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Prestens hjørne
På reisen til Jerusalem dro Jesus gjennom
grenselandet mellom Samaria og Galilea.
Da han var på vei inn i en landsby, kom ti
spedalske menn imot ham. De ble stående
langt unna og ropte: «Jesus, mester, forbarm deg over oss!» Han så dem og sa:
«Gå og vis dere for prestene!» Og mens de
var på vei dit, ble de rene. Men én av dem
kom tilbake da han merket at han var blitt
helbredet. Han lovpriste Gud med høy røst,
kastet seg ned for Jesu føtter med ansiktet
mot jorden og takket ham. Denne mannen
var en samaritan. Jesus sa: «Ble ikke alle ti
rene? Hvor er da de ni? Var det ingen andre
enn denne fremmede som vendte tilbake for å
gi Gud æren?» Og han sa til ham: «Reis deg
og gå! Din tro har frelst deg.» (Luk 17, 11–19).
Jeg har flere ganger lest denne teksten
og irritert meg over de ni som ikke kom
tilbake til Jesus for å takke. Alle ti hadde
jo bedt om helbredelse, og alle ti ble helbredet, men bare ÉN av dem kom tilbake og
takket. Bare én av ti. Jeg hadde alt fokus på
de ni – på de ni som ikke kom tilbake. Men
kanskje kan vi fokusere litt på den ene?
Den ene som kom tilbake til Jesus, trosset
konfliktene mellom jøder og samaritanere,
takket ham og priste Gud. Kanskje jeg ikke
skal irritere meg så mye over de ni, men
heller spørre meg selv hvorfor jeg irriterer
meg over dem. Kanskje bunner irritasjonen
i at dette treffer noe i meg? At jeg kjenner
meg igjen i dem?
Jeg ber til Gud hver dag om hjelp til å
takle ting i hverdagen. Jeg ber om å få ting,
jeg ber om å få være frisk, jeg ber om at
andre skal bli friske. Jeg ber utallige bønner.
Noen ganger får jeg ikke ting som jeg vil.
Noen ganger går ting i vasken. Noen ganger

blir ikke folk friske.
DE gangene husker
jeg.
Søsteren
min
hadde et eksperiment med å skrive
ned bønnene hun
ba, på lapper og
samlet dem i en boks. Etter ca. en måned
tok hun dem frem og leste dem for seg
selv. Hun ble overrasket over at så mange
av de tingene hun hadde bedt for, hadde
ordnet seg. Og hun ble overrasket over hvor
mange av bønnene hun faktisk hadde fått
svar på. Men hun ble også overrasket over
hvor mange av de bønnene som var glemt.
Jeg ber hver dag, og mange av bønnene
blir glemt i det øyeblikk de er bedt. Og jeg
glemmer å se etter Gud i hverdagen min.
Jeg glemmer at Gud helbreder, jeg glemmer at Gud svarer. Og jeg glemmer å takke.
Jeg tror at ni av ti ganger jeg ber en bønn,
stopper jeg ikke engang opp for å se om
noe skjer eller for å tenke over om det jeg
ber om, egentlig er til det beste. Og sjelden
kommer jeg tilbake og takker Gud.
Jeg irriterer meg ikke lenger over de ni
som ikke kom tilbake, men blir heller inspirert av ham som faktisk kom tilbake. Kanskje kan en idé være å skrive ned bønnene
våre? Eller det kan være lurt å ta seg litt tid
hver kveld til å tenke over bønnene vi har
bedt, og se hvor Gud er i dem. Selv om ikke
svaret på bønnen alltid er «ja», eller at ting
blir som du har lyst og tenkt, så tror jeg Gud
lytter og er til stede i alt vi ber for. Men for å
se det, må vi stoppe opp og se etter.
Ingrid Ulvestad Øygard,
barne- og ungdomsprest i Ås og Kroer

Om framsida:
Tirsdag 31. mars er aksjonsdagen for Fasteaksjonen i Ås, Nordby og Kroer. Les mer om hva pangene går til
på side 16 og 17 i dette bladet. Histoien til forsidepiken, løpejenten Ila fra landsbyen Beseko Ilala i Etiopia
kan du lese mer om på www.fasteaksjonen.no. Foto: Håvard Bjelland, Kirkens Nødhjelp.
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Ny preses frå Ås –
Olav Fykse Tveit
Kyrkjerådet tilsette 30. januar Olav Fykse
Tveit (59) som ny preses i Bispemøtet etter
Helga Haugland Byfuglien.
– Ein biskop skal både lytte til dei andre
og samle og foreine mangfaldet i kyrkja om
vår felles tru. Som preses er det eit særleg
ansvar å vere representativ for heile kyrkja
og samstundes vere profilert. Det kan stundom bety at det er viktigare at ein formidlar
bodskapen på ein god måte enn å dominere
debatten og få det siste ordet, meiner den
nytilsette biskopen.
Blant dei 12 biskopane er preses «fremst
blant likestilde». Han er leiar av Bispemøtet og har i tillegg Nidaros domprosti som
sitt tilsynsområde. – Eg ser fram til å knyte
kontaktar igjen til Trøndelag der eg hadde
ein viktig del av min oppvekst, seier Fykse
Tveit.
Olav Fykse Tveit held fram at han likar å
formidle og arbeider med korleis evangeliet
skal nå betre fram. – Ut frå det som er gitt
oss i vår tru på den oppstandne Kristus, har
vi mykje å bidra med. Det er mykje som
står på spel. Vi har mykje å gjere, seier han.
– Eg er oppteken av å få gjort noko nyttig
og gjerne noko nytt. Eg er difor også nokså
nysgjerrig, eg vil gjerne forstå meir for å
kunne handle betre. Eg ønskjer å formidle
evangeliets frigjerande kraft, håp og trøyst,
og kva trua på Kristus inneber som rettleiing for korleis vi lever saman som èin menneskeleg familie i Guds eine skaparverk i
dag og i morgon, seier Olav.
Etter 10 år som øvste leiar for den største
internasjonale kyrkjelege samarbeidsorganisasjonen, Kyrkjenes verdsråd, vender
Olav Fykse Tveit heim igjen. Han tek i april
over rolla som preses i Bispemøtet, også
kalla «leiande biskop», etter at Helga Haugland Byfuglien, nå busett i Oppegård, nyleg
gjekk av for aldersgrensa.

– Noko av det eg har likt best med den
leiaroppgåva eg har hatt dei siste åra, er at
eg har hatt ansvar for å lytte til mange, og
prøve å inkludere ulike bidrag frå alle medarbeidarar og arbeidslag. Eg har lært at ein
får bruk for alt ein har lært, og at ein skal
bruke alt ein har lært. Det fordrar at ein som
leiar også er open for å lære meir, seier Olav
Fykse Tveit.
Då Bispemøtet i oktober i fjor skulle
nominere kandidatar til preses-stillinga,
kom dei berre opp med eitt namn: Olav
Fykse Tveit. I grunngjevinga for sin nominasjon skreiv biskopane:
- Olav Fykse Tveit har ein ekstraordinær
kompetanse og erfaring som gjer han svært
godt eigna for stillinga som preses.
- Olav Fykse Tveit har gjennom si teneste
vunne stor tillit og gitt betydelege bidrag til
einskapen i kyrkja og samhandling på tvers
av kontinent og trusretningar.
Tidlegare har Olav Fykse Tveit mellom
anna vore sokneprest, og teologisk konsulent og generalsekretær i Mellomkyrkjeleg
råd for Den norske kyrkja. Han har teologisk doktorgrad.
– Kyrkja er med sin bodskap og som
offentleg aktør ein del av meiningsdanninga
og meiningsbrytinga i samfunnet. Eg vil
gjerne prøve å fylle rolla som preses ved
å bidra til at Den norske kyrkja blir sett
og høyrt, og at det kjem gode og saklege
bidrag frå kyrkja i det offentlege rom.
I Trondheim skal det søndag 26. april
vere vigslingsgudsteneste i Nidarosdomen.
Då blir Olav Fykse Tveit vigsla til si nye
leiarstilling i Den norske kyrkja.
Ingeborg Dybvig, Den norske kyrkja
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Det skjer i Ås og Kroer menigheteter

Lise Marit Malum Bjørnereim (t.v.) og datteren Aina
Bjørnereim markerte samefolkets dag under guds
tjenesten i Ås kirke.

var helt overfylt av mennesker. Da laget de
et hull i taket og firte kameraten ned på en
båre. De gjorde alt de kunne for at den syke
skulle treffe «kjendisen» Jesus. Jesus så
dette – og ba den syke reise seg opp og ta
båren med seg. Soknepresten valgte også å
vandre midt blant folket mens han prekte –
ned fra prekestolen og ut av komfortsonen,
som han sa.
Kantor Jostein Grolid hadde med seg et
kammerorkester for anledningen. På programmet sto G. Ph. Telemanns Trio-sonate
– 1. og 2. sats som preludium, 3. sats under
nattverden og 4. sats som postludium.
Meget vakkert, mens sola skinte inn gjennom vinduene. Musikerne spilte også til
salmene sammen med kantor Jostein ved
orgelet.
Tekst og foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen.

