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Prestens hjørne
Se en gang til!
Spiritualitet i fastetiden
Jeg mistet en gang en nøkkel. Jeg lette på veier, i
vesker og i hus, men nøkkelen var og ble borte. Så
fikk jeg et råd: Se en gang til på det stedet der du
trodde den var! Men, sa jeg, der har jeg allerede lett
minst to ganger. Har du det? Se allikevel en gang
til, sa den jeg snakket med. Jeg så gjorde, og der
bak fôret på lomma hadde nøkkelen gjemt seg. Den
hadde hele tiden vært der den skulle være.
Askeonsdag 22. februar begynte fasten som er
en forberedelsestid til påsken. Hva skal vi bruke
fastetiden til? Jo, kanskje vi kan forklare det slik:
Fastetiden er å se en gang til etter det vi søker der vi
leter. Det vi ser etter, er Gud. Han er begynnelsen
og slutten, vår Herre og vår Gud. Han er kilden
med det levende vannet. Fastetiden er fokus på det
sentrale ved å la være å se på alt mulig annet.
Fastetiden er en gave som skal hjelpe oss til å
tydeliggjøre Guds nærvær. Den er gitt oss, sier
Peter Halldorf, for: ”at hjärtat skal börja glöda av
längtan efter sin vän.” Og han fortsetter i sin nyeste
bok Hellig år*: ”Framför oss ligger nu den tid som
kan skänka oss den andliga hälsen åter.”
De tidlige kristne snakket om den vidunderlige
fastetiden. Når de gjorde dette, skyldes det at de
hadde erfaring for hva denne tiden kan gjøre for
sjelen og hjertet, ja for livet! Bagasjen blir lettere,

målet klarere og lengselen varmere. Fasten er
sjelens åndelige vår. ”Den driver ut våre lidelsers
vinterstormer.”
Lørdagene 10. og 24. mars tilbyr vi et alternativ
til skigåing og husvask. Nei, ikke et alternativ, men
et supplement. Mellom kl. 11 og 14.30 i Ås kirke vil
vi forsøke å bore i hva det vil si å nærme seg fastens
sentrum. Den første lørdag er temaet ”Å be med
bibeltekster”, den andre lørdagen, ”I stillhet og
tillit”. Det vil være en innledning, en tid for stillhet
og bønn, så en samtale, og til sist avslutning med
nattverdgudstjeneste og sanger fra Taizé. Lørdag
10. mars er det undertegnede som innleder. Lørdag
24. mars kommer retreatleder Ulla Käll. Hun er
også klassisk gitarist, og har instrumentet med seg.
Les mer på s. 13.
Velkommen til å se en gang til!
Sigurd Bakke,
sogneprest i Nordby
* Peter Halldorf: Hellig år. Luther forlag, 2012.

En helt ny prost
Sokneprest Hege Elisabeth Fagermoen (44) i Skjåk
er utnemnd til prost i det nyoppretta Søndre Follo
prosti, med kontor i Ås. Nyeprosten er eigentleg
Ski-jente frå Siggerud. Ho studerte teologi ved
Menighetsfakultetet, og har fartstid som kapellan
i Nordstrand.
– Jeg er spesielt opptatt av trosopplæring og
menighetsutvikling, seier Hege Elisabeth Fagermoen til Menighetsbladet. – Gudstjenestereformen
er en annen sak jeg brenner for. Jeg satt i høringsutvalget for reformen, har kurset hele Sjømannskirken
i nyordningen, og holdt seminarer og foredrag for
flere bispedømmer.
Journalist Hans Erik Kjosbakken i lokalavisa
Fjuken trur soknepresten vert djupt sakna i Skjåk.

Hege Elisabeth Fagermoen, Foto: Hans Erik Kjosbakken

– De får ein fantastisk prost der nede i Follo, seier
han til Menighetsbladet.
Fungerande prost i Follo Sven Holmsen har også
fått seg nytt embete, men då som prost i Nordre
Follo. Så han må belaga seg på å flytta frå Kirkekontoret Ås, og gje seg av til Ski, djupt sakna han
også. Det er ikkje klart når dei nye Follo-prostane
er på plass.
Arve Skutlaberg

Om forsiden: Hege Elisabeth Fagermoen. Foto: Knut Neerland, Bilemontasje og kirkebilder: E. Fløistad
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Atle Sommerfeldt ble vigslet til biskop i Borg 29. januar. Fredrikstad domkirke var fullsatt under vigslingsgudstjenesten. Foto: Johnny Leo Johansen, Fredriksstad Blad.

Årsmøte i Ås menighet
søndag 4. mars
Ås menighet avholder årsmøte søndag 4. mars
kl. 12.30 etter gudstjeneste og kirkekaffe i Ås
arbeidskirke. Fristen for å melde saker til årsmøtet
gikk ut 14. februar 2012, jf. annonse i lokalpressen.
Vel møtt!
Marit B. Aalde,
leder av Ås menighetsråd

Årsmøte i Kroer menighet
søndag 25. mars

Årsmøte i Nordby menighet
søndag 18. mars
Nordby menighet avholder årsmøte søndag 18. mars
på Nordby menighetssenter, etter gudstjenesten
og kirkekaffen. Saker som ønskes behandlet på
årsmøtet, sendes til menighetsrådets leder innen
12. mars (oaardals@online.no eller tlf. 90 51 85 77).

Kroer menighet avholder årsmøte søndag 25. mars i
Kroer kirkestue, etter gudstjenesten og kirkekaffen.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet.
sendes til menighetsrådets leder innen 19. mars
(teiglandronning@hotmail.com eller tlf. 975 78 967).

Olav Aardalsbakke,
leder av Nordby menighetsråd

Asbjørn Rønning,
leder av Kroer menighetsråd
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May og Olav Aardalsbakke med sin iver og entusiasme har betydd og betyr fortsatt mye for kirke og
menigheter i Ås. Nå er de begge pensjonister, men når døgnet bare har 24 timer, er det ikke like enkelt
alltid å få oppgavene tilpasset den tida som står til rådighet.

