevergen siden høsten 2011.
Nå har hun blitt pensjonist.
Heidi er egentlig Trondheims-jente, men
flyttet til Oslo i 1992. Der jobbet hun blant
annet på advokatkontor, til hun valgte å
søke seg til Ås for 8 år siden. Daværende
kirkeverge Gerhard Winge satte henne inn
i de mange oppgavene ved kontoret. Og
hun fikk god hjelp av Toril Klemp, som
Heidi overtok etter. Toril jobber fortsatt på
Kirkekontoret, men i en annen stilling.
– Hvilke hovedarbeidsoppgaver har du
hatt som saksbehandler?
Heidi svarer at det først og fremst er
mottak og behandling av gravferder og
gravstell. Det har blitt mange telefoner og
møter med pårørende og festere til grav
steder i Kroer, Nordby og Ås. Jobben som
saksbehandler har også medført oppgaver
med administrasjon og regnskap. I en periode fungerte Heidi som kirkeverge, med alt
ansvar som fulgte med.
Noe spesielt du vil trekke fram og/eller
har gjort stort inntrykk?
– Jeg har fått være med på mange flotte
gudstjenester her i Ås. De har vært givende
og minnerike, svarer Heidi.
Hva vil du savne fra årene i Ås?
Heidi svarer at hun vil savne de gode
medarbeiderne på kontoret, og de alltid
positive vikar-organistene hun har samarbeidet med. Både de frivillige som har spilt
under arrangement på Moer sykehjem,
og de som har steppet inn ved gravferder,
vielser og gudstjenester. Disse var uunn
værlige i en periode med sykemeldinger og
permisjoner!
Du har mange interesser – er det noe du
spesielt ser for deg at du vil bruke roligere
pensjonistdager på?

– Nå vil jeg først og fremst tenke på at
det er ingen ting jeg trenger å stresse med!
Jeg er glad i å svømme, to ganger i uka som
morgensvømmer fra kl. 6 om morgenen.
Jeg liker også å kjøre med hest og vogn.
Hest er best!
Heidi fortsetter med å fortelle at hun
har kjøpt gå-staver, og gleder seg til å gå
en del turer med eller uten følge. – Nå får
jeg muligheten til å sette meg mer inn i
gårdsdriften, lære å kjøre traktor og å stelle
i hagen.
Kjenner jeg Heidi rett, vil vi altså kunne
se henne i fullt driv langs veier og jorder,
enten med hest og vogn, med gå-staver,
fresende rundt i sin hvite hybrid, eller på en
stor grønn doning av en traktor – med det
lange lyse håret flagrende i vinden. Lykke
til med en aktiv pensjonist-tilværelse,
Heidi!
Tekst og foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen
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Loppehavet på Rustad. Foto: Lars Syrstad.

s rbeidskirke

Loppemarked
Loppemarkedet – Resultat
Tusen takk for en fantastisk fin innsats!
Årets marked, nummer 47 i rekken, gav
et økonomisk resultat på ca. 306 000 kroner, omtrent som i fjor. Det er det grunn
til å juble over! Jeg er sikker på at Ås
menighet og Stiftelsen Arbeidskirken i Ås
er fornøyde.
Jeg har ikke full oversikt over hvor mange
som deltok, men det kan være over 150
mennesker tilsammen. Det er imponerende.
Med erfarne folk i samtlige avdelinger og
villige hender over alt gikk loppemarkedet
på skinner.
Jeg gikk rundt på markedet, under rigginga, ved sorteringsbordene, og i salgs
bodene: Jeg så smilende medarbeidere over
alt. Det kommer entusiastiske kommentarer
og støttende tilrop hele veien. Folk sier det

er gøy å være med på denne dugnaden og at
hele arrangementet var preget av god stemning. Det er rørende. Vi har grunn til å være
stolte alle sammen. På grunn av vår innsats,
har mange brukbare ting fått nye eiere og
dermed en ny verdi. Gjenbruk er miljøvern
i praksis.
Vi i loppekomiteen hører gjerne fra deg
om du har erfaringer som du tenker kan
brukes til å utvikle markedet videre. I år
hadde vi spesielt fornyet og forenklet bokhandelen og kunstavdelingen. Det skal bli
en stadig enklere jobb å arrangere loppe
markedet i arbeidskirken. Gi oss ditt tips!
Velkommen igjen neste år.

