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Prestens hjørne
Men hva er da et menneske?
(Salme 8.5)

Marie Amelie: Et ansikt for de ansiktsløse!
Biskop Helga Byfuglien skriver i en pressemelding av 13. januar:
”En sørgelig dag for Norge! Vi reagerer med
skuffelse og sorg over nyheten om at Maria Amelie
ble pågrepet av politiets utlendingsenhet etter et
arrangement på Nansenskolen i går.”
Den 25-årige Amelie kom til Norge som barn
og har bodd i landet i over åtte år. Etter at familien
fikk avslag på asylsøknaden, har hun ikke fått en
individuell behandling. Hun har levd som papirløs
innvandrer i Norge. Hun har allikevel studert ved
NTNU der hun har tatt en mastergrad i teknologi
og vitenskap, gitt ut en bok og blitt kåret til ”årets
nordmann” i 2010.
”Vi reagerer sterkt på pågripelsen av Maria
Amelie fordi hun er blitt et symbol på de papirløse
innvandrerne som har vært lenge i Norge” sier
biskopen og taler på vegne av den Norske kirke og
som leder av bispemøtet.
Jeg har nettopp lest boka til Maria Amelie ”Ulovlig norsk”. Saken hennes har tatt tak i meg og gjort
et sterkt inntrykk. Det er inhumant og ukristelig å
sende ei jente i hennes situasjon ut av landet. Det
får ikke hjelpe at flertallet på Stortinget er uenig i
dette. Det hjelper heller ikke at dette er en politisk
og en delikat sak.
Jeg er opprørt over at vi som er verdens rikeste
land, ikke har bedre lovverk og større sosial samvittighet når det gjelder papirløse innvandrere som
har oppholt seg lenge i landet.
Nå er dette Maria Amelie blitt sendt tilbake til
Russland og vil sannsynligvis bli sendt videre til

Kaukasus, hvor hun ble født og hvor familien måtte
flykte fra da hun bare var 12 år gammel.
Hun skriver i sin bok:
”Var det min forbannelse eller lykke at mennesker her i Norge ble glad i meg og jeg ble glad
i dem?”
Det er et godt spørsmål, og vi kan ikke svare
henne, fordi vi ikke vet når eller om hun kan vende
tilbake til Norge.
Er dette noe å skrive om i prestens hjørne i
menighetsbladet? Er ikke dette politikk? Jeg opplever dette som et viktig kirkelig anliggende. Etter
min mening handler denne saken om myndighetenes menneskerettslige forpliktelser. Et humanistisk
og kristent menneskesyn innebærer en vektlegging
av alle menneskers rettigheter uavhengig av lovlig
eller legal status. Måten samfunnet møter papirløse
innvandrere på, er en viktig test på om vi i praksis
tar det kristne menneskesyn på alvor.
Hva er da et menneske, spør Salme 8, et menneskebarn siden du tar deg av det?
Maria Amelie og de andre papirløse i Norge
roper om en mer human og kristen behandling enn
de så langt har fått. Jeg er ikke stolt av at jeg har
vært med på å velge en regjering som forvalter en
politikk som kaster ut av landet de mest sårbare
blant oss.
Sigurd Bakke,
sogneprest i Nordby

Fasteaksjonen
Fasteaksjonen blir 12. april. Konfirmanter, konfirmantforeldre og alle som vil ta i et tak, noter
datoen allerede nå. Dette er menighetens årlige
dugnad for medmennesker i nød.

Om forsiden

Lyset og skyggene er avgjørende for hva vi ser, Ås kirke, 9. desember 2010, kl. 11.09.
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Er du godt kjent i Ås?
Vi kan fortelle at Menighetsbladet har fått “noen
flere lesere” nå siden e-post-responsen har tatt seg
opp. Ikke alle hadde klart å finne fram til hvor
Simba, Trine og Elsie hadde stanset for å la seg
fotografere. De hadde gått Kongeveien til Nordby
og stilt seg opp ved steinmuren på Riis Gård. En
bibelgruppe med 10 medlemmer har brukt mye av
sosial-delen under samlingene sine på å løse oppgaven, men de har vært veldig i tvil om hvor dette
kunne være. Menighetsbladet utfordrer dere på nytt
i dette nummeret.
En med riktig løsning, og vinneren denne
gangen, bor i Smebølveien og heter Turid Takeid.
Hun sier:
– Jeg mener det er ved Riis Gård, på gamle
Kongevei rett før man tar av til Nordby kirke. De
har restaurert en flott steinmur langs sin eiendom.
De på bildet har jo i så fall hatt en skikkelig lang
spasertur for å komme dit!
Turid Takeid forteller at hun og mannen kom
flyttende fra Røyken i 1997 og trives svært godt
i Ås. Formiddagstreffene på Menighetshuset setter
hun spesielt stor pris på.
Menighetsbladet gratulerer, og inviterte med
Turid til nytt oppgavested. Hun hadde forberedt
seg godt og var ikke i tvil om hvor hun ville bli
fotografert.
Prøv å finne det ut, du også, og send e-post til
as.menblad@online.no. Stor oppmerksomhet blir
vinneren til del. God foto-jakt.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

VELKOMMEN

Sorg og Omsorg Follo

Sorg og Omsorg Follo ønsker deg som er i sorg, velkommen til et uformelt
treffsted og et fellesskap der vi deler sorg og glede, og et enkelt måltid.
•
•
•
•
•

til
uformelt treffsted
for deg
10. mai kl. 11.30: Greverud kirke, Kafé Smakspaletten
som er i sorg

11. januar kl. 11.30: Greverud kirke, Kafé Smakspaletten, Skiveien 178
8. februar kl. 19: Ås Frivillighetssentral, Skoleveien 3
8. mars kl. 11.30: Ski nye kirke, Birkelunden 4
12. april kl. 19: Langhus kirke, kjellerstuen, Langhussent. 3A

Kontaktpersoner:

Greverud: Ingunn T. Ileby, tlf. 93 48 68 84
Et Eli-Norun
felleskap
vi11deler
sorg
Langhus:
Reberg, der
tlf. 98 24
51
Ski: Ann Iren Brynildsen, tlf. 93 41 69 53
glede,
og
et23 enkelt
måltid
Ås: Tone Merete
Eng, tlf.
92 42
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Knut Lein takker for innholdsrike år
Knut Lein avslutter sin tjeneste som prost 1. april
2011. Han begynte i stillingen i 1995 og kan med det
se tilbake på et mangeårig engasjement som prest
og prost. Avskjeden med menighetene i Ås skal
markeres med gudstjeneste og avskjedsfest søndag
6. mars. Menighetsbladet har kontaktet noen av
de ulike arbeidslag som Knut Lein har virket i og
sammen med. I tillegg har vi utfordret ham på noen
problemstillinger når han nå går av.
– Du har vært prost her i Follo siden 1995. Hva
er du spesielt fornøyd med å ha fått utrettet?
– Som prost må du ha blikk for flere horisonter
samtidig. Du har et spesielt ansvar i prostiet, og
samtidig er du nært knyttet opp mot Ås. Du har et
hovedansvar for prestetjenesten, som igjen må ses
sammen med det øvrige arbeidet i menighetene.
Det siste tiåret har det skjedd en omorganisering av
prestetjenesten. Det tidligere prestegjeldet er borte.
Alle har fått prostiet som tjenestedistrikt, og hvert
sogn har sin sogneprest.
Jeg synes vi har funnet en god måte å organisere
oss på. Det gjelder også internt på Kirkekontoret.
Vi har dessuten fått inn en studentprest. Nå er
denne stillingen knyttet mer naturlig opp mot
UMB enn tidligere. I tillegg er den kombinert med
en prostiprest-stilling som jeg har valgt å holde
nært opp mot Ås og Kroer. Det gir rom for en spennende vekselvirkning til beste for både universitet,
menighet og lokalmiljø.
Så er det viktig å gi både disse og andre av kollegene rom. Samtidig er det på sin plass å understreke at organiseringen, både internt og eksternt,
har skjedd i kommunikasjon og samarbeid med
mange dyktige medarbeidere.
– Har prosten fått være prest?
– Ja, så avgjort. Jeg har fått være med å bidra
i menighetspresttjenesten i Ås, Kroer og Nordby.
Omfanget har variert litt gjennom årene. Det har
gitt møter med mange flotte mennesker som jeg har
fått stor respekt for. Det har også vært fint å være
med på menighetsturene. Fra min side har det vært
en ”fritidsaktivitet” og en interessant tilleggsut
fordring med hyggelig reisefølge, spennende reisemål og mulighet til å fordype seg i ulike temaer.
Jeg håper også ideen med pinsestevne på
Oscarsborg vil leve videre. Det å fortsatt få ”innta”
dette helt spesielle stedet med gudstjenestefeiring
og salmesang, vil videreføre noen svært spennende
perspektiver.
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Prost Knut Leins ønske
for kirke og menighet:
En åpen folkekirke der mennesker får søke
sammen i glede og sorg, til helg og høytid,
for å hente hjelp til tro, liv og framtid.
– En statsminister i Norge sa en gang: ”Alt lykkes
for denne regjering”. Kan du si det samme, Knut?
– Det er klart at en alltid kan ønske seg mer tid
til å møte enkeltmennesker, til forberedelse eller
fordypning. Eller sagt på en annen måte: mer mennesker, mindre mailer og papirer. Noe av det mest
krevende er det jeg ikke rekker. Samtidig er det
farlig å grave seg for mye ned i det. Da er det bedre
å tenke: så mye var det jeg kunne bidra med, og da
må det bli med det.
– Du er jo en ungdommelig, ”gammel” mann.
Hvorfor slutte alt nå når samfunnet roper etter
erfaring og senior-tyngde?
– Det er alltid grunner for å slutte og samtidig
gode grunner til å fortsette. Allerede tidlig i min
”yrkeskarriere” tenkte jeg: hvis helsa holder, er det
naturlig å avslutte ved 65. Den beslutningen ble
mer krevende da tiden nærmet seg. Men nå har jeg
greid det! Alt har sin tid. Det gjelder også meg. Nå
kommer en ny livsfase, og jeg tenker: den er også
spennende.
– Det er mange kirkelige reformer på gang, med
stat/ kirke som kanskje den største?

