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Prestens hjørne
Om å ha tid
Hvor blir tiden av? Dagene, ukene og månedene flyr
av sted. Om en uke feirer vi påske. ”Påsken er for
lengst planlagt og er nesten over før vi har begynt.
Vi er for lenge siden i gang med å planlegge sommerferiens mange detaljer, og høstferiens sydentur
er allerede i boks. Vi begynner snart å se på juleferien ...” Dette ”opplegget” ble jeg presentert for av
en jeg møtte for et par uker siden.
Slik har mange det, og mange tenker at slik må
jeg ha det for å rekke alt. Tiden er på mange måter
blitt et jag. Blitt et jag? Har det ikke alltid vært
sånn?
I min tidlige barndom hadde vi en prest der jeg
bodde, som het Jon Johnson. Han var eldre bror av
den mer kjente Alex Johnson, biskop i Hamar på
60- og 70-tallet. Minnene om Jon Johnson har jeg
båret med meg gjennom livet. Ikke det at jeg husker
hva han sa, men jeg husker skikkelsen, stemmen
og øynene. Han var et mildt og godt menneske og
hadde en varm utstråling.
Jeg har en bok som inneholder prekener og
utdrag av ting han har sagt og skrevet. Da jeg
forleden dag bladde i den boken, fant jeg noe fra
mer enn 50 år tilbake, noe som traff meg. Kanskje
treffer det flere?
Jon Johnson skriver:
Vi fyller livet med tidsbesparende maskiner, og
får mindre og mindre tid. Gode venner møtes med
tungen ut av halsen: ”Hyggelig å se deg, ring en
dag da.” Den dagen kommer ikke, vi har ikke tid til
å være venner, til å ha det hyggelig, tid til å få snakket rolig og grundig sammen. Ja, vi har helt enkelt
ikke tid til å leve, vi bare eksisterer og maser.
Dette må vi gjøre noe med. Det går an å rette på det.
Fra gammelt av har vi lært å si nei til onde gjerninger, de grove og gemene ting. Med selvfølgelighet
sier vi nei. Men vi må trene oss til å si nei til gode
muligheter.

En side av livets kunst er å motstå det onde og
gjøre det gode. Men jeg kan ikke gjøre alle gode
gjerninger, jeg må finne ut hva jeg skal gjøre av syv
riktige og gode og menneskekjærlige ting.
Vi må prøve å få inn i hodet at vi kan ikke og
skal ikke lese alle gode bøker, se alle gode filmer,
være med i alle gode foreninger, støtte alle gode
saker og pleie vennskap med alle trofaste og gode
mennesker vi kommer i kontakt med.
Det moderne menneske står overfor en ny oppgave. Vi må velge mellom alle de gode muligheter
livet gir, ta ut de riktige og gjøre dem ordentlig. Så
må vi la en hel del ligge, også av gode og riktige
ting.
Alle skal vi gjøre noe, men ingen av oss skal
gjøre alt. Dette er maskinalderens store og farlige misforståelse. Vår tid fører inn et nytt og
helt nødvendig hovedfag i livets skole. Det heter
Begrensningens kunst. Da vil livet bli normalt,
også i maskinalderen.
Vennlig hilsen Georg Børresen,
sogneprest i Ås

Om forsida
Søndag 10. oktober vart Knut Helge Kråkenes Moe innsett som ny ungdomsprest i Nordby. Korleis han
har funnet seg til rette i menigheten, kan du lese meir om på side 11.
Foto: Berthe Tysvær Hegglid
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Ås Kirkekor med store prosjekter
”Den som synger, jager bort sine bekymringer.”
(Cervantes)

I vår består Kirkekoret av 27 aktive sangere. Koret
ble startet i 1966 av Reidar Moen. Det vil si at koret
er 45 år i år, og ser fram mot 50-årsjubileum i 2016.
Vi er godt besatt på alle stemmer, men for å få enda
bedre balanse kunne koret fremdeles trenge flere
sopraner og tenorer.
Hvorfor begynne i Ås Kirkekor? Å være med i
kor gir en helt spesiell opplevelse ved å være en
aktiv deltaker i den musikalske prosessen med
innøvingen av vakker musikk, og få nært forhold
til musikken som blir fremført. Å synge i kor er
en både hyggelig og sosial hobby. Samtidig er det
viktig for medlemmene å jobbe seriøst for å bli
bedre. Har du rimelig god sangstemme og liker å
synge, er dette absolutt noe for deg!

Misa Campesina 15. mai

Sven Holmsen
fungerande prost i Follo
Sokneprest i Kolbotn menighet, Sven Holmsen,
skal fungera som prost i Follo etter Knut Lein,
fram til ny prost er på plass. Difor kjem vi i Ås til
å møta han som prest under nokre gudstenester i
denne perioden.
– Jeg er Oslo-gutt, snart 57 år, er gift, har 3 barn
og 4 barnebarn, seier Sven til Menighetsbladet.
– Jeg studerte en gang i forrige århundre (for
ikke å si årtusen) på Menighetsfakultetet. Deretter arbeidet jeg i Lagsbevegelsen i drøyt 10 år, i
Vestfold og Telemark, og ved hovedkontoret i Oslo.
Så fulgte 16 år som kapellan og sokneprest i Ljan
og Nordstrand, i Oslo, før jeg kom til Kolbotn. For
meg er det viktig å peke på kirkens Herre, Jesus
Kristus, gjennom det jeg forkynner og det jeg gjør
i min tjeneste. Jeg ønsker å hjelpe mennesker til tro
på Kristus, og til å få et stadig dypere forhold til
Ham. Dessuten vil jeg gjerne at folk skal trives i
kirken, enten man er der ofte eller sjeldnere, og at
kirken fortsatt skal bety mye for mange. Som prost
i Follo har jeg et særlig ansvar for at prestene skal
trives med arbeidet sitt, sammen med de øvrige
medarbeiderne i menighetene.

Det første er ”Misa Campesina”, en latinamerikansk messe av Carlos Mejia Godoy. Den er
tilrettelagt for kor på norsk av Arne Dagsvik.
Framføringen skjer i Ås kirke søndag 15. mai
kl. 11. Det er flott og medrivende musikk med et
evigvarende budskap om solidaritet med de som
har det vanskelig. Prest: Sven Holmsen. Musikere:
Odd Halvor Moen (trekkspill og fløyte), Gunhild
Hjermundrud (perkusjon) og Kristina Moen (bass).
Sangsolist: Elisabet Voll Ådnøy. Odd Halvor Moen
har for øvrig bodd på Ås til han ble 11 år, og er sønn
av Kirkekorets første dirigent, Reidar Moen!

”Messias” 20. november
Årets største prosjekt blir helgen 19. og 20. november, hvor Ås Kirkekor skal fremføre Händels
”Messias”, i samarbeid med Kragerø Kantori. Vi
vil engasjere topp solister og orkester. Konserten i
Ås kirke blir søndag 20. november. Sett av datoen
allerede nå!