Dugnadsgjengen har pause, velfortjent! Foto: Lars Syrstad.
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Loppekomiteen,
Lars Syrstad, loppesjef

Vedsalg til inntekt for
Arbeidskirken
Tørr og fin ved selges til inntekt for
Arbeidskirken. Veden er hugget, kløvd
og pakket på kirketomten. Pris: 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 vedbestilling og kirkevenn-medlemskap, tlf.: 64 96 23 47, e-post:
Linda.Janson-Haddal@as.kommune.no.
PS: Bjørkeveden er alt utsolgt.
Stiftelsen Ås arbeidskirke,
Niels Thyge Nielsen

Har noen lånt tallerkener fra
Ås arbeidskirke?
I sommer oppdaget vi at det mangler 50
tallerkener av det nye «festserviset» i Ås
arbeidskirke. Kan noen ha «lånt» dem tro?
Stiftelsen i Ås arbeidskirke vil i så fall sette
pris på at de blir levert tilbake. Arbeidskirka
er godt egnet til festlige anledninger og vi
ønsker at det skal være mulig å dekke fine
festbord til mange.

Velkommen til:

Inspirasjonssamling

Bønn som forandrer!

Ski nye kirke
Lørdag 26. oktober kl. 10.00-14.30
Daglig leder i Oase, Eivind Arnevåg leder og underviser,
Merete Føyen Arnevåg leder oss i salmesang og lovsang
Frivillig deltakeravgift (inkl formiddagsmat): kr 100,-.
Betales med Vipps ved inngangen. Påmelding til:
sven.holmsen@ski.kirken.no innen 18. oktober.
Arrangører: Nordre Follo prosti i samarbeid med frikirker i prostiet

Ås arbeidskirkes stiftelse
Bjørg Moen Winnem

Søndag 22.9. var det pyntet vakkert til Høsttakke
fest i alle tre kirkene i Ås fellesområde. Som alltid
var det medlemmer av Bygdekvinnelaget som hadde
stått for dette. De pynter med et variert utvalg av
høstens blomster, kornband, frukt og grønnsaker.
Foto: Gro Mette Rønningen.
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 5 – 2019
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Konfirmasjon i Nordby menighet
Barnekantoriet
på tur til
Sverige
Siste fredag i august
reiste Ås barne- og
ungdomskantori sør
over til vårt naboland, nærmere bestemt til
Tjörn i Bohuslän. Stedet ble ikke helt til
feldig valgt ut! På lille Askø holder nemlig
vår tidligere sogneprest og frue til, Georg
og Bjørg. De hadde fortalt oss at området
egner seg godt for en tur, det er både vakkert og mye å finne på for liten og for stor.
Det viste seg å stemme på en prikk.
Ved ankomst fredag kveld, ble koret og
de voksne medreisende innlosjert på Myggenäs församlingsgård. Etter en kveldsmat
bestående av godt brød og svensk pålegg,
ble luftmadrasser blåst opp og feltsengene
satt opp over hele huset.
Lørdagen begynte med korøvelse i församlingsgården hvor de har en flott sal med
flygel. Jacob hadde tatt med celloen sin og
det gjorde at korsangene fikk en spesiell fin
dybde. Da sangene satt som de skulle, reiste
vi alle ut til skulpturparken i Pilane. Utstillingsområdet er et levende beiteområde
hvor det har bodd folk i minst 8000 år. Men
i dag er området en stor park hvor man kan
vandre rundt og se på skulpturer laget av
kunstnere fra hele verden, mens man samtidig har flotte utsiktspunkter over havet.
Hver sommer vises nye kunstverk, mens
andre står der permanent. Samtidig med
at skulpturene er flotte kunstverk å se på,
er de så solide at barn kan klatre på dem,
gjemme seg inn i dem, klappe og stryke på
dem. Altså en gedigen lekepark med kunstverk, noe som gleder både voksne og barn. I
2016 ble parken med rette kåret til å være en
16

av Europas ti beste skulpturparker.
Da vi var ferdige med besøket i parken,
kjørte vi til idylliske Skärhamn for å spise
pizza. Deretter var det fritt frem å boltre
seg på badestranden rett nedenfor. For
mange ble det kanskje den siste svømme
turen i våre nordlige farvann for i år? Været
var fantastisk med temperaturer opp mot 24
grader. Vi avsluttet dagen med grillparty i
sommerhuset til Bjørg og Georg Børresen.
På søndag sang Kantoriet på gudstjenesten i Valla kyrka. Det gikk kjempefint, alle
var fokuserte på oppgaven og fremførte
sangene på en god måte, noe som ble vel
tatt imot av en rørt og takknemlig menighet. Etter en god kirkekaffe reiste vi hjem.
Da jeg spurte
hva som hadde vært
mest gøy på turen
fikk jeg disse sva
rene: Wilma syntes
snorkling var best,
Lea likte å synge i
kirken, Johanne falt
for skulpturen av en
stor fugl på toppen
av et utsiktspunkt
i Pilane, Jacob var
glad for å ha spilt cello til noen av korsangene i tillegg til at han hoppet i havet fra
5-meteren, Anne syntes det var artig at dåp
heter dop på svensk, og mange mente at det
svenske godiset var helt supert!
Nå har vi startet opp igjen med korøvelser hver mandag fra klokken 17 til 18 i Ås
arbeidskirke. Detter er et tilbud for barn fra
første klasse og oppover. Nye medlemmer
ønskes velkommen. Møt opp i Arbeidskirka en mandag eller kontakt kantor
Jostein Grolid.
Anne Christine Pittet Grolid (tekst og foto)
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KRIK – kristen
idrettskontakt
KRIK Ås er en forening for idrettsglad
ungdom i alderen 13–19 år som ønsker å ha
et kristent treffsted. Vi samles annenhver
søndag kl. 19–21 i gymsalen på Åsgård
skole. Aktivitetene er uhøytidelig idrettslek
og ballaktiviteter. Vi drar også på turer og
deltar på enkelte cuper. Kunne du tenke deg
å få litt mosjon annenhver søndag i et godt
fellesskap? Velkommen på KRIK! Datoene
for høsten er:
• 20. oktober
• 3. november
• 17. november
• 1. desember
•

