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Prestens hjørne

Om forsiden: 
Kroer kirke i kveldsol om våren, 30. mars 2014. (Bildet er satt sammen av 2 opptak). Foto: E. Fløistad.

Vi har nå kommet inn i årets første lilla 
tid, den første ventetiden i 2014. Vi er i 
fastetiden. 

Før Jesus begynte sitt virke, var han på en 
ensom vandring i ørkenen. Hit ble han ledet 
av Ånden, her verken spiste eller drakk han 
i 40 dager. Ensomt er kanskje feil å si, for 
han møtte noen: Djevelen viste seg for ham 
og fristet ham. Tre ganger skjedde dette, og 
alle tre ganger ble djevelen avvist.

Fastetiden er en påminnelse om disse 40 
dagene i ørkenen. Om dagene da Jesus rettet 
oppmerksomheten på noe helt spesielt. 

Han rettet tankene vekk fra seg selv og 
mot Gud og menneskene. Hans mål var å 
løfte menneskene, uansett hvem de var eller 
hva de hadde gjort. Disse møtene ble svært 
overraskende for mange. Reaksjoner kom 
når han løftet frem den upopulære Sak-
keus, eller den samaritanske kvinnen ved 
brønnen. Reaksjoner kom når han gjorde 
ting ingen andre mennesker kunne klare, 
slik som da han helbredet syke eller vekket 
døde til live igjen. Jesu mål var annerledes 
enn det mange så for seg. 

Jesus gav mye for så å vinne alt. Under 
fastetiden forberedte han seg på det store 
som skjer i påsken. Tiden fylt med lidelse og 
en smertefull død. Tiden hvor livet seirer, 
og Jesus står opp fra de døde. En handling 
gjort for at mennesket skulle vinne evig liv.

Fastetiden er en påminnelsestid, og sam-
tidig en forberedelsestid. Den skal hjelpe 
oss med å få fokus på nettopp påsketiden, 
og den forbereder oss både på det smerte-
fulle men også det fantastiske – at livet 
vant! 

God faste og god påske! 
Knut Helge Kråkenes Moe,

ungdomsprest i Nordby

Ivar Skippervold på Oscarsborg 2. pinsedag
Nordre og Søndre Follo prosti ønskjer alle 
velkomen til pinsefeiring på Oscarsborg 
festning 2. pinsedag, 9. juni kl. 12. Dette 
blir ein glad og minnerik dag for små og 
store. Ivar Skippervold er det store trekk-
plasteret under årets pinsefeiring. Vi kjen-
ner han som musikar, artist, komponist og 
barnebokforfattar. Men han er også prest, 

i Iveland. Med seg får han eit barnekor frå 
Follo, Ås-kantor Jostein Grolid som musi-
kalsk ansvarleg, og fl eire musikarar og 
songarar. Prostane Sven Holmsen og Hege 
E. Fagermoen leiar gudstenesta, og prestar 
frå begge prostia medverkar. Så sjå etter 
meir informasjon på www.as.kirken.no og 
i lokalavisene når tida nærmar seg.

Arve Skutlaberg
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Kirkevergens hjørne

Innvendig oppussing Ås kirke 
Nå er det spennende å følge oppussingsar-
beidet i Ås kirke. Kirkerommet er ryddet 
for benker, varmeovner og lysekroner. 
Gulvet er slipt og skal lakkes. Stillaser er 
på plass for å komme til i alle kriker og 
kroker med børste og malerkost på gal-
leriet og i koret. Og snart skal det mange 
lifter inn slik at malerne får tilgang til 
hele himlingen.  Noen nye utfordringer 
dukker alltid opp i slike prosjekter, men 
framdriftsplanen følges. Dette blir fl ott!

Sommerstell på gravene
Vi minner om at det fortsatt er mulig å 
bestille stell av gravstedet sommeren 2014. 
Årlig pris for blomster, vanning og luk-
ing er kr 1250. Dersom du vil plante selv, 
koster det kr 625 for vanning og luking. 
Kontakt kirkekontoret innen 15. mai der-
som du ønsker å bestille sommerstell for 
denne sommeren. Ta en telefon, eller send 
en e-post til heidi.sire@as.kommune.no. 

Ny revisor til menighetsbladet
Nils Standal har meddelt oss at han nå  vil 
avslutte sitt mangeårige verv som revi-
sor for menighetsbladet. Vi takker han for 
god og trofast innsats. Og da er posten klar 
for en ny person. Har du lyst til å ivareta 
oppgaven med å revidere et lite, men viktig 
regnskap? Vi er sikre på at noen vil kjenne 
kallet!

Astrid Holmsen Krogh,
kirkeverge i Ås
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Årsmøte i Ås Ten Sing
Onsdag den 29. januar var det duket for 
årsmøte i Ås Ten Sing. Hvert år har vi et 
møte der alle medlemmene får se hvordan 
alt fungerer i Ten Sing, med regnskap, bud-
sjett, hvordan styret jobber, hvordan året 
har vært, og planene framover. I år var vi 
fulltallige. Alle medlemmene møtte opp og 
deltok aktivt i møtet. Som vanlig ble møtet 
avsluttet med valg av styre. Styret fi kk ett 
nytt medlem. De andre ble gjenvalgt. Dette 
er et tegn på at det er givende å være med 
på styrearbeidet. Tradisjonen tro ble det 
servert pizza, noe som er en viktig del av 
årsmøtet!

Elise Bekken Aschim 

Ås Ten Sing-konsert 27. april
Velkommen til stor konsert med Ås Ten Sing 
søndag 27. april kl. 18 i Ås arbeidskirke. 
Den har tittelen «Can t́ buy me love». Vi 
har satt sammen et variert program med 
kor og band, media, drama og dans. Våre 

unge gruppeledere (15 – 17 år) har i fl ere 
måneder jobbet på spreng med å fi npusse 
opptredenen. Nå begynner det å ligne på 
et bra show med alvor, humor og glede. 
Velkommen!

Ås Ten Sing

Nattvolleyball-cup
Natt til 1. februar samlet det seg i underkant 
av to hundre ungdommer i KFUK-KFUM-
hallen på Ekeberg. Ås ble representert av 
litt over tjue ivrige og glade ungdommer. 
Det var duket for den årlige nattvolleyball-
cupen, arrangert av Oslo og Akershus krets 
av KFUK-KFUM.