Ja-mennesker i Nordby
Det er mange ja-mennesker i Nordby. To av dem er
May og Olav Aardalsbakke. De har vært Ås-borgere siden 1971 med lengst botid på Brønnerud. For
to år siden tok de en viktig beslutning. De hadde så
mange interesser, oppgaver og prosjekter at døgnets 24 timer ikke strakk til. Det måtte foretas en
viss sanering. Stort hus og hage fikk lide. De flyttet til leilighet i Ileveien. «Vi trives veldig godt her
med praktisk og ny bolig, gode og sosiale naboer,
og naturen rett utenfor vinduet».
Noen kan tenke at når ekteparet Aardalsbakke
utnevnes til ja-mennesker i Nordby, så måtte de
flytte fra Brønnerud for å få en slik ærestittel. Det
er fullstendig feil. De har hatt dette stempelet på
seg gjennom hele livet og på alle de stedene de har
bodd og virket.
May er østfolding, født og oppvokst i Halden,
men du må konsentrere deg skikkelig for å oppfatte
dialektord fra den delen av landet. Hun tok lærerutdannelsen i Bodø og har siden spesialisert seg i
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engelsk, gymnastikk og dans. De aller fleste årene
som yrkesaktiv har hun hatt på Åsgård og Nordby.
Olav er oppvokst i Asker, Bærum og Oslo, men
når det antydes at han er Oslo-gutt, protesterer han
umiddelbart. «Jeg er Ås-borger, fullt og helt».
Av utdannelse er han typograf med læretid
i Aftenposten. Etter utdannelsen fikk han også
ansettelse der, og kan se tilbake på over 48 år i
avisa. «Det må da være utrolig lite oppfinnsomt og
”ukreativt” å ha samme arbeidsgiver gjennom hele
yrkeskarrieren?» prøver vi oss med. «Helt feil»,
sier Olav. «Jeg har hatt mange forskjellige jobber i
Aftenposten, og det har vært helt fantastisk for meg.
Jeg har blant annet vært de ansattes representant i
Aftenpostens styre og i Schibsteds konsernstyre».
Olav avslutta sin tid i Aftenposten som distribusjonssjef for Follo og Østfold. Det var vel der han
la grunnlaget for kunne ta på seg ansvaret for å
distribuere Menighetsbladet i Ås?
Olav er glad i naturen og svært friluftsinteres-
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sert. Midt på 60-tallet var han ”ski-løypemaskin” i
Østmarka. Den gangen var det ski, staver og Olav
som måtte ut for at andre skulle finne løyper å
ferdes i. Innsatsen ga ham verdifull uttelling, for
det var nettopp på ski i Østmarka at han traff på sin
May. Fra stuevinduet deres er det fantastisk utsikt
der øyet kan bevege seg fra blåne til blåne ... i klarvær. Hytta i Hallangen snakker de begeistra om,
begge to. De tilbringer mye fritid der, men har også
lang erfaring med feriereiser til sol og varme.
I menighetssammenheng har både May og Olav
vært særdeles aktive. Begge hadde ansvaret for
søndagsskolen på Brønnerud skole og seinere i
Sagalund barnehage i mer enn 10 år. May har hatt
barnegrupper og triangelgrupper, og var aktivt med
i Arbeidskirkens søndagsskolearbeid. Siden 2004
har hun påtatt seg ansvaret for Barnas prekenklubb
under gudstjenestene i Ås kirke. Hver fredag
formiddag samles en forbønnsgruppe på Menighetskontoret, og May har ansvaret her. Begge har
funnet sin plass i Nordby menighet. May er med
i en forbønnsgruppe der også, og så snakker hun
begeistra om en nystarta korgruppe.
Olav lister opp et utall av verv og oppgaver
som han har hatt og fortsatt er engasjert i. Han har
vært lokalpolitiker med sete i kommunestyret i to
perioder, varaordfører og formann i Bygningsrådet. Fra 1995 har han vært leder av den lokale TVaksjonskomiteen, men allerede 20 år tidligere kom
han med i loppemarkedskomiteen for Arbeidskirken. Ved kirkevalget i 2011 ble Olav leder i Nordby
menighetsråd, og han er også valgt til leder av Fellesrådet for Kroer, Nordby og Ås.
Så kan en jo undres om det har vært og er plass
til noe mer? Jo, det har faktisk vært det. Motocross,
PO-løp, frimerker og mynter kommer da opp på
blokka. «Hva er så drivkraften bak alt dette?»
«Vi er begge svært sosialt innstilte. Da får en lett
kontakt med mange. Det virker smittende og gjensidig berikende. Kristentroen og menighetslivet
har bestandig hatt en sentral plass i livene våre, og
dette har vi forsøkt å la andre få del i».
Når vi til sist spør May om Olav ikke er klar
over at det finnes et kort ord på tre bokstaver som
begynner med ”n” og slutter på ”i”, svarer hun.
«Han vet om det, men bruker det sjelden». Olavs
sluttkommentar om mål for 2012: «Beholde helsa
og fortsette å være aktiv i mitt eget tempo».
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Ja-ekteparet i Nordby, May og Olav Aardalsbakke
foran Nordby kirke.

Olav Aardalsbakke har mange jern i ilden. Her
er det snakk om mynter fra samlingen hans. De er
nok ikke lagd av jern, men helst av kobber eller
legeringer av forskjellige slag.
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Søndag 12. februar var hele Ås menighet på skolebenken for å lære innledningen (Samlingen) på den nye liturgien.
Ås barnekantori var lærere, sammen med kantor Jostein Grolid og sokneprest Georg Børresen. Barna kunne alt,
menigheten må lese mer på leksene, og solistene (sang og cello) var kjempeflinke.

Mye nytt
med ny gudstjenesteordning
Som dere nok vet, arbeider vår kirke med en ny
ordning for gudstjenesten. Den skal være ferdig
innført til advent i år. Det som er radikalt annerledes med denne reformen, er at vi lokalt har større
frihet til å velge våre egne løsninger. I Ås menighet er det Gudstjenesteutvalget som arbeider med
dette. Vi er godt i gang, og så langt er vi enige om
et forslag til hvordan gudstjenesten skal begynne.
På kirkespråket kalles dette Samlingen. Reformen
har også forslag til mange nye melodier til liturgi
og salmer, så det vil kreve en innsats fra oss å lære
alt det nye.
Denne nye Samlingen ble introdusert under
gudstjenesten søndag 12. februar i Ås kirke. Etter
hvert som Gudstjenesteutvalget blir enige om de
andre leddene i gudstjenesten, innfører vi dem litt
etter litt. Nå i startfasen er det viktig å understreke
at det som prøves ut, er forslag.
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Undervegs vil Gudstjenesteutvalget gjerne ha
inn mange synspunkter på hvordan folk opplever
den nye ordningen. Ta kontakt med en av oss! Den
endelige avgjørelsen skal menighetsrådet ta, og det
er en lang prosess før vi kommer dit. Saken skal
blant annet drøftes på et menighetsmøte.
Astri Tønnessen Berg

Gudstjenesteutvalget i Ås menighet:
sogneprest Georg Børresen, kantor Jostein
Grolid og kateket Jenny Marie Ågedal.
Menighetsrådets representanter: Jenny Langseter, Terje Sørhaug, Kathrine Spilling og
Astri Tønnessen Berg (leder).
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Fasteaksjonen 2012
Den store dugnadsdagen for innsamling i
menighetene nærmer seg. Tirsdag 27. mars er tiden
igjen inne for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i
Ås. Fra kl. 17 i Nordby og fra kl. 18 i Ås og Kroer
sendes bøssebærere ut til alle husstander.
Over 200 frivillige, konfirmanter og voksne
stiller da opp i noen kveldstimer og banker på alle
dører i Ås. Dette blir en hyggelig og givende kveld,
og ekstra givende blir det om mange husker å ha
kontante penger klare når bøssebærerne kommer.
I år er temaet for aksjonen «Rettferdighet». Støtt
menneskers kamp for å klare seg selv.

