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Prestens hjørne
En kirke for alle
Så er vi allerede et godt stykke inn i det nye året, og
de fleste nyttårsløfter er kanskje allerede brutt – og
ting er for det meste slik det var før. Kanskje det
kan være like bra å være som en er, på godt og på
ondt.
Jeg er vokst opp i en kirke som var opptatt av
hvordan jeg skulle være. Et slagord som kunne
passe, var: ”Kom som du er, men bli som oss.”
Forandring var et viktig tema, å bli forandret. Det
betyr at å være som jeg var, ikke var bra nok. For
å passe inn i den kirke som møtte meg, måtte jeg
forandres.
I min barndom og ungdom var jeg langt ifra noe
A4-menneske. Jeg var på de fleste områder umulig.
”Du må ta deg sammen, Georg,” var en gjenganger
å høre der jeg ferdes. Jeg ble alltid stående igjen
med en viss undring. Hvordan tar en seg sammen?
Hvilke grep må gjøres for å få til det? Jeg forsto
aldri det, og jeg er enda ikke helt sikker på hvordan
det kan gjøres.
I Bibelen møter jeg en Gud som elsker deg og
meg. Det sies utallige ganger og på mange forskjellige måter at Gud elsker oss. Kjærlighet er Bibelens
hovedtema. Mitt spørsmål i forbindelse med dette
har vært: Elsker Gud meg slik som jeg er, eller
elsker han meg slik jeg kommer til å bli når jeg har
tatt meg sammen?
I dag vet jeg svaret, svaret er helt opplagt. Gud
har alltid elsket meg slik jeg har vært og er, ingen
ting fra Guds side er forandret. Hans kjærlighet har
alltid vært og er like sterk, uansett.

Allikevel vil mange som kjente meg som tenåring og som møter meg i dag, kunne si at jeg har
virkelig tatt meg sammen, jeg er ikke så umulig
lenger. Jeg er forandret.
Ektefelle og barn, alder og større kunnskap har
gjort sitt, men det er også noe annet. Møte med det
kristne budskap i Bibelen, fellesskapet i kirken,
mer positive miljøer å være i, har også endret meg.
Den kristne tro er en gave som har båret meg
gjennom mange situasjoner. Allikevel er ikke dette
det viktigste. Det viktigste er at troen har vist meg
mennesket Jesus, han som vBibelen sier både er
menneske og Gud. Fellesskapet med Jesus, vissheten om at jeg hører til, uansett, fyller meg med
glede.
Georg Børresen,
Sokneprest i Ås

Om forsiden
Bilder fra byggingen av Ås arbeidskirke for 25 år siden. Bildene er velvillig utlånt av Knut-Martin Haldorsen og Nils Skaarer. Nederst: Fra en befaring på arbeidskirketomta, med folk fra meninghetsrådet,
Stiftelsen Ås arbeidskirke, de mange dugnadskomitéene, og folk som ivret for saken: f.v.: Hans Kristian
Seip, Nils Skaarer, Lillian Fossum, Torgeir Austenå, ikke identifisert, Liv Austenå, Henning Frank, Sigurd
Bakke, Sverre Øvstedal, Jan Erik Gunderlack, Torgeir Hauge, Dotta Eskerud, Sigrid Holm Skaarer, Astri
Tønnesen Berg.
Bildet øverst til venstre: Fra kanskje den største dugnadsdagen under byggingen av Arbeidskirken, en
lørdag i november 1983, da taksteinen kom på plass. Over til høyre: Ola Syrstad og Gudbrand Skiaker
legger golvflis i mai 1984.
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Velkommen til kirkejubileum i Ås 7.–14. februar!
For 25 år siden var Tove Ravnsborg Aschjem og
Gudbrand Skiaker med i styret for stiftelsen som
inviterte Ås-folket til vigslingsgudstjeneste for
Arbeidskirka. Den store dagen var 3. februar 1985,
med biskop Gunnar Lislerud, prost Hans Christen
Mamen, res. kap. Leif Lund-Berg og ordfører Ivar
Kringlebotn i spissen.
Gjett hvem som har vært primus motor bak jubileumsuka 7.–14. februar? Tove og Gudbrand!
– Vi har vært heldige, sier Gudbrand til Menighetsbladet. – Tenk at vi både har vært med på å
bygge en kirke, og så er vi selv med på å planlegge
25-årsjubileet. Det er stort!
De to har arbeidet aktivt med forberedelsene
siden i høst. – Se, sier Tove. – Ås-nytt brukte hele
side 2 på å omtale begivenheten!

Ås arbeidskirke både var og er et skikkelig
dugnadsprosjekt. I byggeperioden drev de mange
underkomitéene og arbeidslagene på både dag og
natt. Loppemarkedet hver høst har vært viktige for
å finansiere bygget, og for å skaffe driftsmidler.
Og stadig står Stiftelsen overfor nye oppgaver og
utfordringer. – Men nå skal vi feire. Det er vel
fortjent! sier Gudbrand.
– Få med at ALLE er velkomne til arrangementene,
avslutter Tove.

Program:

• Søndag 7. februar kl. 11: Festgudstjeneste
• Tirsdag 9. februar kl. 19.30: Misjonskveld
”Ås – en del av verden”
• Lørdag 13. februar kl. 18: Jubileumsfest
• Søndag 14. februar kl. 17: Jubileumskonsert
med ”alle” korene i Ås

Tekst & foto:
Arve Skutlaberg
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Misjonsringen – møter i vår
Misjonsringen
gratulerer
Ås
arbeidskirke
med 25-årsjubileet, og inviterer alle til møte i
Arbeidskirken tirsdag 9. februar kl. 19.30. Temaet
vi har valgt, er: ”Ås – en del av verden.” Det blir presentasjon av internasjonal aktivitet i menigheten,
og mat fra fremmede himmelstrøk.
Tirsdag 2. mars i Arbeidskirken kl. 19.30: ”Verdensvid lovsang.” Vi inviterer til en lovsangskveld
med kjente salmer fra salmeboka, og nye salmer
som favner den verdensvide kirke. Håkon Andersen
sitter ved flygelet. Vi lager internasjonal stemning
ved å vise vakre bilder fra hele verden. Vi avslutter
med å servere kaffe/te og kaker i Peisestua.

Bokmarked i Ås arbeidskirke.