Natten var fylt med spennende og inspi-
rerende show om blant annet CFC (Com-
munication For Change) og Stop Poverty. 
Senere hadde vi en kjempebra og fengende 
fellesdans, og de store smilene våre ble om 
mulig enda større. Da kampene begynte 
kl. 23.30 var energien på topp! Både Ås 
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Klubb og Ås Ten Sing vant noen kamper 
og kvalifi serte seg videre til neste runde. 
Da røk Ås Klubb ut, mens laget til Ås Ten 
Sing spilte seg videre og endte til slutt på 
en strålende 3. plass. Alle spilte kjempebra, 
tatt i betraktning at vi tapte det meste i fjor. 

«Alle har ikke like mye erfaring med 
volleyball, men alle har det moro mens de 
spiller, selv om alt kanskje ikke klaffer helt. 
Det viktigste er å ha det gøy!» 

Hele klubbstyret, og bortimot hele Ten 
Sing, var med på cupen. Oppmøtet var 
knallbra! Så moro at vi kan gjøre noe sånt 
sammen!

Det meste av ventetiden mellom kamp-
ene ble brukt på heiing, hopping, dansing 
og høy sang. Aldri et stillestående øyeblikk. 
Kl. 02.30 var det klart for andakt. «Elsk din 
neste som deg selv». Den linjen kan for-
andre verden, hvis alle elsket sin neste og 
ønsket han/henne alt godt. Dette er noe vi 
ikke må glemme. Og et annet poeng: Elsk 

din neste som deg selv. Det var virkelig en 
skikkelig bra andakt!

Et av høydepunktene ved nattvolleyball-
cupen er at alle enheter kler seg ut. Vi fra Ås 
hadde temaet «morgenmonstere». Vi vant 
dessverre ikke premie for beste kostyme. 
Det var det noen sjørøvere som gjorde, men 
vi vant beste heiarop! Ropet gikk sånn her: 
Folk reiser seg sånn halvveis opp, strekker 
seg, eller bare ser trøtte ut og sier «Ås» i 
en søvnig tone. Haha! Vi kom på heiaropet 
2 sekunder før vi skulle fremføre det, men 
hysj hysj, ikke fortell det til noen.

Vi koste oss virkelig, og det er godt å 
kjenne at du tilhører et kristent fellesskap 
med andre ungdommer fra Oslo og Akers-
hus. Vi kan møtes, kose og hygge oss, og 
ha det gøy i møte med Kristus. Musikk, 
volleyball og moro en hel natt sammen med 
helt fantastiske mennesker blir minner for 
livet!

Aina Bjørnereim,
Ås Ten Sing
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Det skjer i Ås

Påsken i ord og toner
Skjærtorsdag og Langfredag er det felles-
gudstjenester i henholdsvis Nordby kirke 
og Ås arbeidskirke, begge dager kl. 11. 
Fioli nist Øystein Torp deltar med et pro-
gram der han spiller musikk av Johann 
Sebastian Bach (solosonate, fi olinkonsert) 
og  Camille Saint-Saens (Svanen) av Chris-
toph Willibald Gluck. Elise Bekken Aschim 
og Kristine Bekken Aschim er sangsolister, 
og vi synger påskesalmer sammen. Sokne-
prest Georg Børresen er liturg under guds-
tjenestene og kantor Hilde Veidahl Wang 
organist.

Øystein Torp er født i Norge, oppvokst i 
Hong Kong og musikkutdannet i Chicago i 
USA. I 2010 fl yttet han hjem og jobber nå 
freelance som fi olinist.

Hilde Veidahl Wang,
kantor i Nordby

Sjømannskirken 150 år!
I 1864 ble sjømannsmisjonen grunnlagt 
etter initiativ fra cand. theol. Johan Cordt 
Harmens Storjohann. Han ble senere en 
myndig sogneprest i Ås. I år har Sjø-
mannskirken 150-årsjubileum. Denne 
begivenheten må selvfølgelig feires i Ås 
også. Vi inviterer til jubileumsmøte i Peise-
stua i Ås arbeidskirke mandag 7. april kl. 
19.30.

 Bevertning: Vafl er, så klart, og hjemme-
bakte boller. Asbjørn Haugen Ottestad har 
lang fartstid som sjømannsprest og holder 
kveldens festforedrag. Vi ønsker alle vel-
kommen denne kvelden.

Arrangør: Ås Misjonsforum 

Salmekveld med Brorson
Tirsdag 3. juni kl. 20 inviterer jeg til salme-
kveld i Ås arbeidskirke. Denne dagen er det 
250 år siden salmedikteren Hans Adolph 
Brorson døde. Det er en fi n anledning til å 
hente frem noen av Brorsons salmer som 
holder på å gå i glemmeboken. 

Arrangementet er under planleging, men 
det skal i hvert fall bli anledning til å synge 
en del salmer og lære noen nye melodier. 
Jeg vil også bruke plateinnspillinger for å 
vise andre mulige Brorson-tolkninger. For 
eksempel: Hvilke melodier gir best liv til 
tekstene? Går det an å synge Brorson uten 
de norske religiøse folketonene? Hva gjør 
danskene?

Som dere skjønner – dette er ikke et 
arrangement for pyser, men for dem som 
tåler gammelmodig språkdrakt, barokk 
diktekunst, pietistisk teologi og sterk him-
mellengsel. Vel møtt!

Håkon Andersen 
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Velkommen til 17. maifest 
i Ås arbeidskirke, 

17. mai kl. 18 – 21

Gladfest på nasjonaldagen 
med allsidig program:

Appell for dagen 
Musikalske innslag  

Sang, leiker og kanskje en liten 
overraskelse

Rømmegrøt og spekemat
Is med bær, kaffe og te

Innvandrere, nyinnfl yttede og 
asylsøkere inviteres spesielt. 

 Gratis inngang

Arrangører: Ås menighet, Bjørnebekk 
Asylmottak, Ås internasjonale kvinnegruppe, 

Ås Kvinne- og Familielag.

Sommerkonsert 18. mai
Velkommen til sommerkonsert i Ås 
arbeidskirke søndag 18. mai 2014. Det blir 
et meget variert program, med følgende kor 
som deltar:

Ås Seniorkor, Pekosa (Ski pensjonistkor), 
Cantarelle, Cantemus og Ski Mannskor.

Dirigenter er Ann Sæthre og Ragnhild 
Briseid.

Ås Seniorkor v/Kirsten Molteberg

Vårdugnad 
i Arbeidskirka 10.05.
Bli med på vårdugnad i  Ås arbeidskirke 
lørdag 10. mai kl. 10-14! Som vanlig er det 
mange viktige gjøremål, både innvendig og 
utvendig. Sett av dagen for en felles innsats.