A. Skutlaberg
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2011

Kantor Jostein Grolid
www.as.kirken.no/kor
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Musikalsk påske i kirkene
Vi er i fastetiden og står på terskelen til den stille
uke. Påskens drama skal utspille seg på nytt: fra
Palmesøndagens ”Hosianna” til Langfredagens
”korsfest”! Og så ender det med Påskedagens
”HAN LEVER!”.
Langfredag 22. april
Ås kirke kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste, Joseph
Haydn: ”Jesu syv ord på korset”. Medvirkende:
Tekstlesere og strykekvartetten ”CONCERTO
MODERNO” (bildet), sokneprest Sigurd A. Bakke,
kantor Jostein Grolid.
I 1785 fikk Joseph Haydn et oppdrag fra katedralen i Cádiz i Spania. Han ble bedt om å lage
beskrivende musikalske mellomspill til de talte
delene av gudstjenesten på Langfredag. Verket ble
fremført for første gang i 1787, og ble arrangert for
strykekvartett like etter. ”Jesu syv ord på korset”
regnes som en av hans viktigste komposisjoner.
Gjennom fantastisk tonemaleri, overraskende
sammenstillinger og et svært variert harmonisk
uttrykk, lykkes ”Jesu syv ord på korset” å formidle
det tosidige av Kristus: som Guds Sønn, og som
Menneskesønnen. Verket beskriver, sammen med
tekstene, kampen gjennom Jesu siste timer. Haydn
skrev selv til sin forlegger i London: ”Hver tekst er
beskrevet av musikken på en slik måte at det skal
gjøre dypt inntrykk på selv de mest uerfarne lyttere.”
”CONCERTO MODERNO” – Det evige og
tidløse i kunsten er alltid moderne. Lars Audun
Hadland, oppvokst i Ås, er til daglig fiolinist i
Kristiansand Symfoniorkester. Han er en etterspurt
kammermusiker og orkesterleder. Han spiller ofte
under navnet ”CONCERTO MODERNO”, og opptrer med varierende besetning. Kvartetten består
denne gang av Anna-Sofia Ulfsax på fiolin, Peder
Sjögren på bratsj og Hannah Salo på cello.
Velkommen til en meget uvanlig gudstjeneste i
Ås kirke på Langfredag!

Konsert med SELAH 10. april
Studentkoret SELAH skal ha påskekonsert
søndag 10. april kl. 19.00 i Ås kirke.
Velkommen!

Påskeaften, lørdag 23. april.
Ås kirke kl. 23.00: Påskenattsgudstjeneste. Studentprest Elise Bjerkreim-Bentzen, kantor Jostein
Grolid, forsangere.
For fjerde gang arrangeres det påskenattsmesse
i den ærverdige Ås kirke. Forvent en spesiell
stemning og en annerledes gudstjeneste i en sen
kveldstime. Dette er ansett som den eldste kjente
gudstjenesten i kirken: Påskelyset bæres inn i en
mørklagt kirke, påskelovsangen synges, og messen
markerer overgangen fra lys til mørke, fra sorg til
glede – og overgang fra død til liv!
2. påskedag, mandag 25. april
Kroer kirke kl. 18.00: Syng påske. Medvirkende:
Sokneprest Georg Børresen, kantor Anne Christine
Grolid, Kroer AdHoc-kor, musikere og solister.
Vi gjennomgår hele påskens budskap i ord og
toner. Koret AdHoc leder an sangen sammen med
instrumentalister.
Karen Marie Omholt deltar som sangsolist i tillegg til å være med i koret. Sokneprest Georg Børresen binder det hele sammen. Koret skal ha en egen
avdeling med sanger som omhandler påsken. Blant
annet blir det utdrag fra en anglikansk messe av
komponisten Colin Mawby. En viktig del av arrangementet er den felles sangen i kirken; menigheten
får utdelt egne tekstark ved inngangen. Vi kommer
til å synge kjente salmer som ”Påskemorgen slukker sorgen”. Noen nye påskesanger blir det også,
slik som for eksempel den vakre salmen av John
Bell: ”Han sto opp før dagen demret; dødens dype
natt tok slutt”.
Avslutt påskehøytiden i Kroer kirke; vel møtt!

Den fullstendige oversikten over alle gudstjenester
i påsken finner du i gudstjenestelista på siste side.
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Kantorene Jostein og
Anne Christine Pittet Grolid.

Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 12. april
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 menighetene rundt om i landet som gjennomfører fasteaksjonen. I Nordby, Kroer og Ås
skal over 200 frivillige ut og gå med bøsser tirsdag
12. april. Fra tidligere år vet vi at mange ikke er
hjemme, mens andre ikke har penger, i hvertfall
ikke kontanter.
Ta godt imot bøssebærerene når de kommer.
De er unge og gamle, konfirmanter, studenter som
ønsker å gjøre en innsats for verdens fattige. Om
du husker å ta ut en ekstra 500-lapp (eller lignende)
fra kassa i butikken når du handler på lørdag, kan
også du bidra til å gjøre denne tirsdagskvelden til
en riktig festdugnad for verdens fattige.
I Nordby starter bøssebærerne fra kl. 17, i Kroer
og Ås kl. 18.
Pengene som samles inn, går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden.

Konfirmantene Emilie Fossum og Ida Nordskaug gleder
seg til de skal ut og gå på tirsdag. Ta godt imot dem, og
ha pengene klare. Foto: E. Fløistad.

En verden uten fattigdom er mulig
Det handler om rettferdighet
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Støtt Kirke
Takk for ditt bidrag

Benytt kontonummer 1594.22.87493
Givertelefon 820 44 088 (200 kr)
eller send SMS <KN100> til 2090 (100 kr)

10. – 12. april

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON
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Det skjer i Ås menighet
Ås kirkeakademi er opptatt som
medlem i Norske kirkeakademier

Ung Kirkesang – evig sang!

Ås Barnekantori øver på torsdager fra kl. 18 til
19 i Ås arbeidskirke. Korets navn er kanskje litt
uforståelig, men kantori betyr egentlig bare et kor
som er tilknyttet kirken. Barna er fra 6 til 10 år. I
koret lærer de litt sangteknikk, mange forskjellige
typer sanger, og så opptrer vi i kirkene. På slutten
av øvelsene har vi som regel en morsom sanglek.
For øyeblikket har vi svært sangglade barn som
gjerne vil være solister, men det er god plass til
flere! Hvis du lurer på hva dette er, så kom gjerne
på neste øvelse. www.as.kirken.no/kor
Jostein Grolid,
dirigent, kantor i Ås

Torbjørn Skjellum og Nils Standal representerte Ås
kirkeakademi på årsmøtet i Norske kirkeakademier
på Sanner hotell 11.–13. mars. 60 lokale akademi er
medlemmer i organisasjonen. Ikke alle deltok på
møtet, men totalt var det 60–70 årsmøtedeltakere.
Det ble vedtatt å ta opp Ås kirkeakademi som nytt
medlem i organisasjonen. Berit Nafstad Lyftingsmo
fra Ullensaker kirkeakademi ble valgt til ny leder.
På et seminar tok generalsekretær Sturla Stålsett
i Kirkens Bymisjon opp spørsmålet: ”Trenger vi
en statlig religions- og livssynspolitikk?” Et panel
med representanter fra Islamsk Råd, Den norske
kirke, Human-Etisk forbund, Det Mosaiske Trossamfund og Pinsebevegelsen ledet an i debatten
etterpå. Stålsett leder i et tros- og livssynspolitisk
utvalg nedsatt av Kulturdepartementet. Det skal
avgi innstilling i 2012.
Norske kirkeakademier deler ut Brobyggerprisen. I år gikk den til Vår Frue-åpen kirke i Trondheim. En av de to som tok imot prisen, var Odd
Halvor Moen. Han bodde i Ås fram til han var 11 år
(se også side 3). Nå er han gateprest i Trondheim.