D41 – Åsome
Ungdomsarbeidet,
tilknyttet
KFUK/
KFUM, samles i Ås Arbeidskirke hver
fredag kl. 18.30–22.30. Her møtes ungdommer i alderen 13–20 år for å ha det gøy
sammen. Programmet er variert og inneholder både kor, band, dans, drama, lek,
konkurranser og mye mer. Her vil de fleste
finne noe de trives med. I løpet av kvelden
har vi også en samling hvor vi tenner 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. Du er
hjertelig velkommen til å delta i fellesskapet!
Følg D41 på snap (D41-aasome) og på
facebook («D41 – Åsome) for å få mer
informasjon om hva som skjer hver fredag.
Ingrid Øygard,
kapellan og ungdomsprest

Magnus Lange – «Pilegrim i
orgelsko» i Nidarosdomen
Lørdag 3. august var det orgelkonsert i
Nidarosdomen med 16 unge talenter som
hadde deltatt i prosjekt Pilegrim i orgelsko – PIO. Mange vil kjenne Magnus fra
mangeårig deltakelse i gudstjenester og
konserter i Kroer og Ås, ikke minst sammen med KroerAdHoc-kor. Det startet med
en liten gutt som knapt synlig over kirkebenkene tryllet frem varme toner fra sin
halv-cello, som mest av alt liknet på en litt
fet fiolin. I dag rager den 15-årige gutten
over de fleste av oss, både i cm og musikk.
Magnus har nå også kastet seg over orgelet
– «instrumentenes dronning».
Steinmeyer-orgelet med sine 10.000
piper, det største av 4 orgler i Nidarosdomen,
fikk virkelig luftet seg da Magnus deltok i
en 8-hendig improvisasjon over måneferden
i 4 satser. I tillegg fikk Magnus boltre seg
alene med i Michael Schütz: «Dance with
me». Vi gleder oss til at «dansen» fortsetter.
Tekst og foto: Svend-Kristian Martinsen
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Ås kirkeakademi ønsker velkommen til to møter i høst
Tirsdag 22. oktober i Ås kulturhus, Store
sal kl. 19.30:

Tirsdag 19. november i Ås kulturhus, Store
sal kl. 19.30:

Kristin Bliksrud Aavitsland:
«Den hellige byen – bilder av Jerusalem i
tusen års nordisk kulturhistorie».

Merete Thomassen:
«Gud til hverdags. Det trivielle er menneskelig og noe Gud ser på med ømhet».

Kristin Bliksrud Aavitsland er utdannet
kunsthistoriker. Hun er professor i middel
alderkultur og kirkehistorie ved MF Vitenskapelig høyskole (Menighetsfakultetet).
De tre siste årene har hun ledet et tverrfaglig
forskningsprosjekt, «Tracing the Jerusalem
Code». Prosjektet har undersøkt hvordan
forestillingene om byen Jerusalem har
endret seg fra tiden rundt kristningen av de
nordiske landene, til dagens «postkristne
samfunn». Hun vil i foredraget presentere
noen av funnene i prosjektet, med vekt på
kirkearkitektur og bildekunst.

Merete Thomassen er førsteamanuensis
i liturgikk ved Det teologiske fakultet,
Universitetet i Oslo, der hun underviser
prestestudenter i å holde gudstjenester. Hun
skriver og foreleser om gudstjeneste, tro,
bønnespråk og liturgisk språk, inkluderende språk, feministteologi, kjønn og kirke.
Mange kjenner henne fra Vårt Land, der
hun er fast spaltist.
– Hva er det å være menneske? spør
Merete Thomassen i boka «Gud til hverdags» som kom ut høsten 2018. Livet blir
som regel noe annet enn det vi ble forespeilt.
De store drømmene blir sjelden realisert,
og det er heller hverdagene som dominerer.
Thomassen løfter opp den trivielle hverdagen som noe vi skal glede oss over. Det
trivielle er menneskelig, og det er noe Gud
ser på med ømhet. Vi er skapt i Guds bilde
– og det får sannelig være godt nok.
Solveig E. Nielsen
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Follogruppa i Tro og Lys
Follogruppa i Tro og Lys er for folk i alle
aldre, i hele Follo. I høst har vi følgende
samlinger:
• Søndag 17. november kl. 11: Tro og Lysgudstjeneste i Ski nye kirke.
• Lørdag 14. desember kl. 14–16.30: Tro
og Lys-samling i Ås arbeidskirke.