Styret i Stiftelsen 

Hans Adolph Brorson (1694-1764) var 
presteson frå Randerup på sørvest-
kysten av Jylland. Som faren og to av 
brørne studerte han teologi, men også 
mykje anna – naturfag, fi losofi , fi lologi 
og historie. Utan eksamen enda han opp 
som huslærar. Pietismen redda han til 
slutt, og salmediktinga. Brorson fekk 
både embete, bispekappe og ry som 
Danmarks største salmediktar, midt 
i mellom Kingo og Grundtvig. I åra 
1732–35 gav han ut 12 salmehefte, og 
samla heile 80 eigne og 194 omsette 
salmar i Troens Rare Klenodie (1739). 
Ei ny samling med 70 salmar vart gje-
ven ut posthumt (Svanesang, frå 1765). 

Den nye salmeboka vår inneheld 
18 Brorson-salmar og 8 som han har 
omsett. 
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Loppemarked siste helg i august

Sissel Brandtzæg overtar etter 
Benedicte Aschjem
Nå er det slik at ledervervet som Benedicte 
Aschjem har hatt i mange år nå, overtas av 
Sissel Brandtzæg. Benedicte kan fortelle 
om strevsomme, men svært givende år; en 
oppgave i og for menigheten som hun ikke 
ville ha vært for uten. 

– I komiteen har vi mer og mer tenkt og 
sett at Loppemarkedet er et menighetsbyg-
gende arbeid, et lavterskel-tilbud for nye 
som kan tenke seg en menighetstilknyt-
ning. Alle jobber sammen mot et felles mål, 
og så skaffer vi selvsagt penger til kassa. 
Det er både kirka og menigheten avhengig av.

Det sies at det alltid står en kvinne bak. 
Når det dreier seg om Loppemarkedet i 
Arbeidskirken, går det kanskje an å snu 
dette utsagnet helt rundt?

– Det er nok riktig, sier Benedicte. 
Gunder har stått bak i alle år. Det ser og 
skjønner alle de trofaste og engasjerte med-

arbeiderne som trår til, år etter år. Han har 
hatt ansvar for rigging, transport og ikke 
mist for å organisere ryddesøndagen. Vi 
har vært sammen om dette helt siden Ten 
Sing-tida.

Nå er det Sissel Brandtzæg som skal sitte 
i Loppemarkedets førersete. Hun er ikke 
Ås-borger av fødsel og oppvekst, men har 
hatt fast tilhold her i kommunen og i menig-
heten siden 1988. Hjemplassen hennes er 
Haugesund, utdannelsen fra Bergen og 
fartstid som lærer både på ungdomsskolen, 
på Åsgård og nå på Brønnerud . I Hauge-
sund var hun en engasjert KFUM/ KFUKer 
og har tatt aktivt del i menighetens barnear-
beid her i Ås.

Sissel ble spurt i fjor om å overta leder-
vervet for 2014 med en innkjøringsfase på 
vel ett år. Hun forteller at tidligere hadde 
hun ikke særlig sans for lopper og loppe-
marked, men på Brønnerud har miljøaspek-
tet blitt trukket aktivt inn i undervisningen 
gjennom et eget høstmarked, en økologisk 
grønnsakhage og et solidaritetsprosjekt i 
Zimbabwe. Og så er jo Ås en ‘Grønn menig-
het’, og der har Sissel også funnet sin plass.

- Kan vi vente oss en loppemarkeds-
revolusjon nå?

- Det blir det ikke. Loppemarkedet har 
en svært god struktur og arbeidsform som 
det vil være viktig å føre videre. Ordningen 
med vide fullmakter til avdelingslederne 
fungerer veldig bra. Så er det jo mange 
frivillige i tillegg. Et hovedmål med Lop-
pemarkedet er jo å skaffe midler til drift 
av Arbeidskirken og til menighetsarbeidet 
ellers, men i tillegg er det sosiale og det 
menighetsbyggende elementet viktig. Det 
at medarbeidere stiller opp år etter år, og at 
kjøpere, ikke bare fra Ås, møter opp igjen 

Bokavdeling er det på Loppemarkedet i Arbeids-
kirken, men mye, mye mer sier Bendicte Aschjem 
(tv). Hun overlater nå lederansvaret til Sissel 
Brandtzæg, men noe nytt og revolusjonerende 
opplegg blir det ikke.
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Ås menighets loppemarked kan feire 
40-årsjubileum i år
Årets loppemarked holdes i 
Arbeidskirken 29. – 31. august. Det 
betyr at det kan feires 40-årsjubileum. 
I 1974 ble det første loppemarkedet 
arrangert der målsettingen var å skaffe 
penger til TenSings Europa-turné. Etter 
det var det Ås menighet som overtok, 
og da ble det raskt bestemt at midlene 
skulle gå til Arbeidskirken som var 
under plan legging. De første årene var 
markedet på Rådhusplassen. Sortering 
av lopper foregikk i en kjeller på Åsgård 
skole. I 2006 ble det bestemt å fl ytte til 
Arbeidskirken. Det var stor usikkerhet 
rundt den beslutningen. Rådhusplassen 
lå jo veldig sentralt. Ville folk komme 
dit, både som ‘givere’ og kjøpere? 
Resultatet kjenner vi. Loppemarkedet i 
Arbeidskirken ble en innertier – og er 
det fortsatt. 

og igjen, er et tydelig bevis på at august-
loppemarkedet i Arbeidskirken framstår 
med orden og stil; og ikke minst er det 
nyttig, for ingen kjøper vel med seg noe 
hjem som de ikke har bruk for?

- En nyhet vil vi prøve å få til, og det er 
en ‘Retro’-avdeling. Tanken er å plukke 
ut lopper fra bestemte tidsepoker og plas-
sere disse inn på tidsskalaen der de hørte 
hjemme. Kanskje kan din mors eller beste-
mors brudekjole fra 1950-tallet komme til 
både nytte, heder og verdighet?

Den nye lederen for loppemarkedet 
virker opplagt og entusiastisk med tanke på 
de utfordringene hun har fått. Energisk er 
hun også. Når hun får spørsmålet om hun 
oppfatter seg som en leder med stor L eller 
liten l, kommer svaret raskt, men også litt 
beskjedent:

- Jeg er effektiv, liker å organisere og tror 
jeg har egenskaper som kan inspirere andre. 
På den annen side er jeg nok i raskeste laget 
av og til, og da  kan det gå fort i svingene – 
med det resultat at ikke alle henger med på 
lasset under hele kjøreturen.