Vårens øvrige møter:

Tirsdag 6. april: Arbeidskirken kl. 19.30
Tirsdag 11. mai: NMS Områdemøte. Tid og sted
kunngjøres senere
Tirsdag 1. juni: Grillselskap hos Sylvi og Knut
Martin Haldorsen kl. 19.30

Sylvi Haldorsen

Ås forum for kirke og kultur
Vi løfter arven etter Ås kirkeforum og inviterer
til møte 13. april kl. 19.30 i Ås arbeidskirke. Aage
Haavik (teolog og spesialist på hymnologi) vil orientere om arbeidet med ny salmebok.
”Vi” er: Håkon Andersen, Bjørg Børresen, Thorolf Jakobsen, Torbjørn Skjellum og Nils Standal.
Vi vurderer forskjellige navn og profiler på det
vi prøver å få i gang. Kanskje kan det skje som en
del av Norske kirkeakademier. Møtet 13. april er
vår første tilnærming til saken.
Velkommen til alle som er interessert i salmeskatten som kirke- og kulturtradisjon.

Kirkeskyss i Ås menighet
Ønsker du skyss til kirkene, kan du ringe til:
Ingebjørg Standal, tlf.: 64 94 06 88 / 915 12 205
eller til Gro Mette Rønningen, tlf.: 64 94 29 09 /
971 76 023.

Fredag 5. til søndag 7. mars blir det bokmarked
med kafé i Arbeidskirka. Vi har mange gode bøker
igjen etter loppemarkedet, og det kommer stadig
inn nye. Disse blir lagt ut for salg til svært lave
priser. Det blir også mulig å kombinere bokkjøpet med en hyggelig bokprat og en kopp kaffe og
vafler. Åpningstider: fredag 17–19, lørdag 11–14,
og søndag 12.30–14.
Olav B. Larsen

Resultat for givertjenesten 2009
Givertjenesteutvalget i Ås menighet vil rette en
hjertelig takk til alle gode givere som har bi-dratt
til et godt resultat også i 2009. Resultatet for den
ordinære Givertjenesten for menigheten ble kr
138.760,-. Dette er noe bedre enn budsjettert.
Inntektene til ungdomsdiakon / ungdomsarbeidere
har gått marginalt ned.
I tillegg har det kommet inn et betydelig beløp
fra en anonym giver som gir til trosopplæring. Det
totale resultatet er derfor svært bra, kr 190.000,-.
Budsjettet for 2010 er økt noe, så her er det
viktig å fortsette å gi! Menighetsrådet har mange
oppgaver å ta fatt på både innenfor barnearbeid,
ungdomsarbeid, kultur og diakoni. Ikke minst
krever Trosopplæringsprogrammet stor innsats.
Det er lagt ut kuponger i kirkene for de som vil
melde seg som givere.
De som ikke benytter seg av AvtaleGiro, vil få
giroblanketter tilsendt i posten.
Givertjenesteutvalget
v/ Nils Standal
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Åpent hus i Ås mangler sjåfører Diakoniutvalget i Ås
Hver onsdag kl. 11–13 møtes ca. 50 eldre til samvær på kristen grunn i Menighetshuset, ledet av tre
grupper under diakoniutvalget. Til glede for mange
har vi sosialt samvær, andakt, kaffe med nydelige
snitter, og så underholdning. Men vi mangler
sjåfører til å kjøre deltakere som trenger det til og
fra møtene våre. Nye sjåfører er derfor hjertelig
velkomne til å være med! Lønnen er gleden ved å
være til nytte, få åndelig påfyll, og å blikjent med
mange hyggelige mennesker. Har du lyst til å være
med på dette? Ta kontakt med Runar Hansen på tlf.
64 94 18 57 eller mobil 993 08 942.

Runar Hansen
Lise Modum Hansen (foto)

Ås-speidernes lysmesse
Søndag 6. desember 2009 holdt 1. Ås speidergruppe av Norges speiderforbund lysmesse i Ås
kirke. Igjen har Follo-prost Knut Lein ledet speidernes lysmesse. Årets messe var den 12. i rekken,
og Knut har ledet 11 av dem.
Flinke og rutinerte
Med ny gruppeledelse i 1. Ås har Solveig Schyts
blitt den nye lederen for lysmessekomiteen. – Det
har gått bra å være nykommer som leder av lysmessekomiteen! Jeg har vært med i lysmessekomiteen
en gang før, for 6 år siden, men jeg husket ikke mye
av hva vi gjorde da, sier Solveig. Hun forteller at
det ikke er noe problem å være fersk som leder når
så mange av de andre er rutinerte, og når speiderne
selv er flinke og stiller opp for å ta et tak. Speiderne
var veldig ivrige etter å delta i lysmessa. – Jeg var
nervøs på forhånd, og glemte å ta med fakkelbokser. Men neste år fikser vi dét også, sier Solveig.
Ås speiderne sender en stor takk til prost Knut
Lein som loset oss vel gjennom i år også.

Ås menighet har fått nytt diakoniutvalg: Tora Roberts, Gro Mette Rønningen, Bjørg Moen Winnem,
Rakel Hauen Øiestad og Elsie Ørstavik.
Diakoniutvalget har hvert år arrangert 6 hyggemøter for beboerne i omsorgsboligene i Dr.
Sødringsvei. Vi har også deltatt på gudstjenestene
på Åslund og Moer sykehjem 2. juledag og 2.
påskedag hvert år.
Utvalget ledet også arbeidet med å få på plass
ny ledergruppe på Åpent Hus. Resultatet ble en
gruppe på 6–7 personer som nå deler ansvaret, noe
som fungerer svært bra. Diakoniutvalget har møter
med lederne etter behov. Vi er også med og støtter
arbeidet i Tro og Lys i Follo. De har møter en gang i
måneden. I 2008 utarbeidet utvalget ny diakoniplan
for Ås menighet. Samme år satte menighetsrådet
ned et utvalg som har gjort en utredning og undersøkt muligheten for en diakonstilling for alle tre
menighetene i Ås kommune. Det ville være svært
positivt for diakoniarbeidet i menighetene, men det
har foreløpig ikke lykkes å skaffe penger til dette.
I denne fireårsperioden har vi også opplevd at
to av lederne våre ble alvorlig syke og døde: Åse
Skarpodde og Harald Krag-Rønne. Dette har selvsagt preget arbeidet i utvalget, men vi fikk etter
hvert to nye medlemmer, og det er gledelig at de
forsetter i det nye utvalget: Tora Roberts og Gro
Mette Rønningen.
Det avtroppende diakoniutvalget takker alle som
har hjulpet oss på forskjellig vis i denne perioden,
og ønsker det nye utvalget lykke til!
		

Karin Johansen, Tora Roberts,
Dag Røsvik, Gro Mette Rønningen
og Ingebjørg Standal

Daniel Gauslaa, 1. Ås speidergruppe
(tekst og foto)
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Det skjer i Nordby menighet
Babysang i Nordby
Vi tilbyr deg og barnet ditt en unik stund sammen. Vi synger gamle og nye barnesanger, regler
og enkle danser. Babysang er for foreldre og barn
opp til ett år. Tid og sted: Nordby menighetssenter,
torsdager kl. 11–12. Tilbudet er gratis! Ta gjerne
med matpakke. Vi ordner te og kaffe. For mer
informasjon, ring menighetspedagog Hanne Tegnér, tlf.:915 89 895.