Vi kan lese om den rette fasten hos profeten Jesaja
kap. 58 fra vers 5:
Er dette den faste jeg vil ha:
en dag da mennesket plager seg selv,
henger med hodet som sivet,
kler seg i botsdrakt og ligger i aske?
Kaller du dette for faste,
er det en dag etter Herrens vilje?
Nei, slik er fasten som jeg vil ha:
at du løslater dem som med urett er lenket,
sprenger båndene i åket
og setter de undertrykte fri,
ja, bryter hvert åk i stykker,
at du deler ditt brød med dem som sulter,
og lar hjemløse stakkarer komme i hus,
at du sørger for klær når du ser en naken,
og ikke svikter dine egne.
Da skal ditt lys bryte fram
som når dagen gryr,
dine sår skal snart leges og gro.
Din rettferd skal gå foran deg
og Herrens herlighet følge etter deg.

Kirkens Nødhjelp støtter utgifter til drivhus, vanningsanlegg og planter og frø som gir familier i Guatemala
næringsrike grønnsaker til eget kosthold og salg på
markedet. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp.

Om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I år
setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for
en fremtid uten fattigdom.
Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Ås
menighet arrangerer aksjon 27. mars og trenger bøssebærere. Ta kontakt med Astri Tønnessen Berg.
tlf. 952 88 048, dersom du vil være med på dugnaden.
–
–

Pengene som samles inn, går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden.
Støtt aksjonen direkte ved å
– benytte kontonummer 1594 22 87493
– sende en SMS <KN200> til 2090 (200 kroner)
– ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 2012
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Det skjer i Ås menighet
Kirkekurs for 6- og 7-åringer

Tro og Lys våren 2012

Velkommen til kirkekurs for 6- og 7-åringer i Ås!
Barna skal delta på to kveldssamlinger i Ås kirke,
mandagene 19. og 26. mars. Palmesøndag 1. april
er det påskevandring under gudstjenesten. Det blir
masse moro, lek og aktiviteter. Vi skal til og med
ha en skattejakt i kirken! Invitasjon dumper ned i
postkassa i begynnelsen av mars.

Lørdag, og det nærmer seg tiden da venner skal
møtes til et fint fellesskap. Klokka er snart 14, og
der kommer de: glade og forventningsfulle, unge og
gamle med blide ansikter. Noen ganger utveksles
varme klemmer. Det er latter og glede over å møtes
igjen. Slik er det som oftest å komme til Tro og
Lys, et møtested for psykisk utviklingshemmede,
deres familier og venner. Alle er så velkommen,
og alle gleder seg til å være sammen en ettermiddagsstund.
Aller først er det samlingsstund. Da er sang og
musikk sentralt. Gode, kjente sanger binder venner
sammen på en helt spesiell måte. Så er det plass
for å dele tanker, sorger og gleder. Her er det lov
komme med det som ligger en på hjertet. Overgangen til gudstjenesten i kirkerommet hører også
med. Her kan roller og oppgaver fordeles. En felles
gudstjeneste er viktig i Tro og Lys. Presten leder
det hele, og alle er med på å gjøre den rik, varm
og nær. Nattverd hører med, og en av de psykisk
utviklingshemmede er med som medhjelper.
Den siste delen av samlingen er et felles måltid.
Alle har med seg noe til et vakkert dekket, felles
matbord, og vi deler maten med hverandre. Kaffe
og te smaker, og etter hvert er det tid for å feire fødselsdager. De som har hatt eller skal ha fødselsdag,
blir sunget for, får krone på hodet og en liten gave.
I denne avdelingen er det også plass til historier,
vitser og sanger etter ønske. Solister får lov til å
prøve seg.
Slik har vi det på Tro og Lys. Et unikt inkluderende åndelig fellesskap der ønsket er at alle kan
vokse, utvikle seg og kjenne at de hører til. Alle er
hjertelig velkomne til å komme og delta. Møtetider
for våren i Ås arbeidskirke:
• Søndag 18. mars kl. 11: Tro og Lys deler fellesskapet med Ås menighet
• Lørdag 14. april kl. 14
• Lørdag 5. mai kl. 14
• Lørdag 9. juni (sommeravslutning)

Tårnagentene på 8 år
Er du 8 år i år? Da kan du glede deg! Helgen 21.–22.
april blir du nemlig invitert til å være med som
tårnagent og utforske Ås kirke. Vi skal løse gåter
og koder, og spise agentmat sammen. Kanskje har
du sett tårnagentene på Barne-tv? Hvis ikke, kan
du gå inn på www.nrksuper.no og søke på ”tårnagentene”. Der ligger alle episodene, slik at du kan
se hva en ekte tårnagent er for noe. Invitasjon til
tårnagentene havner i postkassa rett over påske.
Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer

Hurra for nye kirketjenere i Ås!
Olav Aardalsbakke og Geir Krogh har sluttet som
kirketjenere i Ås kirke, etter lang og tro tjeneste.
Dermed fikk vi i Menighetsbladet oppfordring om
å lage en lang og manende artikkel om kirkelig
tjenerskap generelt, og kirketjenernes uunnværlighet spesielt. Men nå er ikke det så aktuelt lenger,
for Harald Nielsen, Eli Ådnøy, og ekteparet Terje
Sørhaug og Gerd Asklund, har alt påtatt seg vervet.
Og ikke nok med det: Bjørg og Erling Ulvik har
sagt ja til å være nytt kirketjener- og klokkerpar
i Ås arbeidskirke. Da hjalp det godt på kirketjenerfronten, kunne en glad menighetskoordinator
Hanne-Marit Pettersen meddele redaksjonen.

Hvem blir ny klokker i Ås kirke?
Det vet vi ikke ennå. Men med huset fullt av kirketjenere er det nok en smal sak for Hanne-Marit
å finne en klokker. Det er lov å melde seg frivillig!
Ring 64 96 23 47! Evt. vent på en lang utredning
om degnetjenesten i neste nummer.
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Birgitt Aarrestad

Ås kirkeakademi innbyr til to
møte i vår
Bibelen og norsk språk
28. februar kl. 19.30 i Kulturhuset
Fellesmøte med Ås mållag og Ås bibliotek. Professor Sylfest Lomheim, tidlegare direktør i Norsk
språkråd, held foredrag om ”Bibelen og norsk
språk”. Temaet er aktuelt i samband med den nye
Bibelutgåva. Det blir musikkinnslag ved fire elever
frå Kulturskolen: Selma French Bolstad (1.-fiolin)
Hilde Eldring (2.-fiolin), Lisbeth Refsgaard (bratsj)
og Emilie Hollow (cello). Inngangspengar kr 50.
Sorteringssamfunn og medisinsk-etiske
utfordringar
8. mai kl. 19.30 i Ås arbeidskirke
Professor i barnesjukdomar ved Oslo universitetssjukehus Ola Didrik Saugstad held foredrag:
”Sorteringssamfunn og medisinsk-etiske utfordringar”.
Saugstad er aktiv i samfunnsdebatten, og temaet
er i tråd med Ås kirkeakademi si satsing på etiske
utfordringar. Enkel bevertning, kollekt.