Menighetsbladet og hele Ås menighet 
ønsker Sissel lykke til med nye oppgaver. 
En hjertelig takk må Benedicte og Gunder 
få for fantastisk innsats gjennom mange år. 
Om noen tror at vi ikke får se dem mer i 
loppemarked-sammenheng, tar de fullsten-
dig feil. Vi vil fi nne dem der, begge to, siste 
helga i august, den 29. og 30. 

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
.

På dette bildet kan alle se at det står en mann bak. 
-‘Loppis er gøy’ sier Benedicte og Gunder. Vi er 
superglade i ‘loppis’, har farta mye rundt på andre 
loppemarkeder, kjøper ting, tar med oss gode ideer 
og fi nner ut om de passer hos oss i Ås.
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Det skjer i Kroer menighet

Ny kirketjener/klokker 

Kroer har fått ny kirketjener/klokker! 
Helge Karl Nyhamn ble født i Bergen for 
38 år siden. Der vokste han opp i Breistein 
i Åsane, men fl yttet senere til Kristiansund 
hvor han gikk på videregående skole. Den 
første betalte jobben han hadde, var på en 
gård og gikk ut på å legge silo. Det var ikke 
et arbeid for pyser. 

Helge Karl vokste opp i en god tradisjon 
med kirke, bedehus og mye frivillig innsats. 
I en periode var han Barne- og ungdoms-
sekretær i Det Norske Misjonsselskap på 
Møre. Han har studert og undervist i realfag 
og data, og har «Arkitekt-ingeniør»-utdan-
nelse fra Budapest. Nå bor han i Skogveien 
i Ås og studerer til Landskapsingeniør ved 
NMBU. 

Han er gift med Promila. Hun kommer 
fra en kristen familie i India. Faren hennes 
var landsbypastor, og selv drev hun i en 
periode søndagsskolen. Hun hadde også 
ansvar for å holde kirken der ren og ryddig, 
og for at de tekniske anleggene var klare til 
bruk. Det er også en datter i huset, Maria, 
som er 11 år.  

Helge Karl søkte på jobben fordi han 
føler tilknytning til kirken. Kroer-bygda 
minner mye om hjembygda. – Dette må 
være et utmerket sted å være kirketjener 
og klokker, sier han til Menighetsbladet. Vi 
ønsker Helge Karl og Promila velkommen 
til Kroer menighet. 

Tekst og foto: Svend-Kristian Martinsen.
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Syng påske 2. påskedag
Velkommen til Syng påske i Kroer kirke 
2. påskedag (21. april) kl. 18. Dette er 
en fellesgudstjeneste med påskesalmer, 
-sanger og musikk. Koret KroerAdHoc del-
tar sammen med solister, instrumentalister 
og kantorene Anne Christine Pittet Grolid 
og Jostein Grolid. Elisabet Voll Ådnøy er 
sangsolist. Prest for dagen er Anette Cecilie 
Nylænder. Velkommen!

Gled deg til syngespill i Ås 
og Kroer!

Ås Barnekantori og Kroer barnekor fram-
fører syngespillet «Skapelsen» søndag 25. 
mai. Først i Kroer kirke kl. 11. Og så i Ås 
arbeidskirke kl. 17. 

«Skapelsen» er et syngespill med tekster 
av Britt Hallquist og musikk av Egil Hov-
land. Handlingen baserer seg på skapel-
sesberetningen fra bibelen, og det er laget 
for barnekor, piano, litt perkusjon og tale. I 
løpet av spillet synges det om harer, snegler, 
bjørner, haier og fugler. Barna i Kroer har 
fargelagt en snegl, en fugl og en fi sk som 
skal brukes i spillet. 

Salmen «Måne og sol» fi nner sin natur-
lige plass midt i spillet, og det hele munner 
ut i den fl otte sangen «Takk for livet». Siste 
vers lyder slik: «Vi vil gjerne verne livet, 
alt som kommer fra Guds hånd, ikke skitne 
til og skade skog og vann og luft og land». 
Handlingen føres frem til våre dagers 
klimaproblematikk og er altså tidsaktuell, 
samtidig som den forteller bibelhistorie.

Anne Christine Pittet Grolid,
kantor i Kroer
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Glimt fra menighetens årsmøte
Møtet ble holdet 2. mars i Kroer kirkestue. 
Det var 16 personer til stede. Årsmeldingen 
for 2013 viser en gledelig økning i oppslut-
ningen om gudstjenestene. Dette henger 
nok sammen med stor aktivitet i Barnekor 
og AdHoc-kor, og med konsertvirksomhet 
som kantor Anne Christine Pittet Grolid 
har hovedansvaret for. Babysangtreffene 
har fått et nytt løft ved at den nye Kroer-
presten, Anette Cecilie Nylænder, har kom-
met inn og samarbeider med kantoren om 
dette arbeidet. Flere fellesgudstjenester 
bidrar også til økt antall deltakere. 

Grunnet frafl ytting av faste medlem-
mer, blir nå alle varamedlemmer til Kroer 
menighetsråd innkalt til møtene. Anette 
Cecilie Nylænder deltar som presterepre-
sentant i rådet.

Svend-Kristian Martinsen har fremmet 
forslag om å bygge en terrasse i tilknytning 
til kirkestua. Hensikten er å utvide kapa-
siteten for kirkekaffe i den milde årstid og 
tilrettelegge for at turfolk kan ta en pust i 
bakken og nyte den vakre utsikten. 

Kirkebygget er i god stand og Menig-
hetsrådets økonomi er god, men offer-
inntektene har gått noe ned siste år. 

Edvin Folkvord, som har fl yttet ut av 
soknet, fi kk overrakt «Krosser Årringene-
stubbe» for lang og tro tjeneste, men han 
fortsetter inntil videre med kassererjobben 
i menighetsrådet.

Svend-Kristian Martinsen

Ås kirkelige fellesråd i 2013 
Fellesrådet har ansvaret for kirkekontorene 
i Ås og Nordby, og for de ansatte. I alt 
20 personer arbeider i kirken i Ås (12,3 
årsverk). Fellesrådet står også for drift av 
kirkens bygninger og kirkegårdene/grav-
plassene. Rådet har ansvaret rammebetin-
gelsene for arbeidet i menighetene knyttet 
til gudstjenester, kirkelige handlinger, 
kirkemusikk, konfi rmantarbeid, trosopp-
læring etc.