Gudstjeneste og markering
av samefolkets dag i Ås
Samenes nasjonaldag feires 6. februar. Ås
menighet var ute i god tid, og hadde sin
markering søndag 2. februar under guds
tjenesten i Ås kirke. Preken, tekster og
salmer hang godt sammen denne dagen.
Første vers av første salme (Nr. 295 i
Salmeboken) ble sunget av Lise Marit
Malum Bjørnereim og datteren Aina Bjørnereim, på sørsamisk, begge bunadspyntet
i anledning dagen.
Sokneprest Jan Kay Krystad prekte om
åpenbaringstiden, ut fra teksten fra Markus
2, 1–12. Menigheten fikk tydelige bilder fra
en hendelse i Kapernaum hvor Jesus var
ankommet. Noen kamerater ønsket sterkt
å ta med seg sin syke venn dit, men stedet
4

Musikerne, f.v.: Anne Christine Pittet Grolid (fløyte),
Jostein Grolid (cembalo og orgel), Ludvig Claeson
(cello) og Frøydis Olhans (fiolin). Foto: HanneMarit Kjus Pettersen.
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Folketoner fra mange land

Ås kirke søndag 15. mars kl. 18.00

Hellige tre kongers fest i Ås arbeidskirke søndag 5.
januar. Konger er konger, uansett! Eller dronninger.
Foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen.

Medvirkende:
Hege Fagermoen–sang
Hans Dur Molvik–sang
Ås kirkekor
Entré kr. 150/barn gratis

Familiefredag
Datoene for vårens familiefredager er:
7. februar, 6. mars, 17. april og 5. juni

Joakim H. Gulbrandsen
Menighetspedagog i Ås og Kroer menigheter

Pysjcup
Barnekoret Baluba deltok sjarmerende på gudstjenesten 5. januar – Hellige tre kongers fest med påfølg
ende juletrefest. Baluba har ca. 35 medlemmer mellom 1 og 7 år, og da varierer det selvsagt hvor mange
som opptrer hver gang. Lederne for Baluba er Kari
Klyve-Skaug og Ingvild Storvoll. Fra venstre ser vi:
Tine Helene, Vilde, Liv, Vebjørn, Amalie, Snorre og
Leah. Bak ser vi skjorta til Kaja. Foto: Hanne-Marit
Kjus Pettersen.

Natt til 16. november reiste 15 Ås-ungdommer til Bærum for den årlige «Pysj-cupen»
i volleyball. Rapport fra én av årets konfirmanter lyder som følgende:
«Pysjcup var gøy! Det var god stemning
og mange hadde veldig konkurranseinstinkt. Det var litt slitsomt i lengden fordi
jeg ble trøtt. Men samtidig ikke, fordi vi var
i aktivitet hele tiden. Noen drakk mye energidrikk for å holde seg våkne. Alle gruppene som var der, hadde laget kamprop. Da
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Det skjer i Ås og Kroer menigheteter
vi kom, satt alle på tribunen, og så ropte alle
kampropet sitt etter tur. Det var litt kleint.
I løpet av kvelden var det volleyballkamp,
globalløp, kiosk, premier. (Vi vant dessverre ikke noen premie da.) Vi kom sånn
passe langt i turneringa.»

Grøtkveld 20. desember
Hvert år arrangerer ungdomsarbeidet en
grøtfest i Arbeidskirken som blir jule
avslutningen for ungdomsarbeidet. Også
i år var det en god gjeng som deltok på
dette. Grøtfesten på D41 var skikkelig gøy,
mange konfirmanter og halvparten av de
eldre D41-ungdommene var der, så vi ble
skikkelig mange. Grøten var veldig god
(spesielt for de som fikk mandel,) og alt var
bare veldig hyggelig. Etter grøten lekte vi
leker, og da lekte vi selvfølgelig pave og
pavinne, det var skikkelig gøy. Vi hadde
også en ungdomsgudstjeneste der vi sang
sanger, hørte en preken og hadde nattverd.

«Moer-konserten»
Tradisjon tro stilte ungdommene fra ungdomsarbeidet D41 opp for å spre julestemning på Moer sykehjem i adventstida. Fredag
13. desember var det en gjeng på over 20
ungdommer som rigget opp lydutstyr,
bandoppstilling og kor, og sang kjente og
kjære julesanger, fortalte om Lucia og delte
ut pepperkaker til de gamle. En fin tradisjon
som vi tror både unge og gamle setter pris
på.
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D41 – ÅSOME
Ungdomsarbeidet tilknyttet KFUK/KFUM
samles i Ås arbeidskirke hver fredag fredag
kl. 19–21.30 (Obs: Nye tidspunkt!). 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.

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 vårsemesteret er:
• 16. februar
• 1. mars
• 15. mars – SKIDAG til Kongsberg!
• 29. mars
• 19. april
• 3. mai
Har du spørsmål angående ungdomsarbeidet
i Ås og Kroer menigheter, ta kontakt med
barne- og ungdomsprest Ingrid Ulvestad
Øygard, ingrid.oygard@as.kommune.no
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TorsdagTorsdag
27. februar
Torsdag
30.januar
13. februar
27. februar
Torsdag
30.januar Torsdag
Torsdag
13. februar

UTEKVELD
UTEKVELD

Været
Været
bestemmer
hva
vi gjør bestemmer hva
Gjest: Jan Kay

Gjest: Jan Kay
Torsdag 12. mars

Torsdag 12. mars

Gjest: Solveig

vi gjør

Pølsegrill

Pølsegrill

Gjest: Solveig
Torsdag 16. april
Torsdag 26. mars

Torsdag 26. mars

Torsdag 16. april

Tilsluttet Norges KFUK og KFUM
Drives i regi av Kroer Menighet
Beregnet for barn fra 3. til 7. klasse.
Vi møtes på Kroer Samfunnshus (Vellet)
Mellom kl. 18 og 20.

Gjest: Ingrid

Torsdag 30. april

Brus kan kjøpes for kr. 20. Overskuddet av brussalget går til
hjelpearbeid
barn i Kibera-slummen
i Kenya.
Torsdag blant
14. mai
Torsdag
28. mai

Gjest: Ingrid

Torsdag 30. april

Medlemskontingenten er kr. 200 per år.
Torsdag
mai
Gir rabatt14.
på leirdeltakelse.
Torsdag
Gir ulykkesforsikring på aktiviteter i KFUM/K-regi.

28. mai

Sommerleir mm.
Mer info på baksiden
her

Som

Kontingenten betales direkte til
KFUK-KFUM på tilsendt giro for det enkelte medlem.

Mer

Gjest: Erling
Ikke-medlemmer
betaler kr. 25/møte.
LEDERE:
Liv og Edvin Folkvord,
Bjørg Malme, Gjest:
AsbjørnErling
Rønning,
Anders Magnus Martinsen Mjøs,
Berit K. og Svend-Kristian Martinsen
Kontakttelefon: 905 31 140 Berit K. Martinsen
26. april:
Tårnagenter i Ås kirke for
8-åringer

22.-26. juni
Trialeir på Tjeldholmen
Påmelding fra 1. april

2.-7. august
Tria leir på Strandheim
Påmelding fra 1. april

Syng Påske i Kroer kirke 2. påskedag
Etter det Menighetsbladet erfarer, vil
det 2. påskedag bli framført av utdrag av
Giovanni Battista Pergolesis store verk
«Stabat Mater» i Kroer kirke. Det blir med

strykere, solister, damekorgruppe, Kroer
AdHoc og Ås kirkekor. Liturg er prost
Hege Fagermoen. Les mer i neste nummer
av Menighetsbladet.
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Det skjer i Nordby menighet
Kirketreff i Nordby
Velkommen til Kirketreff i Nordby annenhver torsdag kl. 12–13.30. Sang, musikk
og andakt i kirken, og formiddagsmat på
Menighetssenteret.
Datoene i vår er: 13.02., 27.02., 12.03.,
26.03., 16.04., 30.04. og 07. 05. Koordinator:
Anne-Lise Røed, tlf.: 951 02 080.

Påskevandring og bibelsk mat
i uke 14 for 7- og 12-åringer

Sokneprest Jan Kay Krystad fortalte juleevangeliet
på en magisk måte, der barn og voksne gikk inn i de
forskjellige rollene.

I uke 14 skal vi ha påskevandring for
7-åringene og bibelsk mat for 12-åring
ene. Mer informasjon i neste nummer av
Menighetsbladet.

Hellig tre kongers fest

Arbeid blant barn og unge
Konfirmantundervisningen har kommet
i gang på nyåret. For barna kan Nordby
menighet tilby både Babysang og Beatbox.
Dette må vi komme tilbake til i neste nummer, særlig det siste!

Søndag 5. januar var det Hellige Tre
Kongers Fest i Nordby menighet. Både
gudstjenesten og juletregangen foregikk på
Menighetssenteret. Nordby KidSing sang,
vi spiste gode kaker og gikk rundt juletreet. Det var god stemning. Fint å bruke
Menighetssenteret på slike dager!

Nordby KidSing

Nordby KidSing er i full aktivitet. Koret
øver hver onsdag fra kl. 17.30 til 18.15 på
Nordby menighetssenter (Nordbyfaret 2,
ved siden av Nordby kirke). Det er et barnekor for alle barn fra 1. til 7. klasse.
Timea B. Beresford Holby,
kateket i Nordby menighet
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Konsert:
Toner i vintermørket
Nordby kirke fredag 28. februar kl. 22.
De tre hellige kongene kom med gaver til både
Jesus-barnet og barna i Nordby. Menn i menigheter
må spille på mange strenger i kunstferdige kostymer.
F.v.: Kåre Lauvli, Hans Dur Molvik og Olav Aar
dalsbakke. Helt konge eller bare vise menn? Foto:
Trine Syvertsen.

Sang: Marianne Sørensen Berg & Hans
Dur Molvik. Piano: Øyvind Pihl.
Billetter på Ticketmaster.no.