– Vi er inne i en tid med ulike reformer. En av
dem er trosopplæring. Vi har stått klar til å ta imot
lovede midler siden 2008. Gudstjenestereformen er
en annen. Nå vet vi mer presist hva som kommer, og
er begynt å forberede oss på det. Både menighetsråd og gudstjenesteutvalg vil få viktige oppgaver.
Samtidig vet jeg at det er mye kompetanse rundt
dette i Ås.
Ja, stat/kirke gir flere interessante utfordringer.
Én ting er at skillet kommer raskere enn mange
hadde forventet; allerede rett etter den varslede
grunnlovsendringen i 2012. En annen ting er hva
som i framtiden vil bli den nye forvaltningsenheten for den offentlige kirkeøkonomien, og hvilket
organ som skal tilsette og lønne prester og kirkelige medarbeidere. For den lokale menighet tror jeg
imidlertid ikke endringene vil bli så store. På sikt
kanskje en noe trangere offentlig økonomi, men
mer rom for lokalt finansiert menighetsdrift. Den
lokale frivilligheten vil nok bli enda mer betydningsfull.
Det viktigste er at den lokale menighet er tro mot
hovedoppgaven; I ord og praksis å forkynne Guds
kjærlighet til oss i Jesus Kristus, og på den måten
være en bekjennende, tjenende, misjonerende og
åpen folkekirke i sitt lokale miljø, hvor mennesker
får søke sammen i glede og sorg, til helg og høytid
for å hente hjelp til tro, liv og framtid.
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Jon Kr. Øiestad,
Foto: E. Fløistad
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Kroers hilsen
K – Kunnskapsrik
til pensjonisten N – Nærværende
Oversikt over helheten, innsikt i
U – Undrende
Knut
enkeltsaker
Hilsen til prosten fra kirkevergene i Follo

Kirkeverger kommer og går – men prosten består!
Slik har det i alle fall vært fram til nå.
Ved innføringen av ny kirkelov i 1997 ble kirkevergestillingen lovfestet i hver kommune. Kirkevergen har ansvar for ”alt annet enn prestene” i
den lokale kirke: alt fra kirkebygg og planarbeid til
økonomi og personalansvar. Med nyopprettede stillinger har det vært godt for oss å ha kontinuiteten
i en rutinert og dyktig prost i den andre arbeidsgiverlinjen.
Med sitt store prosti har vi observert at Knut
har hatt travle arbeidsdager, men han har alltid vist
god oversikt over helheten og innsikt i de ulike
enkeltsakene. Nå ser vi tilbake på mange nyttige
samtaler, jevnlige møter mellom kirkeverge og
prost, samarbeid rundt visitaser, jubileer, vigslinger og mange andre arrangementer. Kirkevergene
i Follo takker Knut Lein for godt og konstruktivt
samarbeid gjennom alle disse årene.
På vegne av oss sju kirkeverger i Follo ,
Astrid Holmsen Krogh – kirkeverge i Ski
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T – Trivelig

Vår kjære Knut,
vår prest, vår prost, – ei lenger blant de yngste,
men teologisk sett, må du rangeres blant de tyngste.
Du preker slik at folk forstår, foruten tolk og trussel.
Med glød går vi fra kirken hjem, – du gir foruten ”knussel”.
Ved dåp, når barnet løftes opp av dine sterke hender,
er du den trygge bestefar, som angst til latter vender.
Når du din lille ”hjord” i Kroer nennsomt ”dirigerer”,
da er det ofte nesten slik at tid ei eksisterer!
Du kunne blitt en biskop stor (en utfordring og ære),
men vi var veldig glad du ble – ja takk og ære være.
I stedet var du ”ferie-bisp”, og Helgas stedfortreder.
Mon kunne vel vår biskop-dame fått en bedre leder?
Da du på vei til dine sogn din spreke Audi rattet,
da ble det klart – vi gutten i den trauste presten fattet.
Nå er kajakk, svømming, sykkelturer med å styrke kroppen.
Vi spår at du som pensjonist vil holde deg på toppen!
Så vil vi, Kroer menighet, på dette bladets sider
få ønske deg alt godt – og noe mindre travle tider.
Må du og Sidsel leve vel i alle deres dager!
Ja, måtte de bli mange – om den gode Gud behager!
Arnfinn Folkvord
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Ås menighet takker for
omtanke og trofasthet

Prestelivet er ikke en sprint,
men et langdistanseløp

Ås menighet ønsker å takke Knut Lein for innsatsen i preste- og prostegjerningen. Vi har lært deg
å kjenne som en trofast, ofte uunnværlig, alltid
nærværende prost med stor kjærlighet til dine
medarbeidere og menigheter.

Knut Lein blir pensjonist! Ikke til å tro. Som
hans undersått og naboprest (i Frogn) har jeg fått
anledning til å sende med han et par gode ord på
veien. Det er lett. Knut er smilende og oppmunt
rende; ofte med et lurt glimt i øyet. Det er et godt
utgangspunkt for å lede en yrkesgruppe som ofte
ønsker å gjøre som de vil, og av og til vil litt
for mye … på kort tid. Jeg vil trekke frem et av
Knuts gode råd til oss: Jeg vet ikke om han selv
har spesielt mye erfaring med langdistanseløping,
men har ofte tatt frem bildet om at et presteliv
ikke er en sprint, men et langdistanseløp. Da jeg
selv har en viss erfaring med 400-meters løp,
og har kjent på følelsen av å sprekke etter en for
hard åpning, kjøper jeg sammenligningen hans.
Den gjelder selvsagt ikke bare for prester, men
for alle som ønsker å drive bærekraftig på sitt felt.
For oss i Drøbak og Frogn menigheter har Knut
vært en konstruktiv medspiller for menighets- og
fellesråd. Han bidro til en bedret bemanningssituasjon i en presset tid. Det resulterte i muligheten til
å teste ut nye gudstjenesteformer. Det styrket også
prestetjenesten en periode. Han har gjennom det
vist hvor viktig det er med samarbeid mellom de to
arbeidsgiverlinjene i kirken. Jeg ønsker han alt godt
i tiden som kommer!

Kjærligheten har vi erfart gjennom din omtanke
for enkeltmennesket, og støtte både i gode, men
kanskje spesielt i tunge dager.