I Ås kommune er 66,4 % av innbyggerne 
medlemmer eller tilknyttet kirken. Det er 
en nedgang på 0,7 % fra 2012. I Borg bispe-
dømme ligger medlemsandelen på 74,3 %, 
og på landsbasis 76,9 %. 

Færre barn blir døpt i Ås. Statistikken fra 
Fellesrådet viser en nedgang fra 114 døpte 
i 2010 til 87 i 2013. I Borg bispedømme var 
nedgangen på 4,9 % fra 2012 til 2013. Bare 
57,8 % av barna som fødes, blir døpt. Bispe-
dømmet forklarer dette med økt tilfl ytting 
av innbyggere med en annen kirke- eller 
religionstilhørighet. En annen forklaring 
er at dåpens posisjon som livsrite har blitt 
svekket. 

109 ungdommer i Ås ble konfi rmert i 
2013. For konfi rmasjon er utviklingen mer 
stabil enn for dåp. I Borg ble 56,4 % av års-
kullet konfi rmert i 2013. 

Fellesrådet hadde i 2013 et bruttobudsjett 
på 10 mill. kroner. Regnskapet viser et mer-
forbruk på 0,5 mill. kroner. Fellesrådet har 
følgende medlemmer.

Olav Aardalsbakke, leder, Nordby m.r.
Torbjørg Refsnes Jørgensen, Nordby m.r.
Marit Børset Aalde, Ås m.r.
Bjørg Lindquist, Ås m.r.
Asbjørn Rønning, Kroer m.r.
Svend-Kristian Martinsen, Kroer m.r.
Marianne Røed, kommunal representant
Hege E. Fagermoen, geistlig representant

Kirkeverge Astrid Holmsen Krogh er saks-
behandler og sekretær for rådet.

Arve Skutlaberg
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Grunnlovsjubileet
Logoen for Grunnlovsjubileet er «Ja vi 
elsker». Denne logoen preger vårt forhold 
til grunnlovsjubileet. I dag får den minne 
oss om at midt i all den uroen som preget 
mirakelåret 1814, så er vårt demokrati båret 
fram av kjærligheten til et land og et folk. 
Det er båret av troen på hvert enkelt men-
neskes evne og vilje til å elske, til å delta, til 
å være med på å forme det som til sammen 
blir vårt. Vi kan si at i denne logoen møtes 
ideene som formet den radikale grunnloven, 
og kirken med sin tro på enkeltmenneskets 
uendelige verdi og verdighet. Nå kan vi se 
tilbake på hvordan både grunnlov og kirke 
har utviklet seg i takt med verden og i møte 
med stadig nye innsikter og utfordringer 
gjennom 200 år. 

Noen få eksempler: Det tok  nesten 100 år 
før kvinner fi kk stemmerett. Og enda fl ere 
år før jøder fi kk adgang til riket. I kirken 
baler vi i disse dager med spørsmålet om 
kirkelig vigsel for homofi le. 

Både som samfunn og kirke lever vi med 
stadige utfordringer. Det er et adelsmerke 
ved vårt demokrati at vi lever i denne åpne 
dialogen med oss selv og med verden. Vi 
er selv med på å forme hvordan vi skal ha 
det på vårt sted, og i vårt land, og hvordan 
vi skal være et land – i verden. Våre ret-
tigheter og våre goder er noe vi både kan 
glede oss over og forvalte, også til beste for 
et felleskap som strekker seg ut over vårt 
land og vårt folk. 

Den norske kirkes grunnlovsmotto lyder 
slik: «Fri til å tale, tro og tjene». Det er et 
motto som viser til en av våre mest grunn-
leggende rettigheter: ytringsfriheten. For 
halvparten av kirkens medlemmer viser det 
også kirkens anerkjennelse av alles stem-

mer og alles tjeneste, noe som ikke har vært 
en like selvsagt ting for mine formødre.

Nye innsikter og nye utfordringer. 
Feiringen i dag viser oss at vi hverken på 
den ene eller andre måten feirer en muse-
umsgjenstand eller noe som en gang betød 
noe. Grunnloven har et format som gjør 
den levende i møtet med den samfunnsut-
viklingen den selv har vært med på å legge 
grunnlaget for. Kirken bærer fram Guds 
ord og troen på at kraften til å elske er gitt 
oss fra Gud og alltid er mulig å be om. 

Derfor kan vi ønske hverandre til lykke 
og Guds signing i dag, for dagen, og for alt 
det som ligger framfor oss. 

Hege E. Fagermoen,
prost i Søndre Follo

Noen av deltakerne samlet rundt Fullmakten som 
ble undertegnet i Ås kirke 25. februar 1814: F.v.: 
Odd Vangen (prologoppleser), Myfanwy Moore-
Evensen (musiker, prosjektleder for 1814-jubileet 
i Ås), Sigurd A. Bakke (sokneprest), Marcus 
Oterholm (konfi rmant og medliturg), Johan Alnes 
(ordfører), Anette Cecilie Nylænder (prest) og Hege 
E. Fagermoen (prost).
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Festgudstjeneste for Grunnloven
Fredag 28. februar 1814 samla folk seg til 
ekstraordinær bededagsgudstjeneste i Ås 
kirke for å avlegge ed til fedrelandet og for 
å velge to utsendinger til riksforsamlinga 
på Eidsvoll. Politiker og journalist Stein 
Ørnhøi mener bededagsgudstjenestene for 
200 år siden innledet en av de få virkelig 
vellykkede revolusjonene i Europas historie 
(Dagsavisen 27.02.14). 

Festgudstjenesten 200 år etterpå, i 
Nordby kirke 23. februar, ble en verdig og 
høytidelig markering, med prolog, prose-
sjon, ordførertale, høytidelig avduking, 
salmesang, to prester på prekestolen sam-
tidig under oppsyn av prosten, barnekor, 
trompetmusikk, fl øyte- og orgelspill, 
bunadskledde kvinner og menn, og stiv 
kuling fra sør som sørget for gnistrende 
fl aggvind. Selv kirkedøra nektet å være i ro. 
Den blåste opp i et sett! Etterpå: Velfortjent 
kirkekaffe med mykje attåt!

Fra talen til ordfører Johan Alnes:
Grunnloven av 1814 var et uttrykk for de 
viktigste demokratiske idealene. Den satte 
også i gang en kirkelig reformprosess.