Minst 30 barn deltok på festen, sammen med mange
voksne. Kongebesøket var populært! Foto: Trine
Syvertsen.
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Nye «ungdommer» i menighetsrådene i Kroer, Ås og Nordby
Sist høst var det valg av nye menighetsråd,
og alle steder ble flere nye valgt inn.
Ås og Kroer har fått nye ledere, henholdsvis Knut Olav Moen og Inger-Lise Norseth
Stubberud. I Nordby er Olav Aardalsbakke
fortsatt menighetsrådsleder, men der har
Arve Fløystad-Thorsen kommet med, som
nyinnflyttet og entusiastisk for hva Kirken
kan bety for folk flest. Vi i Mb-redaksjonen
vil bli bedre kjent med disse tre «ungdommene» og har stilt dem noen spørsmål.
Arve Fløystad-Thorsen
(50), nytt medlem i
Nordby Menighetsråd
– Jeg og min kjære Karoline fant drømmehuset i
Togrenda i 2017 og stortrives her. Vi giftet
oss hjemme i hagen i august i fjor og ble
viet av sogneprest Jan Kay Krystad med
hele Nordbykoret til stede. Koret sang både
under og etter vielsen. Dagen etter døpte vi
sønnen vår William Mateo i Nordby kirke
med fantastiske Hege Fagermoen som syng
ende seremonimester. En stor dag det også.
Slik beskriver Arve sin inntreden i
Nordby. Videre kan han fortelle om oppvekst
i Orkdal og Larvik. Fra Universitet i Oslo
(UiO) har han en dr.art.-grad, underviste
der i mange år i europeisk historie, men er i
dag rådgiver ved Humanistisk fakultet. Han
har alltid vært medlem i Statskirken, men å
påta seg verv, hadde han ikke vurdert før
Olav Aadalsbakke kasta seg over han ved
handlevogna på Vinterbro-senteret med
spørsmål om listeplass til Menighetsrådet.
Nordby er et sted med flotte, varme og
engasjerte folk, et fellesskap som det er en
glede å tilhøre, så det var helt naturlig å si ja.
Du ble valgt, og da lurer vi på om du opp
fatter deg som en ny kost i Menighetsrådet?
10

– Det gjøres allerede så mye fint arbeid
i Nordby. Utfordringen er å synliggjøre
det gode tilbudet og i tillegg kanskje
spille på lag med dem som ønsker å åpne
kirkedøra enda mer; for folk som ikke så
ofte er her. Jeg tror ikke at det dreier seg
om en avvisning av kirken og det den står
for, men at mange faktisk ikke er kjent
med alt det flotte som skjer, for eksempel
babysang, nydelige keltiske kveldsmesser
og ikke minst de mange ulike konsertene
og musikalske påfunnene vår fantastiske,
nye kantor Hans Dur Molvik bidrar med.
– Og la meg få trekke fram et utsagn fra
gjester på våre store dager i august i fjor:
«For noen prester dere har her ute!» – De er
supre advokater og talsmenn for den åpne,
rause og inkluderende folkekirka jeg gjerne
vil være en del av.
Men noen skjær i sjøen har jeg også forstått at det er. Jeg merker at bekymringen er
stor blant representantene i Menighetsrådet
vårt for at vi ikke skal få nok ressurser til
å gjennomføre alle de fine planene for å
trekke flere til kirka. Bekymringen bunner
i at Nordby har mistet en del midler i det
siste, både til administrasjon, til prestegjerninger og annet. Jeg håper derfor at vi
framover evner å synliggjøre alt vi har av
aktiviteter og planer i Nordby overfor alle
beslutningstakere, slik at vi får budsjettene i ryggen for arbeidet vårt. Vi har en
flott kirke og et nydelig menighetshus. De
fortjener lys i vinduene i det daglige, begge
to. Og jeg tror faktisk nøkkelen er å løse litt
opp i det kunstige skillet mellom Nordby og
resten av kommunen, det flotte som skjer
her ute er jo ikke noe som bare gjelder de
som bor i Nordby-området, men noe som er
til beste for alle.
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Knut Olav Moen (38)
nyvalgt leder i Ås
menighetsråd
Knut Olav Moen er sogning, oppvokst i
Luster og kom til Ås i 2003. Etter 7 år her
gikk turen tilbake til Sogn og Leikanger,
men familien vendte tilbake til Ås i 2014.
Knut Olav og Maria har fire barn, og vi
trives godt her, kan han fortelle. Han er
utdanna siviløkonom og arbeider i Vegdirektoratet i Oslo.
Hva slags menighetstilknytning har
du hatt, og hvilke tanker gjør du deg for
menighetsarbeidet framover?
– Det er fyrste gong eg er med i eit
menighetsråd, men har hatt jamleg tilknyting til kyrkja gjennom både oppvekst og
no i vaksen alder. I seinare tid har eg vore
med i søndagsskolen i Arbeidskyrkja. Det
er fint å bidra til å driva ei veldig engasjert
menighet, som Ås er. I tillegg er dette ei
moglegheit for å jobba for saker som engasjerer meg i kyrkja. Ei av sakene som engasjerer meg, og som eg vil jobba for, er at Ås
menighet skal ha tilbod til endå fleire grupper. Det er mange gode tilbod til born og
også ungdom, men kanskje litt lite for dei
innimellom der, og da tenker eg spesielt på
unge vaksne, som ikkje har stifta familie.
Nå har du jo allerede hatt litt ‘ fartstid’
siden valget sist høst, så da lurer vi på hva
du har å komme med som nyvalgt leder?
– I Menighetsrådet har me alt jobba med
visjonar, mål og tiltak. Det er viktig for oss at
alle som deltek på eit arrangement i kyrkja,
skal føla seg inkludert. Korleis me konkret
skal jobba mot dette, skal me finna meir ut
av i løpet av dei nærmaste menighetsråds-

møta. Til no har me blant anna snakka om
å inkludera studentar ved NMBU meir i
menigheten og i tillegg samarbeida meir
med andre organisasjonar i lokalsamfunnet,
som t.d. Kulturskolen. Slikt samarbeid håpar
me kan virka inkluderande for fleire i Ås!

Inger-Lise Norseth
Stubberud (42),
nyvalgt leder
i Kroer
menighetsråd
Inger-Lise var med i Menighetsrådet i forrige periode og ble valgt til leder nå etter
siste valg. Hun er oppvokst i Kroer, gift og
har to jenter på 12 og 16 år. Til daglig arbeider hun som avdelingsleder i videregående
skole og har pedagog-bakgrunn.
Hva har Kirken betydd for deg?
– Jeg har hatt min tilknytning til Kroer
kirke hele livet og synes den jobben som
gjøres der, er viktig for alle som bor her,
men særlig for barn og unge. Selv var jeg
med på Klubben og på søndagsskolen som
barn. På den måten fikk jeg tilhørighet til
Kirken allerede fra barndommen av. Dette
er derfor viktige saker som jeg brenner for.
Menigheten har alltid vært en viktig del av
lokalsamfunnet her i bygda, og vil være det
i framtida også. Det er mange flinke folk
som har jobbet med Kroerfestivalen, for
spesielt å nevne noe, og det underbygger
de sterke bånd som går på tvers her i Kroer.
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Tekst: Jon Kr. Øiestad
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Oppstartsmøtet: Fra venstre, Ellen Sibe Kråkenes, Ås internasjonale kultursenter/Kulturskolen, prost Hege
Fagermoen, ordfører Ola Nordal, Arne Sæverås i Kirkens Nødhjelp og prostidiakon Atle Eikeland.

100.000 kroner til pilotprosjekt:

Kirken i Ås skal hjelpe til med integrering
Ås menighet inviterer livssynssamfunn og
andre til interreligiøs dialog om integrering og utvikling av et godt lokalsamfunn.
Formålet er å fremme gjensidig forståelse
og forebygge motsetninger bygget på fordommer.
Gjennom det nye pilotprosjektet «Kirke
for integrering» skal Ås menighet stimulere til dialogarbeid mellom lokale tros- og
livssynssamfunn, frivillige organisasjoner,
enkeltpersoner og Ås kommune.
– Vi inviterer til en felles dugnad for et
godt lokalsamfunn ved å fremme gjensidig
forståelse og forebygge motsetninger bygd
på fordommer, ekskludering og manglende
kjennskap til hverandre, forteller prost Hege
Fagermoen og prostidiakon Atle Eikeland.
Fagermoen forteller at Ås har lang tradisjon med å være et flerkulturelt lokalsamfunn, og at mye fungerer godt med tanke på
integrering.
– Men vår kommune har sine utfordringer. Vi ser eksempler på utenforskap blant
barn og unge med innvandrerbakgrunn, og
vi opplever blant annet manglende delta-
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gelse i fritidsaktiviteter og frafall fra videregående skole. I sin ytterste konsekvens
kan dette skape grobunn for radikalisering,
sier prostidiakonen.
– Den sterke befolkningsveksten i kommunen tror vi kan medføre at utfordringene
blir flere i fremtiden. Det er noen tendenser
til konsentrasjoner av grupper i enkelte
boområder. Det er etablert moské i Ås, og
andre religiøse samfunn samles hjemme
hos medlemmer, forteller prosten.
Eikeland forteller at for tiden er det ikke
nevneverdig samarbeid mellom Ås menighet og de andre trossamfunnene. I lys av
utfordringer knyttet til radikalisering og
gettoisering andre steder i landet, er vurderingen til Ås menighet at det er behov for en
forsterket og mer målrettet innsats på dette
feltet, fra ulike aktører i lokalsamfunnet.
Målgrupper for prosjektet er medlemmer
av Ås menighet, andre tros- og livssynssamfunn i Ås og flyktning- og innvandrerbefolkningen i Ås uavhengig av tilhørighet
til trossamfunn. Målgruppe er også ressurssterke og godt integrerte personer med
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innvandrerbakgrunn som kan drive forebyggende arbeid i sine minoritetsmiljøer.
Konkret i pilotprosjektet skal det arrangeres kurs og dialogsamlinger med ulikt
program der man tar opp temaer som er av
felles interesse, og der man sammen kan
bidra til å utvikle et lokalsamfunn som er
preget av forståelse og gjensidig respekt.
Det er også aktuelt å sette presentasjon av
ulike religioner og livssyn på agendaen. I
oppstartsmøtet ble det luftet ideer, drøftet
former for samarbeid og hvilke arbeids
metoder som kan være hensiktsmessige.
– Dialogen mellom ulike tros- og livssynssamfunn vil naturlig nok bestemme
innholdet i disse samlingene, og skal videreutvikles i et samarbeid. På lengre sikt kan
vi tenke oss at det eksempelvis oppstår ulike
aktivitetsgrupper. Det er også en ambisjon
å bidra til etablering av nabogrupper ulike
steder i nærområdet.
Tekst og foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Program
Kl. 11.30–12: Lyttelunsj spesial.
Kl. 17–20: Internasjonal kulturkveld med
mange aktiviteter:
• «Postkort hjemmefra». En fotoutstilling
om hjem.
• Velkommen hjem til Ronak Mehraban!
Besøk et kurdisk hjem som han har laget
i Kulturhuset!
• Kurdisk middag.
• Dessert fra Etiopia.
• Etiopisk kaffeseremoni.
• Afro-beat DJ. Her spilles musikk
og alle inviteres til å danse!
• Panta Rei Danseteater og elever fra
Kulturskolen i Ås. Dansefremvisning
• Bygg ditt eget virtuelle hjem med
Minecraft.
• Aktiviteter for barna: Lesestund og
beatboxing.
HAV
HAV er et lokalt og internasjonalt kunst- og
kulturprosjekt. Hovedmålet er å arbeide
HAV-KVELD I ÅS KULTURHUS FREDAG 6. MARS
for mangfold gjennom undervisning i tverrfaglige kunst- og kulturuttrykk. Kultur
og inkludering skal motarbeider fremmedfrykt, utenforskap og hatsnakk som skaper
frykt.
GRATIS ARRANGEMENT FOR ALLE I ALLE ALDRE
HAV er skapt og blir drevet i et samarPROGRAM FREDAG 6. MARS
beid mellom Ås internasjonale
kultursenter
KL 11.30 – 12.00
I KULTURHUSET
ved Kulturskolen i Ås, LYTTELUNSJ
initiativtaker
Knut
Werner Lindeberg Alsén, Ås KLkulturhus
17.00 - 20.00og
FOTOUTSTILLING OM HJEM
ulike institusjoner og frivillige.
HAV har
OPPLEV ET KURDISK HJEM
MUSIKK
OG og
DANS Hellas.
MED AFRO-BEAT
DJ
etablert prosjekter
i
Ås
Under
DANSEFORESTILLINGNE HJEM, MED PANTA REI
arrangementet
i mars
samarbeider
HAV
DANSETEATER
OG ELEVER
VED KULTURSKOLEN I
ÅS
med Ås videregående
skole,
Ås
læringssenBYGG DITT DIGITALE HJEM MED MINECRAFT
GRATIS KURDISK
MIDDAG
teret, Ås menighet, studenter
ved NMBU
GRATIS DESSERT FRA ETIOPIA
og den greske organisasjonen
GRATIS ETIOPISK Artifactory.
KAFFESEREMONI
LESESTUND OG BEATBOXING FOR DE MINSTE
www.fremmedfrykt.no.

FREDAG 6. MARS

GRATIS ARRANGEMENT FOR ALLE I ALLE ALDRE
PROGRAM FREDAG 6. MARS

HAV-dag 6. mars
– Tema: Hjem

KL 11.30 – 12.00

LYTTELUNSJ I KULTURHUSET
KL 17.00 - 20.00
FOTOUTSTILLING OM HJEM

Velkommen til enMUSIKK
flerkulturell
HAV-dag
OG DANS MED AFRO-BEAT
DJ
DANSEFORESTILLINGNE HJEM, MED PANTA REI
fredag 6. DANSETEATER
mars i Ås
kulturhus.
Her
skal
OG ELEVER VED KULTURSKOLEN I ÅS
vi søke etter svar på spørsmålene om hva
BYGG DITT DIGITALE HJEM MED MINECRAFT
«hjem» betyr for oss, og hvordan
våreMIDDAG
hjem
GRATIS KURDISK
GRATIS DESSERT FRA ETIOPIA
påvirker våre liv. HAV
(Ås internasjonale
GRATIS ETIOPISK KAFFESEREMONI
OG BEATBOXING
FOR DE MINSTE
kultursenter) erLESESTUND
initiativtaker,
sammen
med
Kulturskolen i Ås og Ås kulturhus. Integreringsprosjektet i Ås menighet deltar også.

HAV

OPPLEV ET KURDISK HJEM

Velkommen til en flerkulturell HAV-kveld der vi søker etter svar på
spørsmålene om hva hjem betyr for oss og hvordan våre hjem påvirker
våre liv.

Arrangør: HAV (Ås internasjonale kultursenter, initiativtaker
og Ås kulturhus) Les mer på fremmedfrykt.no

HAV

HJEM HJEM
HAV-KVELD I ÅS KULTURHUS

Velkommen til en flerkulturell HAV-kveld der vi søker etter svar på
spørsmålene om hva hjem betyr for oss og hvordan våre hjem påvirker
våre liv.

Arrangør: HAV (Ås internasjonale kultursenter, initiativtaker
og Ås kulturhus) Les mer på fremmedfrykt.no
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Håp i mørket – hvordan når vi selvmordstruede mennesker?
Et trist minne
En gang for lenge siden, en mandag morgen,
fant jeg min studiekamerat, Charles, kald,
gustengrå, død på gulvet i et lite mørkerom.
Charles ga opp overfor egne og andres forventninger til doktorgradsarbeidet. Kunne
vi hjulpet ham? Kanskje. Ble min sorg og
såre følelse møtt av noen? Svært lite. Og
likevel, i USA, hvor dette skjedde, var det
god oppmerksomhet omkring selvmord.
Selvmord i Norge
I de senere år har vår bevissthet om selvmord blitt fornyet ved opplysninger om
antall ofre for suicid; det er omkring 600 per
år og stigende, altså nær seks ganger antall
døde i trafikken. Selv etter stor innsats fra
myndigheter i 20 år har det ikke lykkes å
senke selvmordsratene. Alle aldersgrupper
er berørt, og flere menn enn kvinner. I en
menighet vil omkring halvparten over tid
bli berørt. I vårt diakonale arbeid fikk jeg
opplysninger fra prostidiakon Atle Eikeland om kurset «Håp i mørket» som skulle
ha fokus på selvmordsforebygging.
Kurset «Håp i mørket» med leder Paul
Stronegger ble tilbudt fra Adventistkirken
i Fredrikstad i oktober 2018. Kurset ble gitt
av Michelle Schnyder fra Soul Shop, Brigdeville, Pensylvania. Selvmord er markant
vanligere i USA enn i Norge, men utfordringene kan sammenliknes. Kurset omhandlet
alle de sensitive forhold og mulige tiltak
ved selvmord: før og etter for overlevende,
pårørende og andre berørte. Det er ofte
svært vanskelig å forutse selvmord. Men
som håp i mørket kan vi med det kristne
livssyn og Guds utrolige kjærlighet nå mennesker ved kontakt, samtale og omsorg. Vi
14

skal ikke drive påtrengende forkynnelse,
men by på oss selv i respekt og kjærlighet til
medmennesker. De fleste som har overlevd
selvmordsdforsøk, uttrykker at de er glade
for at de fortsatt er i live; forsøkene er ofte
rop om hjelp. Antall forsøk estimeres til ti
ganger antall selvmord.
Lokalt perspektiv: Du er god nok!
Det er ingen lettvinte veier til hjelp mot
selvmord. Mange mennesker i samfunnet
befinner seg i faresonen av psykisk stress.
Men vi kan motvirke de sterke tendensene i
tiden ved mer åpenhet om problemer. Kontakt, samtale, omsorg, som alt krever tid, er
viktige mål langs veien. I Ås starter prosjektet «Håp i mørket, Ungdom som sliter,
13–25». Det vil være i nært samarbeid med
diakon som snart er på plass. Vårt budskap
til ungdom i Ås: Du er god nok! For mer
informasjon kontakt Terje Sørhaug: terjesor.ts@gmail.com
Hvis du har mistet håp for framtiden eller
du er bekymret for en som sliter med livet,
ring:
Kirkens SOS: 22 40 00 40, eller Mental
Helse Hjelpetelefon: 116 123 (hele døgnet) .
Terje Sørhaug, leder av
Diakoniutvalget i Kroer, Nordby og Ås.
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Moerhjemmets Venner, en venneforening for Moer sykehjem
Foreningens motto er å lage til arrangementer som skaper trivsel og hygge blant
de som bor og lever sine dager på Moer
Sykehjem.
Aktive medlemmer har ansvar for hver
sin kveld, 6 stykker hver gang. Vi lager
hyggekvelder og allsangkvelder. Hyggekvelder, allsangkvelder og bingokvelder
foregår på tirsdager, og da serveres kaffe
og kaker, og det er åresalg der vi trekker
gevinster etterpå. Sommerfest, olsokfest
og førjulsfest foregår på dagtid. Moerhjemmets Venner lager på denne måten to arrangementer i måneden. I juni, juli, august og
januar har vi ett arrangement i måneden.
Det er mange som setter pris på disse aktivitetene.
2. juledag og 2. påskedag er det gudstjeneste på Moer Sykehjem. Moerhjemmets
Venner og Diakoniutvalget i Kroer, Nordby
og Ås står da for kirkekaffen.
Tiltaket med barvogna, som kjører rundt
annenhver søndag, er et populært tiltak. Da

kan folk få en smak av det de vil ha, med
eller uten alkohol. Medlemmer har også
ansvar for å gjøre det trivelig ute, ved inngangen til sykehjemmet og inne, sommer
som vinter. Vi gir blomster til beboere ved
hel- og halvrunde fødselsdager. Hver fødselsdag etter fylte 90 blir markert på samme
måte.
Moerhjemmets Venner pleier å gi en julegave til sykehjemmet. De to siste årene har
det vært fem årsabonnement på Ås Avis. I
tillegg kommer hønseprosjekt: Vi leier inn
høner og bur i tre måneder på sommerstid.
Det er et populært tiltak!
Foreningen har god økonomi. Det er
vi glade for. Alt koster, både underholdning, blomster og gaver. Foreningen feiret
40-årsjubileum i mai 2018. Vi har rundt
110 betalende medlemmer, og rundt 30 er
aktive. Noen har vært med siden starten.
Med alderen blir folk mindre aktive, og vi
trenger stadig nye, arbeidende medlemmer!
Gro Mette Rønningen,
leder for Moerhjemmets Venner