Kveldsmesser i Ås kirke
Også denne våren er det kveldsmesser siste torsdag
hver måned kl. 19.30. Ingrediensene er som før:
Sang, vitnesbyrd, tekstlesing, bønnevandring og
nattverd, og tid til litt bevertning og prat etterpå.
Messene planlegges og ledes av studenter og prest,
men er beregnet på alle. Hovedtema denne våren er
«Skaperen og skaperverket», et tema som rommer
Gud og oss og verden. Dette er noe vi aldri blir
ferdige med, fordi vi er del av skaperverket. Slik vil
temaet folde seg ut på resten av kveldene:
• 29. mars: «Så høyt har Gud elsket verden» –
Kristus og skaperverket
• 26. april: «En ny himmel og jord» – fremtid og
håp for skaperverket
Komitémedlem Elin Sæverås sier dette om kveldsmessene: «I kveldsmessen er jeg del av et fellesskap som går på tvers av alder, livssituasjon og
hverdagsliv. For vi er sammen om å dele Guds gode
gaver og sammen om å puste ut hos Ham – og puste
inn Livet.»
Velkommen til kveldsmesse!

Håkon Nygård er død
Vår kjære Håkon døde brått lørdag 17. desember,
83 år gammel. Det var med stor sorg vi i Ås
menighet mottok budskapet.
Håkon var blant annet klokker i Ås kirke. Hans
store erfaring, ro og sikkerhet gjorde at jeg alltid
hadde en følelse av å kunne lene meg litt mer
tilbake når han hadde klokkertjenesten. Han var
alltid positiv, og hadde nesten bestandig en god
bemerkning å komme med etter endt gudstjeneste.
Det var en glede å arbeide sammen med Håkon.
Åpent hus på Menighetshuset var i mange år hans
arena, blant annet som leder i åtte år. Håkon var
også misjonsmann. Hans hjerte banket særlig for
Det Norske Misjonsselskap. Håkon inspirerte både
meg og mange andre i Ås menighet.
Håkon Nygård vil bli husket for sin varme og
omsorg, ikke minst i besøkstjenesten på Moer
sykehjem og hos beboerne i Dr. Sødrings vei, og
som medarbeider i Tro og Lys. Han tenkte også på
oss som arbeider ved Ås kirkekontor, og besøkte
oss flittig. Jeg takker Gud for Håkon og alt han har
fått bety for meg, personlig, og for så mange andre.
Mine tanker går til hustru Aud og sønn Ivar. Jeg
lyser fred over kjære Håkon Nygårds minne.
Georg Børresen,
sogneprest i Ås

Varm takk for all omtanke, gode ord og vakre
blomster i forbindelse med Håkon Nygårds
bortgang. Takk for gave til NMS. Vil også rette
en spesiell takk til familien Grolid for utrolig
vakker musikk i kirken.
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Det skjer i Kroer menighet
Babysang i Kroer i mars og april

Medarbeiderfest i Kroer menighet

Velkommen til sosialt og uformelt treff for deg som
er hjemme med babyen din! Vi holder til i Kroer
kirkestue, like ved Kroer kirke. Tilbudet er for barn
opp til ett år. 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. Babysangen er på følgende fredager, alle
dager fra kl. 12: 2. mars, 9. mars, 23. mars, 30. mars
og 13. april.
Påmelding til Anne Christine Pittet Grolid,
tlf. 48 19 98 12, eller e-post: a-chrigr@online.no.
Dere kan også komme uten påmelding!

Søndag 22. januar arrangerte Kroer menighetsråd
fest for frivillige medarbeidere. Det er mange som
tar i et tak når det trengs: kirke- og kirkestueverter,
i menighetsråd og Ad Hoc-kor, som ledere i
Triangelklubben, og under våronna i kirkens
staudebed. Til sammen 65 gjester var innbudt, og
omtrent 40 takket ja. Festen ble holdt i Menighetssalen på Kroer Samfunnshus. Den har nylig fått en
ansiktsløftning. Kroer Vel sto for jobben, med noe
økonomisk støtte fra menighetsrådet.
På festmenyen sto Innherredsodd med tilbehør,
hjemmebakte kaker til kaffen og livlig prat under
hele måltidet. Kantor Anne Christine Pittet Grolid,
Michael Grolid og Marit Holmøy framførte instrumentalverker for fiolin, bratsj, fløyte og piano.
Kroer-sangen var et naturlig høydepunkt under
allsangen.
Kroer menighet er godkjent som ”Grønn menighet”, og dette var tema for kveldens foredrag. Det
ble holdt av teolog Hans Jürgen Schorre fra Kirkerådet. Forvaltertanken er en naturlig og viktig
motivasjonsfaktor, både for kristen miljøvennlig
livsstil, og for drift av menighetens anlegg og aktiviteter.
Til dere som ikke ble med denne gangen: Det
kommer flere sjanser!

Syng påske
Også i år inviterer Ad Hoc-koret til «Syng påske»
2. påskedag 9. april kl. 18 i Kroer kirke. Sammen
med solister og instrumentalister gjennomgår vi
hele påskens budskap i ord og toner. Det blir også
en god del allsang. Vi kommer til å synge velkjente
salmer som «Deg være ære» og «Påskemorgen
slukker sorgen».
Det er fint å avslutte påskehøytiden i Kroer kirke
med denne musikkandakten. Vel møtt!
Anne Christine Pittet Grolid,
kantor i Kroer
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Svend-Kristian Martinsen
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Menighetsbladet i 2011
Menighetsbladet kom med 6 utgåver i 2011, i opplag mellom 6600 og 6800. Bladet vert delt ut til alle
husstandar i Ås kommune, utanom nokre få som
har reservert seg. Innflytting i nye bustadområde
gjer at opplaget har stige. Menighetsbladet gjekk
med eit overskot på kr 19.785 i 2011, mot kr 18.149
i 2010. Fellesrådet vedtok å dela ut kr 70.000 av
Menighetsbladets bankinnskot til dei tre soknene
i kommunen: Ås sokn kr 38.000, Nordby sokn kr
27.000 og Kroer sokn kr 5.000. Menighetsbladet
har sitt eige dugnadsnettverk for distribusjon.
Dette er avgjerande for den gode økonomien.

Gledeleg nok melde det seg fleire nye bladbod i året
som gjekk. Redaksjonen vil takka alle som sender
inn stoff til bladet. Vi prøver å spegla det som skal
skje i dei tre soknene, i regi av Fellesrådet, og i det
frivillige kyrkjelege arbeidet. På grunn av få utgåver og lang trykketid legg redaksjonen mest vekt
på omtale av det som skal skje, og mindre vekt på
tilskipingar som har vore. Menighetsbladet er folkekyrkjearbeid. Vi ser at bladet og kyrkjelydanes
nettsider utfyller kvarandre, ein del stoff høver best
på nettet.
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Det skjer i Nordby menighet
Nordby Gospel i full gang

Barneklubben i Nordby

Nordby Gospel er i full gang og øver hver onsdag
kl. 18–19 på Nordby menighetssenter. Vi er et kor
for barn fra 4 til 12 år. Vi synger, har hobbyaktiviteter og hører Bibelfortellinger. Organisten vår
Hilde Wang spiller til sangene våre.
Påmelding til Hanne Tegnér, tlf. 915 89 895.