Ungdomsgruppa i Tro og Lys
Ungdomsgruppa i Tro og Lys er for deg i
tenåra og tjueåra, i hele Follo, samles ons
dager i Ski nye kirke kl. 18–20:
• Onsdag 16. oktober.
• Søndag 20. oktober Gla`søndagsguds
tjeneste kl. 12 på Slora/Sørmarkskapellet.
• Onsdag 13. november.
• Søndag 17. november: Tro og Lys guds
tjeneste kl. 11 i Ski nye kirke.
• Onsdag 11. desember.
Sang, musikk og moro! God mat! Ta gjerne
med en venn!
Har du spørsmål? Kontakt Unni Merethe
Langen: unni.merethe.langen@ski.kirken.no,
tlf.: 907 92 237.

Diakoniens dag
i Borg bispedømme
Lørdag 9. november kl. 9.30 -15.00 arrangeres Diakoniens dag i Borg av Borg
bispedømme og Det Norske Diakon
forbund. Dette foregår i Moss Arena.
Prostidiakon i Søndre Follo prosti, Atle
Eikeland, er med i arrangementskomiteen
og er overbevist om at dette blir en inspi
rerende dag. Temaet for dagen er: «Kirke
i samfunnet – hvordan skape inkluderende
felleskap». Biskopen medvirker, det blir
gudstjeneste, musikk og kulturinnslag.
Leoul Mekonnen vil snakke om «hvordan
kan Kirken bidra til god integrering»,
Anders Smith, årets vinner av Karl Evangs
folkehelsepris om «Å være frivillig – bra
for deg og for andre», Magne Lunde og
Svein Arne Bergli vil presentere stiftelsen
Overraskelser.
Så hold av 9. november, reis til Moss og
bli inspirert og møte andre som er opptatt
av diakoni.
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Prostidiakon Atle Eikeland
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Opplysninger om kirkevalget i soknet finner du på
www.kirken.no/as.

Kirkevalget

Kirkevalget – resultatene
De nye menighetsrådene trer i funksjon
1. november. Sokneprest Jan Kay Krystad
er fast representant i alle menighetsrådene.

Kroer menighetsråd

21 % stemte ved menighetsrådsvalget
17 % stemte ved bispedømmerådsvalget
Svend Kristian Martinsen
Asbjørn Rønning
Inger-Lise Norseth Stubberud
Gro Elin Vinnes Tutturen
Varamedlemmer:
Leif Inge Skagemo
Karin Marie Mcgregor
Hans Gåvim Aschim
Eva Ulrika Cecilia Bergroth-Plur
Gerd Mari Lye

Nordby menighetsråd

12 % stemte ved menighetsrådsvalget
10 % stemte ved bispedømmerådsvalget
Olav Aardalsbakke
Sissel Beate Samuelsen
Torbjørg Refsnes Jørgensen
Randi Røyrvik Sandsmark
Arve Fløystad-Thorsen
Tom Møller
Varamedlemmer:
Kåre Lauvli
Bente Haukalid Jønvik

Ås menighetsråd

15 % stemte ved menighetsrådsvalget
14 % stemte ved bispedømmerådsvalget
Ellen Ulvik Hansen
Knut Olav Moen
Elin Finnseth Sæverås
Jan Fredrik Holmqvist
Janne Birgitte Ueland
Hilde Bertha Gillebo
Lise Marit Hustad
Elg Ola Nordrum
Varamedlemmer:
Jenny Marie Schea Langseter
20
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Odd Henning Unhjem
Arnt Øybekk
Stein Helge Kingsrød
Geir Waldeland