Årsmøte for Nordby menighet
søndag 14. mars
Årsmøte med årsmelding og regnskap avholdes
på Nordby menighetssenter søndag 14. mars etter
gudstjenesten. Vel møtt!

Nordby menighetsråd

Knøttegospel i Nordby

Gospel i Nordby

Nordby menighet tilbyr Knøttegospel for barn
mellom 3 og 5 år. Tid og sted: Nordby menighetssenter, på onsdag i ulike
uker hver 14. dag, kl.
17.30–19.00. Vi synger
sanger med bevegelser,
og har danseleker. De
som vil, kan få øve på å
synge i mikrofon. Hobbyaktiviteter: Toving, tre
perler, enkel snekring,
leire, lage karnevalsmaske m.m. Samling om
Bibelfortelling.

Nordby menighet tilbyr gospelkor for deg som er 6
år eller eldre. Tid og sted: Nordby menighetssenter,
hver onsdag kl. 17.30–19.00. Vi er sammen med
Knøttegospel annenhver onsdag. Kontaktperson
Knøttegospel/Gospel: menighetspedagog Hanne
Tegnér, tlf.: 915 89 895.

Man. og fre. 09-17 • Tir. og ons. 07-17 • Tor. 09-20 • Lør. 09-15

Man. og fre. 09-17 • Tir. og ons. 07-17 • Tor. 09-20 • Lør. 09-15

Liahøi Selskapslokaler
til alle livets begivenheter
Askehaugvn. 150, like v/ Nordby kirke
Nå kan du leie kjøkkenet og lage maten selv.
Nytt og pent utstyr på kjøkkenet.
Storsalen ca 120 pers. Lillesalen ca 30 pers.

Ring og bestill: 64 94 63 29
www.liahoi.no
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Moerveien 7, 1430 Ås

Tlf 64 94 42 00 www.galleriet-frisor.no
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Orgelet
instrumentenes dronning
Velkommen til konserter og gudstjenester i Ås kirke våren 2010.
Kirken har i århundrer vært sentrum for, og tradisjonsbærer av,
musikalsk virksomhet. Vi lever i en spennende tid med mange typer
musikalske uttrykk. Mange av disse uttrykksformene benyttes allerede i våre kirker. Utfordringen vår blir å forvalte tradisjonelle kirkemusikalske verdier, og å ta i bruk
det beste av de nye impulsene. Serien av konserter, gudstjenester og andre arrangementer fortsetter på
3. året hvor ”instrumentenes dronning” har en sentral plass.

Messingkonsert i Ås kirke søndag 7. mars

Søndag 7. mars kl. 18 blir det messingkonsert i
Ås kirke med musikere bosatt i Ås: Kari Solheim
(trompet), Torild Berg (trombone), Jan-Olav Martinsen (horn), Trond Nilsen (trombone) og Jostein
Grolid (orgel).
Musikerne ønsker å presentere et program
som spenner fra nyere til eldre musikk, i samspill
mellom orgel og messinginstrumenter.
Entré kr 100, barn gratis inngang

Konsert søndag 14. mars kl. 19 i Ås kirke
Arr. Ås Lions

Konsert i Ås kirke lørdag 21. mars

Konsert i Ås kirke lørdag 21. mars kl. 18 med Lars
Audun Hadland (fiolin) og Andrea Maine (orgel).
Dette er to dyktige musikere som vil presentere
spennende musikk fra mange stilepoker. I 2009 var
de på en vellykket konsertturné i Italia.
Entré kr 100, barn gratis inngang

Konfirmantmesse søndag 14. mars

Søndag 14. mars kl. 11.00 inviteres du til konfirmantmesse i Ås kirke. Ås TenSing og kantor
Jostein Grolid forsetter det gode samarbeidet, og
planlegger et spennende musikalsk innhold i denne
gudstjenesten.

Konsert i Ås kirke søndag 9. mai kl. 18

Vi har invitert Greverud kammerkor, Barokkorkesteret ”Barokkanerne” og flere solister. Hovedverket
blir Johann Sebastian Bachs Kantate BWV 103.

LysVåken 2009!
Natt til 29. november 2009 overnattet 12 flotte
11-åringer i Ås kirke. Ja, i selve kirkerommet! På
kvelden hadde vi gudstjenesteverksted, sporlek,
pølser og mye moro. Den påfølgende søndagen,
1. søndag i advent, som er kirkens nyttårsdag,
var også barna med. Her fikk alle se resultatet av
gudstjenesteverkstedet dagen før, gjennom drama,
bønn, sang og dans. Soul Children var med og sang
flott på gudstjenesten og var også med på lysvåkensangen og dansen som 11-åringene hadde øvd på.
Årets 11-åringer kan allerede begynne å glede seg
til årets LysVåken, som vil bli arrangert 27.–28.
november.
Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer
Foto: Elisabet Voll Ådnøy
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter
Kateketens hjørne:

Ås Ten Sing konsert
søndag 11. april!

Barnehagenes juleavslutning i kirken

I desember måned hadde vi besøk av til sammen
200 barnehagebarn i kirkene i Ås og Kroer. Disse
var invitert til juleavslutning i kirka, og fikk være
med å synge julesanger og lære mer om julens
budskap gjennom et besøk av engelen Julianna og
englemamma/englepappa. Å ha besøk av engler
var veldig spennende. Mange av barna måtte se litt
nærmere på disse englene i etterkant av samlingen.
Og konklusjonen var klar: Dette kunne ikke være
ekte engler! De hadde jo menneskebukser på under
den hvite kappen!
Vi gleder oss allerede til neste år!

Juletrefesten 3. januar

Til tross for at ferien ikke var over for mange, var det
likevel med smått og stort i overkant av 100 mennesker som fant veien til Ås arbeidskirke 3. januar.
Der spiste vi kaker og hadde bordlek, engelen Julianna kom på besøk, og vi gikk rundt juletreet. Men
det mest spennende var nok da St. Nikolaus kom
på besøk med gaver til barna! En fest til glede for
både liten og stor. Takk til komitéen bestående av
Ellen Vartdal, Knut-Bjørn Stokke og Tor Arne Lillehammer som sammen med kateketen gjorde en
flott innsats for å stable denne festen på beina!