Er du mellom 10 og 12 år? Da har du mulighet til
å være med på barneklubben i Nordby menighet.
Vi er en gruppe som samles en gang i måneden
for å ha det morsomt sammen. Klubben har 10–15
faste medlemmer på samlingene, men vi tror det er
flere som ønsker å være med og ha det gøy. Når vi
samles, leker vi, tenner lys sammen, hører på en
kort andakt og spiser. Og vi planlegger å dra på tur
en kveld. Samlingene er mellom kl. 17 og 20, men
den siste gangen slutter vi nok noe senere. Pris:
30 kroner, som betales de gangene du kommer
på klubben. Følgende datoer er satt våren 2012:
8. mars, 12. april, 10. mai, 7. juni. Vi ønsker nettopp
DEG velkommen til en morsom og aktivitetsfull
dag i barneklubben!

Babysang i april og mai
Babysangen i Nordby starter torsdag den 19. april
kl. 12–13.30 på Nordby menighetssenter. Det er fire
torsdager etter hverandre med avslutning torsdag
24. mai. (17. mai kommer imellom). Vi synger og
danser nytt og tradisjonelt. Lunsj serveres etter 45
minutter med musikk. Pris kr 200 for hele kurset.
Påmelding til Hanne Tegnér, tlf. 915 89 895.

Morten Ødegaard og Knut Helge Kråkenes Moe,
Nordby menighet

Ministranttjeneste
Er du mellom 6 og 12 år? Har du lyst til å hjelpe til
på familiegudstjenestene? Da kan du melde deg på
ministranttjeneste. Du kan få gå i prosesjon, tenne
lys, lese bønner, delta på rollespill, synge eller
danse. Alle har på seg hvite kapper. Flere opplysninger kan du få av Hanne Tegnér, tlf. 915 89 895.

Årets konfirmanter i Nordby ble presentert under gudstjenesten i Nordby kirke søndag 22. januar. Foto: Olav
Aardalsbakke.
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Kirketreff og bønnesamlinger
Hver annen torsdag er det samling i Nordby kirke
kl. 12. Der er det andakt, vi synger, tenner lys og
har en stille stund. Kl. 12.30 hygger vi oss sammen
med formiddagsmat i Nordby menighetssenter.
Det går skyss fra Granheimtunet kl. 11.40. Møt
opp foran inngangen – både du som bor der, og du
som bor i nærheten. I vår er det kirketreff på følgende dager: 1. mars, 15. mars, 29. mars, 12. april,
26. april, 10. mai, 24. mai, 7. juni. Disse dagene er
det også bønnesamling i Nordby kirke kl. 19–20.
Alle er hjertelig velkomne!
Anne-Lise Røed

Takk for giverglede i Nordby
Nordby menighetsråd vil gjennom Menighetsbladet få takke alle som har bidratt med en gave
til ungdomspreststillingen i 2011. Disse gavene er
viktige for at vi fortsatt kan ha en egen barne- og
ungdomsprest i Nordby som kan skape et godt
oppvekstmiljø, og gi ungdommen en trygg samtalepartner og veileder. Ungdomspresten er spesielt
knyttet til konfirmantarbeid og videre oppfølging
av ungdom etter konfirmanttiden.
Totalt kom det inn 168 511 kroner i frivillige
gaver til ungdomspreststillingen i 2011. Av dette
samlet Nordby menighetsforening inn hele 102 772
kroner. Fra Nordby Sanitetsforening fikk vi 6000
kroner.
Ås kommune bidrar med hele 200 000 kroner
til ungdomspreststillingen. Det er svært bra, men
bevilgningen blir ikke justert etter lønns- og prisutviklingen. Menighetsrådet i Nordby har ansvar for
å skaffe resten av lønnsmidlene fra frivillige gaver.
I 2011 gikk gaveinntektene noe ned sammenliknet
med foregående år. Vi håper derfor at flere i Nordby
ser verdien av ungdomsarbeidet, og støtter med
gaver i 2012. Vi minner om at det er skattefritak for
gaver fra 500–12 000 kroner pr. år. Kontonummer
for gaver: 1654 25 05862. Merk innbetalingen med
«Givertjenesten ungdomspresten».
Olav Aardalsbakke,
leder for Nordby menighetsråd

Temalørdager om spiritualitet
i Ås kirke
To lørdager i mars arrangerer menighetene
i Ås, Nordby, Vestby og Ski temadager om
spiritualitet. Vi nærmer oss temaet fra to
vinkler.
Lørdag 10. mars kl. 11–14.30: Sogneprest i
Nordby Sigurd Bakke innleder om «Å be med bibeltekster. Hvordan viser Bibelen vei for bønnen?» Kr
50 i inngangspenger.
Lørdag 24. mars kl. 11–14.30: Ulla Käll innleder
om «I stillhet og tillit». Hun har i flere år undervist
om dette temaet, blant annet på retreatgårder. Hun
er også klassisk gitarist, og har instrumentet med
seg. Kr 100 i inngangspenger.
Begge dagene vil det tillegg til innledningen
være tid for stillhet, refleksjon, selvstudium, bønn,
oppsummering og samtale. Dagene avsluttes med
nattverdsgudstjeneste, sanger fra Taizé og enkel
servering. Arrangementet er åpent for alle interesserte! Du kan melde deg på med navn, adresse,
telefon/e-post til sigurd.bakke@as.kommune.no,
eller til sogneprest Sigurd Bakke, Kirkekontoret i
Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro. Husk å oppgi om påmelding gjelder én eller
begge dagene. For nærmere informasjon, kontakt
Sigurd Bakke, tlf. 990 15 790, eller Atle Eikeland,
tlf. 466 16 323.

Liv Hestenes med ikonutstilling i påsken
Kunstneren Liv Hestenes skal ha separatutstilling
med ikoner i Galleri Arctandria, Frognerveien 4 i
Oslo, fra 28. mars til 10. april. Liv Hestenes er fra
Ås og har vært lektor ved Ås videregående skole.
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Tegning:
Selma Johanne Skiri Mosbakk (2½ år)
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BARNAS fyller fem år i år!