Nytt styre i Ås TenSing
Onsdag 26. januar hadde Ås TenSing årsmøte der
det ble valgt nytt styre.
Leder: Anna Skiaker Aschjem. Nestledere:
Eivind Nordseth og Tora Skiaker Aschjem. Styremedlem, rådgiver og veileder: Maria Saxegaard.
Styremedlem: Anders Brun Andersen, Angelika
Alsén, Arild Alday, Elise Bekken Aschim, Kari
Karbø, Nora Martinsen, Tina Bjørneby. Signe Hovland Aschim fortsetter som dirigent denne våren,
og sitter også i styret. Gunder Skiaker er voksenleder. Han har også en plass i styret.
Dette er altså styret for 2011. Vi gleder oss til
et år med mye gøy, mange opptredener, nye medlemmer, konserter og leirer. Jeg vil også rette en
stor takk til styret 2010, og da særlig Anna Skiaker
Aschjem, som har gjort en utrolig god jobb som
leder. Vi er glade for at hun fortsetter. Styret for
2010 takker for seg, og ønsker nye styremedlemmer lykke til!

Nils Standal

17. mai-fest i Ås på en ny måte!
I år vil menighetsrådet satse på å flytte 17. maifesten til Ås arbeidskirke. Vi vil lage en fest som
inkluderer Åpent Hus, og som særlig ønsker
innvandrere, asylsøkere, utenlandske studenter og
innflyttere velkommen.
Ansvarsgruppen består av deltakere fra Asylmottaket på Bjørnebekk, Internasjonal kvinnegruppe, Diakoniutvalget, menighetsrådet og Ås
menighet. Vi har vært i arbeid ei stund, og det ser ut
til at vi skal klare å lage et spennende program med
musikk, dans, drama og bilder – slik at vi sammen
skal få glede oss over å få leve i et vakkert og godt
land.
Vi håper at mange av dere som har bodd lenge
i Ås, også møter opp for å feire nasjonaldagen
sammen med de nye i kommunen, og de eldre.

Maria Saxegaard
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Astri Tønnessen Berg

Menighetsprosjektet på Madagaskar avsluttet
Gudstjenesten 6. februar i Ås kirke var den offisielle starten for et nytt menighetsprosjekt i VestEtiopia, drevet av Det Norske Misjonsselskap
(NMS). Samtidig markerte vi også avslutningen av
prosjektet ”Landsbyutvikling Madagaskar”, som
menigheten har støttet i en årrekke. Vi har med
stor interesse fulgt misjonærene Per Ivar og Lillian
Eliarisoa Våjes arbeid på dette prosjektet. I 2009
gikk de over i annen virksomhet, og er ikke lenger
direkte knyttet til prosjektet. Ås menighet fortsatte
å støtte prosjektet inntil perioden avtalt med NMS
ble avsluttet ved utgangen av 2010. Menighetsrådet ville gjerne fortsette å støtte et av NMS’ sine
landsbyprosjekter. Vi valgte et prosjekt i Etiopia,
der flere av menighetens egne medlemmer er godt
kjent. Vi skal nå i fire år følge misjonærene Aslak
og Silje Gotehus, som begge har studert her på Ås
(se omtale i Menighetsbladet nr. 6/2010).
Lillian og Per Ivar fortsetter sin tjeneste for
NMS på Madagaskar. Lillian jobber 50 % i støttetjenesten til NMS Madagaskar som informasjonsmedarbeider. Hun er redaksjonssekretær for
informasjonsavisa Nosy Malala og hun koordinerer
informasjon fra alle NMS’ prosjekter på Madagaskar. I tillegg er hun rådgiver for FANILO (25 %),

utviklingskontoret til Den Gassisk Lutherske kirken
(FLM). Per Ivar er engasjert som rådgiver for det
nye nasjonale programmet for integrerte prosjekter
(MIRD) i FLM. Han jobber også som faglig rådgiver innenfor landbruk og miljø tilknyttet kirkens
kontor for landbruk, husdyrbruk og miljø. Familien
bor nå i Antsirabe. Vi er glade for at vi har hatt
anledning til å støtte Per Ivar og Lillians arbeid
økonomisk i disse årene. Vi ønsker dem lykke til
og Guds velsignelse med videre arbeid. Per Ivar og
Lillian ble sendt ut som misjonærer fra Ås menighet, og vi har et spesielt ansvar for å støtte dem i
deres arbeid. Vi vil derfor oppfordre dere alle til å
fortsette å be for dem. Ønsker du å kontakte dem?
Her er e-postadressene deres: Per Ivar: vaje@moov.mg,
Lillian: lillian.vaje@gmail.com
Sylvi Haldorsen og Hilde Margrethe Voll

Kirkevalg 11. og 12. september 2011
Vil du være en av kandidatene når nytt menighetsråd skal velges?
Til høsten er det nytt kirkevalg, og dermed er vi
nå inne i en ny nominasjonsrunde for å finne kandidater til menighetsrådene i Ås, Kroer og Nordby.
De nye menighetsrådene har ansvaret for mange
viktige oppgaver i kirke og menighet. Stiftelsen
Kirkeforskning har gjennomført en undersøkelse
blant sittende medlemmer. Den viser at et flertall
mener de har innflytelse på viktige beslutninger.
Tre fjerdedeler av medlemmene mener vervet
var mer tilfredsstillende enn de i utgangspunktet
trodde. Mange har også uttrykt at de har opplevd å
komme inn i et rikt kristent fellesskap ved å delta
i menighetsrådet. Andre sier at de opplever det

meningsfullt å delta i et arbeid som skal fremme
kristelig liv i soknet. Menighetsrådet velges av alle
soknets stemmeberettigede kirkemedlemmer for
en periode på fire år. Alle over 18 år kan velges inn
i menighetsrådet, og alle over 15 år kan stemme
ved kirkevalget.
Har du lyst til å være med i menighetsrådet, eller
vet du om andre som bør spørres? Ta kontakt med
nominasjonskomiteen innen 15. april.
Nominasjonskomiteen for Ås menighetsråd:
Lars J. Syrstad (leder), Britt B. Aune, Øygunn Østhagen, Tormod Ådnøy, Ragnhild Skiaker.
Menighetsrådet er valgstyre, med leder Geir
Krogh som valgstyreleder.
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Det skjer i Kroer menighet
”Kroer-prosten” ble pensjonist
Søndag 20. februar var prost Knut Leins siste
tjeneste som prost i Kroer menighet. Knut har
vært spesielt knyttet til Kroer som sokneprest og
som medlem av Kroer menighetsråd, hvor han
har formidlet kunnskap, oppmuntring og trøst,
inspirasjon og glede. AdHoc-koret vartet opp med
to negro spirituals: ”Go Tell it on the Mountain”
og ”Freedom”, titler som burde matche en prest
på terskelen til pensjonisttilværelsen. Menigheten
syntes imidlertid det var ille at han skulle miste
sitt sete nå når han kanskje nettopp vil trenge et
sete mer en noensinne. I kirkekaféen etter gudstjenesten fikk han derfor overrakt et eget ”Kroer
Prostesete”. Setet – eller stubben, som noen ville
kalle det – er til og med oppvokst og produsert
på Krosser, kanskje en fordums prestegård. Prost
Knuts 15 års tjeneste i Kroer og vår egen alder blir
satt i perspektiv i årringene på stubben, som kan
telles helt tilbake til 1890-årene.