Ås Ten Sing har sin årlige øvelseshelg 10.–11.
april, og tradisjonen tro avslutter vi den med en
stor konsert. I år er temaet ”Where is the love?”,
og vi lover mye gøy fra scenen. Alle gruppene i
Ten Sing har jobbet fram mot denne konserten
hele året, så i tillegg til bra musikk fra kor og band
blir det innslag fra både drama-, media- og dansegruppa. Konserten starter kl. 19 søndag 11. april i
Ås arbeidskirke. Fri inngang, men ta gjerne med
litt penger hvis du vil støtte oss ved utgangen etter
konserten! Hilsen alle oss i Ås Ten Sing!

Elisabet Voll Ådnøy, dirigent.

Oppstart av barne- og ungdomsarbeidet
Nå har alt av barne- og ungdomsarbeid startet opp
igjen etter jul. På menighetens nettside finner du
mer informasjon om disse. Her ligger det også ute
program for enkelte av de ulike aktivitetene. Gå
inn på www.as.menighet.net.

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås

Ungdommenes lederweekend

8.–10. januar dro 10 ungdommer fra ungdomsarbeidet i Ås menighet på tur til Göteborg. Sammen med
dem var også de to ungdomsarbeiderne Christine
H. Aarflot og Kristine B. Aschim, og kateketen,
Jenny Marie Ågedal. I Göteborg fikk vi bo billig
hos sjømannskirken som ligger sentralt til i byen.
Helgen ble fylt av lederundervisning, KLUBB
arbeid, skumringsstunder med bønn, andakt og
sang, og masse sosialt i form av spill og leker.
På lørdags kveld gikk vi ut og spiste på kinesisk
restaurant – dette var et høydepunkt! Alt i alt en
kjempehelg med fantastiske ungdommer. Vi er rike
i Ås som har så flotte ungdommer i arbeidet vårt!
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Glade Ås-ungdommer på ledertrening har kinamatpause i Göteborg: Daniel, Hilde, Jonas og Christine .
Foto: J.M. Ågedal
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Babysang i Kroer

Årsmøte, Kroer menighet 14. mars

Velkommen til Babysang i Kroer kirkestue (v/
Kroer kirke)! Våren 2010 møtes vi på følgende
fredager fra kl. 11.00: 5. mars, 12. mars, 19. mars
og 26. mars. Velkommen til sosialt og uformelt
treff for deg som er hjemme med babyen din!
Tilbudet er for barn opp til ett år, og foreldre/
foresatte er en viktig del av gruppa. Vi synger
gamle og nye barnesanger, regler og rim. Samlingen starter med babysang, deretter er det tid til mat
og prat. Lunsjen koster kr 30.

Kroer menighet avholder årsmøte i Kroer kirkestue søndag 14. mars like etter gudstjenesten.
Årsmelding, regnskap og drøfting av planer for
fremtiden. Bli med og kom med forslag, ønsker
og synspunkter. Saker som ønskes behandlet, må
være menighetsrådets leder i hende senest 1. mars
(s-k.m@online.no eller tlf. 920 55 159).

Påmelding
til Anne
Christine Pittet
Grolid.
Tlf.:
48 19 98 12
eller e-post:
a-chrigr@
online.no.

Søndag 14. februar kl. 11 er det familiegudstjeneste
i Kroer kirke. Det blir utdeling av bibler/nytestamenter til alle 11-åringer, Tria-klubben deltar med
lystenning, sang – og kanskje en dans?
Etter gudstjenesten er alle velkomne til barnevennlig kirkecafé i Kirkestua.

Kroer menighetsråd

Familiegudstjeneste i Kroer 14. februar

Kroer menighetsråd
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Hustavle på Ås menighetshus

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har følgjande møte i desember og januar:
•
Søndag 7. februar: Misjon og mat kl. 17. Talar:
Hjalmar Bø. Land: Kina
•
Søndag 14. februar: Møte kl. 19. Talar: Georg
Børresen
•
Søndag 28. februar: Møte kl. 19. Talar: Jon Fredrik Nordborg
•
Søndag 7. mars: Misjon og mat kl. 17. Talar: Ola
Tulluan. Land: Indonesia
•
Søndag 14. mars: Møte kl. 19. Talar: Tor Pederstad
•
Søndag 21. mars: Møte kl. 19. Talar: Sveinung
Lianes. Gjenbruk vert inviterte
•
Palmesøndag 28. mars: Møte kl. 19. Samtale
Trygve Gjedrem

Under en befaring i 2. etasje (loftet) i Menighetshuset
fant styret en gammel hustavle. Styret ble enige om
at den burde restaureres. Hustavlen kan faktisk
stamme fra den gang huset var nytt. I så fall er den
over 100 år gammel. Jeg tok på meg å undersøke
muligheten for å få restaurert bildet, og etter tips fra
Margoth Reke kontaktet jeg kunstner og gallerieier
Reidar Finsrud i Frogn. Han tok nølende på seg
jobben.
Hustavlen var gammel og ødelagt med vannskader og en masse spiker rundt det hele som antakelig
var brukt til et bånd som utgjorde rammen. De var
rustne og en forferdelig jobb å bli kvitt. Da dette
var gjort, måtte hullene tettes. Rensingen av lerretet var og et problem. Men Reidar Finsrud er nøye,
og fikk det gjort på rette måten. Noen bokstaver
og blomster var helt borte, så det ble et detektivarbeid å finne fram til hvordan hustavlen opprinnelig
hadde sett ut. Resultatet ble veldig fint, og hustavlen kan nå beskues på veggen i Menighetshusets
store sal. Styret for Menighetshuset takker Reidar
Finsrud for kyndig arbeid og rettledning i restaureringsprosessen.

Turid Takeid.
Foto: Lise Modum Hansen

Gudstro
Jeg har min gudstro
Den kan bygge bro
I alle fall en hjelp
Jesus og frelsens telt
Å tro er riktig
Og det er viktig
Jon Samset
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Gunnhild Nordgaard Hermstad prestevikar i Ås
Student- og prostiprest Elise Bjerkreim-Bentzen
fekk ei dotter i romjula. Gratulerer! Under gudstenesta 24. januar møtte Ås menighet for første gong
Gunnhild Nordgaard Hermstad, som skal vikariera
i stillinga så lenge Elise har omsorgspermisjon.
Gunnhild er frå Rissa i Sør Trøndelag. Ho er nyutdanna teolog frå Menighetsfakultetet. Presteordinasjonen skal skje i heimekyrkja hennar i Rissa 14.
februar. Jobben i Ås fekk ho same dag som ho avla
eksamen ved Praktisk-teologisk seminar. Men heilt
fersk i prestekjolen er ho ikkje. Gunnhild har under
studietida hatt fleire prestevikariat i Trøndelag.
Under gudstenesta vart Gunnhild helsa velkommen av Ingrid Krag-Rønne frå Ås menighetsråd.
Arve Skutlaberg
(tekst og foto)