Førjulsfest på Moer sykehjem 07.12. Familien Smith-Solevåg som underholdt. Foto: Gro Mette Rønningen.
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Fint besøk på den nye kanalen. Foto: Gunn Elisabeth Edvardsen.

Kirkens Nødhjelp tar klimaendringene på alvor
Om ikke lenge er det igjen tid for faste
aksjonen til Kirkens Nødhjelp. De tre
menighetene i Ås har lang tradisjon i å
samle inn mye penger.
Som nevnt i tidligere menighetsblad var
to ansatte i menighetene våre på tur med
Kirkens Nødhjelp i høst for å få se hva de
innsamlede midlene brukes til. De var i
Etiopia og fikk se et mangfoldig arbeid.
Ett av satsingsområdene er klimatilpasning. Klimaendringene rammer fattige
land som Etiopia særlig hardt. Derfor er det
viktig både å forebygge klimaendringer og
ikke minst forebygge negative konsekvenser av endringene. I 2018 trente Kirkens
Nødhjelp opp 14 500 husholdninger i 12
ulike land i jordbruksmetoder som er bedre
tilpasset klimaendringer. Ett av disse landene er Etiopia. Kapellan Ingrid Ulvestad
Øygard og prostidiakon Atle Eikeland fikk
med egne øyne sett hvordan dette arbeidet
hadde hjulpet mennesker i Aliyu Ambadistriktet i Ankober kommune.
Her har avskoging ført til erosjon. Tid16

ligere fruktbare jordbruksområder har blitt
tørrere. Dette motvirkes ved å plante lokale
treslag, og vi så områder som igjen begynte
å bli fruktbare. Presten og diakonen fikk
selv være med på å plante hvert sitt tre,
begge med en lapp med navn på! Bøndene
har også blitt oppmuntret til å dyrke flere
ulike vekster for å sikre en mer bærekraftig
bruk av jorden. Temaet for årets fasteaksjon er «Vann forandrer alt». Også i arbei-
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det med klimatilpasning er vann viktig.
Kirkens Nødhjelp jobber med småskala
vanning. De bygger vannkilder og kanaler
ut til husholdningene. I området vi besøkte
var det bygget en kanal på 2,6 km, som gir
173 husholdninger jevn tilgang til vann. Før
dette kunne de bare høste en avling i året,
like etter regntiden. Nå høster de 3 ganger i
året, siden tilgangen på vann er mer stabil.
Dette får store positive ringvirkninger for
folket. De er mindre sårbare for uteblitt
regn, og større avlinger gir bedre økonomi
og mulighet for investeringer.
Levebrødet til flere familier er nå mer
variert, de dyrker flere matvarer og har
kjøpt dyr de trenger. Noen produserer kyllinger, andre har starta fiskeoppdrett, og
flere lager trær og selger på markedet. Dette
har også ringvirkninger i samfunnet, da
flere planter trær og motvirker avskoging.
Vi hørte også familier fortelle at nå kunne
de bli boende i landsbyen i stedet for å flytte
ut til en usikker framtid et annet sted.
Turen viste oss at klimaendringene
rammer sterkt i fattige land. Innad i disse
landene er det de fattige som rammes hardest. Derfor prioriterer Kirkens Nødhjelp
denne gruppen. Klimaarbeid blir enda
viktigere for Kirkens Nødhjelp i framtiden.
Vi så at arbeidet virker, så støtt opp om
fasteaksjonen!
Les mer om Kirkens Nødhjelps klimaarbeid i Etiopia på www.kirkensnodhjelp.no

Fasteaksjon og globalløp
I forbindelse med årets fasteaksjon arrangerer vi i Ås og Kroer menighet et globalløp/
misjonsløp for våre konfirmanter. Dette
finner sted etter gudstjenesten 29. mars.
Målet med misjonsløpet er å sette fokus på
årets fasteaksjon, samtidig som vi ønsket
å gjøre noe gøy med konfirmantene våre!
Vi oppfordrer alle til å bli igjen etter guds
tjenesten og å være med og heie når konfirmantene løper for å samle inn penger til
årets fasteaksjon!
Joakim H. Gulbrandsen,
menighetspedagog i Ås og Kroer menigheter

Atle Eikeland, prostidiakon

Påskemarked

i Åstorget lørdag 28. mars
Her har alle en mulighet til å bidra med
salgsartikler/lotteriartikler – sokker, luer,
kort, broderier, kaker, osv.
Om du kan bidra, kontakt initiativtaker
Ingvill Krogstad Svanes:
iksvanes@gmail.com – tlf. 951 82 437
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 2020
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Ås kirkeakademi

Tro og Lys Follo
– et sted for deg

ønsker velkommen til vårsemesteret

Det blir Tro og Lys-gudstjenester 15. februar
og 14. mars kl. 14–16.30 i Ås arbeidskirke.
Velkommen til gamle og nye venner!

For Tro og Lys Follo,
Marit Rauset

To møter holdes i Ås kulturhus,
Store sal kl. 19.30.
Tirsdag 25. februar:

Helbredelse –
omstridt og etterlengtet.

Jan-Olav Henriksen er professor i religionsfilosofi ved MF Vitenskapelig høyskole.
Han har skrevet en rekke bøker om emner
knyttet til teologi og etikk. Han er opptatt
av forholdet mellom kristen tro og allmenne
erfaringer, og av hvilken rolle religion har
i det moderne samfunn. De senere årene
er han også blitt kjent som en som hjelper
mennesker med sine «varme hender». I forlengelsen av dette møtet avholder kirkeakademiet et kort årsmøte.

“DRIKK DYPT AV ÅNDEN”
Seminardag med Peter Halldorf

«Drikk
dypt av 2020,
ånden»
Ås kirke,
22. februar,
kl. 10-16

Seminardag med Peter Halldorf
Lørdag 22. februar kl. 10–16 kan vi møte
Peter Halldorf er svensk forfatter, pinsepastor,
Peter Halldorf
i Ås kirke. Han holder semiretreatleder og redaktør av magasinet Pilgrim.
er inspirert
av både
ortodoks
og katolsk
nar om Han
temaet
«Drikk
dypt
av ånden».
og nyter respekt i en stor bredde av
Petertradisjon
Halldorf
er
svensk
forfatter,
pinskandinavisk kristenhet. Denne dagen tar han
sepastor,
retreatleder
og«Salig
redaktør
avogmagafor seg
to undertema:
er tørsten»
«Mer himmel på jord».
sinet «Pilgrim».
Han er inspirert av både
ortodoks og katolsk tradisjon, og nyter
Seminardagen
alle. Deltakelse
kr. 200.
respekt i erenåpen
storforbredde
av skandinavisk
Drikke serveres, ta med matpakke. Velkommen!
kristenhet. Denne dagen tar han for seg
to undertema: «Salig er tørsten» og «Mer
Spørsmål? Kontakt sigurd.bakke@as.kommue.no tlf. 990 15 790
himmel på jord».
Kontakt spesialprest Sigurd A. Bakke for
mer informasjon: tlf.: 990 15 790, e-post:
sigurd.bakke@as.kommue.no.
Seminardagen er åpen for alle. Deltakelse
kr 200. Drikke serveres, ta med matpakke.
Velkommen!

Tirsdag 24. mars:

Kirkegårdenes og
gravminnenes
historie i Norge.

Karsten Jørgensen er oppvokst i Ås og
er professor i landskapsarkitektur ved
NMBU. Norske kirkegårder og gravminner
har endret uttrykk i løpet av de siste hundre
årene. På begynnelsen av 1900-tallet var
det vanlig med gravplasser som framhevet
den gravlagtes sosiale status. I dag framstår
kirkegårdene som mer monotone enn før.
Når det gjelder endringer i gravskikker,
har mange faktorer spilt inn, av både samfunnsøkonomisk, psykologisk og stilhistorisk art. Vil det komme nye endringer på
2000-tallet?
Kirkeakademiets styre arbeider med å få
til en kinoforestilling i samarbeid med Ås
kino i løpet av våren.