To
like

BARNAS er barnespalta i Menighetsbladet. Det
er Frøydis Westvik Yri som lagar sida, i samarbeid
med Trosopplæringsutvalget i Ås menighet. Den
første utgåva sto på trykk i nr. 2/2007. Gratulerer!
Redaksjonen
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Marit Børset Aalde
leder Ås menighetsråd
Etter kirkevalget i høst ble Marit Børset Aalde
valgt til ny leder for Ås menighetsråd. Hun bor på
Rustadfeltet, har jobbet som lærer, men nå er hun
pensjonist. Marit ble valgt inn i menighetsrådet i
2009, og ble da også medlem av Fellesrådet for Ås,
Nordby og Kroer.
– For meg var de to første årene i menighetsrådet
en god læretid», sier Marit til Menighetsbladet. – Jeg
hadde egentlig ikke et nært forhold til kirken. Du
kan sikkert si at jeg var et typisk folkekirkemedlem
som gikk til gudstjeneste ved de store anledninger.
Men kirkemusikk og korsang er noe jeg liker. Jeg
begynte å synge i Ås kirkekor, og ble etter hvert
medlem av Ås kirkelige kulturutvalg. Dermed kom
jeg inn i det kirkelige arbeidet på grunnplanet. Jeg
deltok på loppemarked og serverte kirkekaffe. Jeg
opplevde det gode fellesskapet, de mange tilbudene
og det store engasjementet i Ås menighet.
Var det vanskelig å finne seg til rette i menigheten?
– Nei, jeg opplevde at terskelen ved kirkedøra
i Ås var lav. Og det håper jeg den vil fortsette å
være. Kirken betyr veldig mye for folk, i ulike
faser av livet. Det er viktig at menigheten og de
ansatte er bevisste på dette. Kirkens seremonier er
utrolig viktige, og den kristne kulturarven danner
grunnlag for hele samfunnet vårt. Prestene gjør en
veldig viktig jobb, ikke minst som samtalepartnere.
Jeg ble imponert over hvordan kirken åpnet seg
og deltok i bearbeidelsen av de vonde hendelsene
22. juli.
Er det vanskelig å få folk med på frivillig arbeid
i menigheten?
– Nei! Det som har imponert meg mest er hvor
mange forskjellige aktiviteter vi har, og hvordan
folk både deltar og bidrar for å skape gode fellesskap. Og så klarer vi å fornye oss. Festen vi arrangerte 17. mai i fjor, er et eksempel på at vi tok opp
en gammel tradisjon og inviterte nye grupper til å
delta, blant annet asylsøkerne i kommunen. I kveld
skal vi ha omsømskurs. Det er både grønt, nyttig
og sosialt! Denne holdningen til engasjement og
fornying må også prege innføringen av den nye
gudstjenesteordningen. Folk må delta mer aktivt i
gudstjenestene. Det blir spennende å være med på
denne prosessen.
Men du er ikke bare for forandringer?
– Nei, jeg er også opptatt å ta vare på kulturarven
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i kirken. I alt det nye må røttene våre følge med.
Kirkebyggene, salmene, melodiene og bønnene.
Kirken som kulturell og religiøs ramme ved dåp,
konfirmasjon, bryllup og gravferd.
Hva er det viktigste oppgavene for Ås menighet
framover?
– Det viktigste nå i år er den nye gudstjenesteordningen. Vi skal utarbeide en lokal grunnordning for gudstjenestene i soknet. Prosessen er
begynt og skal være fullført til 1. søndag i advent
i 2012. Ellers er det viktig å få sluttført arbeidet
med å få tilsatt en diakon i menigheten. Et annet
viktig ansvarsområde for menighetsrådet er trosopplæringen. Her har menigheten overtatt mye av
ansvaret som skolen hadde tidligere. Og så ser vi en
økt interesse for å utvikle det estetiske uttrykket i
kirkene, og for kirkelig kultur.
Har du et motto som leder for menighetsrådet?
– Jeg synes Andreas Henriksen Aarflot formulerte det så flott da han ble intervjuet i Menighetsbladet nr. 4/2011: WWJD? What Would Jesus Do?
Hva ville Jesus gjøre?
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Tekst og foto: Arve Skutlaberg

Møte på Ås menighetshus

Heidi Tomter Sire
ny sekretær for Kirkevergen
1. desember i fjor fekk kirkevergen i Ås ny sekretær.
Ho heiter Heidi Tomter Sire, er Trondheimsjente,
har hest som hobby og prøver å læra seg litt kinesisk. Yrkesbakgrunnen hennar er sekretær, økonomiarbeidar og kontorsjef i advokatfirma i Oslo.
– Jeg har bodd på Østlandet siden 1992, og i
Tomter siden 2007. Da overtok vi morsgården til
mannen min, like ved kirken, seier Heidi til Menighetsbladet.
Kvifor søkte du jobb på Kirkekontoret i Ås?
– Det var flere grunner til det. Jeg ønsket å jobbe
nærmere hjemmet mitt, og få mer tid til familien.
Etter mange år på advokatkontor følte jeg også
behov for nye utfordringer. Og ikke minst: Etter at
jeg flyttet til Tomter, begynte jeg å gå mer i kirken.
Der ble jeg tatt godt imot og fant meg til rette. Jeg
som før ikke var så troende, ble en kristen.
Kva oppgåver har ein kirkevergesekretær?
– Jeg arbeider mye med forvaltning av de tre kirkegårdene i Ås. Jeg skal blant annet holde oversikt
over graver, gravfester og legater. I tillegg fører jeg
statistikk for kirkekontoret. En annen viktig funksjon er å delta i førstelinjetjenesten, sammen med
Toril Strand Klemp og Hanne-Marit Pettersen. Det
er vi som svarer på telefoner og tar imot folk som
oppsøker kirkekontoret. Det beste for meg er at jeg
trives så godt i jobben. De andre ansatte har tatt
veldig godt imot meg, og her har vi det godt!
Korleis ser du på utviklinga i kyrkja?
– Jeg synes kirken skal gi folk trygghet og trøst,
og følelsen av tilhørighet. Det var det som skjedde
etter 22. juli. Kirken har et budskap til hver enkelt.
Det er det viktigste.

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har
følgjande møte i vår på Ås menighetshus:
• Søndag 4. mars: møte kl. 17.
• Søndag 11. mars: møte kl. 19. Talar: Olaf Holm
• Møteveke saman med Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag og Follo Misjonsforsamling. Talar: Gunnar Hamnøy.
• Torsdag 22. mars på Studentsamfunnet kl. 19.
• Fredag 23. mars på Ski bedehus kl. 19.30.
• Laurdag 24. mars på Misjonshuset i Ytre Enebakk kl. 14.
• Søndag 25. mars på Menighetshuset i Ski kl. 17.
Trygve Gjedrem

Menighetstur til Agder og
Rogaland 23.–30. juni
Vi besøker: Nes jernverk ved Tvedestrand, Kristiansand, Søgne gamle kirke, Ny-Hellesund, Lindesnes fyr og Flekkefjord. Jøssingfjorden, Egersund,
Jæren til Stavanger. «Flor og Fjære» - www.florogfjare.no. Utstein kloster, Skudeneshavn, Haugesund, Låtefoss, Røldal stavkirke, Morgedal, Heddal, sølvverket på Kongsberg med Kongens Gruve,
Fiskum gamle kirke, osv.
Reiseleder blir Knut Lein og sjåfør Kristen
Bjorå. Turprisen vil være litt avhengig av hvor
mange som melder seg, men antas å bli ca. kr 8500
per person i dobbeltrom. Tillegget for enkeltrom
har vi foreløpig ikke fått oppgitt. Prisen inkluderer
hotellovernattingene med halvpensjon, bussreisen,
inngangspenger på Nes jernverk og Flor og Fjære,
og båtturen til Ny-Hellesund. Påmelding til kristen@bjoraa.net, tlf. 99 22 68 81.

Arve Skutlaberg
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Er du kjent i Ås?
Oppgaven i julenummeret var tydeligvis enkel, for
aldri har e-postsvarene vært så tallrike som denne
gangen. Alle svar var korrekte. De tre heldige
var plassert oppe på Da Vinci-broen over E18 i
Nygårdskrysset.