Årsmøte i Ås menighet 7. mars
Årsmøtet holdes i Ås arbeidskirke 7. mars etter
gudstjenesten. Der behandles de vanlige årsmøtesakene, men menighetsrådet ønsker å sette fokus
på disse saksområdene:
• Diakoni og diakonistillingen; hvordan jobbes
det med denne saken
• Orientering om konfirmasjonsundervisningen
i menigheten
• Presentasjon av nye utvalgsledere
Saker som ønskes behandlet må være menighetsrådets sekretær i hende senest 25. februar
(e-post: hanne-marit.pettersen@as.kommune.no
eller telefon 64 96 23 47).
Møt opp på årsmøtet, bli orientert, inspirert og
si din mening.
Ås menighetsråd

Dugnad da Arbeidskirken i Ås fikk lagt takstein, en
lørdag i november 1983. Foto utlånt av Åsta Sørli.
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Vi sees 23. mars!
Naturkatastrofer rammer alltid fattige hardest.
Vår innsats 23.mars kan redde liv neste gang
katastrofen rammer.

Støtt aksjonen!

Givertelefon 820 43 033 (100kr)
Kontonummer 1594.22.87493

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010

Fattige i møte med ekstremvær
Tirsdag 23. mars går konfirmanter, unge og voksne fra menighetene i Ås med bøsse. Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2010 setter søkelyset på fattige mennesker i møte med flom, tørke og ekstremvær.
En høstnatt i 2007 ble familien Tran i Vietnam
vekket av at vannet bare steg og steg inne i huset
deres. Mamma Tran Thi Thu Thuy, pappa Tran
Viet Dung og deres fem barn måtte flykte fra hjemmet sitt i hui og hast.
– Vannet kom så fort, og jeg ble veldig redd,
forteller den eldste datteren Trinh. Faren i familien
tenkte bare på én ting: Å redde barna sine. Han kom
seg ut i vannmassene og førte familien i sikkerhet,
ut av huset og til et høyereliggende område. Familien Tran overlevde, men hjemmet deres ble ødelagt
og de mistet mange av sine eiendeler. I to måneder,
mens de ventet på at vannet skulle synke igjen,
måtte de bo i et skur av plast og bambus. Mat, rent
vann og barnas helse ble til daglige bekymringer.
– Det var en vanskelig tid for oss, forteller Thuy.
– Barna var små, og jeg var svært bekymret. Vi
hadde ikke mat, og jeg måtte låne ris av naboen. I
to måneder spiste vi ikke annet enn ris med krydder, sier fembarnsmoren.
Trygg hems
I september 2009 ble Vietnam igjen rammet av
storflom i kjølvannet av tyfonen Ketsana. Men
denne gangen slapp familien Tran å flykte fra huset
sitt. Denne gangen stod de rustet til å møte flommen.
Som én av mange familier i nærområdet har
familien Tran fått støtte av Kirkens Nødhjelp til å
bygge nytt og flomsikkert hus i mur og betong. I
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stuen er det en hems i taket. Her kan familien lagre
matvarer, og når vannet stiger på ny, er veien til
trygghet kort. Datteren Kim på fem klatrer opp
stigen i raske byks og demonstrerer hva hun skal
gjøre hvis det kommer en ny flom. Der oppe kan
hun og resten av familien sitte til hjelpen kommer.
Hyppigere og mer flom?
– Vi bor i et lavtliggende område og er vant til
mye vann i regntiden. En vanlig flom hever kanskje
vannstanden med 30–40 cm. I 2007 kom én meter
med vann som ble liggende i to måneder. Det er
uvanlig, bekrefter Dung.
Konsekvensene av klimaendringer har ført
miljø- og klimaspørsmål høyt opp på den politiske
agendaen i Vietnam. Regjeringen betegner selv
landet som ett av de mest sårbare når det gjelder
klimaendringer. Familien Tran må trolig forberede
seg på flere og hyppigere flommer i fremtiden.
Ta godt imot bøssebærerne fra menigheten når
de banker på din dør! Du kan også støtte aksjonen
gjennom givertelefon: 820 44 088 (200 kroner)
eller via kontonummer 1594 22 87493.

Fasteaksjoenen i Ås

Ønsker DU å være med på dugnaden i Ås, og
gå med bøsse? Kontakt kirkekontorene:
Ås kirkekontor: 64 96 23 40/ 64 96 23 47
Nordby kirkekontor: 64 96 26 70
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Hjelpen når fram til Haiti
Kirkens Nødhjelp var kort tid etter katastrofen
i full gang med å sette opp vannrenseutstyr og
dele ut telt i Haiti. Rask respons ved katastrofer
er avgjørende for å redde liv. Pengene som
samles inn til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon,
gir organisasjonen fleksibilitet og mulighet til
å handle raskt når det kreves, slik at Kirkens
Nødhjelp kan rykke ut også neste gang behovet
for nødhjelp er akutt.
Kirkens Nødhjelps lokale partner Viva Rio har
vært i gang med nødhjelp siden dag én. Kirkens
Nødhjelps vanneksperter Manfred Arlt og Luke
Dokter er i full gang med å sette opp vannrenseanlegg sammen med lokale partnere. Når alle Kirkens
Nødhjelps vannrenseanlegg er i gang, kan vi sikre
vann til opp mot 30 000 mennesker.
– Mange må ty til ikke-behandlet vann, noe som
lett kan medføre vannbårne sykdommer som for
eksempel bloddiaré – en sykdom som for små barn
kan være dødelig. Det var derfor en stor lettelse
å få teltene og vannrensesystemene på plass, sier
Manfred Arlt, leder for Kirkens Nødhjelps katastrofeteam på Haiti.
Trenger omfattende hjelp
– Så altfor mange lever uten å få dekket sine
helt primære behov. Befolkningen i Port-au-Prince
trenger all den hjelp de kan få, sier Arlt. I den fattige bydelen Bel Air i Port-au-Prince har flere tusen
mennesker samlet seg i en teltleir på gata, blant
annet under solide familietelt fra Kirkens Nødhjelp.
Noen telt vil også fungere som en lenge etterlengtet
sykestue i flyktningleiren som drives av Viva Rio.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er viktig
Naturkatastrofer rammer alltid fattige hardest.
Innsats gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon kan
redde liv neste gang katastrofen rammer. Pengene
som samles inn under aksjonen, er ikke øremerket,
det gir Kirkens Nødhjelp fleksibilitet til å sette inn
nødhjelp raskt ved katastrofer, som i Haiti.