Borg bispedømmeråd

Det nye bispedømmerådet i Borg, har
4 representanter fra Åpen folkekirke, 2
representanter fra Nominasjonskomiteens
liste, og 1 representant fra Bønnelista.
I tillegg kommer en representant for
prestene, og en representant for de
ansatte. Biskop Atle Sommerfeldt er fast
representant.
Karin-Elin Berg, Åpen folkekirke
Erling Birkedal, Nominasj. liste
Ole Jacob Flæten, Åpen folkekirke
Thomas Bjørtomt-Haug, Bønnelista
Sidsel Repstad, Nominasj. liste
Helene Lunder Eriksen, Åpen folkekirke
Aksel Reuben Eriksen, Åpen folkekirke
Vara for Bønnelista:
Mathilde Thompson Sand
Susanne Thauland Hedberg
Vara for Nominasjonskomitéens liste:
Frode Alne Bolin
Thomas Granheim Iversen
Elisabeth Pagander Austrheim
Vara for Åpen folkekirke:
Tania Von Der Lippe Michele
Aleksander Høymyr Abelsen
Anita Patel
Anne-Marie Nørstelien Helland
Turid Øyna
Fast representant for lek kirkelig tilsatte:
Kristine Lund Almås
Vara: Runar Godø
Fast representant for prestene
Dag Ketil Hartberg
Vara: Maylen Nupen, sokneprest Frogner
Det nye bispedømmerådet trer i funksjon
1. januar 2020.
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Quiz
Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
har følgjande møte på Ås menighetshus:
• 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.
• Søndag 10. november kl. 18: Samtalemøte.
• Søndag 17. november kl. 18: Møte. Talar:
Svein Christoffersen.
• Søndag 24. november kl. 18: Møte. Talar:
Thor Pederstad.
• Søndag 8. desember kl. 18: Møte. Talar:
Øystein Olimb.
• Søndag 15 desember kl. 18: Møte. Talar:
Svein Rise.
Trygve Gjedrem

Gregoriansk tidebønn
Vi fortsetter med gregoriansk aftenbønn
(kompletorium) i oktober og november,
annenhver onsdag i Ås kirke kl. 21. Datoene
er: 16.10, 30.10, 13.11 og 27.11.
Håkon Andersen

1. Hvor mange km kystlinje har Ås kommune? (kystlinjen ligger for øvrig
i sin helhet i Nordby menighet),
a: 10 km B: 7,1 km c: 5,9 km
2. Høyeste punkt i Ås kommune er også
i Nordby menighet, hvor høyt er det?
a: 178,9 m B: 180,2 m c: 174,2 m ?
3. Hvem skal ut?
a: Geithams B: Geitrams c: Jordveps
4. Hva heter Norges minste fugl?
a: Fossekall B: Blåmeis c: Fuglekonge
5. Hvilken av disse soppene er giftige?
a: Blek piggsopp
B: Slørsopp
c: Rødskrubb
6. Hva er et annet navn for slekten alperose?
7. Brukes druen chardonnay til røde eller
hvite viner?
8. Hvilken flyndrefisk har samme navn
som noe man har i munnen?
9. Hvilken fisk som finnes i norske farvann, kalles også sjødjevel og havtaske?
10: Noe vi spiser mye av i Norge er også en
tegneseriefigur, hva?

Quizmester: Atle Eikeland

Svarene finner du på side 23.

www.asbank.no
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Er du kjent i Ås ?
Denne gangen var det rekord-deltakelse;
hele sju innsendte, korrekte svar. Gledelig
er det også at nye deltakere var med i finaleomgangen. Her tillater vi oss å sitere Erik
Martinsen:
«Enkelt som de fleste av disse opp
gavene. Denne er fra veien opp til Seiersten
hyttefelt. Oppegård grense er rett til høyre,
og til venstre finner du Ringnes, eller Hjulet
om du vil. Veien over er nåværende E-18.
Denne veiparsellen ble åpnet torsdag 1.
oktober 1970. Det var 3 uker før jeg begynte
i jobb i Ås kommune.» Gratulasjon til Erik
Martinsen, og alle de andre med gode og
presise stedsbekrivelser: Torstein Furnes,
Richard Johnson,

Thorolf Jakobsen, Tove Smelhus, Knut
Olav Moen og Bente Ørstavik Tollefsrød.
Ny oppgave foreligger. Hvor i Ås befinner
disse bygningene seg? En god beskrivelse gir ekstra-poeng! Send svaret til
as.menblad@online.no Lykke til med ny
stedsjakt.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Svar på forrige oppgave: Dette er veien opp til
Seiersten hyttefelt. Oppegård grense er rett til
høyre, og til venstre finner du Ringnes, eller Hjulet
om du vil. Veien over er nåværende E-18.
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Prosjektet er i gang igjen!
I tidligere nummer av Menighetsbladet
har vi fortalt om opplæringen av fødsels
hjelpere i Etiopia. Dette er et viktig arbeid
fordi mange kvinner er veldig unge når
de får sitt første barn (under 15 år). Det er
ikke uvanlig at fødslene skjer uten at noen
er tilstede for å hjelpe. Som et resultat av
dette, er det mange som får skader (fistula)
når de føder. Opplæringen av fødsels
hjelpere har lenge vært vanskelig, fordi det
har vært voldelige konflikter i Vest-Etiopia
der misjonsprosjektet vårt er lokalisert.
Etter mange måneder med uroligheter i
prosjektområdet kommer nå heldigvis folk
fra høylandet tilbake til dalen, og livet
blir mer normalt igjen. Prosjektet «Safe
Motherhood» startet opp igjen rett før sommerferien.
Det ble gjennomført to opplæringskurs
i juli for 23 utvalgte personer, 21 kvinner
og 2 menn. De fleste deltakerne tilhører
«Health Development Army», en gruppe
der medlemmene blir valgt ut av kvinner.
Distriktet valgte ut disse 23 for å oppgradere kunnskapene deres om helse. Etter
opplæringen skal de videreformidle det de
har lært til folk i nærmiljøet; de er frivillige
og får ikke lønn. De kommer fra forskjellige distrikter slik at det de lærte kan nå flest
mulig. De skal oppmuntre gravide kvinner
til å gå på svangerskapskontroll og å føde
ved en helseinstitusjon. På kurset lærte de
også mye om hygiene og sanitære forhold,
skadelige tradisjoner, familieplanlegging
og helseproblemer.
På samme tid var det kurs for 44 statlige
helsearbeidere (Health Extention Workers).
Alle disse kursdeltagerne var kvinner. De
hadde nesten samme studieemner som de
23 fra «Health Development Army», så
noen ganger kunne begge gruppene blandes. Etter denne sommeren er det dermed
67 nye personer som kan hjelpe til med å