Nærvær i menighetsarbeidet har du vist gjennom
ekte interesse for de ulike oppgavene, aktivitetene
og ikke minst i gudstjenestene.

Uunnværlig har du vært for enkelte av oss i mange

situasjoner, men også for menighetsråd og fellesråd. Du ser løsninger der mange andre bare ser
problemer.

Trofasthet viser du med dine mange år som prost

i Follo og med deg selv som vikarpool hvis noen
skulle bli syke eller av andre grunner ikke kan ta
en gudstjeneste. Vi liker å tro at du var spesielt
villig når det var snakk om vikargudstjenester i Ås
menighet.
Geir Krogh,
leder av Ås menighetsråd

Dag-Kjetil Hartberg,
sogneprest i Frogn

Hilsen fra Nordby
Når prost Knut Lein nå går over i pensjonistenes
rekker, mister Ås, Follo og Borg en dyktig og verdsatt prest. Gjennom mange år har han gjort en flott
tjeneste for kirke og folk. Hans store arbeidskapasitet, gode humør og solide forkynnelse vil bli
savnet av oss alle. Kan vi håpe han lar seg friste til
et vikaroppdrag i ny og ne?
Et menneske lar seg selvsagt ikke romme i fire
små ord. Men noe kan vi løfte frem.

Kunnskap er et nøkkelord for Knuts måte å være

prost på. Han kjenner historien og menneskene.
Han ser detaljene, men mister ikke det store
bildet.

Nestor. Blant prostene i Borg er Knut en nestor.

Lang erfaring fra prostetjeneste og presteforening
– Knuts vurderinger blir lyttet til.

Ualminnelig blid. Knut er stort sett alltid blid. Det

er alltid trivelig å prate med Knut, og han har
en god evne til å finne det positive ved enhver
vanskelig sak.

Tid, av typen fritid, er noe Knut nå får mer av.

Tror han. Alle vet jo at ingen er så travle som
nettopp pensjonistene. Men vi ønsker og unner
Knut masse god tid til det han har aller mest lyst
til!
Christofer Solbakken,
Nordby menighetsråd
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Det skjer i Ås menighet
Kirketrimmen i Ås

Bokmarked og kafé
i Ås arbeidskirke
Lørdag 12. og søndag 13. februar 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, vafler
og kaker. Åpningstider: lørdag kl. 11–14, og søndag
12.30–14.

Kirketrimmen i vårsemesteret starter når sommertiden har begynt. Turene arrangeres første og
tredje uke i månedene april, mai og juni. Kart og
dato for hvor og når turene går finner du på: http://
web.me.com/kmhaldor/Kirketrim/7.april.html.
På torsdager starter vi kl. 18.30 fra en av kirkene i Ås. Tidspunkt for start bestemmes ut fra når
sola går ned, det finner vi i Almanakken for Norge
og tar med i beregningen at det er 40 minutters
tusmørke. Om senhøsten starter vi 17.30. Søndag
starter vi med kirkekaffe, enten i Arbeidskirken,
Landbruksmuseet eller menighetesstuene i Nordby
eller Kroer. Onsdagsturene er på omtrent 5 km og
tar 2 timer, søndagsturene er noe lenger. På onsdagene tar vi med kaffe e.l. og litt mat. Midtveis på
turen tar vi en pause for å drikke kaffen sammen.
Vi tar med oss en bøsse der vi kan gi en gave til
NMS. Prosjektet er det samme som Ås menighets
misjonsprosjekt. Kontakt: Knut Martin Haldorsen
sms til 91 56 56 46 eller e-post: kmhaldor@online.no.

Olav B. Larsen

Professor Notto R. Thelle
til Ås kirkeakademi
Ås kirkeakademi har møte i Ås arbeidskirke tirsdag 29. mars kl. 19.30. Notto R. Thelle, professor
emeritus ved Det teologiske fakultet, Universitetet
i Oslo, holder foredrag om Gåten Jesus – hvem var
han?
Notto Thelle er cand. theol fra 1965 og dr. theol
fra 1983. Han har arbeidet som misjonsprest i
Kyoto i Japan i mange år. Hans hovedengasjement
som teolog er forskning, dialog og ettertanke i
grenselandet mellom kristen tro, Østens religioner
og moderne spiritualitet. Faglig arbeider han med
systematisk teologi, religionsvitenskap, sjelesorg
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Foto: Oddvar Moen

og forkynnelse. Thelle prøver å finne et språk for
tro som han selv kan identifisere seg med, og som
gir mening for andre. Han har utgitt flere bøker, og
mottatt Emmausprisen for boka ”Gåten Jesus. Én
fortelling – mange stemmer” (Oriens forlag 2009).
I 2007 fikk han Brobyggerprisen.
Enkel bevertning, kollekt. Alle velkommen.
Nils Standal
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Kveldsmessene våren 2011
I Ås kirke arrangerer vi kveldsmesser hver siste
torsdag i måneden. Studentpresten, Laget ved
UMB og en gruppe frivillige står bak. Messene har
en litt annen form enn søndagsgudstjenestene. Vi
ønsker at kveldsmessene kan være rom i hverdagen
med ekstra plass til stillhet, bønn, ettertanke og
refleksjon omkring sentrale tema i livene våre.
Kveldsmessene for våren 2011 har en tematisk
fellesnevner: Sannhet.
• 28. januar: ”Full av nåde og sannhet”
• 24. februar: ”Sannheten skal gjøre dere fri”
• 31. mars: ”Sannheten tro i kjærlighet”
• 28. april: ”Veien, sannheten og livet”
”Hva er sannhet?” Spørsmålet som Pontius Pilatus stilte under forhøret av Jesus, er legitimt også i
vår tid: Professor Hallvard Hagalia beskriver den
postmoderne tilstand slik: ”Overflod av informasjon umuliggjør en orientering mot allmennmenneskelige sannheter … «Sannheten» er grunnleggende relativisert … Det som er sant for meg
behøver ikke å være sant for deg. Å hevde at noe
er absolutt sant blir oppfattet som imperialistisk
maktarroganse” (www.fvn.no).
Hvilken «virkelighet» er den virkelige? Finnes
det overhodet noe som alltid er sant?
I møtet med flommen av informasjon og slike
spørsmål fra min samtid blir jeg liten og føler meg
som et fnugg i luften, prisgitt vindenes tilfeldige
kast. Men jeg holder fast ved Jesu sannhetserklæring. Jesus gjør ikke bare hevd på å eie sannheten
– han sier at han ER den! I disse sterke ordene
ligger både en provokasjon og et trøsterikt og forhåpningsfullt budskap til vår tid: Alt flyter ikke,
alt er ikke relativt. Noe står fast. Jesus er alt det vi
trenger: Veien, Sannheten og Livet! Hans virkelighet er den virkelige, og jeg får del i den. Jesus er
større enn både meg og min samtids vindkast.
Ordet sannhet handler også om en måte å forholde seg til livet på: Er vi sanne mot oss selv og
andre? Jesus sier: ”Sannheten skal gjøre dere fri.”
Halvsannheter, falskhet og løgn binder oss og fjerner oss fra ekthet og fra livet selv.
Når Bibelen omtaler sannhet, står ordet sjelden
alene. Kanskje det kommer av at sannhet alene lett
blir noe hardt og avslørende og ensomt? ”Sannhet
uten nåde blir brutalitet,” har noen sagt. Ordet

Foto: Daniel Gauslaa.

Ås Ten Sing: konsert 27. mars
Waschera Gud?

Ås Ten Sing inviterer alle til konsert 27. mars kl. 18
i Ås arbeidskirke. Vi skal framføre vår egen versjon av Waschera Gud, inspirert av det populære
TV-programmet Torsdag Kveld fra Nydalen og
dets tolkning av kristen ungdom. Hva driver vi
unge kristne egentlig med? Møt opp i Arbeidskirka
27. mars og få svaret! Vi byr på sang, dans, drama,
media, forkynnelse, masse energi og glede gjennom det vi gjør og det vi tror på. Vi ønsker velkommen til en opplevelsesrik kveld!