Nødhjelp og langsiktig bistand
Generalsekretær Atle Sommerfeldt besøkte
området rett etter katastrofen.
– Befolkningen på Haiti er rammet av en nærmest ufattelig katastrofe, og vil trenge omfattende
hjelp i mange år fremover, sier en sterkt berørt
generalsekretær Sommerfeldt. Kirkens Nødhjelp
har jobbet i Haiti i over 20 år, og vi vil fortsette
med langsiktig bistand og støtte gjennom våre
seks lokale partnerorganisasjoner også etter at den
første katastrofetiden er over.
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Jesus visste hvordan han skulle få folk
til å lytte til seg! En gang satte han seg
på stranda og tegnet i sanda. Etterhvert
kom det så mange mennesker som
håpet at han ville fortelle dem noe, at
han måtte gå ut i en båt på vannet og
snakke, så alle skulle få høre!
Han ramset heller ikke opp lover og
regler eller sa hvem han var - nei, han
talte i gåter og lignelser. Da måtte de
som hørte, selv tenke etter, og søke Gud.

En av lignelsene Jesus fortalte da

han stod i båten kan du lese i
Bibelen, i Matt 13, 1-23.

Anbefalt litteratur:
«Min bildebibel», Det Norske Bibelselskap
Kryssordet og fuglene er hentet fra «NT Aktivitetsbibelen», IKO, og bildet fra «Min
første reise gjennom Bibelen», Lunde.
14
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Menighetsbladets grønne spalte
I denne spalten ønsker vi lesernes innspill og
utfordringer til oss alle om å bli mer bevisste på
klimautfordringene, og en mer rettferdig fordeling
av godene i verden. Vår kirke har de senere år satt
fokus på dette. Kirkemøtet 2007 gjorde et radikalt
og omfattende vedtak hvor det blant annet heter at
en skal arbeide ”for at troens økologiske dimensjon
blir tydeliggjort i alt kirkelig arbeid”.
Vi husker biskopene som tok seg frem til klimamøtet i København med båt for å være med å
fremme budskapet om en kursendring. Nå er det
vår utfordring på lokalplanet å sette ordene og
planene ut i handling.

Hva kan vi som menighet gjøre?
•
•
•
•

(se: www.gronnkirke.no)
Skal vi bli en ”grønn menighet”?
Eller mer forpliktende: bli ”miljøfyrtårn”?
Bør vi ha et ”miljøutvalg”?
Hvordan kan vi samarbeide med Ås kommune?

Hva kan vi som enkeltpersoner gjøre?

Kan jeg bruke bilen mindre?
Kan jeg lage mindre søppel?
Hva med feriene – skal jeg bruke fly?
Hva kan jeg gjøre i hjemmet mitt for å spare
naturen?
Tar du utfordringen? Neste innlegg i denne spalta
skriver DU!
•
•
•
•

Astri Tønnessen Berg

Gudstjenestelista, fortsatt fra siste side
Skjærtorsdag, 1. april, Joh 13,1-15
Nordby kirke kl. 11.00: Skjærtorsdagsgudstjeneste. Fellesgudstj. G. Børresen. H. Wang.
Ofr.: Barne- og ungdomsarbeidet i Nordby.
Langfredag, 2. april, Mark 14,26-15,37
Ås kirke kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste. Fellesgudstjeneste G. Børresen. H. Wang.
Påskenatt, 3. april
Ås kirke kl. 23.00: Påskenattsmesse.
S.A. Bakke. H. Andersen.
Påskedag, 4. april, Joh 20,1-10
Ås kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. Dåp.
S.A. Bakke.
Nordby kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste.
K. Lein. H. Wang. Ofr.: NMS.

Andre påskedag, 5. april, Joh 20,11-18
Moer sykehjem kl. 11.00: Påskegudstjeneste.
K. Lein. H. Wang.
1. s. e. påske, 11. april, Joh 21,1-14
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.
G.N. Hermstad.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. K. Lein.
A.C.P. Grolid. Ofr.: IKO.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. J. Tegnér. H.
Wang. Ofr.: Menighetens arbeid i Nordby.
2. s. e. påske, 18. april, Joh 21,15-19
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen.
J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.
S.A. Bakke. H. Wang. Ofr.: Ungdomspreststillingen.
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Service-SIDER
Ta vare på sidene

Brann/større ulykker			
Politi					
Ambulanse				
Legevakt			
Lensmann			
Legehelikopter			
Kirkens SOS			
Krisesentret			
Drosje				
Ås kommune Servicetorget
Kirkekontoret i Ås		
Kirkekontoret i Nordby		
Kirkevergen i Ås			

110
112
113
64 87 19 30
64 97 49 00
67 90 55 70
815 33 300
64 97 23 00
64 94 27 70
64 96 20 00
64 96 23 40
64 97 73 90
64 96 23 30

BIBLIOTEK
Besøk Ås bibliotek og Nordby filial!
Til sammen har vi åpent hver dag unntatt søndag.
Tlf. 64 96 23 72 (Ås) og
tlf. 64 96 44 85 (Nordby)
BILVERKSTED
Aas Bilverksted A/S, Eriksen
Langbakken 12			
64 94 00 68
BILEIERE Hvorfor ikke bruke ”Nærbilverkstedet”
i bygda? Vi utfører km-service og reparasjoner på
alle bilmerker. Faste priser.
BLOMSTER OG DEKORASJONER
Ås Blomster
Moerveien 6			

64 94 12 36

Vilt & Vakkert
– et blomsterverksted i Ski
v/ Nina Friise Gustavsen

918 07 178

BYGGEVARE
MAXBO Ås
Brekkeveien 19, tlf. 64 97 47 80, faks 64 97 47 81
Trelast, byggevarer, dører, vinduer,
garderobe/kjøkken, maling.
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DAGLIGVARER
Coop-PRIX-Ås
Idrettsveien 1			

64 94 28 18

DYREPENSJONATER
Follo Kattepensjonat		
Kongeveien 124		

64 94 63 77
mob. 900 25 048

FOTO
Ås Foto, Sentrumsgården		

64 94 12 41

FRISØRER - DAME/HERRE
Hårstudio 1095
Moerveien 2			

64 94 10 95

HELSEKOST
Kamille Helsekost og kaffebar
Rådhusplassen 2C		
Midt i Ås sentrum!

64 94 08 00

HÅNDVERKERE
Ås Elektriske
Raveien 2			
Alt i elektriske installasjoner

64 94 10 65

Ås Glassmesterforretning A/S
Gamleveien 1			
64 94 04 10
Bygg - Bil - Blyglass - Speil - Persienner og Markiser
INTERIØR
Fargerike Ås, Skoleveien 2
64 94 06 50
Stoffer - Søm - Maling - Tapet - Gulv Hjembesøk - Håndverk

Vilt & Vakkert
– et blomsterverksted i Ski
alt innen brudebinderi, sorgbinderi, gå-bortbuketter,
dekorasjoner og selskapspynting
Vi arrangerer også kurs i blomster-binding i våre lokaler.