Sigurd A. Bakke,
spesialprest
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Solveig E. Nielsen

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
har følgjande møte på Ås menighetshus:
• Søndag 16. februar kl. 18: Møte. Talar:
Thor Pederstad.
• Søndag 1. mars kl. 18: Møte. Talar: Odd
Åge Ågedal.
• Søndag 15. mars kl. 18: Møte. Talar: Paul
B. Johansen.
• Søndag 29. mars kl. 18: Møte. Talar: Olaf
Holm.
• Søndag 13. april kl. 18: Samtalemøte.
Trygve Gjedrem

Gregoriansk tidebønn
Forsøket med gregoriansk kveldsbønn
fortsetter denne våren. Den foregår nå
annenhver mandag kl. 21 i Ås kirke. De
kommende datoene er 10.2., 24.2., 9.3. og
23.3. Kveldsbønnen varer i 20–25 minutter.
Kirken er åpen fra kl. 20.30.
Håkon Andersen

Kirkeved
Ås arbeidskirke har furuved i sekker à 60
liter til salgs. Veden er hugget og kløvd og
lagret på kirketomten. Prisen er kr 80 pr.
sekk, fritt levert, helt inn i vedboden om du
vil. Kontakt Kirkekontoret v/Linda JansonHaddal tlf.: 64 96 23 47 eller Niels Tyge
Nielsen, tlf.: 971 46 741.
Erling Ulvik

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.

Quiz
1. Stemmer følgende påstand: Vi snakker
om tre vise menn, men Bibelen sier ikke
noe om hvor mange de var?
2. På hvilken gresk øy oppholdt
evangelisten Johannes seg da han skrev
Johannes’ åpenbaring?
3. Laban forbinder mange med seigmenn.
Hvem var Laban i det gamle testamentet
svigerfar til? a) David, b) Abraham c)
Jakob?
4. Hva het svigerfaren til Moses?
5. Nest største by i England og største by i
Alabama, USA heter det samme. Hva?
6. Hva var det mest populære navnet på
jenter født i 2018?
7. Hvilket grunnstoff er det mest vanlige i
jordens kjerne?
8. To land i verden er såkalt «double landlocked», de har ikke kyst og grenser
ikke til land med kyst. Hvilke land?
9. Hvem spilte Crocodile Dundee i filmene
med samme navn?
10. I år arrangeres sommer-OL, i 2010 ble
det arrangert vinter-OL. Hvor mange
gullmedaljer fikk Norge?
Quizmester: Atle Eikeland
Svarene finner du på side 21.
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Er du kjent i Ås ?
Juleoppgaven med stall og stjerne ga to
likeverdige prisvinnere. Asgeir Rossebø
Almås skreiv «Stjerna henger på døra til
bålhuset på Trampen», og Torstein Furnes
enda et hakk mer informativt: «Bildet er
tatt ved Trampen speiderhytte i Kroer.
Hytta ble bygd på dugnad og tilhører 1. Ås
speidergruppe. På søndager er hytta åpen
for servering». To muntlige og korrekte
svar blei også avlevert, men de når ikke opp
til premiering. Men det kom inn enda et
skriftlig svar, i en egen klasse. Det fortjener
hederlig omtale:
«Det er umulig å finne ‘stalldøren’ med
stjernen. Jeg har lett høyt og lavt, og sjekket
til og med min egen garasje; en stall det og.
Der står nemlig en gammal Honda med 120
hester, men ingen stjerne. Jeg gleder meg
til å se fasiten. Min bønn til redaktøren: lag
lettere oppgaver som passer for oss halv-

vise». Redaksjonens tilbakemelding til den
lett oppgitte innsender er at stallen i Betlehem neppe inneholdt hester. Var det slike
dyr der også, mener vi at 120 er i overkant,
men vi er klar over at folk fra Vestlandets
hovedstad har for vane å legge på litt!
Ny oppgave er derfor etter Erlings Ulviks
ønske. Bildet er tatt 22. januar kl. 16.20,
med sidekommentar «vakkert og nyttig»,
men hvor i Ås er dette? Denne gangen kan
Erling være rimelig sikker på pall-plass!
Send svaret til as.menblad@online.no, og
lykke til med solnedgangs-jakten.

Svar på forrige oppgave: Stjerna henger på døra
til bålhuset på Trampen speiderhytte. Serveringen
er åpen hver søndag fra nyttår til påske, med eller
uten skiføre.
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Jon Kr. Øiestad

Årsmøte i Ås menighet
søndag 15. mars

Årsmøte i Kroer menighet
søndag 29. mars

Ås menighet avholder årsmøte søndag 15.
mars ca. kl. 12.30 etter gudstjeneste og
kirkekaffe i Ås arbeidskirke. Saker som
ønskes behandlet på årsmøtet, sendes innen
19. februar til daglig leder i Ås menighetsråd:
e-post: linda.janson-haddal@as.kommune.
no, tlf.: 64 96 23 47. Vel møtt!

Kroer menighet avholder årsmøte søndag
29. mars ca. kl 12.30 etter gudstjeneste og
kirkekaffe i kirkestua. Saker som ønskes
behandlet på årsmøtet, sendes innen 28. februar til daglig leder i Kroer menighetsråd:
e-post: linda.janson-haddal@as.kommune.
no, tlf.: 64 96 23 47. Vel møtt!

Knut Olav Moen,
leder av Ås menighetsråd

Inger Lise Norseth Stubberud,
leder av Kroer menighetsråd

Årsmøte i Nordby menighet
søndag 22. mars
Nordby menighet avholder årsmøte søndag
22. mars ca. kl. 12.30 i Nordby menighetssenter, like etter gudstjenesten i Nordby
kirke. Saker som ønskes behandlet på
årsmøtet, sendes til menighetsrådets leder:
e-post: oaardals@online.no, tlf.: 905 18 577.
Vel møtt!
Olav Aardalsbakke,
leder av Nordby menighetsråd

Jazzgudstjeneste i Ås kirke
Søndag 1. mars kl. 11 blir det storbandmusikk under gudstjenesten i Ås kirke.
Det er Frimurernes Storband under ledelse
av Lars Jegleim som besøker oss igjen.
Gudstjenesten blir ved prost Hege E. Fagermoen og kantor Jostein Grolid. Velkommen
til en swingende gudstjeneste!

Trenger du sommerjobb?
Er du over 18 år og på jakt etter sommerjobb? På kirkegårdene i Ås trenger vi
flere sommervikarer som skal jobbe sammen med de fast ansatte hos Kirkevergen.
Arbeidet er i hovedsak stell og vedlikehold
av grøntarealene på kirkegårdene i Ås,
Nordby og Kroer. Ta kontakt med kirkevergekontoret om du er interessert. For alle
spørsmål om kirkegårdene:
e-post:
kirkevergen@as.kommune.no
eller tlf.: 64 96 23 31.

www.asbank.no
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Det handler om å bli akseptert
I Etiopia er det mer enn 80 forskjellige
språk. Dette er ikke bare dialektforskjeller;
de kan faktisk ikke forstå hverandres språk
i det hele tatt. En av de viktigste oppgavene
i misjonsprosjektet Green Lips, som støttes
av Ås og Kroer menigheter, er å etablere
skriftspråk for minoritetsgrupper i VestEtiopia. Maofolket er en av disse. Mange
der kan det etiopiske hovedspråket oromo,
men ingen har det som morsmål.
I byen Asosa er 10 unge Mao fra Begiområdet for tredje gang samlet i to uker
for å lære å gjenfortelle bibelhistorier på
sitt eget morsmål. Asosa er en av de større
byene i delstaten Oromia. Treningssamling
ene må gjennomføres her og ikke der hvor
deltakerne bor. Det er trist, men regjeringen
i delstaten tillater ikke arbeid med lokale
språk, og noen bibeloversettelse er heller
ikke i løypa. Men det er lov å gjenfortelle
det som står i Bibelen med egne ord.
Nå er det deltakernes tur. En etter en
kommer de fram og gjenforteller historien,
noen hviskende og sjenerte, andre med
innlevelse og sterk røst. Hvis noen leter
etter ord, hjelper de hverandre, og det blir

Sabri, ei av bare to jenter, som fulgte kurset.
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Olana Lencha (25)
ble kristen for bare
4 år siden.

straks livlige diskusjoner om hva som skjer
i historien, og hvordan det best uttrykkes på
Mao Hozo. Det er umulig ikke å bli smittet
av fortellergleden.
Metoden er slik: En av lærerne fra NMS
sin partnergruppe i Etiopia forteller historien på Oromo – langsomt og med gjentakelser. I dag er det fra Markus 2, 1–11,
historien om den lamme mannen som fires
ned til Jesus gjennom en luke i taket, og
der Jesus sender mannen hjem med ordene
«Sønn, dine synder er tilgitt.» En fin historie som det er enkelt å lage bevegelser til.
Til å begynne med er Sabri, ei av bare
to jenter, nokså sjenert. Men etter hvert, og
med god hjelp av gruppa, forteller hun flyt
ende om den lamme mannen
Deretter er det Olana Lenchas tur, han
ble kristen for bare 4 år siden. Nå bor han
i Asosa og utdanner seg til bilmekaniker.
Hans største ønske: Bibelen på Mao Hozo!
Han forteller at møtet med Jesus har
forandret alt, og at han har blitt en annen
person. Han vil gjerne dele denne opplev
elsen med andre på sitt eget morsmål.
Om ettermiddagen etter presentasjonene
går man systematisk til verks; da diskuteres
det enkelte ord og fraser av «bibelspråket»
oromo, og hvordan det kan gjengis på Mao
Hozo.
Kurset gir grunn til håp og glede. Håp for
at evangeliet skal slå rot blant Mao Hozofolket og hjelpe dem til større verdighet.
Tekst og foto: Klaus-Christian Küspert,
bearbeidet av Sylvi Haldorsen.
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Bedre framtid for Etiopia?
Den 10. desember ble statsministeren i
Etiopia, Abiy Ahmed, tildelt Nobels fredspris. Etiopia har i de siste 50 årene hatt
en voldelig historie: kriger med nabolandet
Eritrea, mange år med et brutalt regime
og konflikter mellom ulike befolkningsgrupper i landet. Fra 1974 fram til 1990
ble det stadig vanskeligere for kristne i
landet. Kirker ble stengt, og prester ble
arrestert. Mange av dem ble drept av representanter for regimet. Målet var å innføre
«vitenskapelig sosialisme» der religion var
utryddet. Selv om forholdene ble bedre
på 1990-tallet, var det langt fram mot et
demokratisk styre i landet. Det er fremdeles mye som må gjøres for å oppnå stabilitet og et fullt demokrati. Abyi Ahmed
ble valgt til statsminister sommeren 2018.
Da han overtok makten, beskrev den nye
statsministeren følgende filosofi for landets
folkevalgte: «Vi må elske varsom kjærlighet istedenfor brutal grusomhet, fred
istedenfor konflikt, kjærlighet framfor hat,
tilgivelse framfor å bære nag, å dra istedenfor å dytte.» I løpet av den korte tiden han
har vært statsminister, har Ahmed allerede
gjennomført viktige endringer:
• Fredsavtale med naboen Eritrea
• Kvinner og kvinners rettigheter er blitt
løftet frem. Halvparten av medlemmene
i regjeringen er kvinner. (Ahmed har
uttalt at kvinner aldri har deltatt i volds
handlingene i landet og derfor kan være
bedre skikket til å gjennomføre nødvendige endringer.)
• Løslatelse av politiske fanger.
• Pressefriheten er bedre enn noen gang
før i historien
Norsk misjon har hatt virksomhet i Etiopia
i mange år, og Det norske misjonsselskap
(NMS) ønsket å markere dagen da freds
prisen ble delt ut. Ås menighet har, som