Ytringsfriheten kom i 1814 med spire til 
rettferdighet. I 1814 hadde bare 7,5 % av 
befolkningen stemmerett. Etter nær hundre 
års ytterligere kamp fi kk alle stemmerett. 
Vi skal ikke være redde for å ta innover oss 
svake sider i vår historie, men i dag skal 
vi løfte fram det gode. Grunnloven gjør 
Norge til en menneskerettsstat. Ved siden 
av sin betydning for den politiske styringen 
er Grunnloven et nasjonalt symbol, og den 
har en rettslig funksjon. Den har fungert 
på ulike måter til ulike tider. Grunnloven 
vår har beholdt sin vitalitet, og den fornyes 
jevnlig.

Demokratiet er ingen selvfølge. Det er 
heller ikke bare en plikt, men et privile-
gium. Demokratiet lever bl.a. av kunst og 
kultur. Gudstjenesten i dag er et eksempel 
på dette. Vi skal ta vare på vår kulturarv 
med varme og kjærlighet. Jeg er stolt av, på 
vegne av oss alle, å avduke Fullmakten fra 
1814. Den skal henge i våpenhuset i valgkir-
ken, Ås kirke, når kirken åpner igjen etter 
oppussingen. I mellomtiden vil den bli å se 
i en utstilling på Ås bibliotek. Den åpner 16. 
mai og har temaet: Falsen, Grunnloven og 
Ås. Fra 13. september skal utstillingen stå 
på Nordby bibliotek. 

Ordfører Johan Alnes talte og avduket reproduk-
sjonen av Ås-fullmakten fra 1814. Den skal henge 
i Ås kirke.

Barnekoret synger.
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Eirin og Emilie Avnskog spilte fl øyteduett. Anette Cecilie Nylænder og Sigurd A. Bakke samar-
beidet om prekenen.

Historie med fart og hatteflytt

Noen tror kanskje at 200 år gammel historie 
må være kjedelig? Ikke med fl osshatt og en 
vaklevoren kirkebenk som rekvisitter! Eilif 
Nakken Berg, Iver F. Kolstad og Martha 
Persdotter Hagbø fra Ås kulturskole brukte 
teaterkunstens slueste knep for å fortelle 
«Falsens vei til Eidsvoll» i rekordfart. Ikke 
rart at regissør Siri Angell Flengsrud var 
stolt av elevene sine! 

Odd Vangen leste prologen med stor innlevelse.

Tekst og foto: Arve Skutlaberg
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Kontemplativ bønn
Under seminaret «Ordløs bønn» i Nor-
dby kirke 1. mars ledet metodistpastor 
Hilde Sanden-Bjønness oss til den gamle 
tradi sjonen med bønn uten ord. I kirkens 
tidligste århundrer søkte man, i likhet med 
Moses og Jesus, ut i ødemarken for å være 
lenge i stillhet hos Gud. Benedict av Nursia 
(480-547) praktiserte et system for tileg-
nelse: først lesing (lectio divina), videre 
meditasjon (meditatio) fulgt av bønn (ora-
tio) til contemplatio – bli stille hos Gud. 

Økumenisk nattverdsgudstjeneste ved sogneprest 
Sigurd Bakke og metodistpastor Hilde Sanden-
Bjønness ved seminaret i Nordby kirke 1. mars.

Vakker omgivelse stemmer sinnet til hvile og fred.

Bryllupstiden er i anmarsj 
Kirken i Ås fellesrådsdistrikt inviterer alle 
som skal gifte seg i sommer, til felles bryl-
lupssamling onsdag 23. april kl. 18–20 i 
Nordby kirke. Her vil vi presentere hvilke 
valgmuligheter brudeparene har for ser-
emonien, for eksempel når det gjelder 
musikk og liturgi, og hvordan man kan 
sette et personlig preg på kirkevielsen. 

Med teologiens utvikling forsvant 
contemplatio. Bare noen klosterordener 
beholdt helheten. I vår tid strever mange 
med å fi nne tilbake til den innsikt om Gud 
som er hans fullstendige kjærlighet - kjær-
lighetens visdom. Her er vi ved mystikken 
i kristendommen. For å nå fram kreves det 
full konsentrasjon og overgivelse, og vi kan 
da bruke en metode som kalles sentrerende 
bønn (Centering Prayer, www.centering-
prayer.com). For kontemplativ retreat: se 
www.retreater.no eller www.liagard.no. 

Tekst og foto: Terje Sørhaug.

Brudeparene får møte kirkemusikeren som 
skal spille under deres seremoni, og presten 
som skal vie dem. Dette er med andre ord 
en fellessamling for alle dere som går med 
gifteplaner. Som vanlig får brudeparene i 
tillegg en samtale med presten når tiden for 
vielsen nærmer seg.

Anette Cecilie Nylænder,
menighetsprest
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Liv Hestenes med 
ikonutstilling i påsken
Ikonmaler Liv Hestenes er klar med sin 
tredje separatutstilling av bysantinske 
ikoner. Den åpner lørdag 12. april i Gal-
leri Arctandria i Frognerveien 4, Oslo, og 
av sluttes torsdag 24. april. Utstillingen er 
altså åpen gjennom hele påskeuken.

Liv Hestenes er fra Ås. Hun var i mange 
år lektor ved Ås videregående skole. I de 
senere år har hun brukt tiden til ikonmaling 
og har allerede hatt fl ere utstillinger, både i 
og utenfor Oslo. 

Arve Skutlaberg
Ikon 1: Erkeengelen Gabriel. Opprinnelig malt ved 
Chilandary-klosteret på Athos, ca. 1360.

Et triptykon. Antakelig var denne ikontypen blant 
de aller første som ble tatt i bruk i kirkene på 200-
300-tallet.  
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REISESIDEN – turer i menighetene

Sommertur i Åpent hus
Åpent hus arrangerer sommertur 11. juni. 
Bussen kjører presis kl. 10, og vi planleg-
ger å være tilbake innen kl. 16. Turen går til 
Jeløya, hvor vi først besøker Galleri F 15. 
Hovedutstilling der heter «Tendenser 2014 
– Story Art» og omhandler kunsthåndverk. 
Vi spiser på Kafe F 15. Turen fortsetter 
til Jeløy kirke hvor vi har andakt sam-
men med deres «Åpent hus». Studentprest 
Øystein Spilling har lovet å være vår guide 
for dagen! Han bor på Jeløya og vil blant 
annet vise oss Vic tor Sparres glassmaleri i 
kirken. Påmelding innen 4. juni til Runar 
Hansen (tlf. 993 08 942) eller Terje Sørhaug 
(tlf. 419 32 624). Betaling: kr 250 på bussen.