Ring Nina på tlf. 91807178
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TREFELLING OG TREPLEIE

JORDMOR
Annett Michelsen
Haugerudveien 4		
Privatpraktiserende jordmor

64 94 33 13
mob. 911 35 380

KLÆR

Tregruppa.no 			
99 00 13 00
Trefelling, trepleie og beskjæring av frukttrær.
Stubbefresing og opprydding.
Gratis befaring, sertifisert og forsikret.
UTLEIE

Stoffutsalget A/S
Rådhusplassen 19		
64 94 09 06
Gardiner - Metervarer - Utstyr og Ferdigvarer

Kroer Samfunnshus
Utleie til alle anledninger		

KONTORMØBLER/INNREDNINGER
Norske Kontormøbler A/S
905 46 083
Se vår hjemmeside: www.norskekontormobler.no
e-post: jan.ivar@norskekontormobler.no

Nordby menighetssenter
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfirmasjon,
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt: Bjørg
Christensen, bjorg.christensen26@gmail.com
tlf. 64 94 68 07, mobil 920 20 576

RETTSHJELP
Rettshjelpjuristen – bistand når du trenger det
Christin Ruud Ulfsryggen
tlf.: 948 29 443
Testament og avtaler. Familierett. Klager og rettigheter. Lett tilgjengelig og priser du kan leve med!
E-post: christin@rettshjelpjuristen.no
Web: http://www.rettshjelpjuristen.no
SPESIALFORRETNINGER I ÅS SENTRUM
Ås Optiske A/S – Krogh Optik
Åstorget				

64 94 04 67

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B 			

64 94 00 07

SYKKELVERKSTEDER
LB Sykkelverksted
Rådhusplassen 13		
Sykkel - Deler - Utstyr

94 28 10 83

950 09 825

Ås arbeidskirke
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 Svein Rindal (utleieansvarlig)
e-post: r234sv@hotmail.com, mobil: 924 22 079
Ås menighetshus har rom for minnesamvær,
konfirmasjon o.l. 		
64 94 01 46
Vaktmester, Robert Fiskvik,
mob. 966 77 556
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.
64 96 23 40
VELVÆRE
Thone’s klassiske masasje og
triggerpunktsbehandling
i Ås. Kveldstid. Ring Thone 909 12 298 for å
avtale tid. Oppstartstilbud!!

TANNLEGER
Tannlegene Ingeborg Bihaug og Beate Bjerke
Olsen, Brekkeveien 18.
64 94 10 48
(kveldsåpent mandager)
Tannlegene Høyvik
Skoleveien 2.			

64 94 09 51

Annonsér i Menighetsbladet!

Redaksjonen takker alle annonsører som støtter
bladet. Menighetsbladet kommer ut 6 ganger i året.
Vi tilbyr både rubrikkannonser og plass på Service-SIDENE våre. 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.
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SLEKTERS GANG
ÅS

KROER

Døpte
Adine Aamodt
Victoria Arnesen, døpt i Hvaler
kirke
Joachim Arnesen, døpt i Hvaler
kirke
Kristian Næsset Asakskogen
Pauline Bardo-Kristiansen
Liv Maria Bjørklund
Heidi Johansen Danielsen
Vilde Stølen Evavold
Vårin Fanakrå-Staurnes, døpt i
Mortensrud kirke
Julie Anna Hvattum
Max Jakobsen
Herman Evjen Johnsen
Magnus Kvarme
Thea Bugten Pettersen
Julie Randem
Dagny Saltveit
Kristoffer Sandbu Thuen
Steinar Skjeseth
Thomas Baltzersen Smedsrud

Døpte
Sigve Holten
Oliver Steffenrem
Tobias Steffenrem
Sander Torgersen, døpt i Ås kirke

Døde
Rolf Aaserud, bisatt fra Moer
sykehjems kapell
Tommy Danielsen
Karen Magnhild Ekerholt
Finn Håkon Fossum
Agnes Hanssen
Gabriel Hovdenak
Alf Erling Larsen
Oddvar Dilling Larsen
Rigmor Marie Lothe, bisatt fra
Moer sykehjems kapell
Johan Fredrik Røed
Karen Sakshaug
Sigurd Skogheim
John Kristian Stamnæs
Kari Strand

Døde
Astrid Synnøve Midtsjø

NORDBY

Døde
Anton Petter Antonsen
Arild Axelsen
Henriette Marie Baug, bisatt fra
Ski kirke
Else Grøteig
Terje Gundersen, bisatt fra Ski
kirke
Alma Jovita Jedruszczak
Aage Johnny Johnsen, begravet
fra Ski kirke
Tove Johnsen, bisatt fra Aker
sykehus’ kapell
Norman Kristoffersen

Døpte
Erica Bjørnsdottir, døpt i Gamlebyen kirke
Hannah Enes, døpt i Ås kirke
Leiah Grønnli, døpt i Ås kirke
Theo Sigurd Pettersen Høidahl
Therese Karlsen
Victoria Helmine Kornrud-Karlsen, døpt i Ås kirke
Johanne Vangberg Leirset
Thea Isabelle Lien
Martine Musken
Ida Nonstad, døpt i Alstadhaug
����������������
kirke
��������������
Amanda Leiren Riis
������������������������
Thilde Hestø Sneis
Madeleine Marie Svendsen
Johanne
Solberg Swahn
Begravelsesbyra?et_Annonse
2 sp:Layout 1 12-01-09
Nikolai Ystehede