De hadde fått i oppgave å telle bilene som
passer te under, samtidig som de skulle notere bilnummer, mens Menighetsbladets fotograf gjorde
sin del av jobben. Den heldige vinner ble Mona Elisabet Pettersen. Hennes e-post lød slik: ”Hei! Jeg

TAKSERING
BOLIG - TOMT – LAN DB RUK - BÅT

Mob. +47 91 57 87 40
Mail: post@hvitstentakst.no
www.hvitstentakst.no

så min mor i bladet og forstod fort at hun stod på
Leonardo Da Vinci-broen ved Nygårdskrysset. Så
da sender jeg inn mitt svar på konkurransen.” Gratulerer Mona, både med broen og gjensynet med
din mor. Du er kanskje litt fornærma fordi du ikke
fikk plukke ut neste sted? Men det løftet kan vi gi
deg nå mens 2012 er ganske nytt: Svarer du riktig
på neste oppgave, ligger du veldig godt an. Derfor:
Hvor har fotografen vært denne gangen? Det stod i
alle fall en gravemaskin ensom og forlatt der.
Send svaret på e-post til as.menblad@online.no.
Lykke til!
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Taksering ved kjøp og salg,
lånetakst, forsikring, arv og skifte,
eller andre forhold som krever objektiv
verdifastsettelse eller tilstandsvurdering.

x
x
x
x
x
x
x

ENEBOLIG
LANDBRUK
LEILIGHET
FRITIDSBOLIG
TOMT
FRITIDSBÅT
ENERGIMERKING
Medlem i:
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Forrige nummers oppgave: Ellen Zakkariasen, HanneMarit Pettersen(i midten) og Thoralf Jakobsen sto på
Leonardo Da Vinci-broen ved Nygårdskrysset.
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Menighetsbladets grønne spalte

Gjenbruksbutikken i Ås
Gjenbrukstanken vinner stadig mer innpass blant
oss som folk, selv i verdens rikeste land. Verdier og
miljø må tas bedre vare på. Forvaltning og utnyttelse
av brukte og gamle ting er i skuddet, og gjenbruksbutikker har blitt viktige institusjoner i samfunnet.
Varer med stor nytte- og bruksverdi tas imot og
formidles videre til nye eiere og brukere. Frivillige
organisasjoner har i mange år drevet i denne bransjen, blant andre Frelsesarmeen. Misjonsselskapet
åpnet nylig sin 40. butikk i Trondheim. Misjonssambandet har 24 butikker rundt om i landet. En av
disse ligger i Moerveien 10 i Ås, under postkontoret, like ved jernbanestasjonen. Butikken har vært i
drift siden mai 2009.
35–40 medarbeidere, vesentlig pensjonister fra
Ås, Ski, Vestby, Spydeberg og Enebakk, deler på
arbeidet. Staben er inndelt i grupper som har ansvar
for en dag hver per uke. Innsatsen er frivillig og
ulønnet, og uten noen form for godtgjørelse.
Denne frivillige innsats gjør at driften gir betydelige midler til hjelpearbeid og prosjekter hvor
behovene er store, i Afrika, Asia og Sør-Amerika.
For eksempel støtter Gjenbruksbutikken bygging
av et stort vannanlegg i Kenya. Netto overskudd

for butikken i Ås for 2011 blir 1,3–1,4 mill. kroner.
Hemmeligheten bak det gode resultatet er at
gavmilde mennesker gir alle salgsvarer gratis til
butikken, mange kunder er innom og handler, og
alt arbeid skjer på dugnad.
Takk til alle som bidrar med varer til butikken! Hittil har vi opplevd at tilgangen på varer
har vært upåklagelig. Det håper vi fortsetter. Har
du salgsvarer/ting du kan avse, så kontakt oss på
tlf. 64 97 80 50 i butikkens åpningstider tirsdag til
fredag kl. 11–17 og lørdag kl. 11–15. Vi disponerer
egen bil som kan hente og bringe varer etter nærmere avtale.
Takk til alle gode kunder! Nye kunder er velkommen. Ta gjerne en tur innom og få en kaffekopp i
den lune kaffekroken vår. Vi som jobber i butikken,
opplever at vi gjør en meningsfylt innsats. Og vi
er glade for mange oppmuntrende tilbakemeldinger
fra kundene. Kanskje kan du tenke deg å bidra som
medarbeider i butikken? Ta gjerne kontakt for en
samtale. Med vennlig hilsen fra takknemlige medarbeidere i gjenbruksbutikken!
Thor Pederstad

Dugnadsgjengen 10. februar: Bak f.v. Magne Gudvangen, Sverre Øvstedal, Liv Thoresen, Marie Grønvold,
Trygve Gjedrem. Foran f.v.: Synnøve Finseth, Sølvi
Gravdal, Ragnhild Gudvangen. Foto: Lise Modum
Hansen.
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Service-SIDER
Ta vare på sidene
Brann/større ulykker
Politi
Ambulanse
Legevakt
Follo politistasjon
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
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)

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 2 C
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

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.

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

BLOMSTER OG DEKORASJONER
INTERIØR

Ås Blomster
Moerveien 6

64 94 12 36
BYGGEVARE

MAXBO Ås
Brekkeveien 19, tlf. 64 97 47 80, faks 64 97 47 81
Trelast, byggevarer, dører, vinduer,
garderobe/kjøkken, maling.

Fargerike Ås, Skoleveien 2
64 94 06 50
Stoffer - Søm - Maling - Tapet - Gulv Hjembesøk - Håndverk
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

DYREPENSJONATER
Follo Kattepensjonat
64 94 63 77
Kongeveien 124
mob. 900 25 048
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JORDMOR
Annett Michelsen
Haugerudveien 4
Privatpraktiserende jordmor

UTLEIE
64 94 33 13
mob. 911 35 380

KONTORMØBLER/INNREDNINGER
Norske Kontormøbler A/S
905 46 083
Se vår hjemmeside: www.norskekontormobler.no
e-post: jan.ivar@norskekontormobler.no
SERVERING & CATERING
Damene fra Texas catering i Ås
Liv:
995 89 506.
Siv:
925 44 376.
Vi har mat til enhver anledning og diskuterer
gjerne løsninger med deg. www.damenefratexas.no
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

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
Minnesamvær, konfirmasjon o.l. tlf. 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

TANNLEGER
Tannlege Ingeborg Bihaug og tannpleier Hilde
Skjeseth, 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.

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

Døpte
Mia-Louise Finstad
Helene Bodal Holm
Linn Thea Karlsen
Åsa Kristiansen Mo
Joakim Larsen Ulvmoen
Sverre Jørgen Wold-Andresen

Døpt
Melwin Bogstrand-Mortensen,
døpt i Kråkstad kirke
Filip Dalsborg
Mia-Louise Finstad, døpt i Ås kirke
Emma Sofie Hansen
Liam August HovdsveenHalvorsen
Rebekka Bergersen Kvinge
Christian Ryan Lauvli
Maximillian Lerum
Lovise Lunde, døpt i Drøbak kirke
David Tveita Martinsen
Ingrid London Sofia NoreBaumbusch
Leon Abelsen Oudah
Sunniva Hammerø Pedersen
Celine Olivia Solvåg
Philip André Eidem Synnestvedt,
døpt i Selbu kirke
Oskar Ystad Takla
Oliver Rørvik Vatslag

KROER

Døde
Ole Fauskrud
Ebba Fredrikke Hauger
Gerd Johnsen
Kjell Olav Langseter
Gunn Bente Larsen
Per Løken
Olaf Sigurd Martinsen
Håkon Nygård
Hedvik Oselie Nørbech
Irene Pytte
Anna Sollien
Gunvor Ragnhild Strømme