Kroer menighets årsmøte
Menighetens årsmøte ble avholdt søndag 20. mars
etter gudstjenesten i kirkestua. Møtet ble ledet av
Asbjørn Rønning, som overtok som leder pr. 1.
jan. 2011 etter Svend-Kristian Martinsen, som fikk
overrakt et verdig ”Reserveprost”-sete for sine 25
år som leder av rådet. Årsberetningen ble presentert
av avtroppet leder, og kasserer Edvin Folkvord presenterte regnskapet. Asbjørn understreket kirkens
rolle som en tjenende, misjonerende og åpen folkekirke og at det er viktig for kirken å være tilstede på
mange arenaer. Triangelklubben jobber videre i sitt
32. år, og en gruppe av NMS (Det Norske Misjonsselskap) feirer 120 års jubileum til høsten. Samtidig
er det utrolig hyggelig når det kommer nye spirer,
takket være kantor Anne Christines økende aktivitet med kor for alt fra babyer til pensjonister.
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Baby-sang
Kantor Anne Christine startet med babysanggruppe i kirkestua for et og et halvt år siden. Barna
lærer både folke-barnesanger og religiøse sanger
med bevegelse. Samlingene begynner kl. 11, og
man koser seg med sang i ca. 40 minutter. Deretter nytes det selvsmurt brødskive-lunsj. Deltakerne
betaler kr 30 hver gang for å dekke lunsjkostnadene. Samlingene har deltakere fra både Ås og
Kroer menigheter, og oppslutningen er økende.
Gjennomsnitt for 2010 var på 7 mødre med barn,
mens det på siste samling var hele 11 mødre med
en babyflokk på 12. Litt av et liv!

Kirkevalget til høsten:
Vil du være med?
Valg på menighetsråd og bispedømmeråd har fra
langt tilbake fulgt stortingsvalget. Fra 2011 skal
disse valg følge kommunevalget. Kroer menighetsråd har en nominasjonskomité i arbeid. Den
har følgende medlemmer: Edvin Folkvord (leder),
Svein Bjerke, Jorunn Anita Bruheim Svensen og
Solveig Norum. Velkommen til deg som har lyst til
å gjøre en innsats for å skape enda mer og kanskje
annerledes kirkeliv i lokalmiljøet i en spennende
tid for Den norske kirke og for Kroer menighet.
Svend-Kristian Martinsen
(tekst og foto)

Barnekor
Etter sommerferien startet kantor Anne Christine
barnekor for barn fra 2. til 7 klasse. Koret hadde
sin debut i familiegudstjenesten den 28. november
i fjor. Koret har 6 trofaste deltakere som synger
forskjellige typer sanger og sangleker i tillegg til
at de lærer litt sangteknikk. Dette bildet er fra
familiegudstjenesten 6. februar i år. Koret deltok
også nylig på konsert i Nordby kirke sammen med
barnekor fra Ås og Nordby.
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Det skjer i Nordby menighet
Vil du være med på klubb?

Babysang i Nordby

Nordby menighet starter opp en barneklubb for
10–12-åringene her i bygda. Vi samles 2. torsdag i
måneden til lek og moro, quiz og andre aktiviteter,
og innimellom ut på tur. Åpningstiden er fra kl
18.00 til 20.30. Inngangspenger kr 30 pr. barn, inkludert mat, drikke og eventuelt noe ekstra dersom
det er noe spesielt som skjer den kvelden. Denne
våren kan vi friste med:
– 14. april: Klubb med påskeverksted,
konkurranser og quiz
– 12. mai: Filmkveld
– 16. juni: Ut på tur
Velkommen til klubb på Nordby menighetssenter

Vi tilbyr deg og barnet ditt en unik stund sammen.
Vi synger gamle og nye barnesanger, regler og
enkle danser. Babysang er for foreldre og barn opp
til 1 år. Samlingene starter med en sangstund på ca.
40 minutter, deretter blir det lunsj og prat. Samlingene går over 5 torsdager i april og mai, med start
28. april. Pris kr 150, inkl. servering.
For påmelding/informasjon ring Berthe T.
Hegglid 6496 2674/9954 2766 eller send e-post til:
berthetysvaer.hegglid@as.kommune.no.
VELKOMMEN!

Nordby menighet

Kirkevalget i Nordby
Menighetsrådet fungerer som valgstyre for
kirkevalget, og sender inn forslag på kandidater til
valg av bispedømmeråd.

Nordby menighetssenter
Bildet viser storsalen på Nordby menighetssenter.
Her kan vi dekke bord til opptil 100 gjester!
Menighetssenteret ligger ved siden av Nordby
kirke. Du leier lokaler til både små og store
anledninger: barnedåp, konfirmasjon, fødselsdag
og andre selskaper og sammenkomster. Vi har

rimelige priser. Komplett kjøkken med servise og
bestikk. Underetasjen har lokaler med minikjøkken
som egner seg for møtevirksomhet og mindre
sammenkomster – opptil 40 personer.
Utleieansvarlig og kontaktperson:
Bjørg Christensen. Tlf: 920 20 576.
E-post: bjorg.christensen26@gmail.com

Foto: Bjørg Christensen
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Knut Helge Kråkenes Moe, barne- og ungdomsprest i Nordby

Nå har du en gylden anledning til å bli litt bedre
kjent med Knut Helge, nytilsatt barne- og ungdomsprest i Nordby menighet. Knut Helge, kaffeelskeren, alltid med en kaffekopp i handa. I koppen:
kaffe fra Rwanda.
Beskriv deg selv med 3 ord. Blid, omsorgsfull og
leken. Favorittkaffe? Kenyansk Kainomui Kooperativ svart kaffe.
Vel, hva er favorittmaten din da? Ja, takk! Jeg
liker det meste, men jeg synes det er mye godt
innenfor både mexicansk, kinesisk og italiensk
”cuisine”.
Hvem venter på deg når du kommer hjem fra
jobb? Kona mi Ingvild og Maia på 3 måneder.
Hvorfor ble du prest? Jeg har alltid vært interessert i religion, og interessen økte da jeg satt som
nestleder i Kristenrussens styre på videregående.
Tiden som kristenruss ble brukt til å finne ut hva
jeg skulle gjøre videre i livet, og tanken på teologistudiet var sentralt. Jeg søkte, kom inn, og her er
jeg i dag.
Hva er det fineste med å være en kristen? Samholdet og miljøet mellom kristne er det jeg setter
størst pris på. Det å kjenne at her hører jeg til. Å ha
folk rundt meg som kan jeg kan prate med, for vi
har noe stort felles – kristen tro og livstolkning.
Hva er favoritt-bibelverset ditt? Job 40,10 er det
morsomste. Men favorittverset mitt er Johannes
4,14: ”Men den som drikker av det vannet jeg vil
gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi,
blir i ham en kilde med vann som veller fram og
gir evig liv.”
Hvorfor Nordby menighet? Det å være en
ungdomsprest er en spennende jobb, med mange
interessante oppgaver. Jeg stortrives med å være
ungdomsprest! Jeg var prosjektprest i Fetsund før
jeg kom til Nordby, 50 % barne- og ungdomsprest
og 50 % prostiprest. Så jeg visste noe om det å
være ungdomsprest og at dette er en jobb jeg trives
med. En bekjent tipset meg om en ledig stilling her
i Nordby. Deretter hadde jeg en god samtale med
Sigurd Bakke, soknepresten. Han oppfordret meg
til å søke, og her sitter jeg i dag!
Har en ungdomsprest andre arbeidsoppgaver enn en vanlig prest? I utgangspunktet ikke.
Ungdomspresten er en vanlig ordinert prest som
kan ha både vielser og begravelser. Men stil-