Vi ønsker å gi den beste
hjelp og veiledning
Tlf. 64 95 16 65
Hele døgnet

www.gsb.no

1540 Vestby

Norskeid familiebyrå for hele Follo

Søker husly

Hyggelig par med hund søker
sted å bo. Vi er ikke-røykende
og studerer ved UMB. Referanse
kan fåes av sognepresten.
Live Roscher-Nielsen.
Tlf.: 922 87 653
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagav 3,
postboks 224, 1431 Ås.
Tlf. 64 96 23 40. Fax. 64 96 23 39
Kontortid mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 9–15,
onsdag kl. 12–15.
Sekretær: Eva Witzøe.
E-post: eva.witzoe@as.kommune.no
Kirkevergen i Ås: Tlf. 64 96 23 30.
Sekretær: Toril Strand Klemp.
E-post: toril.klemp@as.kommune.no
Prestene:
Prost Knut Lein, Sloratoppen 100, 1405 Langhus.
Tlf. priv. 64 94 01 96.
E-post: knut.lein@as.kommune.no
Sogneprest i Ås, Georg Børresen,
Drøbakveien 19, 1430 Ås. Tlf. 901 66 477.
E-post: georg.borresen@as.kommune.no
Sogneprest i Nordby, Sigurd Bakke, Rådyrvn. 3,
1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 04 69.
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no
Stud.prest/prostiprest, Elise Bjerkreim-Bentzen,
permisjon. Vikar, Gunnhild Nordgaard Hermstad
E-post: gunnhild.n.hermstad@as.kommune.no
Mob. 977 43 568.
Fellesrådet for Kroer, Nordby og Ås:
Leder: Christofer Solbakken, Hareåsen 12 D
1407 Vinterbro. Mob. 996 46 735.
Kirkeverge: Gerhard Winge, Hellinga 10 D,
1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 11 97.
E-post: gerhard.winge@as.kommune.no
Henvendelser om kirkegårdene rettes til kirkevergen.
Kroer menighet:
Menighetsrådets formann: Svend-Kristian Martinsen. Tlf. priv. 64 94 00 10/ 920 55 159
E-post: s-k.m@online.no
Organist: Anne Christine Pittet Grolid.
Tlf. 481 99 812, E-post: a-chrigr@online.no
Kirketjener: Odd Hroar Meldal-Johnsen.
Tlf. priv. 64 94 12 38.
Kroer kirke, 1430 Ås, tlf. 64 94 36 05.

www.as.menighet.net
Ås menighet:
Menighetsrådets formann: Geir Krogh,
Herumveien 16 a, 1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 25 17.
Menighetskoordinator: Hanne-Marit Pettersen.
E-post: hanne-marit.pettersen@as.kommune.no
Kateket: Jenny Marie Ågedal. Mob. arb. 451 38 465.
E-post: jenny.marie.agedal@as.kommune.no
Kantor: Jostein Grolid, Mob. 412 87 055.
E-post: jostein.grolid@as.kommune.no
Ås kirke, 1430 Ås, tlf. 64 94 02 34.
Nordby menighet:
Kirkekontoret i Nordby, Menighetssenteret,
Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro.
Tirsdag og torsdag kl. 10–12.
Tlf. 64 96 26 70. Fax. 64 97 74 04.
Sogneprest/daglig leder for kirkekontoret i Nordby:
Sigurd A. Bakke. Tlf. 64 96 26 72
Sekretær: Berit Eldor.
E-post: berit.eldor@as.kommune.no
Ungdomsprest i Nordby:
.
Organist: Hilde Veidahl Wang. Mob. 99 69 40 12.
E-post: hiwang@online.no
Menighetspedagog: Hanne Tegnér. Mob. 91 58 98 95.
E-post: hanne.tegner@as.kommune.no
Trosopplæring: Anneli Sollie. Mob. 934 27 243.
E-post: anneli.sollie@as.kommune.no
/ anneli@nordbykirke.no
Menighetsrådets formann: Christofer Solbakken,
Hareåsen 12 D, 1407 Vinterbro. Mob. 996 46 735.
Menighetskoordinator: Bjørn J. Rødsand.
Mob. 90 07 95 94. E-post: b.rodsand@online.no.
Kirketjenerkontakt: Herlof J. Brendskag. Mob.
958 12 521. E-post: herlof.brendskag@gmail.com
Utleie av Menighetssenteret:
Bjørg Christensen. Mob. 920 20 576.
E-post: bjorg.christensen26@gmail.com
Nordby kirke, tlf. 64 94 63 15.
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VELKOMMEN TIL KIRKEN
KIRKEN
Kristi Forklarelsesdag, 7. februar, Joh 17,1-8
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Festgudstjeneste
Arbeidskirken 25 år. Syng Håp-gudstjeneste.
G. Børresen. Sindre Eide. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Keltisk messe.
S.A. Bakke. H. Wang. Presentasjon av nytt
menighetsråd. Ofr.: Ungdomspreststillingen.
Søndag før faste (fastelavnssøndag), 14.
februar, Joh 12,24-33
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Skaperverkets dag. G. Børresen. J. Grolid. Ofr.: NMS.
Kroer kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste K.
Lein. A.C.P. Grolid. Bibler til 11-åringer.
Ofr.: NMS-prosjekt.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste
S.A. Bakke. H. Wang. Ofr.: Kirkens Bymisjon.
1. s. i faste, 21. februar, Job 2,1-10
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.
G. Børresen. Vikarorganist. Ofr.: KRIK.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. K. Lein.
H. Wang. Ofr.: Kirkemusikalsk arbeid.
Torsdag 25. februar:
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. Stud.prest
Gunnhild Nordgaard Hermstad.
2. s. i faste, 28. februar, Luk 7,36-50
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Fellesgudstjeneste med Nordby. G.N. Hermstad. J. Grolid.
Ofr.: Ås menighet – diakoni.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp. K. Lein.
A.C.P. Grolid. Ofr.: Egen menighet.
3. s. i faste, 7. mars, Luk 4,31-37
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Dåp.
S.A. Bakke. J. Grolid. Barnekantoriet. Tema:
Gud synes om deg. Ofr.: Ås menighet – kirkekultur. Kirkekaffe/menighetens årsmøte
kl. 12.30.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.
G. Børresen. H. Wang. Ofr.: Ungd.preststill.
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Onsdag 10. mars
Ås arbeidskirke kl. 11.30: Nattverdgudstjeneste. Åpent Hus. K. Lein. J. Grolid.
4. s. i faste, 14. mars, Joh 6,24-36
Ås kirke kl. 11.00: Konfirmantmesse. G. Børresen. J.M. Ågedal. J. Grolid. Ås TenSing. Ofr.:
Oslo og Akershus Søndagsskolekrets.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.
G.N. Hermstad. A.C.P. Grolid. Ofr.: Sjømannsmisjonen. Menighetens årsmøte etter
gudstjenesten.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A. Bakke.
H. Wang. Ofr.: Menighetens arb. i Nordby.
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.
Maria Budskapsdag, 21. mars, Sal 113
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Dåp.
Tro og Lys. G. Børresen. J. Grolid. Ofr.: Tro
og Lys.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiemesse.
S.A. Bakke. H. Wang. Ofr.: Norges kristelige
studentforbund.
Torsdag 25. mars
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. Stud.prest
G.N. Hermstad. J. Grolid.
Palmesøndag, 28. mars, Joh 12,12-24
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
G.N. Hermstad. J.M. Ågedal. J. Grolid.
7-årskurset. Vandring gjennom påsken.
Barnekantoriet. Ofr.: Ås menighet – trosopplæring.
Kroer kirke kl. 18.00: Syng påske. G.N. Hermstad. A.C.P. Grolid. Ofr.: Kirkens Nødhjelp.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. K. Lein.
Vikarorganist. Ofr.: KFUK/KFUM.

Gudstjenestelista fortsetter på s. 15.
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