veilede unge kvinner og få ned dødelighet
blant spebarn og mødre.
Grunnet urolighetene de siste månedene
(nesten et helt år) gikk dessverre også antallet kvinner som fødte ved helsestasjonene
drastisk ned. Helsepersonell fra høylandet
forlot lavlandet og jobbet ikke lenger ved
helsesentrene der, og kvinnene i dalen
våget heller ikke å gå til helsesentrene.
Dermed ble de tvunget til å føde hjemme.
Dette førte til at flere kvinner har fått fødselskader i denne perioden.
Prosjektet «Safe Motherhood» har planlagt en transport til sykehus for disse i nær
fremtid. Allerede i fjor var det kvinner med
fistulaskader som ventet på å bli transportert til sykehus, men grunnet urolighetene
kunne disse turene ikke gjennomføres. Nå
ser det ut som om ventetida snart er over
slik at de syke kan behandles og ta fatt på
hjemlige oppgaver med nytt mot!

To av kursdeltakerne jobber sammen før resultatene
blir diskutert med de andre. Foto: Prosjektleder
Desalegn Asefa

Fasit til Quiz på side 21

1. 7, 1 km. 2. a, 178,9 m. 3. b (Geitrams er en
plante, de andre vepsearter). 4. c, Fuglekonge.
5. b Slørsopp. 6. Rhododendron. 7. Hvite viner.
8. Tunge. 9. Breiflabb. 10. Asterix (potet).
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Lesehjørnet

Oss
Roman
av David Nicholls.
Oversatt
av Ute Neumann
Forlaget Press, 2014
Boken «Oss» handler
først og fremst om
Douglas Petersen og
hvordan han plutselig må se på livet sitt
helt på nytt. Douglas Petersen er i femtiåra,
biokjemiker og gift med kunstkuratoren
Connie. Sammen har de sønnen Albie på
17 år. Boken starter med at Connie vekker
Douglas midt på natta med kanskje ikke
verdens hyggeligste meddelelse – hun vil at
de skal gå hvertil sitt.
Før Connie f lytter ut, skal familien
Petersen på sommerferie sammen. Denne
ferien har vært planlagt i lang tid. De skal
på en slags dannelsesreise, først og fremst
myntet på sønnen Albie, for å bygge opp
under hans gryende interesse for fotografi
og kunst. Albie selv er ikke overbevist. Han
har – naturlig nok – mest lyst til å reise på
interrail med kompiser. Han er heller ikke
innviet i Connies planer om å flytte ut i
nærmeste fremtid.
Årsaken til Connies ønske om å gå fra
Douglas blir hengende litt i løse lufta gjennom hele boken. Den tegner et bilde av
to mennesker som er svært ulike, og hvor
forskjellene mellom dem kanskje har blitt
for store: Douglas, den litt nøkterne og
tilbakeholdne biokjemikeren, og Connie,
kunstneren og estetikeren som stadig
ønsker mer intensitet inn i hverdagen. Det
24

er mye kjærlighet mellom dem, og ikke
minst er det masser av kjærlighet fra dem
til sønnen Albie. Man blir rett og slett litt
glad i denne lille familien og nysgjerrig på
hvordan det skal gå med dem.
Det kan kanskje skurre litt at denne boken
føyer seg inn i sjangeren underholdnings
litteratur eller det man ofte kaller «feelgoodlitteratur», med et tema som skilsmisse.
Men denne boken er like fullt en varm,
morsom og svært underholdende roman.
Stilen er umiskjennelig britisk og satiren er
aldri langt unna. Kapitlene er korte, stilen
muntlig og lett, og boken er velskrevet.
Anbefalt av Maria Solbrekke Mäkinen,
Ås bibliotek