lingsbeskrivelsen tilrettelegger mer arbeidstid til
barne- og ungdomsarbeidet i kirken. Samtidig er
det en jobb som krever mer arbeid på kveldstid, og
gjerne arrangementer over en lengre periode, som
for eksempel leirer.
Hva synes du om Nordby og Nordby menighet?
Nordby menighet er en engasjert og positiv menighet som har mange gode medarbeidere, både i
staben og blant de frivillige. Alle jeg møter, har tid
til en prat, og jeg blir alltid møtt med et smil. Jeg
synes det er flott å ha kirken, som er et flott kirkebygg, så nær kontoret mitt. Jeg har også et godt
inntrykk av miljøet i Nordby, det er stor interesse
for barne- og ungdomsarbeid i bygda, det er flott!
Nordby er en fin plass.
Hvilke ønsker har du for arbeidet ditt her i
Nordby? At folk skal trives i kirken og på de aktivitetene som vi driver her. Jeg ønsker at folk skal føle
at kirken er et trygt og godt sted å være.
Slår du rekorden på 3,5 år som ungdomsprest
her i Nordby? Det vil tiden vise, humrer Knut
Helge og skåler med kaffekoppen mot meg.
Hva ønsker du at menigheten skal sitte igjen med
etter din tid her i Nordby? Savn etter meg! Neida,
ikke skriv det! Jeg ønsker at menigheten sitter igjen
med mye latter og moro, og at arbeidet fortsetter, at
det ikke er personavhengig, men stedsavhengig.
Hva brenner du for? Å lage et godt miljø slik
at folk trives her i kirken. Jeg ønsker at andre skal
få oppleve et miljø som bærer preg av mye gøy og
moro, og at de gleder seg til å komme tilbake hit
når de går hjem.
Siste ord er ditt: Velkommen innom, både på
kontoret mitt og i kirken.
Berthe T. Hegglid,
trosopplæringskoordinator i Nordby
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Min pilegrimsvandring

Selv om jeg ikke bor i Nordby for tiden, har jeg lyst
til å dele noen opplevelser med dere.
Jeg var på langtur i høst. Først gikk jeg pilegrimsveien til Santiago, tilsammen 950 km til
fots. Det var spennende og forfriskende, bra for
fysikken (selv om vannblemmene meldte seg),
men aller mest var det fantastiske møter – møter
med mennesker som i seg selv hadde mye å by på,
men også at relasjonene i seg selv opplevdes som
eksistensielt viktige og guddommelig regissert.
Møtet med alle begrunnelsene folk hadde for å gå,
var også spennende. Noen gikk fordi de ikke visste
hva annet de skulle gjøre, noen hadde et brennende
ønske, noen gikk fordi dette var noe man måtte
gjøre som god katolikk, noen gikk fordi det så bra
ut på CV-en. Uansett grunn var tilbakemeldingene
ganske unisone. Som den katolske presten i Gronon
sa det da han talte til oss pilegrimer, for øvrig en
av de få som henvendte seg til oss på engelsk: ”Du
får ikke det du ønsker, ikke det du vil ha, men du
får det du trenger. Så vær åpen for overraskelser.
Den egentlige pilgrimsreisen starter ikke før du
kommer hjem.”
Pilegrimsvandringen var i hovedsak i september, og i november reiste jeg til Mont-Ral i fjellene
vest for Tarragona i Spania til et meditasjonssenter.
Oppholdet varte i 5 uker. Der lærte jeg sannheten
om Gud, og tenkte på en bok som min grandon-
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kel Børre skrev for noen år siden om skapelsesberetningen. Sannheten om kunnskapens og livets
tre stod klart for meg, og hva kunnskapens tre egentlig er. Kunnskapens tre må leses som forståelsens
tre. Syndefallet er at mennesker lener seg på forståelsen istedenfor opplevelsen. Mennesket var ment å
leve i opplevelsen. Slik som alle andre skapninger
har vi et eget, automatisk, innebygd program som
forteller oss hvordan vi skal leve. Men gjennom vår
tillit til tanken fikk vi den fikse ideen at vi kunne
forstå oss til løsningen på livet, og deri ligger også
separasjonen med Gud. Separasjonen er at vi tror
vi kan løse livet vårt bedre enn den guddommelige
bevisstheten. Bien forstår ikke hvorfor den samler
nektar og lager kompliserte strukturer i bikuben,
den bare gjør det. Hele naturen er full av balanse
som bare fungerer som et resultat av den guddommelige plan, den guddommelige bevissthet, og vi
har satt oss ut over den ved å tro at vi greier det
bedre selv ved tankens kraft, ved hjelp av vår forståelse. Ikke rart at Gud ble vred da Eva spiste av
eplet. Gud lette etter Adam og Eva i Edens hage,
men kunne ikke finne dem. De hadde gjemt seg.
Hvorfor? Fordi de så at de var nakne. Og slik lærer
vi barna våre også at de må ta vare på seg selv, at
de ikke greier seg når de er nakne, både bokstavelig
talt og i overført betydning. Det er arvesynden. Og
derfor er vi dømt til å leve i evig pine, fordi vi har
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satt oss utover Gud – vi tror vi er Gud, og klarer tilværelsen bedre på egenhånd. Istedenfor å erkjenne
at vi ER Gud, at vi alle grunnleggende sett er den
samme guddommelige kraften, og lene oss tilbake
i det. Alt vi trenger å gjøre, er å lene oss tilbake og
overgi oss, ha tillit til at det er trygt å legge sitt liv
i Guds hender!! Mennesker ber, men de venter ikke
på resultatet. Fremdeles klamrer vi oss generelt sett
til grunntanken om at vi må beskytte oss, tenke på
vår egen overlevelse, jobbe mot et mål for å kunne
nå noe sted. Vi har en klokkertro på at vi kjenner
våre høyste ønsker best selv, og at det kun er vår
egen sinnrike plan som kan sørge for å nå dit. Så
sørgelig feil.
Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de
høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere
har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere
mer verd enn de?
Når Gud kler gresset på marken så fint, hvor
mye mer skal han ikke da kle dere? Så lite tro dere
har!
Vær ikke bekymret og si: Hva skal vi spise? eller:
Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med?
Den Far dere har i himmelen, vet at dere trenger
alt dette.
Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal
dere få alt det andre i tillegg. (Matt. 6, 26-33)

Overlevelse er ikke noe vi må streve for. Døden
er en like stor illusjon som livet, vår guddommelige
eksistens går langt utover livet på jorden, allikevel
lever vi som om vi må beskytte oss mot døden, som
om den eksisterer ...
Jeg har erfart at dette stemmer. Å meditere
dreier seg å sette EGO til side og å lene seg tilbake i SELVET, det som bare er og som finnes
innenfor. Stillheten. Den utvidete bevisstheten.
Herfra kommer all informasjon som man trenger
for å leve. Jeg har sett det. Jeg har sett lyset. Og det
beste er at alle kan lære det, det er som å lære seg
et håndverk, men med en viktig forskjell: Man kan
ikke streve seg til stillheten, man må la den overta.
Og i å la den overta ligger det at man må overgi alle
ideer om at man greier bedre selv, at man trenger
å planlegge. Tro meg: Man fungerer allikevel. Det
som tyter frem er ren kjærlighet, frihet, åpenhet og
medfølelse. Og grensesløs takknemlighet for at det
er så enkelt, bare man får øye på det. Søk det, og du
vil bli belønnet.
Med takk og kjærlighet til dere alle.
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Kirkevergens hjørne