Populær menighetstur til Gotland
Årets menighetstur er lagt til Sverige med 
øya Gotland som hovedmål. Tidspunkt: 
23.-30. juni, altså 8 dager. Første dag kjører 
vi til Vadstena, et av de viktigste stedene 
i Sveriges historie og landets første hoved-
stad. I Fröderyd besøkes Lina Sandells 
barndomshjem. På Gotland skal vi bo 3 net-
ter i Visby. Byen er oppført på UNESCOs 
verdensarvliste. Hjemreisen starter med 
ferjen til Nynäshamn og videre til Stock-
holm med 2 overnattinger der. Reiseleder 
blir som så mange ganger før Knut Lein, og 
undertegnede er sjåfør. Prisen vil bli på ca. 
kr 9.300,-. Det inkluderer reisen med buss 
og ferjer, overnatting på gode hoteller med 
halvpensjon (middag og frokost) og guider 
på Gotland og i Stockholm. Tillegg for 
enkeltrom. Pr. i dag er faktisk turen fullteg-
net! 54 deltakere har fått plass. Men noen 
kan melde forfall, og da er det muligheter. 
Ventelisten er ikke lang. I perioden 12. - 18. 
september arrangerer jeg samme turen med 
deltakere fra Bekkelaget menighet, men 
Ås-folk kan også melde seg på. Mer infor-
masjon: kristen@bjoraa.net, tlf. 992 26 881.

Tekst og foto: Kristen Bjorå.

Fra fjorårets tur: Knut Lein (t.h.) bisto menighetens 
egen pastor Vaidas (t.v.) under gudstjenesten. I 
midten: Herman Aschjem. 

Fra fjorårets tur: Gudstjenesten i den lutherske 
kirken i Marijampolè i Litauen var et av høyde-
punktene under fjorårets menighetstur. 
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Kirkens Nødhjelps 
Fasteaksjon 2014
Konfi rmantene banker på hos deg tirs-
dag 8. april - ha kontantene klare!

Årets konfi rmanter i Ås har som mål å 
banke på alle dører 8. april mellom kl. 18 
og 20. Da arrangeres årets Fasteaksjon der 
målet er å samle inn penger til Kirkens 
Nødhjelps arbeid. Fasteaksjonen sikter mot 
å skaffe midler til dem som trenger det 
mest. I tillegg er målet å drive informasjon 
om urettferdigheten i verden og på den 
måten bidra til å forandre årsakene til nød 
og fattigdom.

Penger betyr ikke alt, men ...
Vi som bor i Ås kan være stolte av 
givergleden her. Fjorårets konfi rmanter 
klarte å samle inn hele 154.000 kron er. 
Det utgjorde et gjennomsnitt per inn-
bygger på kr. 9,39; ett fl ott resultat. 
Konfi rmantene ønsker jo at resultatet 
etter årets Fasteaksjon skal bli like 
oppmuntrende. Regnestykket viser 
at i 2013 fi kk hver av de 40 Nordby-
konfi rmantene kr.568 i bøssene sine, 
Kroer hadde 7 konfi rmanter med en 
gjennomsnitt på kr. 1905, mens Ås med 
sine 63 konfi rmanter klarte kr. 1869 
hver. Målet i år kan være å vedlikeholde 
disse tallene, men aller viktigst er det at 
alle husstander får besøk.

I Kroer er det fi re konfi rmanter i år. Tre av dem har 
vært på en prøverunde. Da var det helt naturlig at 
de oppsøkte Asbjørn Rønning som er leder i Kroer 
menighetsråd. Både han og kona Ingebjørg hadde 
pengene klare. Stine Sogstad (tv), Mats Tubaas 
Glende  og Mari Svensen håper at det blir slik 
hos alle i Kroer som får besøk 8. april. ‘Sørg for 
å ha kontanter’ sier de, ‘vi har ikke med oss kort-
terminal’.

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

I fjor var disse tre Ås-konfi rmantene med på å 
samle inn nesten 118.000 kroner til Kirkens Nød-
hjelps arbeid. Sigurd, Aina og Eva Linnea utfordrer 
årets konfi rmanter både i Ås, Kroer og Nordby til å 
banke på alle dører og si: ‘ I en urettferdig verden 
kan vi ikke hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen’. 
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Prikk til 
prikk

(privatabonnement 
  hjem i posten)

 Gruppeabonnement 
  kun 199,- pr barn Dagens ord:

Sammen med Gud 
selv om vi ikke ser ham

Jakten på den 

stille stemmen

Jakten på den 
stille stemmen

rd Gressum ldts
gstilling: sic AS
zuru
Hoholm

ø

      -CD 
det BARNAS es klubbavis kolen.no

den en

ggggjjjjjjeeeeeetttttteeeeerrrrrreeeeennnn

En
-DVD fra

1414141 bbblalalaladedededd rrr r ++++ DVDVDVDVDVDD D D + CD 
=== kukuuk nnn n 363663 55,5,5,-

Bestill på barnas@sondagsskolen.no 
eller på telefon 22 08 71 00
BB

SPRELLSSSSnett

Søndagsskolens 

nettside for barn!

.no

– Musikkvideoer

– BARNAS-konkurranser tarnagentene.no
Tårnagentenes 
      eget nettsted!

SIDE

Finn fem feil

Tegn en strek fra 
1 til 2 og så videre. 
Hva skjuler seg her?

De to bildene nesten 
like. Finner du de fem 
feilene på bildet til 
høyre?

125 år  12 år
1889  2014

 Lek. Fortelling. Tro.

Tegninger: Faye Simms

Fargelegg Jesus og 
disiplene på vei til 
Emmaus!

F l J

Fargelegg



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2014 21

Lesehjørne 
Informasjon fra Ås bibliotek

Bokprat hver tirsdag kl. 12.
Hver tirsdag møtes vi kl. 12 i et hjørne av voksenavdelingen. Vi snakker 
om en bok, en forfatter eller et tema vi er opptatt av, dere koser dere med 
kaffe/te og noe å bite i. Alle er velkomne!

Åsa kafé for barn på lørdager
Mange lørdager har vi Åsa kafé i barneavde-
lingen. Barna får gratis saft, og vi selger 
boller og kaffe. 