de fleste leserne av menighetsbladet vet,
sitt misjonsprosjekt i Etiopia. Vi ble derfor
invitert til å delta i fakkeltoget og deretter
på fest i NMS sine lokaler. Her var de to
Etiopia-misjonærene Marit Breen og Nora
Dub Dybdal vertinner. Vi var tre fra Ås
som storkoste oss med deilig etiopisk mat.
Jørn Lemvik fra Digni holdt foredrag om
Abyi Ahmed. Han sa at Etiopia nå for
første gang har fått en leder som mener at
regjeringen er til for folkets skyld, mens det
tidligere har vært slik at folket var til for å
tjene landets ledere.
Fremdeles gjenstår det å se om statsmin
isteren blir gjenvalgt, og om han også kan
bedre forholdene for etiopiske minoritetsgrupper. Mekane Yesus-kirken, som norsk
misjon samarbeider med, øker daglig med
1000 medlemmer. Mange av dem er fra
minoritetsgrupper som fremdeles blir sterkt
diskriminert. Vi håper at Abyi Ahmed vil
bidra til å bedre deres liv!
Sylvi Haldorsen.

Nobelfest i NMS’ lokaler. Vertinnene Marit Breen og
Nora Dub Dybdal har på seg sine vakre etiopiske
kjoler.
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Grønn spalte

Zakarias Orrall og Vigdis Neby får hjelp med symaskinene på Fikselauget til Ås husflidslag av Ingeborg
Hauge Høyland og Guri Sæther.

Sparer penger og miljø på en gang
Siste mandagskveld i januar fant Zakarias
Orrall fram til Fikselauget hos Ås husflids
lag i Seniorkafeen i kjelleren ved biblioteket.
Her fikk han hjelp av Ingeborg Hauge Høyland med å reparere dongeribuksene sine.
Zakarias er en aktiv kar som hopper på
ski og jobber i barnehage; det blir mange
slitte bukser av slikt. Selv har han ikke
symaskin, og kanskje litt lite trening med å
bruke slike. Nå har han funnet ut at med litt
hjelp fra Ingeborg og husflidslaget sparer
han tusenvis av kroner på å slippe å kjøpe
nye bukser på ei stund.
Ingeborg forteller at Fikselauget er et
tilbud Ås husflidslag har til alle som vil,
hver siste mandag i måneden. Det er gratis
for medlemmer og studenter, andre betaler
kun 50 kr. Fikselauget er en del av Norges
24

husflidslag sin satsing Holdbart som handler om materialer, gjenbruk og bærekraft.
På Fikselauget finner du hjelp, utstyr og
materialer til å reparere slitte klær. Geomatikkstudent Vigdis Neby har tatt med sin
egen stoffrull. Hun får hjelp av Guri Sæther
til å sy seg et nytt skjørt hun trenger når
leikaringen Frøy skal på Rørosmartn. Guri
forsikrer at, jo, skjørtet blir ferdig på en
kveld.
Skulle det bli lang kø, er det mange hjelpere med lang erfaring i lokalet ettersom
tilbudet deler rom med Håndarbeidsringen.
Her får du mye på en gang: fiksehjelp,
utstyr, kaffe/te og en god prat på kjøpet.
Grønnere enn dette blir det ikke
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Tekst og foto: E. Fløistad

Lesehjørnet
“Historiens skriftbrev som forandret verden”
av Simon Sebag Montefiore,
Cappelen Damm, 2019
Simon Sebag Montefiore er forfatter og
historiker, og har skrevet en rekke best
selgende og prisvinnende bøker. Denne
boken er en hyllest til verdenshistoriens
store brev. Sebag Montefiore har plukket ut
over hundre brev, alle skrevet av mer eller
mindre kjente personer. Og tidspennet er
bredt, fra antikken til det 21. århundre.
Felles for alle brevene er at de på en eller
annen måte endret menneskenes verden,
enten i krig eller fred, kunst eller kultur.
Forfatteren har valgt å dele inn boken og
brevene etter ulike temaer: kjærlighet,
familieliv, kreativitet, krig, frigjøring, makt
– for å nevne noen. Her kan man lese alt fra
rystende krigserklæringer til høyst private
kjærlighetsbrev.
Sebag Montefiore er som nevnt histori
ker, og han ser jo gjerne at leseren får
oversikt over den rette historiske konteksten brevene er skrevet i. Før hvert brev
skriver han derfor en liten innledning hvor
han presenterer brevskriveren og forholdet
brevskriveren har til mottakeren. Gjerne
med litt påfyll av historisk fakta som gjør
at man som leser sitter igjen med følelsen
av et utbytte utover det å ha lest en annen

Ås bibliotek i Kulturhuset i Ås sentrum.
Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret.
http://www.as.folkebibl.no/

persons brev. Montefiore skriver lett og
tilgjengelig, og boken er absolutt underholdende!
Dette er en bok som må nytes. Gjerne i
små doser. Det kan fort gå litt i surr dersom
man leser for mange av brevene rett etter
hverandre. Når det er sagt, så skriver Sebag
Montefiore svært godt, og språket er lett
tilgjengelig. Så her er det bare å lese og la
seg inspirere. Kanskje får du lyst til å ta
opp brevskrivning selv? Sannsynligheten
for at noen vil lese brevene dine i bokform
om noen hundre år er jo svært liten, men
mottakeren vil nok alltids sette pris på å få
noen ord!
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REISESIDEN

– turer i menighetene

Ny Menighetstur 2020?
Menighetsturen til Wales i 2019 var annonsert som den siste, men nå er det mye som
tyder på at slik blir det ikke. Etter en vellykket tur i september har mange spurt om
det ikke kunne la seg gjøre å fortsette en så
godt innarbeidet tradisjon.
Tre av oss har stukket hodene våre
sammen og fremmer dette forslaget: Tid:
lørdag 27. juni kl. 08.00–torsdag 2. juli
2020, 6 dager, 5 netter
Reiserute: Ås–Trondheim, 2 netter,
Trondheim–Molde, ei natt, Molde–Lom, 2
netter, Lom–Ås. Buss fra Ås tidlig lørdag
med et par kulturstopp underveis, og overnatting i to netter på Royal Garden Hotel.
Gudstjeneste i Nidarosdomen søndag med
etterfølgende dagsprogram.

Mandag kjører vi ytre kystvei om Ork
anger, Kyrksæterøra, Aure, Kristiansund
og Atlanterhavsveien til Molde. Overnatting på Seilet Hotel i Molde. Tirsdag blir det
Trollstigen og Geiranger til Lom, overnatting på v i Lom. Begge disse dagene har vi
sikra oss lokale og kunnskapsrike guider.
Onsdag har Hege Fagermoen lovet å legge
opp et heldags Skjåk-program for oss. Hun
var jo sokneprest der før hun blei prost i
Follo, Om hun også vil være guide den
dagen, vil tida vise.
Torsdag blir hjemreisedag over Valdresflya med avslutningsmiddag på Sundvollen.
Vi satser på å fylle en 50-seters buss, og
så langt antyder vi en pris på kr. 5.990 per
person i dobbeltom og kr. 7 990 i enkeltrom. Dette dekker fellesutgifter, transport,
overnatting og halvpensjon (5 frokoster og
6 middager).
Om du finner dette av interesse, kan du
melde deg på til roiestad@online.no ut fra
‘først-til-mølla’-prinsippet!
Med Menighetstur-hilsen fra
Kristen Bjorå, Jan Kay Krystad
og Jon Kr. Øiestad.