Styret i Ås Ten Sing
v/ Maria Saxegaard

Foto: Kristin Moen Saxegaard

sannhet knyttes i Bibelen ofte tett opp til andre
sentrale dimensjoner som nåde, kjærlighet, frihet
og liv. Det samme vil du se av de oppsatte temaene
for våren.
Velkommen til kveldsmessene!
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Det skjer i Kroer menighet
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Babysang i Kroer våren 2011
Dette er et tilbud til barn opp til ett år, sammen med
mor eller far! Vi synger gamle og nye barnesanger,
regler og rim. Etter sangen blir det en felles lunsj
(kr 30). Babysangen finner sted i Kirkestua ved
Kroer kirke følgende fredager kl. 11: 4. mars, 11.
mars, 18. mars, 25. mars og 1. april.
Påmelding til Anne Christine Pittet Grolid,
e-post: a-chrigr@online.no, tlf. 48 19 98 12.

Anna Berit Føyen ny medarbeidar ved Ås kirkekontor
Anna Berit Føyen er tilsett som ny medarbeidar
ved Ås kirkekontor. Ho kjem frå jobben som admi
nistrativ leiar i Kristent Pedagogisk Forum. Anna
Berit er 49 år og bur i Vestby. Hun startar offisielt
1. april, men vil byrja på litt opplæring saman med
Eva allereie i mars.
Gerhard Winge
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Fysioterapeuten på kyrkjekontoret
Eva Witzøe har starta nedteljinga. 1. april er første
dag som pensjonist. Det er ingen spøk!
– Jeg startet i denne jobben 1. juni i 1996, seier
Eva til Menighetsbladet. – Først hadde eg 50 % stilling, men den ble utvidet til 100 % etter et par år. I
starten var jeg sekretær for Ås og Kroer sokn. Jeg
har ansvar for kirkebokføringen i de to soknene.
De siste åra har jeg også vært sekretær for prosten
i Follo, Knut Lein. Dette har medført utstrakt kontakt med de 25 prestene i prostiet og med de andre
kirkekontorene. En annen viktig del av jobben min
er det å svare på henvendelser til kirkekontoret,
den såkalte førstelinjetjeneste. Det er jobben med
de ”1000” arbeidsoppgaver.
Det er for øvrig Eva som set opp gudstenestelistene i Menighetsbladet! Ho likar det varierte arbeidet på kontoret. – Ingen dager er like. For meg har
kirken vært en god arbeidsplass, seier Eva. – Jeg
føler meg privilegert som har hatt en så meningsfylt jobb.
Men det var ikkje der ho starta. Eva er utdanna
fysioterapeut. Då familien budde på Langhus, kom
ho aktivt med i menigheten der. – Jeg gjorde et
bevisst valg, seier Eva. – Det førte til at jeg bestemte
meg for å bytte yrke. Jeg ble på nytt student og tok
kristendom grunnfag ved Menighetsfakultetet.

Deretter tok jeg Diakonihøgskolen. Etter 7 år som
menighetsarbeider på Langhus søkte jeg så jobben
ved Ås kirkekontor.
Kva er det beste i jobben på kyrkjekontoret?
– Å treffe mennesker og å få lov til å være til
nytte. Det er det beste.
Korleis står det til med Folkekyrkja?
– Jeg opplever at vi i Norge lenge har hatt en viss
religiøs blygsel, svarar Eva. – Men jeg synes å se
en endring mot større åpenhet. Kirken må kanskje
bli mer bevisst betydningen den har i samfunnet
og i folks liv. Vi har et fantastisk budskap, og mye
å bidra med inn i menneskers hverdag. Jeg synes
også at det har skjedd mange endringer i kirken de
siste tiårene. Noen synes gjerne at det går for langsomt, men jeg tror at det er klokt å ile langsomt.
I Askim, der ho og mannen bur, er Eva engasjert
i arbeidet med ei kirkekro. Den er open tre dagar i
veka. – På litt lengre sikt håper vi på å kunne utvide
tilbudet, seier Eva. Som nyslått pensjonist får ho
også meir tid til barnebarnet Ole, og til hobbyar.
– Jeg liker å gå tur i skog og mark. Rundt Askim
er det mange fine turstier. Og så er jeg interessert
i historie.
Stor takk til Eva Witzøe for lang og trufast
teneste ved Ås kirkekontor!
Arve Skutlaberg
(tekst og foto)
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Det skjer i Nordby menighet
Calvin Bridges og
Nordby Tensing
med konsert i Ås
kirke 19. mars
Lørdag 19. mars kl. 19
inviterer Nordby Ten
sing til konsert i Ås
kirke samen med Calvin
Bridges, en kjent pastor,
musiker og kordirigent
fra USA. Koret er for anledningen utvidet med
40–50 sangere.
”Chosen to do a work for the Master”, slik starter en av de sanger Calvin Bridges har skrevet. Helt
siden han ble uteksaminert predikant i 1982, har
Calvin reist verden rundt med sine sanger og sitt
talent for å dirigere kor. Han holder til i Chicago,
der han er musikkpastor i Faith Tabernacle Baptist Church. Men turnélivet, som inkluderer USA,
Afrika og Europa, er Calvins viktigste kall.
I Norge er han mest kjent for sine opptredener i Oslo Spektrum sammen med Oslo Gospel
Choir. Calvin Bridges har skrevet en rekke sanger
sammen med Tore Aas, og disse er med på korets
CD’er ”Live in Chicago” og ”Power”.
Calvin har også jobbet mye med norske kor. Han
liker å lære nordmenn å synge gospel. Artisten har
deltatt på flere større masschoir-samlinger her i
landet, og han har gitt et utall konserter sammen
med menighets- og ungdomskor. Han har også deltatt på Skjærgårdsgospel og større sommerstevner
med sitt eget kor, Chicago Praise Ensemble.
Nordby Tensing har fått et sett med noter, og det
blir mange og lange øvelser før konsertdagen.
Billetter kan kjøpes/bestilles hos Hilde Nora
Veidahl Wang på e-mail hiwang@online.no eller
på telefon 99 69 40 12. Prisen er kr 250 for voksne
og kr 150 for barn. Vi regner med full kirke! Det
lønner seg derfor å være tidlig ute med bestillingen.
Hilde Nora Veidahl Wang,
organist i Nordby

Kirketreff i Nordby kirke
Nordby menighet fortsetter med kirketreff hver
annen torsdag kl. 12. Etter andakt i kirken er det
sosialt samvær og formiddagsmat på Nordby
menighetssenter. Datoer for kirketreff i vår:
3. februar, 17. februar, 3. mars, 17. mars, 31. mars,
14. april, 28. april, 12. mai, 26. mai og 9. juni.

Samling med bønn i Nordby kirke
Annenhver torsdag inviterer Nordby menighet
til samlinger med bønn i Nordby kirke kl. 20–21.
Datoer i vår: 3. februar, 17. februar, 3. mars, 17.
mars, 31. mars, 14. april, 28. april, 12. mai, 26. mai
og 9. juni. Velkommen!

Nordby kirke er åpen hver onsdag
Nordby kirke er åpen hver onsdag kl. 19–21 for alle
som vil ha en stille stund. Tilbudet varer fram til
sankthans.
Nordby menighet,
Anne-Lise Røed

Musikkandakt med barnekor
i Nordby kirke 11. mars
Fredag 11. mars kl. 18 inviterer vi alle til stor
musikkandakt i Nordby kirke. Barn og ungdom fra
hele Ås skal glede oss med sang: Kroer barnekor,
Ås barnekantori og Nordby Gospel. Korene synger
hver for seg og samlet i et felleskor. Vi kan også by
på solistinnslag, bibelfortelling og allsang. Velkommen til en kveld med sang og musikk! Etterpå blir
det kake- og bollefest på Nordby menighetssenter.
 Gratis entré.

Berthe Tysvær Hegglid,
trosopplæringskoordinator i Nordby menighet
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Velkommen til Nordby kirke og menighetssenter våren 2011
Nordby menighet kan også i vår tilby mange akti
viteter for familier, barn og ungdom:

Babysangkurs

Bli med på en sangstund og lunsj i fellesskap med
andre mødre og fedre som er hjemme med barnet
sitt. Torsdager kl. 12.00–13.30. Pris kr 300 for 10
torsdager fra 3. februar til påske.
Påmelding til Berthe på tlf.: 64 96 26 74, eller på
e-post: berthetysvaer.hegglid@as.kommune.no.