Døpte
Loan Thi Nguyen
Gull Ahmad Nikzad
Julia Nguyen Nikzad
Magnus Vassås
Døde
Kjell Fritjof Groth
Tollak Røiseland

Døde:
Alfhild Pauline Fjellmo
Carl-Herman Lundblad
Arild Grunde Simonsen
Stein Tomter

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

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

1540 Vestby

Hele døgnet
Moerveien 7, 1430 Ås
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Tlf 64 94 42 00 www.galleriet-frisor.no

www.gsb.no

Norskeid familiebyrå for hele Follo
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagavn. 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: Toril Strand Klemp. Tlf. 64 96 23 40.
E-post: toril.klemp@as.kommune.no
Kirkevergekontoret i Ås: Tlf. 64 96 23 30.
Sekretær: Heidi Tomter Sire. Tlf. 64 96 23 30.
E-post: heidi.sire@as.kommune.no
Prestene:
Fungerende prost, Sven Holmsen. Tlf. 464 17 744.
E-post: sven.holmsen@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
Prostiprest Anette Cecilie Nylænder. E-post:
anette.cecilie.nylaender@as.kommune.no
Fellesrådet for Kroer, Nordby og Ås:
Leder: Olav Aadalsbakke, Ileveien 34,
1407 Vinterbro. Tlf. 905 18 577. E-post:
oaardals@online.no
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 leder: Asbjørn Rønning.
E-post: teiglandronning@hotmail.com
Organist: Anne Christine Pittet Grolid.
Tlf. 481 99 812. E-post: a-chrigr@online.no
Kroer kirke, Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf. 64 94 36 05.

Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Marit Børset Aalde,
Drottveien 6, 1430 Ås. Tlf. priv. 468 22 039.
Menighetskoordinator: Hanne-Marit Pettersen. Tlf.
64 96 23 47. E-post:
hanne-marit.pettersen@as.kommune.no
Kateket i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal.
Tlf. 404 20 902. E-post:
jenny.marie.agedal@as.kommune.no
Kantor: Jostein Grolid. Tlf. 412 87 055.
E-post: jostein.grolid@as.kommune.no
Ås arbeidskirke, Drottvn. 41, 1430 Ås. Utleie: Svein
Rindal. Tlf. 924 22 079. E-post:r234sv@hotmail.com
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.
Tlf. 64 96 26 73.
E-post: knut.helge.moe@as.kommune.no
Organist: Hilde Veidahl Wang. Tlf. 996 94 012.
E-post: hiwang@online.no
Menighetspedagog: Hanne Tegnér. Tlf. 915 89 895.
E-post: hanne.tegner@as.kommune.no
Menighetspedagog/trosopplærer: Morten
Ødegaard. Tlf. 64 96 26 74/416 44 531. E-post:
morten.odegaard@as.kommune.no
Menighetsrådets leder: Olav Aadalsbakke,
Ileveien 34, 1407 Vinterbro. Tlf. 905 18 577.
E-post: oaardals@online.no
Sekretær for menighetsrådet: Bjørn J. Rødsand.
Tlf. 900 79 594. E-post: b.rodsand@online.no
Kirketjenerkontakt: Olav Aadalsbakke
Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2. Utleie:
Bjørg Christensen. Tlf. 920 20 576.
E-post: bjorg.christensen26@gmail.com
Nordby kirke, Nordbyfaret 1, 1407 Vinterbro.
Tlf. 64 94 63 15.
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VELKOMMEN TIL KIRKEN
1. søndag i fastetiden, 26. februar, Matt.
16,21-23
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd.
S. Holmsen. J. Grolid. Ofr.: Egen menighet.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. Nattverd.
A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid. Ofr.: Egen
menighet.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.
Nattverd. Vikarprest. H.V. Wang. Ofr.:
Ungdomspreststillingen.
2. søndag i fastetiden, 4. mars, Luk. 7,36-50
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.
Nattverd. G. Børresen. J. Grolid. Syng Håp.
Ås kirkekor. Ofr.: Egen menighet.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. Nattverd.
S.A. Bakke. H. Andersen. Ofr.: Egen
menighet.
3. søndag i fastetiden, 11. mars, Mark. 9,17-29
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Nattverd.
S. Holmsen. H. Andersen. Ofr.: NMS-prosj.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. Nattverd.
S.A. Bakke. A.C.P. Grolid. Ofr.: NMS-prosj.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. Nattverd.
G. Børresen. H.V. Wang. Ofr.: Kristen
Idrettskontakt.
4. søndag i fastetiden, 18. mars, Joh. 3, 11-16
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Tro og Lys-gudstjeneste. Nattv. A.C. Nylænder. I. Svanes.
Ofr.: Tro og Lys i Follo.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. Nattverd.
S.A. Bakke. H.V. Wang. Ofr.: KFUK/M.
Maria budskapsdag, 25. mars, Luk. 1,46-55
Ås kirke kl. 11.00: Konfirmantmesse. Dåp av
konfirmanter. Ås TenSing. G. Børresen og
J.M. Ågedal. J. Grolid. Ofr.: Egen menighet.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. Nattv.
S. Holmsen. A.C.P. Grolid. Ofr.: KN.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.
Nattv. K.H.K. Moe. H.V. Wang. Ofr.: Barneog ungdomsarbeidet.
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Torsdag 29. mars
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.
Palmesøndag 1. april, Matt. 26,6-13
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste
A.C. Nylænder og J.M. Ågedal. J. Grolid.
6-årskurs. Ås Barnekantori. Ofr.: Søndagsskolen Oslo-Akershus krets.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.
G. Børresen. Ø. Pihl. Ofr.: Ungdomsprestst.
Skjærtorsdag 5. april, Luk. 22,14-23
Nordby kirke kl. 18.00: Fellesgudstjeneste for
Ås, Nordby og Kroer. Nattv. G. Børresen.
H.V. Wang. Ofr.: Egen menighet.
Langfredag 6. april, Mark. 14,26-15,37
Ås kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste Ås,
Nordby og Kroer. Nattverd. G. Børresen.
H.V. Wang.
Påskeaften 7. april, Mark. 16, 1-8
Ås kirke kl. 23.00: Påskenattsmesse.
S.A. Bakke. S. Holmsen. J. Grolid. Ofr.:
Egen menighet.
Påskedag 8. april, Matt. 28,1-10
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Nattverd. S.
Holmsen. J. Grolid. Ofr.: Sjømannskirken.
Nordby kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste.
S.A. Bakke. H.V. Wang. Ofr.: Bibelselskapet.
2. påskedag 9. april, Luk. 24, 36-45
Moer sykehjem/Moertunet kl. 11.00: Påskegudstjeneste for Ås fellesområde.
S.A. Bakke. H.V. Wang.
Kroer kirke kl. 18: Syng påske! S.A. Bakke.
A.C.P. Grolid Ofr.: Egen menighet.
2. søndag i påsketiden 15. april, Joh. 21,15-19
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Nattv.
G. Børresen. U.B. Pluhr. Ofr.: Eg. menighet.
Nordby kirke kl. 11.00: Keltisk messe m.
preken S.A. Bakke. H.V. Wang. Solister.
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