Nå kommer snart våren
på kirkegårdene.
Da vil det stilles nye krav til kirkegårdsarbeiderne
og til dere som er graveiere. Vi vil gjøre vårt beste
for at vintergraver blir planert og tilsådd så snart
forholdene ligger til rette. Dernest må vi rydde slik
at det blir pent til 17. mai, pinse og konfirmasjon.
Her må graveierne hjelpe til med å fjerne granbar
og gamle kranser.
Gravlykter av ulike slag finnes det mye av. I
begynnelsen ble disse utplassert på merkedager,

og de ble fjernet etter bruk av eierne. Nå er det
ikke uvanlig at de står på gravstedet hele året,
enten med stearinlys eller solcelle. De sistnevnte
er neppe produsert for å brukes på en kirkegård.
Tanken med lystenning er nok at man skal ha en
liten minnestund, ikke at det skal lyse hele året. For
oss som jobber på kirkegården med snørydding og
gressklipping, er det imidlertid viktig at lykter og
annen gravpynt settes inne i plantefeltet, og ikke
utenfor eller på baksiden av gravsteinen. Der kan
det fort bli ødelagt av maskinene våre, selv om vi
er forsiktige!
Blomster og busker skal plantes inne i et lite
plantefelt som kan være like bredt som gravsteinen
og ca. 50 cm ut foran sokkelen. I de lokale vedtektene for kirkegårdene står det at planter og busker
ikke må være høyere enn gravsteinen. Man ser
fort at vi ikke greier å etterleve dette påbudet. Vi
ønsker imidlertid at dere graveiere selv skal skifte
ut busker og planter som blir for høye og ruvende,
eller når de får frostskader eller visner bort. Og det
må heller ikke plantes noe på siden av eller bak
gravsteinen. Da er vi nemlig på naboens grav.
Omramming av plantefeltet. Noen ønsker
at plantefeltet blir markert med en omramming
som øker avstanden fra blomstene til grasbakken
rundt. Her sier vedtektene at det er anledning til å
bruke en delt, tilhugget natursteinkant som flukter
med terrenget omkring. Det er viktig for at vi skal
kunne kjøre gressklipperen oppå denne kanten og
unngå at det blir stående igjen en stripe med uslått
gress. Det er imidlertid ikke tillatt å ramme inn
plantefeltet med en hekk, rullestein, småstein eller
materiale i plast. Dette kan skade både maskiner
og folk som oppholder seg i nærheten. Dersom dere
av ulike grunner ikke ønsker å ha et plantefelt, skal
det være gressbakke på alle sider av gravsteinen.
Avtaler om gravstell. På enkelte graver er det
opprettet stellavtaler. Dette gjelder for det meste
dødsbo hvor det ikke finnes pårørende, eller hvor
de nærmeste bor langt unna. På grunn av fare for
frost vil disse gravene bli beplantet først etter 25.
mai.
Gerhard Winge,
kirkeverge i Ås

Søker kommunen
om ekstrabevilgning til kirkestrøm
Har du glemt gjen noe av dette i Ås kirke?
Kontakt Ås kirkekontor.
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Det har vært en lang og kald vinter. Fellesrådet
ser seg derfor nødt til å søke Ås kommune om en
ekstrabevilgning på kr 85.000 for å dekke strømregninga for 2011.
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Er du kjent i Ås?
Årets første Menighetsblad ble lest av bare 3 personer. Alle sendte rett svar på bildet. Nå kan det
tenkes at noen andre hadde bladd gjennom, men
uten å klare å finne ut hvor Turid Takeid hadde gjort
en stopp. For dem som ikke ferdes i de traktene til
daglig, burde alle ha kommet på at når verandasprettene er utforma som årer, ville oppgaven være
ganske lett. Vinneren denne gangen ble Esther Bue.
Hun bor på Rustad-feltet og kom til Ås fra Vestfold
i 1972 sammen med sin mann. Hun har vært og er

en ivrig tur-orienterer og kjenner de fleste kroker
og avkroker i kommunen. At Årungen Rostadion
er en avkrok, vil nok mange protestere på, men bildet er nå derfra. Esther forteller videre at hun leser
Menighetsbladet fra ”perm til perm” og er en aktiv
og trofast kjøkken-medhjelper på Åpent Hus.
Hun beordret Menighetsbladets utsendte til
nytt og ukjent sted i Ås, men hvor? Send e-post
til as.menblad@online.no. Ære og berømmelse i
neste nummer av Menighetsbladet til den heldige
vinner.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Follo kammerorkester konsert 10. april:
et lystig møte med Mozart og Haydn
Søndag 10. april kl. 19.30 gir Follo kammerorkester
en lys og munter konsert i Ås arbeidskirke. For
anledningen er orkestret utvidet med en gruppe
blåsere. Konserten åpner med den sprudlende
Haffner-serenaden av Mozart, bestilt til et bryllup i
Salzburg i 1776. Den består av ikke mindre enn åtte
satser av høyst vekslende karakter, og tre av dem
har et utfordrende parti for solofiolin som spilles av
orkestrets konsertmester Nils Thore Røsth.
Dette stykket fyller hele første avdeling. Etter
pausen følger Mozarts gode venn Joseph Haydn
opp den muntre tonen med sin symfoni nr. 92 (!),
som har fått tilnavnet Oxfordsymfonien. Den ble
nemlig uroppført i denne byen i forbindelse med at
komponisten ble utnevnt til æresdoktor ved universitetet der i 1791. Symfonien vakte stor begeistring,
og det gjør den fortsatt, 220 år senere.
Tor Brevik

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har
følgjande møte i vår på Ås menighetshus:
• Søndag 10. april: Møte kl. 19. Talar: Tor
Pederstad
• Palmesøndag 17. april: Møte kl. 19. Talar: Sverre
Øvstedal
• 2. påskedag 25. april: Møte kl. 19. Samtalemøte
• Søndag 1. mai: Misjon og mat kl. 17.
• Søndag 8. mai: Møte kl. 19. Talar: Kristian
Olimb
• Søndag 22. mai: Møte kl. 19. Talar: Aud Hoås
• Søndag 29. mai: Møte kl. 19. Talar: Knut
Andresen
Trygve Gjedrem
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Søndagsskolen i Ås
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!