Familiemiddag

Første onsdag i måneden serveres middag til hele
familien fra kl. 17.30 til 18.00.
Etterpå blir det Dirridam for de minste, og
Gospeløvelse/Tria hobbyklubb for de eldste barna.
 Velkommen!

Dirridam

Sangstund for barn 0–5 år første onsdag i hver
måned kl. 18.00–18.45.

Gospel/Tria

Korøvelse og hobbyklubb for deg mellom 3 og 12
år. Vi øver hver onsdag kl. 18.00–19.00, i tillegg
har vi hobbyklubb ca. annenhver onsdag.

Barnekonsert

Fredag 11. mars kl. 18 blir det barnekorkonsert
i Nordby kirke for barnekorene i Ås, Kroer og
Nordby (se egen annonse). Sett av datoen allerede i
dag, for dette blir flott! 

Ministranter

Ministrantkurs i Nordby kirke for 6–12 åringer.
Påmelding til Hanne Tegnér. tlf.: 915 89 895.

Konfirmantsamlinger i Nordby

Samlinger for konfirmantene i Nordby er følgende
datoer: 12. februar, 12. mars, 9. april, 12. april
(Kirkens Nødhjelps fasteaksjon) og 7. mai. Det blir
samtalegudstjeneste 8. mai i Nordby kirke kl 11.
Deretter blir det konfirmasjonsleir på Tjellholmen
leirsted 3.–7. august.

MILK-kurs

Minilederkurs for fjorårskonfirmanter. Vi møtes til
4 samlinger i tillegg til en leir sammen, før vi reiser
til Tjellholmen sammen med årets konfirmanter.
Samlingsdatoer for våren er: 10. februar, 24. mars
og 12. mai (den siste samlingen er frivillig). Så blir
det MILK-leir 30. juni–3. juli på Gulsrud leirsted i
Buskerud. 

TenSing

Hver tirsdag kl. 17.30–21.30 samles ungdommer
fra 13 år og oppover seg i kjelleren på Nordby
menighetssenter. Kl. 18.30 starter gruppene (mat,
band, kor og klubb), og ca. kl. 21 er det samling
med ord for kvelden og lystenning. Velkommen!
Berthe T. Hegglid,
trosopplæringskoordinator i Nordby menighet

Vandring gjennom Bibelen

Hanne og Berthe har nettopp vært på kurs, og nå
kan vi tilby kurs i Vandring gjennom Bibelen for
barn. Opplegget er tilpasset kompetansemålene
etter 7. trinn i RLE-faget, så de skolene i Ås kommune som ønsker besøk av oss, kan gjerne ta
kontakt med Hanne Tegnér, tlf.: 915 89 895, eller
Berthe Tysvær Hegglid, tlf.:
64 96 26 74/99 54 27 66.

Et lite spørsmål
Er det noen som har tid og
anledning til å strikke/hekle
en dåpskjole til en dukke? Vi skal bruke
den i trosopplæringen i Nordby kirke.  Ta
kontakt med Berthe Tysvær Hegglid på tlf.:
64 96 26 74/99 54 27 66. Tusen takk for hjelpen!
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Valg av leder og nestleder i menighetsrådene for 2011
Leder og nestleder i menighetsrådet skal velges
hvert år. I Kroer er Asbjørn Rønning valgt til ny
leder, mens Svend-Kristian Martinsen overtar som
nestleder. I Ås fortsetter Geir Krogh som leder og
Ingrid Krag-Rønne som nestleder. Christoffer Solbakken leder Nordby menighetsråd, med Christine
Santi som nestleder.

Årsmøte i Kroer menighet 20. mars
Kroer menighet avholder årsmøte i Kroer kirkestue
søndag 20. mars like etter gudstjenesten. Årsmel
ding, regnskap og drøfting av planer for fremtiden.
Bli med og kom med forslag, ønsker og synspunkter.
Saker som ønskes behandlet, må være menighets
rådets leder Asbjørn Rønning i hende senest 4.
mars, e-post: teiglandronning@hotmail.com.
Kroer menighetsråd

Årsmøte i Ås menighet 13. mars

Årsmøte i Nordby menighet 3. april

Årsmøtet holdes i Ås arbeidskirke 13. mars etter
gudstjenesten og kirkekaffen. Der behandles de
vanlige årsmøtesakene årsmelding og regnskap.
Saker som ønskes behandlet, må være menighets
rådets sekretær i hende senest 1. mars.
E-post: hanne-marit.pettersen@as.kommune.no
eller tlf.: 64 96 23 47. Møt opp på årsmøtet, bli
orientert, inspirert og si din mening.
Ås menighetsråd

Nordby menighet avholder årsmøte i Nordby
menighetssenter søndag 3. april like etter guds
tjenesten. Årsmelding, regnskap og drøfting av
menighetsplanen. Bli med og kom med forslag,
ønsker og synspunkter. Saker som ønskes behand
let, må være menighetsrådets leder i hende senest
25. mars, e-post: cso@online.no.
Nordby menighetsråd

Menighetstur til Danmark og England, 4.–14. mai
Årets tur vil gå til Sørvest-England, gjennom et
grønt bølgende landskap overfylt av historie. Her
ligger blant annet Stonehenge, Storbritannias mest
berømte steinsetting, som fremdeles er et stort
mysterium. Området vi skal besøke, har også noen
av Englands flotteste katedraler.
Mai en fin tid å reise på. Våren har for lengst
gjort sitt inntog, klimaet er behagelig, det er ikke
så overfylt med turister, og prisene er preget av
lavsesong. Dette blir en tur med forholdsvis lite
kjøring pr. dag. Reisen både i England og Danmark
vil by på mange sjarmerende småbyer og historiske
severdigheter.
Avreisen fra Ås er 4. mai kl. 17.00, og vi tar
nattferje fra Oslo til Fredrikshavn. Derfra går turen
til Viborg, Danmarks gamle kongeby. Her gir vi
oss god tid og får omvisning med en lokal guide
i domkirken og i gamlebyen. Neste natt tilbringes
på ferjen over til England. Etter ankomst Harwich
kjører vi til den kjente universitetsbyen Cambridge,
ca. 2 timers kjøring. Der blir vi til neste dag, og
får omvisning av lokal guide. Turen går videre til
Stratford upon Avon, et av de viktigste turistmålene i England. Her ble Shakespeare født i 1564,
noe som vår lokale guide sikkert vil fortelle om på
omvisningen.
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Bath er den eneste byen i England med varme
kilder. Her har det vært spa siden år 43. Byen står
oppført på UNESCOs verdensarvliste. Omvisningen blir ved Iori Roberts, som er turens reiseleder.
Exeter er en livlig by der det har bodd mennesker
siden år 250 f.Kr. Byen har mange rester fra romertiden og middelalderen – og en usedvanlig vakker
katedral. Salisbury har en 5000-årig historie. Byen
har Englands flotteste middelalderkirke med det
høyeste spiret i Storbritannia. Like i nærheten
besøker vi Stonehenge.
Den 12. mai er vi tilbake i Danmark og kjører
direkte til Ribe, som er den eldste byen i landet.
Domkirken er en av de største severdighetene i
Danmark, vi får omvisning med lokal guide. Dagen
ender opp i Odense, en av perlene i hjertet av Danmark. Kjente kulturpersonligheter som dikteren
H.C. Andersen og komponisten Carl Nielsen er
knyttet til byen.
Vi ankommer Oslo den 14. mai kl. 09.30 med
ferje fra København. Påmelding innen 10. mars.
Flere opplysninger om menighetsturen og andre
turer finnes på www.as.menighet.net eller fåes ved
henvendelse til undertegnede, Kristen Bjorå:
e-post: kristen@bjoraa.net
tlf.: 22 67 14 60/99 22 68 81.
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Händels ”Messias”
Nattkonsert
i Ås kirke 11. februar
Follo kammerorkester inviterer nå til sin årlige vinternattskonsert i serien ”I skinnet fra levende lys”.
Den vil foregå i Ås kirke fredag 11. februar klokka
22 med et program som spenner fra godt kjent til
totalt ukjent musikk.
I en stemningsfylt times tid spiller orkestret
blant annet et utdrag av Joseph Haydns ”Jesu syv
ord på korset”. I tillegg til å være et stort verk for
kor og orkester foreligger dette verket også i komponistens egen transkripsjon for strykeorkester, og
det er denne versjonen vi skal høre.
For øvrig vil programmet omfatte en konsert
for to horn og orkester, 1700-tallsmusikk som det
ikke har vært mulig å finne noen opphavsmann
til. Solister her er Trygve Fridstrøm og Knut Bøe,
sistnevnte bofast i Ås. Av andre nyheter nevnes en
liten sinfonia av den tsjekkiske komponisten Jiri
Benda, og vi får også et møte med engelsk musikk
gjennom en Romanse av Gerald Finzi, et navn som
sikkert vil være nytt for de fleste.
Publikum vil ellers både bli møtt med og ønsket
vel hjem igjen med kjente toner i ørene. Hvilke, er
foreløpig en hemmelighet.