Vinter på Savannen
Barne- og ungdomsbok av
Levi og Leah Henriksen
Ena forlag, 2019
Eleanors mor er død. Nå
bor Eleanor sammen med
stefaren, Dag. Eleanor kjenner nesten ikke
Dag. Aller helst vil hun ikke forholde seg
til ham. Morens siste ønske var at Dag og
Eleanor skulle reise til Afrika sammen, rettere sagt Kenya og Masai Mara. Det er det
siste Eleanor ønsker seg. Dag er en dum,
voksen mann som ikke forstår henne, i
hvert fall ikke sorg. Hvordan kunne moren
velge ham? Eleanor og moren hadde det
helt fint uten ham i mange år. Eleanor er
sint på Dag og oppfører seg urimelig, trassig og er ikke nådig, selv om han er både
velmenende, tålmodig og selv sørger. Hun
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misforstår bestevennen Moses og avskriver
ham. Hun ser svart på alt og alle, og gjør
ting menneskene rundt henne ikke forstår.
Dag og Eleanor respekterer mors siste
ønske, og reiser sammen. De motstridende
følelsene blir med Eleanor på ferden. Hun
får tid til å reflektere over forholdet til ste
faren, og aksepterer i større grad at han
er til stede i livet hennes, noe hennes bio
logiske far ikke har vært.
De blir kjent med Denis, guiden deres
som er Masai. En klok mann som bidrar
til gode samtaler. Og i reisefølget treffer
Eleanor den jevnaldrende Stefan fra Hannover, som har mistet begge foreldrene i en
bilulykke, sier han.
Masai Mara byr på flokker med bavianer,
løver, neshorn, gnuer, sebraer, elefanter og
antiloper. En dag opplever turistene at en
flokk hyener dreper en gaselle, og senere at
en sjiraff føder. Etter de sterke hendelsene
er Eleanor ekstra sårbar. Dermed blir hun
med på en forbudt og farlig nattlig utflukt
sammen med Stefan. Tempoet er høyt, og
en vill ferd inkluderer biltyveri, farlige dyr,
havari og livsfare.
Boka viser hvordan dyp sorg kan føre til
både opprør og uforståelige handlinger. Og
at vi trenger å forholde oss til noe som er
større enn individet, både naturen, verden,
fellesskap og medmennesker.

Poeten i Lyngveien
I år kom Jon Samset med si andre dikt
samling på eige forlag. Den har tittelen
«Etter et sjakkparti». Den første kom ut i
2015 og hadde tittelen «Gud gir håp».
Arve Skutlaberg

Anbefalt av Lotte Semb, eks. Ås bibliotek,
nå ved Biblioteket, Ullevål sykehus

Ås bibliotek i Kulturhuset i Ås sentrum.
Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret.
http://www.as.folkebibl.no/
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DR. SIGURD SØDRING OG
HUSTRU ELSA SØDRINGS LEGAT
FOR EVNERIK UNGDOM I ÅS OG VESTBY
Ungdom som har avsluttet videregående skole, og som fortsetter med
utdannelse/studier med mer enn 1 års varighet, og som ikke står foran
avsluttende eksamen våren 2020, kan søke om stipend. Søkere som ikke
tidligere er tildelt stipend, prefereres.
Søknadsskjema utleveres hos Skar advokater, Møllevn. 2, 1540 Vestby eller ved kirkekontorene
i Ås og Vestby. Skjemaet finnes også på www.adv-vestby.no under Legater.
Søknad må være innkommet forretningsfører advokat Bjørn Clemetsen, Postboks 174,
1541 Vestby, senest innen 1. desember 2019.

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.
26
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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

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

Høstfarger ved Kroer kirke 22. september 2019.
Foto: Svend Kristian Martinsen
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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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64 94 09 51

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.

Her klipper vi både
damer og menn i alle aldre!
Rådhusplassen 29 (Ås kvartal)
Telefon: 64 94 42 00
www.galleriet-frisor.no

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

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

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

www.liahoi.no

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Erling Fløistad, Svend-Kristian
Martinsen, Arve Skutlaberg, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke, Halvor Aarrestad, HanneMarit Kjus Pettersen, Knut Werner Lindeberg Alsén. Korrektur: Helene Kieding
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: 5. november 2019.
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SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Othilie Edstrøm Eidsvold
Mikael André
Garborg-Thingnes
Ole Jakob Ringen Jeremiassen
Aurora Korstad Paulshus
Stella Marie Bendiksen Smith
Ludvig Storrøsten

Døpte
Aksel Aron Aronsen
Oline Aurora Aronsen
William Mateo
Fløystad-Thorsen
Elida Alexandra Gaarder
(døpt i Kroer kirke)
Ronja Thoen Jacobsen
Ingrid Dehlin Sørum