Utflukt til Rustadjordet 6. mars
Før skiføret forsvant, var søndagsskolen på utflukt
til Rustadjordet. 14 barn og nesten like mange
foreldre starta på ski fra Arbeidskirka og fant både
akebakke og bålplass på jordet. Store og små sto
på ski og akte, og noen gikk utrettelig opp bakken
og rente ned igjen. Det ble også akekonkurranse,
pølsegrilling og tekstfortelling om Jesus som gikk
på vannet.
Med hilsen Søndagsskolen
v/ Øygunn Østhagen

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 40.
Program våren 2011
• Søndag 10. april – Jesus lider og dør
• Søndag 1. mai – Jesu oppstandelse
• Søndag 15. mai – Misjonsbefalingen
• Søndag 29. mai: Grilling på Torkildstranda.
OBS: kl. 16.00

Menighetsbladet
med litt overskot i 2010
Menighetsbladet gjekk med eit driftsmessig overskot på kr 18.149 i 2010. Dette er eit betre resultat
enn i 2009, då bladet gjekk med underskot. Dei
største inntektskjeldene er gåver frå lesarane
(kr 69.709 frå ca. 440 bidragsytarar) og annonseinntekter (kr 40.925). Fellesrådet i Ås har godkjent
rekneskapen, og retta samstundes stor takk til alle
frivillige medarbeidarar som har gjort det gode
resultatet mogleg!
Redaksjonen
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Gjenbruksbutikken i Ås – Forvaltning og fordeling

Butikken ligger i Moerveien 10, vis-à-vis jernbanestasjonen, og har vært i drift siden mai 2009. Den
er en av 21 butikker som drives av Norsk Luthersk
Misjonssamband rundt om i Norge. 35–40 medarbeidere, de fleste pensjonister fra Ås, Ski, Vestby,
Spydeberg og Enebakk, deler på arbeidet. Blant
medarbeiderne finnes også noen innvandrere. De
gjør en meget god innsats. Vårt inntrykk er at de
trives sammen med oss. Arbeidet gir dem også
anledning til å praktisere norsk. Staben er inndelt i
grupper som i prinsippet har ansvar for en dag hver
per uke. Innsatsen er frivillig og ulønnet, uten noen
annen form for godtgjørelse.
Vår tid er opptatt av god forvaltning og ressursutnyttelse. Søppelmengden må reduseres, og verdier
og miljø må tas bedre vare på. Gjenbruksbutikker
er viktige foretak i denne forbindelse. Vi tar imot
varer med stor nytte- og bruksverdi, og formidler
dem videre til nye eiere. Samtidig gir dette betydelige midler til hjelpearbeid og prosjekter hvor behovene er store, i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Gjenbruksbutikken i Ås bidrar for eksempel med midler
til opprettelse av et stort vannanlegg i Kenya. Netto
overskudd for 2010 er ennå ikke helt klart, men det
dreier seg om godt over 1 mill. kroner.
Takk til alle som bidrar med salgsvarer til butikken. Vi er helt avhengig av rikelig tilgang på gratis
varer fra gavmilde mennesker. Hittil har vi opplevd
at tilgangen på varer har vært upåklagelig god. Og
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det håper vi fortsetter. Har du salgsvarer/ting du
kan avse, så ta kontakt med oss på tlf. 6497 8050 i
butikkens åpningstider: Tirsdag til fredag kl. 11–17.
Lørdag kl. 11–15. Vi disponerer bil og kan hente og
bringe varer etter avtale.
Vi opplever god respons på butikkens eksistens, og er takknemlige for alle som avlegger oss et besøk. Takk til alle gode kunder.
Vi ønsker nye kunder velkommen.
Ta gjerne en tur innom og få en kaffekopp i den
lune kroken vår. Som ”ansatte” opplever vi å gjøre
en meningsfylt innsats og er glade for alle oppmuntrende tilbakemeldinger vi får fra våre kunder.
Thor Pederstad,
foto: Lise Modum Hansen

Loppemarked i Ås
26.–27. august

Loppemarked
i Ås arbeidskirke
Drottveien 41, ved Rustad skole

Fredag 27. august kl. 15–19
Lørdag 28. august kl. 10–15
• Godt utvalg av klær, sko, møbler, bøker, kunst,

Ås arbeidskirkes tradisjonelle loppemarked vil i år
finne sted fredag 26. og lørdag 27. august. Komitéen
er i full gang med å samle inn lopper fra alle som
ikke selv har muligheter til å oppbevare disse frem
til august. Ta kontakt med innsamlingsleder Olav
Aardalsbakke, på e-post: oaardals@online.no eller
tlf. 905 18 577.
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Menighetsbladets grønne spalte
Ås menighet = Grønn menighet!
Menighetsbladet fortalte i sist nummer at vi i Ås
menighetsråd har gått inn for å bli Grønn menighet.
Kirken har allerede i flere år utfordret menighetene
til å tenke og handle mer ”grønt”. Vi har fått en lang
liste med ulike tiltak, hvor vi skal plukke ut minst
25 punkt som vi lokalt vil satse på. Menighetsrådet ønsker dette, men vi vil jo ikke oppnå noen
resultater om ikke dere er med på å ta et tak. Et av
punktene lyder slik:
Vi vil oppfordre menigheten til å gå eller sykle
til/fra kirken.
Selv hadde jeg dette som nyttårsforsett i 2010,
og gjentok det i 2011. Nå går utfordringen til alle
dere som bor maksimum 30 minutters gangavstand
fra kirken, og som ikke av helsemessige årsaker
trenger transport! Tenk dere for et flott signal vi
vil sende ut i Ås: en full kirke, og få biler på parkeringsplassen!
Astri Tønnessen Berg

Gudstjenestelista fortsatt fra siste side:
4. s. e. påske, 22. mai, Joh 16,5-15
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Pilegrimsvandring
til Ås kirke.
Ås kirke ca. kl. 12.00: Enkel nattverdgudstjeneste. G. Børresen. J. Grolid. Ofr: KRIK
i Ås.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A.
Bakke. H. Wang. Ofr: Norsk Misjon i Øst.
5. s. e. påske, 29. mai, Ef 3,14-21
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.
E. Bjerkreim-Bentzen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. S. Holmsen.
A.C. Grolid. Ofr: NMS-prosjekt Ifanadiana.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiemesse. K.H.K.
Moe. Ø. Pihl. Ofr: Kirkemusikalsk arbeid.

Kristi Himmelfartsdag, 2. juni, Luk 24,46-53
Ås kirke kl. 11.00: Konfirmasjon.
Ås kirke kl. 13.00: Konfirmasjon.
Lørdag 4. juni
Ås kirke kl. 13.00: Konfirmasjon.
6. s. e. påske, 5. juni, Joh 15,26-16
Ås kirke kl. 13.00: Konfirmasjon.
Kroer kirke kl. 11.00: Konfirmasjon.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.
Vi minner også om:
2. pinsedag 13. juni
Oscarsborg festning kl. 12: Felles pinsefeiring
med menighetene i Follo. Tore Tommasen
m.m.fl.
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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

DYREPENSJONATER
Follo Kattepensjonat
64 94 63 77
Kongeveien 124
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
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.

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

BLOMSTER OG DEKORASJONER
Ås Blomster
Moerveien 6

64 94 12 36
BYGGEVARE

INTERIØR

MAXBO Ås
Brekkeveien 19, tlf. 64 97 47 80, faks 64 97 47 81
Trelast, byggevarer, dører, vinduer,
garderobe/kjøkken, maling.
DAGLIGVARER
Coop-PRIX-Ås
Idrettsveien 1
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Ås Glassmesterforretning A/S
Gamleveien 1
64 94 04 10
Bygg - Bil - Blyglass - Speil - Persienner og Markiser

64 94 28 18

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
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JORDMOR
Annett Michelsen
Haugerudveien 4
Privatpraktiserende jordmor

64 94 33 13
mob. 911 35 380

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

KLÆR
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

64 94 09 51
UTLEIE

Kroer Samfunnshus
Utleie til alle anledninger

950 09 825

Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfirmasjon,
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt: Bjørg
Christensen, bjorg.christensen26@gmail.com
tlf. 64 94 68 07, mobil
920 20 576

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

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.