Har du en drøm om én gang å synge Händels ”Messias” på ditt hjemsted? Nå er sjansen til å være med
på å fremføre verket her i Ås kirke 20. november
2011!
Ås Kirkekor har i samarbeid med Kragerø Kantori bestemt seg for å sette opp Händels ”Messias”,
og innøvingen har begynt. Meningen er at korene
skal fremføre verket med barokk tolkning, og vil
i den sammenheng ha seminarer til høsten med
eksperter på området. Konsertene blir 19. november i Kragerø kirke og 20. november i Ås kirke.
Korene har engasjert et av Norges beste barokk
orkestre, nemlig ”Barokkanerne”. Foreløpig avhenger det samarbeidet av om økonomien i produksjonen kommer på plass på den måte vi ønsker. Det
arbeides også med å få topp solister.
Et vitnesbyrd om Georg Friedrich Händels
ukuelige vilje til liv og produktivitet ser man med
oratoriet ”MESSIAS”, som han komponerte på bare
24 dager etter en alvorlig sykdomsperiode hvor han
var blitt oppgitt av legene i England. Men, under
et kuropphold i Tyskland fikk han kreftene tilbake,
og det fortelles at han kort etter hjemkomsten til
Dublin fikk bibeltekstene til ”Messias” stukket i
lommen, og at han med euforisk energi kastet seg
over komposisjonsarbeidet. Emnet om ”Messias”,
framstilt som den seirende Kristus, har nok nærmest virket som en kraftig vitamininnsprøytning
på Händel.

”Misa Campesina” i vår

Tor Brevik er orkestrets faste dirigent.

Søndag 15. mai planlegger Ås Kirkekor å framføre
den latinamerikanske messen ”Misa Campesina”.
Her medvirker de meget dyktige musikerne Odd
Halvor Moen og Kristina Moen. Solist blir Elisabet
Voll Aadnøy.
Fremdeles er det mulig å bli med i Ås Kirkekor;
øvelser er på torsdager 19.30–21.30, som regel i Ås
kirke, men noen ganger i Ås arbeidskirke. Les mer
på www.as.kirken.no/kor.
Jostein Grolid,
kantor i Ås
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Søndagsskolen i Ås

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har følgjande møte i vår på Ås menighetshus:
• Søndag 6. februar: Misjon og mat kl. 17. Talar:
Kari Helene Haugen. Misjonsland: Japan
• Torsdag 17. februar: Møte NLM og Laget ved
UMB kl. 19.30 på Studentsamfunnet. Mediemisjon. Talar: Tore Askildsen
• Søndag 20. februar: Møte kl. 19. Møte NLM og
Laget. Mediemisjon. Talarar: Reidun Guldhaug
og Trond Svenneby
• Søndag 27. februar: Møte kl. 19. Talar: Jon Fredrik Nordborg
• Søndag 6. mars: Misjon og mat kl. 17. Talar: Per
Olav Grødem. Misjonsland: Peru
• Søndag 13. mars: Møte kl. 19. Talar: Magne
Gudvangen
• Søndag: 20. mars: Møte kl. 19. Talar: Per Haakonsen
• Søndag: 27. mars: Møte kl. 19. Samtalemøte
• Søndag 3. april: Misjon og mat kl. 17. Talar:
Bjørn Moldekleiv. Misjonsland: Hong Kong
• Søndag 10. april: Møte kl. 19. Talar: Tor Pederstad

Søndagsskolen holder til i Ås arbeidskirke omtrent
annenhver søndag kl. 17.00 til ca. 18.30.
Søndagsskolen er åpen for alle, og passer barn
fra 0 til 10 år. På søndagsskolen synger vi sammen
og får høre en kort fortelling fra Bibelen. Første
del er en fellessamling for små og store. I andre
del går de minste med foreldre for seg og koser seg
med tegne-/lekeaktiviteter (og kaffe for de voksne),
og de store barna fortsetter med eget opplegg fra
Sprell Levende. Til avslutning er det ofte kjeks og
saft. Du er velkommen med dine barn på søndagsskolen!
Følgende personer står i dag ansvarlige for søndagsskolen i Ås:
Øygunn Østhagen, tlf.: 902 05 878/986 22 931
Jostein Grimstad, tlf.: 917 30 455
Dag Røsvik, tlf.: 402 02 273/411 85 955
Paul Roar Ågedal, tlf.: 976 58 101
Har du spørsmål om søndagsskolen, eller ønsker du
kanskje selv å bidra? Ta i så fall kontakt, enten med
en av lederne eller med Ås kirkekontor, tlf.: 64 96
23 Søndagsskolen
40.
våren 2011
Program våren 2011
• Søndag 13. februar: ”Den barmhjertige samaritan”
• Søndag 6. mars: ”Peter går på vannet”.
OBS: kl 15.00
• Søndag 20. mars: ”Den gode gjeteren”
• Søndag 3. april
• Søndag 10. april
• Søndag 1. mai
• Søndag 15. mai
• Søndag 29. mai: Grilling på Torkildstranda.
OBS: kl 16.00

• Palmesøndag 17. april: Møte kl. 19. Talar: Sverre
Øvstedal
• 2. påskedag 25. april: Møte kl. 19. Samtalemøte
Trygve Gjedrem
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"Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere."
(Matt 6,12)
Da Kai L. Harriot var tre år, jeg tilgir deg uansett."
ble hun skutt på. Kai lekte på
balkongen. Det var en mann Moren er stolt av datteren
sin. "Hun er sterk. Hun
har aldri klaget på at hun
må sitte i rullestol. Aldri."
som var sint på noen som
Klarte hun å tilgi fordi
bodde i det samme huset
som Kai. Da han skjøt mot hun er sterk? Er hun sterk
fordi hun tilga?
huset, traff han henne i
ryggen. Hun døde ikke, men
Jesus forteller en
ble lam fra livet og ned, så
dramatisk historie om
hun må sitte i rullestol.
"Det du gjorde mot meg var
galt," sa hun til mannen da
de møttes i rettssalen. Da
var hun blitt fem år. "Men

hvordan vi skal tilgi.
Den kan du lese i
Bibelen, i Matt
18,21-35.
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FARGELEGG:

FÖRLÅT
Det vackraste ord som jag vet är
Ett ord som så sällan blir sagt.
Det väntar på stora och små det lilla ordet förlåt.
Vi skall förstå och förlåta varann
Och vara rädda om varann lite mer.
Kanske snart så ses vi ej mer.
Vi ska förstå och förlåta varann.
Det vackraste ord som jag vet det har
Jesus ju lärt oss att be
På korset han bar denna bön det lilla ordet förlåt.