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

Om noen av deltakerne fra fjorårets Menighetstur melder seg på ny tur i 2020, vil en passende
tekst være: fra Katedral til Katedral. I 2019 var det
York Minster og dette året Nidarosdomen.
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VINTERBRO TANNLEGEKONTOR
Velkommen som pasient
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Velkommen til Kvinnenes internasjonale bønnedag
fredag 6. mars 2020 kl. 12.00–14.00 i Ås arbeidskirke
Vi skal følge bønnedagsprogrammet som
i år er laget av den nasjonale komitéen i
Zimbabwe. Vi får høre et vitnesbyrd fra en
som har bodd i Zimbabwe, og bli kjent med
samfunnsspørsmålene som kvinner der er
opptatt av. Vi skal lese en helbredelses
historie, synge mange fine salmer og be
sammen.
Kollekten går til Bibelselskapets bibelmisjonsarbeid. Bibelselskapet prøver, i
samarbeid med internasjonale kontakter, å
finne kvinnerelaterte prosjekt i det landet
bønnedagsprogrammet kommer fra. Så i år
støtter vi arbeidet blant mødre med funksjonshemmede barn i Zimbabwe. Ta gjerne
med kontanter!
Timea Bakay Holby, kateket i Nordby
og Bjørg Moen Winnem,
medlem i bønnegruppen i Ås

Noen av deltakere på fjorårets bønnedag, f.v.: Ingrid
Krag-Rønne, Bjørg Moen Winnem, Timea Bakay
Holby, Birgitt Aarrestad, May Aardalsbakke og Liv
Folkvord. Foto: Timea Bakay Holby

Kvinnenes internasjonale bønnedag startet
i USA i 1887 da kvinner fra ulike kirke
samfunn samlet seg om en felles bønnedag.
Nå har bønnedagen komiteer i mer enn 170
land, i fra slutten av 1920-årene.

Lyttelunsj i Ås Kulturhus
Første fredag i måneden (februar til mai) kl.
11.30–12 inviterer Ås Kulturhus til Lytte
lunsj. Det er et tilbud til allesom tar seg en
tur ut på formiddagen. For kr 50 (gratis for
barn) kan du spise medbrakt lunsj, få kaffe
og twist attåt, treffe kjente og ukjente, og
ikke minst lytte til nydelig sang og musikk.
Program: www.askulturhus.no/.
Fredag 07.02. var kantorene i Ås og
Kroer invitert sammen med prost Hege E.
Fagermoen. Jostein Grolid trakterte gitar og
flygel og Anne Christine Pittet Grolid spilte
tverrfløyte og blokkfløyte. Som vi vet, er
prosten en dyktig sanger. Matpakken ble
åpnet til toner fra «Siciliano» av Giovanni
Battista Pergolesi. Trioen fra Kirkekontoret
ga så de 62 tilhørerne en nydelig fremførelse «O mio babbino caro» (Giacomo Puccini), etterfulgt av et variert program med
blant annet «Folketone fra Heddal», «My

Hege E. Fagermoen, Jostein Grolid og Anne Christine Pittet Grolid

day in the hills» (Rodgers/Hammerstein),
«Chicago blues» (Philip Sparke) og «Tilgivelsens kunst» (CC Cowboys). Takk for en
nydelig halvtime. Vi ønsket den skulle ha
vart lenger.
Tekst og foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen
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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

HELSE OG VELVÆRE
Salong 9, Brekkeveien 5
64 94 04 13
Fotpleie, ansiktsbehandlinger, manikyr, voksing,
massasje og akrylnegler. www.salong9.no
FotterapiKlinikken i Ås sentrum
Moerveien 5

64 86 66 99 / 924 04 049.

Autoriserte fotterapeuter behandler alle typer føtter!

HÅNDVERKERE
Ås Elektriske
Myrveien 4
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

BIBLIOTEK

KONSULENTER

Besøk Ås bibliotek og Nordby filial på
Vinterbrosenteret
Vi har både betjent åpningstid og mulighet
for å logge seg inn i ubemannet tid. Se mer
informasjon på hjemmesiden vår http://
as.folkebibl.no/ og følg oss på Facebook: Ås og
Nordby bibliotek. Tlf. 64 96 23 72 (Ås) og 64
96 23 96 (Nordby).

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

BILVERKSTED
Aas Bilverksted A/S, Eriksen
Langbakken 12
64 94 00 68
BILEIERE: Hvorfor ikke bruke ”nærbilverkstedet”
i bygda? Vi utfører km-service og reparasjoner
på alle bilmerker. Faste priser.
BLOMSTER OG DEKORASJONER
Ås Blomster
Moerveien 6

SPESIALFORRETNINGER I SENTRUM
Ås Optiske – Optiker-K
Raveien 2
Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B

Tannlege Ingeborg Bihaug og tannpleier
Hilde Skjeseth, Brekkeveien 18 64 94 10 48
(kveldsåpent mandager)
Tannlegene Høyvik
Skoleveien 2

FRISØRER - DAME/HERRE
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64 94 00 07

TANNLEGER

64 94 12 36

Galleriet Frisør
Ås kvartal, Rådhusplassen 29
www.galleriet-frisor.no

64 94 04 67

64 94 42 00
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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 932 66 108
VELKOMMEN!

www.liahoi.no
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SLEKTERS GANG I MENIGHETENE
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Sonja Linnéa Orning
Benjamin Slettbakken Eldor
Ellinor Mohn
Sofia Evelina Sundheim
Wikslund
Matheo Leander Ljungquist
Skyttern

Døpte
Brage Thoen Berntsen
Thelma Aurdahl Schwabe
Mathias Kaldahl Fagervik

Døpte
Erik Daniel Hansen

Døde
Anne Karin Lorentsen
Solveig Vikane
John Arvid Kleven
Leif Martinius Halden
Ragna Marie Carlsen
Gunnar Jerven
Ragnhild Kirsti Gjerdsjø
Elisabeth Jerpseth
Torfinn Sæther
Ingrid Anseth
Ingebjørg Kristine Erikstad
Eli Lundvall
Tor Arne Andersen

Døde
Berit Elsa Lindgren
Hege Askim Johannesen
Vidar Larsen

Viet
Ann-Kristin Tjernæs og
Trygve Engebretsen

Døde
Thorleif Kvarme
Esther Sofie Martinsen
Inger Solveig Westad

Viet
Liv Kristin Ribsskog Sundheim og Anders Johan Oskar
Wikslund
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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(24t)

KONTAKT KIRKENE I ÅS –
Ås kirkekontor, Sagaveien 3, 1430 Ås.
Kontortid man-, tirs-, tors- og fredag kl. 9–15,
onsdag kl. 12–15. Tlf.: 64 96 23 40.
Nordby kirkekontor, Nordbyfaret 2, 1407
Vinterbro.
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: Ingrid Ulvestad Øygard. Tlf.: 959 19 318.
E-post: ingrid.oygard@as.kommune.no.

www.kirken.no/as
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:
Inger-Lise Norseth Stubberud. Tlf.: 930 81 686.
E-post: ingerlstubberud@icloud.com.
Nordby menighet: Menighetsrådets leder:
Olav Aardalsbakke. Tlf.: 905 18 577.
E-post: oaardals@online.no.
Ås menighet: Menighetsrådets leder:
Knut Olav Moen. Tlf. 975 28 901.
E-post: knutkom@hotmail.com.
Ås arbeidskirke
Drottveien 41, 1434 Ås.
Utleie: Linda Janson-Haddal. Tlf.: 64 96 23 47.
E-post: linda.janson-haddal@as.kommune.no.
Ås Kirke: Kirkeveien 35, Ås.
Kroer kirke: Holtveien 1, Ås.
Nordby kirke: Nordbyfaret 1, Vinterbro.
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 9. februar, Såmannssøndag,
Luk 8, 4–15
Ås arbeidskirke kl. 11: Karneval
gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 17: Karnevalgudstjeneste.

Søndag 22. mars, Maria budskapsdag,
Luk 1, 26–38
Ås kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Oversettelse til engelsk.
Nordby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Etterfølgende årsmøte.

Søndag 16. februar, Kristi forklarelsesdag, Matt 17, 1–9
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
Oversettelse til engelsk.

Søndag 29. mars, 4. søn. i fastetiden,
Joh 11, 45–53
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Etterfølgende årsmøte.
Nordby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

trosopplæring i den norske kirke

Søndag 23. februar, Fastelavnssøndag,
Joh 17, 20–26
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
Onsdag 26. februar, Askeonsdag
Ås arbeidskirke kl. 19: Askeonsdags
gudstjeneste.
Lørdag 29. februar, Joh 17, 20–26
Ås kirke kl. 13.00: Dåpsgudstjeneste.
Søndag 1.mars, 1. søn. i fastetiden,
Matt 4, 1–11
Ås kirke kl. 11.00: Jazzgudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Søndag 8. mars, 2 søn. i fastetiden,
Matt 15, 21–28
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Lørdag 14. mars
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lysgudstjeneste.
Søndag 15. mars, 3. søn. i fastetiden,
Luk 11, 14–28
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Etterfølgende årsmøte.
Kroer kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

Søndag 5. april, Palmesøndag,
Joh 12, 12–24
Ås arbeidskirke kl. 11: Påskevandring.
Nordby kirke kl. 11: Palmesøndags
gudstjeneste.
Skjærtorsdag, 9. april, Matt 26, 17–30
Nordby kirke kl. 11: Felles skjærtorsdagsgudstjeneste.
Kroer kirke kl. 18: Felles skjærtorsdagsgudstjeneste
Langfredag, 10. april, Mark 14, 26–15, 37
Ås kirke kl. 11: Felles langfredags
gudstjeneste.
1. påskedag, søn. 12. april, Luk 24, 1–9
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
2. påskedag, mandag 13. april,
Luk 24, 13–35
Moer sykehjem kl. 11: Gudstjeneste.
Moertunet kl. 12.15: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 18: «Syng påske».
Dette symbolet i gudstjenestelista
viser at arrangementet er en del av
trosopplæringen i menigheten.
trosopplæring i den norske kirke
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