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

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
Kristine Børretzen Fjørtoft
Signe Gillebo Gjertsen
Oda Synnøve Grimshave Gullerud
Liam Husborn
Matteus Lindquist
Gustav Bendik Rugaas Skaland
Embla Spro
Thomas Christoffer Tomic Vebø
Angelika Begi Yousef
Rebekka Fahmidatter Yousef
Sunniva Fahmi Yousef

Døpte
Erik Belgum Andresen
Liam Tobias Langohr
Andrea Pedersen Møller
Alfred Schnell Rustad
Karoline Skjønneberg-Dahlen
Vedran Sandbekk Syvertsen, døpt
i Kolbotn kirke
Daniel Oscar Torgersen

Døpte
Emrian Brenna-Hansen, døpt i
Rønvik kirke

Døde
Einar Ørnulf Fredriksen
John Asbjørn Gulbrandsen
Bjørn Sverre Martinsen
Finn Helge Nypan
Esther Emilie Nærum
Helga Gudrun Elisabeth RollHansen
Gerd Selmer
Geirtrud Ingeborg Skipenes, bisatt
fra Moer sykehjems kapell
Elfrida Helene Wetterlin
John Harry Arnly Wiger

Døde
Marit Kristine Aas
Bjørn Steinar Skoglund
Helene Elisabeth Øien

Døde
Jan Lie

Viet
Anita Berg og Tom-Stian Rosseid
 
   
     

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

1540 Vestby

Hele døgnet

www.gsb.no

Norskeid familiebyrå for hele Follo

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

Kjøp vårblomstene på
GARTNERIUTSALGET

Melby Gård og
gartneri
Du finner oss på fylkesveien
mellom Nygård og Wassum.
Utsalg også på Vinterbrosenteret
Salget starter over påske

Tlf.: 64 94 63 20 / 90 16 75 25
Moerveien 7, 1430 Ås
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Tlf 64 94 42 00 www.galleriet-frisor.no

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: Anna Berit Føyen. Tlf. 456 18 025.
E-post: anna.berit.foyen@as.kommune.no
Kirkevergen i Ås: Tlf. 64 96 23 30.
Sekretær: Toril Strand Klemp.
E-post: toril.klemp@as.kommune.no
Prestene:
Fungerende prost, Sven Holmsen. Tlf. 46 41 77 44.
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
Stud.prest/prostiprest, Elise Bjerkreim-Bentzen,
permisjon. E-post:
elise.bjerkreim-bentzen@as.kommune.no
Tlf. 926 70 755.
Fellesrådet for Kroer, Nordby og Ås:
Leder: Christofer Solbakken, Hareåsen 12 D,
1407 Vinterbro. Tlf. 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.
Tlf. 64 96 26 73.
E-post: knut.helge.moe@as.kommune.no
Organist: Hilde Veidahl Wang. Tlf. 99 69 40 12.
E-post: hiwang@online.no
Menighetspedagog: Hanne Tegnér. Tlf. 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. Tlf. 996 46 735.
Sekretær for menighetsrådet: Bjørn J. Rødsand.
Tlf. 900 79 594. E-post: b.rodsand@online.no
Kirketjenerkontakt: Herlof J. Brendskag. Tlf.
958 12 521. E-post: herlof.brendskag@gmail.com
Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2. Utleie:
Bjørg Christensen. Tlf. 920 20 576.
E-post: bjorg.christensen26@gmail.com
Nordby kirke, Nordbyfaret 1, 1407 Vinterbro.
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VELKOMMEN TIL KIRKEN
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.
Palmesøndag, 17. april, Joh 12,1-13
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Familiemesse.
E. Bjerkreim-Bentzen. L. Kittelsen. J.
Grolid. 7-årskurset. Ofr: Trosopplæring.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. Sven
Holmsen. H. Wang. Ofr: Stiftelsen Nordby
Menighetssenter.
Skjærtorsdag, 21. april, Luk 22,14-20
Nordby kirke kl. 11.00: Fellesgudstj. Nattv.
S.A. Bakke. J. Grolid. Fløyte, sang, orgel.
Ofr: Menighetens barne- og ungdomsarbeid.
Langfredag, 22. april, Luk 22,39-23,46
Ås kirke kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste.
Fellesgudstjeneste. S.A. Bakke, J. Grolid.
Framføring av Joseph Haydns: ”Jesu syv ord
på korset”. m. Concerto Moderno, omtale s. 4.
Påskenatt, lørdag 23. april, Mark 16,1-8
Ås kirke kl. 23.00: Påskenattsmesse
E. Bjerkreim-Bentzen, J. Grolid, se s. 4.
Påskedag, 24. april, Matt 28,1-8
Ås kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. G.
Børresen. J. Grolid. Ofr: Sjømannsmisjonen.
Nordby kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste.
Sven Holmsen. H. Wang. Ofr: Det Norske
Bibelselskap.
Andre påskedag, 25. april, Luk 24,13-35
Moer sykehjem kl. 11.00: Påskegudstjeneste.
S.A. Bakke, J. Grolid. Kirkekaffe.
Kroer kirke kl. 18.00: ”Syng påske.” G.
Børresen, A.C. Grolid, Kroer AdHoc-kor,
musikere og solister. Ofr: Egen menighet.
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Torsdag 28. april
Ås kirke kl.19.30: Kveldsmesse. E. BjerkreimBentzen. Ås Kirkekor. J. Grolid.
1. s. e. påske, 1. mai, Joh 20,19-31
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.
E. Bjerkreim-Bentzen. Ø. Pihl. Ås Korforening Ofr: Speideraksjonen 2011.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.
S.A. Bakke. U. Bergroth-Plur. Ofr: De fire
diakoniinstitusjoner.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen. H. Wang. Ofr: Menighetens arbeid.
Onsdag 4. mai
Ås arbeidskirke kl. 11.30: Nattverdgudstjeneste. Åpent Hus. S.A. Bakke. J. Grolid.
2. s. e. påske, 8. mai, Joh 10,11-16
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Samtalegudstjeneste m. konfirmantene. G. Børresen. L.
Kittelsen. J. Grolid. Ofr: Ungdomsarbeidet.
Ås arbeidskirke kl. 18.00: Konsert med Soul
Children. Kafé etter konserten.
Nordby kirke kl. 11.00: Samtalegudstjeneste
m. konfirmantene. K.H.K. Moe. S.A.
Bakke.
H. Wang. Ofr: Ungdomspreststillingen.
3. s. e. påske, 15. mai, Joh 16,16-22
Ås kirke kl. 11.00: ”Misa Campesina” – latinamerikansk messe, Dåp. Sven Holmsen.
J. Grolid. Ås Kirkekor. Ofr: Det kirkekulturelle arbeidet.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. Vikar.
H. Wang. Ofr: Kirkemusikalsk arbeid.
17. mai, Luk 1,50-53
Kroer kirke kl. ca. 09.45: Familiegudstjeneste.
E. Bjerkreim-Bentzen. A.C. Grolid. Ofr:
Egen menighet.
Nordby skole ca. kl. 11.00: Andakt.
K.H.K. Moe. H. Wang.
Gudstjenestelista fortsetter på s. 19.
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