"Derfor kan himmelriket lignes
med en konge som ville gjøre opp
regnskapet med tjenerne sine."
Matt 18,23

Kilde til historien om Kai: Nettavisen 14.04.06. Bilde: Tegningen er fra Søndagsskolens "Sprell
levende". "Förlåt" har ett vers til, og kan synges. Forfatter: Arne Höglund.
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Dåpsdrakter og gammelt håndverk
Søm har i alle år vært min hobby, og for en del år
siden tok jeg avgjørelsen om å gjøre hobby til yrke.
Jeg etablerte firmaet Tekstilhåndverk i mai 2004.
Fasinasjonen for 1700-tallets dåpsdrakter fikk jeg
ved en tilfeldighet. Jeg så noen nydelige, bitte små,
fargerike dåpsluer utstilt i et vindu i Oslo, og ble
helt bergtatt! Omtrent samtidig fikk jeg vite at jeg
skulle bli bestemor for første gang. Det satte nok
litt ekstra fart på prosessen.
1700-tallsinspirert dåpsutstyr skulle bli min
hovedproduksjon. Jeg skaffet meg kunnskap om
hvordan 1700-tallets dåpsdrakter var utført, og lette
etter inspirasjon i gamle bøker og på museer. Det er
viktig å presisere at jeg er inspirert av 1700-tallets
dåpsdrakter, men jeg lager ikke kopier av gamle
ting. Datidens dåpstøy ble nok sydd av rester etter
søm av selskapskjoler i silkebrokade. Fargene som
ble brukt hadde tradisjonelt ikke noe med kjønn å
gjøre, men det hadde derimot fasongen. En lue sydd
sammen av 5 deler var tiltenkt gutt. Jentenes luer
hadde kysefasong. Alle plaggene var rikt utsmykket, med bånd, blonder, perler og rosetter. Gutteluene var stort sett rikere utsmykket enn jenteluene.
Det var mye symbolikk i utsmykkingen: Blodrød
silke for kjærlighet. Brodert kors i perler av glass,
sølvkniplinger og rosett skulle kunne gi jordens
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barn rikdom, lykke og vern mot ondskapens krefter.
En påsydd sølvmynt skulle verne barnet mot farer
som truer. Opprinnelig var det nok bare gutteluene
som var utstyrt med sølv, men jeg har valgt å pynte
alle mine luer med edelmetallet. Sølvet jeg bruker,
er spesiallaget for meg av gullsmed Anne Synnøve
Berglund her i Ås.
Alle luene og smekkene er håndsydde. Jeg bruker
samme syteknikker som det brukes i bunadsøm. I
hånden kan plaggene lettere formes, og de får på den
måten en mere skulpturell form. Dåpsdraktene må
gjerne oppleves som ”smykker”. Ingen dåpsplagg
er like, så kundene mine får et unikt produkt! Jeg
er veldig opptatt av at produktene mine skal holde
en høy håndverksmessig standard. Det tar lang tid
og skape disse små plaggene, og det er meningen at
de skal vare lenge. De er tenkt som arvestykker til
kommende barn i slekten. Alle arvestykker har jo
en gang vært nye.
Familier har ofte gamle dåpskjoler liggende. Jeg
har hatt mange kunder som har ”fylt” på med lue
og/eller smekke fra meg. Jeg har til enhver tid liggende en del ferdige luer, smekker og kjoler, men
jeg syr også gjerne i tett samarbeid med kunden.
Jeg har kunder over hele landet, fra Kristiansand i
sør til Svalbard i nord. Jeg har også hatt dåpsbarn
i Mellom-Europa. Les mer på hjemmesiden min
http://www.tekstilhandverk.no.
Astrid Kaurel Øybekk
Foto: Erling Fløistad
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Menighetsbladets grønne spalte
Ås menighet blir grønn!
Ås menighet skal bli en grønn menighet! Det

ble banket gjennom i menighetsrådet 18. januar.
Menighetsrådet har en liste med konkrete tiltak som
skal settes i verk. Disse vil bli drøftet videre med

gudstjenesteutvalget, ungdomsrådet, Kirkevergen
og Stiftelsen Ås arbeidskirke. Menighetsrådet vil
så ta stilling til konkrete tiltak i løpet av våren.

Tid til grønn innsats?
Utdeling av Menighetsbladet
Menighetsbladet for Ås, Kroer og Nordby deles
ut til alle husstander i Ås kommune av mange fri
villige. Noen av de trofaste bladbudene våre er litt
oppe i årene. Dessuten blir det stadig flere hus og
gatestumper å dekke i kommunen vår. Opplaget er
nå oppe i 6500, og i løpet av våren øker vi med 100
eks. Derfor trenger vi stadig nye bladbud som kan
ta med seg en bunke Menighetsblad på kveldsturen
6 ganger om året. Det hadde vært fint om du kan
hjelpe oss med en rute i ditt nabolag. Fra nå i februar har vi ledige ruter i følgende områder:

Forbønn for kristne i Egypt
Etter terroraksjonen ved Al Qiddissin-kirken i Alexandria nyttårsaften, der mer enn 20 kirkegjengere
mistet livet og mange flere ble hardt skadd, kjenner vi på forferdelse og vantro over det grusomme
som har skjedd. Vi oppfordrer alle menigheter i
Norge til å be for våre kristne søsken i Egypt. Be
om beskyttelse og trosfrihet for de kristne i Egypt,
og om at ekstremister ikke skal få ødelegge for fredelig sameksistens mellom kristne og muslimer.
Mellomkirkelig råd for Den norske kirke,
generalsekretær Berit Hagen Agøy
Norges Kristne Råd,
generalsekretær Ørnulf Steen
Norsk Misjon i Øst,
fung. generalsekretær Jon-Geir Dittmann

Tandbergløkka
Åsveien/Kjølstad
Brønnerudområdet
Myrerveien/Deler av Drøbakkveien
Alt arbeid med Menighetsbladet, bortsett fra
trykkinga, skjer på dugnad. Ta kontakt med Olav
Aardalsbakke på tlf.: 90 51 85 77, eller e-post:
oaardals@online.no dersom du har lyst til å bli
med i dugnadsgjengen og hjelpe oss med utdelinga.
Menighetbladet kommer ut med 3 nummer om
våren og 3 om høsten. Rutene kan gjøres unna på
ca. en halv time.
For redaksjonen,
Olav Aardalsbakke

Gudstjenestelista fortsatt fra siste side:
4. s. i faste (Midtfaste), 3. april, Joh 6,1-15
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Ø. Pihl. Ofr.:
Ås menighet, diakoni.
Kroer kirke kl. 11.00: Familiegudstj. S.A. Bakke.
A.C.P. Grolid. Ofr.: Ifanadiana.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen.
U. Bergroth-Plur. Ofr.: Det Norske Misjonsselskap. Menighetens årsmøte.
5. s. i faste, 10. april, Joh 11,45-53
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Familiemesse. Dåp.
E. Bjerkreim-Bentzen. J. Grolid. Baluba. Ofr.:
NMS-prosjekt Etiopia.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiemesse. K.H.K.
Moe. H. Wang. Ministranter. Ofr.: Menighetens
arbeid.

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 2011

19

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

HELSE OG VELVÆRE
Thones klassiske massasje og
triggerpunktsbehandling
i Ås. Kveldstid. Ring Thone 909 12 298 for å
avtale tid. Gaveidé? Jeg har gavekort!
Salong 9, Raveien 2,		
64 94 04 13
Fotpleie, Ansiktsbehandlinger, Manikyr, Voksing,
Massasje og Akrylnegler. www.salong9.no
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
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Granlien møbeltapetsering og interiør
Haugerudveien 23, 1430 Ås,
932 31 358
Verksted og showrom på gamle Holstad skole,
e-post: granlien@innredningshjelp.no,
www.innredningshjelp.no
JORDMOR
Annett Michelsen
Haugerudveien 4		
Privatpraktiserende jordmor

Stoffutsalget A/S
Rådhusplassen 19		
64 94 09 06
Gardiner - Metervarer - Utstyr og Ferdigvarer
KONTORMØBLER/INNREDNINGER
Norske Kontormøbler A/S
905 46 083
Se vår hjemmeside: www.norskekontormobler.no
e-post: jan.ivar@norskekontormobler.no
SERVERING & CATERING
Follo Lunsj og Catering
Industriveien 13, 1400 Ski
982 17 777
Vi tilbyr koldtbord, snitter og varmmat til
konfirmasjoner, bryllup, begravelser og andre
selskaper.
SPESIALFORRETNINGER I ÅS SENTRUM
Ås Optiske A/S – Krogh Optik
Åstorget				

64 94 04 67

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B 			

64 94 00 07

TANNLEGER
Tannlegene Ingeborg Bihaug og Beate Bjerke
Olsen, Brekkeveien 18
64 94 10 48
(kveldsåpent mandager)
64 94 09 51