Døpte
Ada Sophie Arebø Løkken
Lydia Zoe-Lee Dahl

Døde
Marie Kitty Bjerklund
Oddvar Haveraaen
Helga Haugen
Berulf Johan Krohn Heldal
Karl Otto Høien
Elin Lund
Ragnhild Marie Munkerud
Eva Oddbjørg Kindblad
Svendsen
Erik Sønderhagen
Einar Vigerust
Anna Marie Aasen
Jorunn Aasen
Viet
Kaja Jeanette Slinning Bay og
Anders Jørgen Hartmann
Bjørndalen
Anne-Marit Aas og Lars Emil
Kallevig
Janne Helen Eldor og Bjørn
Stian Berglund

Døde
Åse Berit Blixt
Svein Ingvald Dahl
Bjørn Steinar Olsen
Viet
Astrid Bugge og Tom Rene
Bugge Andresen
Karoline Fløystad-Thorsen og
Arve Fløystad-Thorsen
Hege Aaslie og Michael
Joachim Allworthy
Tone Halvorsen og Nina
Kristensen

Telefon: 64 95 16 65 – hele døgnet

Garder
BEGRAVELSESBYRÅ

1993

Vestby og Ås

www.bgr.no

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

64 91 49 00

Telefon 03024 - fonus.no
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jolstad.no

(24t)

KONTAKT KIRKENE I ÅS –
Ås kirkekontor
Kontortid man-, tirs-, tors- og fredag kl. 9–15,
onsdag kl. 12–15. Tlf.: 64 96 23 40.
Nordby kirkekontor
Kontortid 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: Lita Breitenberg. Tlf.: 64 96 23 30
E-post: lita.breitenberg@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
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.

www.kirken.no/as
Kapellan: Ingrid Ulvestad Øygard. Tlf.: 959 19 318.
E-post: ingrid.oygard@as.kommune.no.
Kateketvikar i Kroer og Ås: Joakim Hellerud
Gulbrandsen. Tlf.: 64 96 23 44 / 404 20 902.
E-post: joakim.hellerud.gulbrandsen@
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.
Kantor: Hans Dur Molvik. Tlf.: 995 51 757.
E-post: hans.dur.molvik@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 13. oktober, 18. søndag i treenighet,
Mark 1, 40–45
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste med
presentasjon av nye konfirmanter.
Kroer–Trampen speiderhytte kl. 11:
Sportsgudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Søndag 10. nov., 22. søndag i treenighet,
Luk 10, 25–37
Ås arbeidskirke kl. 11: Radiogudstjeneste.
«Agent for rettferdighet». Ås Gospelkor.
Se side 5.
Nordby kirke kl. 18: Keltisk messe.
Menighetsfest.

Søndag 20. oktober, 19. søn. i treenighet,
Luk 9, 57–62
Ås arbeidskirke kl. 11: Folkedans
gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Myldregudstjeneste.
Se side 10.
Kroer kirke kl. 18: Gudstjeneste med
presentasjon av nye konfirmanter.

Lørdag 16. november
Nordby kirke kl. 13: Åpen dåps
gudstjeneste.

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.
Torsdag 31. oktober
Ås kirke kl. 19. 30: Kveldsmesse
Lørdag 2. november, Allehelgen
Ås kirke: Åpen kirke kl. 10–16.
Kroer kirke: Åpen kirke fra kl. 14. Avsluttes med musikkandakt kl. 16.30.
Søndag 3. november, Allehelgensdag,
Luk 6, 20–23
Ås kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste.
Kirka er åpen etter gudstjenesten kl.
12–18. Se omtale s. 6.
Nordby kirke kl. 11: Allehelgensgudstj.
Kroer kirke kl. 18: «Syng høst»-guds
tjeneste. Salmer gjennom 50 år. Se s. 9.
Dette symbolet i gudstjenestelista
viser at arrangementet er en del av
trosopplæringen i menigheten.

trosopplæring i den norske kirke

Søndag 17. nov., 23. søndag i treenighet,
Matt 24, 35–44
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Ski nye kirke kl. 11: Tro og Lysgudstjeneste.
Søndag 24. november, Domssøndag /
Kisti kongedag, Joh 9, 39–41
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Torsdag 28. november
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.
Søndag 1. desember, 1. søndag i advent,
Matt 2, 1–11
Ås arbeidskirke kl. 11: Lys våkengudstjeneste. Se side 5.
Nordby kirke kl. 17: Lysmesse.
Kroer kirke kl. 19: Lysmesse.

trosopplæring i den norske kirke

Søndag 8. desember, 2. søndag i advent,
Joh 14, 1–4
Ås kirke kl. 18: Lysmesse.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Lørdag 14. desember
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lysgudstjeneste.

trosopplæring i den norske kirke
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