Annonsér i Menighetsbladet

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

64 94 33 13
mob. 911 35 380

KLÆR

Tannlegene Høyvik
Skoleveien 2			

TREFELLING OG TREPLEIE

Redaksjonen takker alle annonsører som støtter
bladet. Menighetsbladet kommer ut 6 ganger i året.
Vi tilbyr både rubrikkannonser og plass på ServiceSIDENE våre. E-post: as.menblad@online.no

Kroer Samfunnshus
Utleie til alle anledninger		

950 09 825

Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
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
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 Svein Rindal (utleieansvarlig)
e-post: r234sv@hotmail.com, mobil: 924 22 079
Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
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

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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SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Erik Johannes Brenden
Vetle Tørnros Gulbrandsen
Nethan Jon Karloss
Varg Erik Kristiansen
Mathilde Larmerud
Henrik Løken
Inga Martha Vidnes
Lukas Emil Ågedal

Døpte
Else-Louise Nikolaisen Andresen
Conrad Ekornås Berglund
Lukas Torp Bjerknesli
Erle Bolstad
Olivia Karoline Joy Felton
Nathalie Ankarla Herrmann
William Eugene Herrmann
Mathias Molle
Martine Solvang Ottesen
Ludvig Dahlstrøm Sørhagen
Andrea Aarnes, døpt i Ski
middelalderkirke.

Døpte
Liam Boyum Smith, døpt i
Slettebakken kirke, Fana

Viet
Karin Rangøy Mo og Filip
Kristiansen
Hanna Voll Ådnøy og Øyvind
Remmen
Døde
Roy-Ove Bjørnestad
Liv Randi Dybvig
Ellen Kristine Eldegard
Peder Kåre Evjen
Berit Halvorsen
Haldis Olaug Kvarme
Jill-Christin Larsen
Leif Johan Nergård
Marta Risnes
Kim Soleng Sandnes
Johan Enrique Kristoffersen
Sæther
Lilly Johanne Uhren
Anna Margreta Velure
Kari Aastveit

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

Døde
Marit Elverhøy
Knut Olsen
Ring Nina på tlf. 91807178
Gunnar
Sigvart Aas
Begravelsesbyra?et_Annonse
2 sp:Layout 1 12-01-09

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

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
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Moerveien 7, 1430 Ås

Tlf 64 94 42 00 www.galleriet-frisor.no

Moerveien 7, 1430 Ås

Tlf 64 94 42 00 www.galleriet-frisor.no
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagav 3,
postboks 224, 1431 Ås.
Tlf. 64 96 23 40. Fax. 64 96 23 39
www.as.kirken.no
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. E-post:
elise.bjerkreim-bentzen@as.kommune.no
Mob. 926 70 755.
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: Asbjørn Rønning.
E-post: teiglandronning@hotmail.com
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, Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf. 64 94 36 05.

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 i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal.
Vikar: Line Kittelsen Tlf. 975 11 447. E-post:
line.kittelsen@as.kommune.no
Kantor: Jostein Grolid. Mob. 412 87 055.
E-post: jostein.grolid@as.kommune.no
Ås arbeidskirke, Drottvn. 41, 1430 Ås, Utleie: Svein
Rindal, Tlf. 924 22 079.
Ås kirke, Syverudveien 11, 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 96 26 79.
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: Knut Helge Kråkenes Moe.
E-post: knut.helge.moe@as.kommune.no
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. Vikar: Berthe Tysvær
Hegglid, tlf: 64 96 26 74 / 99 54 27 66. E-post:
BertheTysvaer.Hegglid@as.kommune.no
Menighetsrådets formann: Christofer Solbakken,
Hareåsen 12 D, 1407 Vinterbro. Mob. 996 46 735.
Sekretær for menighetsrådet: Bjørn J. Rødsand.
Mob. 900 79 594. E-post: b.rodsand@online.no.
Kirketjenerkontakt: Herlof J. Brendskag. Mob.
958 12 521. E-post: herlof.brendskag@gmail.com
Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2. Utleie:
Bjørg Christensen. Mob. 920 20 576.
E-post: bjorg.christensen26@gmail.com
Nordby kirke, Nordbyfaret 1, 1407 Vinterbro.
Tlf. 64 94 63 15.
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organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Erling Fløistad, Odd Hroar Meldal-Johnsen,
Arve Skutlaberg, Anne Pernille Stamnestrø, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke.
Adresse: Ås kirkekontor, Sagaveien 3, postboks 224, 1431 Ås. E-post: as.menblad@online.no
Regnskap: Oddvar Moen, Gamle Mossevei 61, 1430 Ås. Bankgiro: 1602 59 75417.
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VELKOMMEN TIL KIRKEN
5. s. e. Kr. Åp., 6. februar, Matt 13,24-30
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp. G. Børresen. Frimurerlosjens Storband. J. Grolid.
Ofr.: NMS-prosjekt i Etiopia.
Kroer kirke kl. 11.00: Familiegudstj. Bibler
til 11-åringer. S.A. Bakke. Line Kittelsen.
A.C.P. Grolid. Ofr.: IKO.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. K. Lein.
H. Wang. Ofr.: Ungdomspreststillingen.
Vingårdssøndagen, 13. februar, Matt 20,1-16
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.
E.E. Røyneberg. L. Kittelsen. 11-årskurset.
Soul Children. Ida Benoni. Ofr.: Ås menighet, trosopplæringen.
Nordby kirke kl. 16.00: Familiemesse. K.H.K.
Moe. Nordby Gospel. H. Wang. Middag etter
gudstjenesten. Ofr.: Kirkens Bymisjon.

Søndag før faste, 6. mars, Luk 18,31-43
Ås kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste. Avskjed
med prost Knut Lein. Biskop Helga Byfuglien. Soknenes prester. J. Grolid. Ås kirkekor. Ofr.: Kirkens SOS i Borg. Kirkekaffe i
Ås arbeidskirke.
Onsdag 9. mars
Ås arbeidskirke kl. 11.30: Nattverdgudstjeneste. Åpent Hus. Kantor Jostein Grolid.
1. s. i faste, 13. mars, Matt 4,1-11
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Tro og Lys-gudstjeneste. G. Børresen. J. Grolid. Ofr.: Tro og
Lys Follo. Menighetens årsmøte.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiemesse.
K.H.K. Moe og B. Tysvær Hegglid. H. Wang.
Babysang. Ofr.: Norges kr. Studentforbund.

Såmannssøndagen, 20. februar, Luk 8,4-15
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.
E.E. Røyneberg. J. Grolid. Ofr.: Det Norske
Bibelselskap.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. K. Lein.
A.C.P. Grolid. Ofr.: Bibelselskapet.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen. Ø. Pihl. Ofr.: Kirkemusikalsk arbeid.

2. s. i faste, 20.mars, Matt 15,21-28
Ås kirke kl. 11.00: Konfirmantmesse.
G. Børresen. L. Kittelsen. J. Grolid. Ås Ten
Sing. Ofr.: Ungdomsarbeide.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. Grethe
Hummel. A.C.P. Grolid. Men. årsmøte.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. E.E. Røyneberg. H. Wang. Ofr.: KFUK/KFUM.

Torsdag 24. februar
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.

Torsdag 24. mars
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.

Kristi Forklarelsesdag, 27. februar, Matt 17,1-9
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.
S.A. Bakke. I. Svanes. Ofr.: Ås menighet,
diakoni.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.
K.H.K. Moe. H. Wang. Ofr.: Ungdomspreststillingen.

Maria Budskapsdag, 27. mars, Luk 1,26-38
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp. S.A. Bakke.
Ø. Pihl. Ås Soul Children. Ofr.: Oslo/Akershus søndagsskolekrets.
Nordby kirke kl. 18.00: Keltisk messe.
S.A. Bakke og Rolf Martin Synnes. H. Wang.
Orkester. Ministranter. Ofr.: Menighetens
barne- og ungdomsarbeid. Kl. 19: Enkelt
måltid i Menighetssentret. Kl. 19.30: Foredrag: ”På pilegrimsferd: Om ytre og indre
vandring”, v/ Rolf Martin Synnes, tidligere
pilegrimsprest i Nidaros.
Gudstjenestelista fortsetter på s. 19.
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