Kl. 11 er det eventyrstund for barna. Åsa 
kafé er åpen kl. 10–15 følgende lørdager: 
26.04., 03.05., 24.05. og 31.05. 
Velkommen til små og store!

Bokomtaler
Kristian Gundersen: Snåsakoden
en kunnskapsbasert guide til alternativ 
medisin (Aschehoug, 2013)
Kristian Gundersen er professor i biologi 
(fysiologi) ved Universitetet i Oslo. Gun-
dersen er en aktiv formidler, han er særlig 
kjent for sitt engasjement i debatten om 
alternativ medisin. I Snåsakoden tar han 
for seg ca. 50 vanlige, alternative behand-
lingsmåter som brukes i Norge i dag, f.eks. 
akupunktur, osteopati og homeopati. Virker 
de? Er de skadelige? En nøktern bok med 
noen overraskende resultater.

Julie Maroh: Blå er den varmeste fargen 
(Minuskel, 2013)
En tegneserie om å komme i puberteten, om 
å oppdage sin egen seksualitet, om å kjenne 
begjær, om å fi nne sitt livs kjærlig het, og 
om å kunne stå for sine egne valg, sin egen 
seksualitet, sine egne meninger. Om å leve 
fysisk og psykisk som et helt menneske. 
Clementine er jente, ungdom, lesbisk og 
gjennomlever det utrolige i å bli glad i og 
fysisk begjære et annet menneske. Uheld-

igvis for henne blir ikke det romantisk vid-
underlige bejublet av omgivelsene hennes. 
Hun blir tvert imot utstøtt av kjente, av ven-
ner, av familie. Allikevel mener hun bibelsk 
at størst av alt er kjærligheten. Og hun 
klarer til slutt å leve opp til sine meninger 
og ønsker, og blir et helt menneske. Myke, 
feminine streker i en europeisk tegneseri-
estil gjør boka til et gripende dokument. 
Prisbelønnet og såpass aktuell at den også 
er blitt fi lmatisert.

Maggie O’Farell: Hva skjedde med 
Esme Lennox  (Aschehoug, 2007)
Unge Iris lever et sorgløst singleliv i Edin-
burgh. Så får hun plutselig beskjed om at 
hun er nærmeste pårørende til en dame som 
har vært innesperret på psykiatrisk institu-
sjon i 60 år. Institusjonen skal legges ned, 
og damen må fl yttes. Etter at Iris har møtt 
Esme, greier ikke tanken på hennes historie 
å slippe tak, og Iris får et intenst ønske om å 
gi Esme et verdig liv. Iris skjønner at fami-
lien og samfunnet har gjort Esme en grov 
urett ved å stemple henne som gal. Boka 
har et alvorlig tema, men blir aldri trist og 
traurig å lese. Forfatteren er god på antyd-
ninger og hint, og får leseren til å fornemme 
hemmelighetene i denne familien.

Ås bibliotek: www.as.folkebibl.no
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Menighetsbladets grønne spalte

 
 

Avdeling Ås  
Brekkeveien 7, 1430 Ås 

Telefon 69 83 66 00 
www.spydbank.no 

 

Grønn sommerferie på to hjul
Har du lagt sommerferieplanene? Jeg kan 
anbefale noen dager på sykkelferie. En ekte 
tråsykkelferie gir gode opplevelser, møter 
med hyggelige mennesker en treffer under-
veis, og dessuten alt hva vær og natur kan 
by på. I tillegg kommer du deg ut sofaen 
eller bilsetet og får masse frisk luft. Og 
kanskje får du brukt muskler du ikke visste 
du hadde? 

Turen kan du legge opp så lang eller 
kort som det passer din egen sykkel og 
sykkelform. Det kan for eksempel være en 
dagstur til Drøbak eller til Pollevannet for 
å bade. En annen variant er en todagers tur 
til Tjøme. Da sykler du til Moss, tar fergen 
over til Horten – og så sykler du helt ut til 
Verdens ende. Ta en overnatting der, og 
returner den samme veien hjem igjen. 

En litt lengre tur er å følge en smugler-
rute fra 2. verdenskrig fra Askim til Töcks-
fors. Her kan ferden gå langs småveier 
over jorder og forbi vann, og midt inne i 
skogen mens du sykler på en litt gjengrodd 
skogsvei, passerer du plutselig riksgrensen. 
En overnatting i Töcksfors gjør godt, og så 
kan du velge om du returnerer hjem igjen 
samme vei – eller om du tar turen sørover 
i Sverige, over til Halden og deretter via 
småveier i Indre Østfold hjem til Ås. 

Noen tips før du drar ut på tur:
Om du drar på langtur, er det lurt å investere 
i sykkelbukse. En genser og/eller jakke med 
en farge som synes godt, er også klokt. Og 
hjelmen er selvsagt.

Studer kartet og fi nn småveier og syk-
kelstier. Det er hyggeligere å være syklist 
der enn på store veier. Det fi nnes sykkel-
bøker og sykkelkart for Norge. Sjekk ut: 
www.cyclingnorway.no 

Planlegg ruta på 
forhånd, og ikke 
legg opp til for lange dagsetapper på første 
tur. Prøv deg frem til hva som passer for 
deg. 

Sørg for å få noen sykkelmil i beina før 
du drar ut på langtur. Start med korte turer 
og øk for hver uke. 

Det kan være lurt å bestille overnatting 
i forkant. Da vet du at du har et tørt rom å 
komme til dersom regnet skulle pøse ned. 

En service på sykkelen før start kan være 
lurt. Ta med enkelt verktøy, lappesaker og 
pumpe som virker.

Den lille bagasjen du trenger, kan du ha 
i en ryggsekk eller en enkel sykkelveske på 
bagasjebrettet. 

Da ønsker vi hverandre en god sykkel-
ferie i sommer ! 

Astrid Holmsen Krogh
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Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 
har følgjande møte i vinter på Ås menighets-
hus: 
• Søndag 6. april kl. 19: Møte. Talar: Jon 

Fredrik Nordborg.
• Palmesøndag 13. april kl. 19: Møte. 

Talar: Per Haakonsen.
• 2. påskedag 21. april kl. 19: Samtalemøte.
• Søndag 27. april kl. 19: Møte. Talar: 

Ernst Jan Halsne.
• Søndag 4. mai kl. 19: Møte. Talar: Olaf 

Holm.
• Søndag 11. mai kl. 19: Møte. Talar: Arne 

Jan Olsen.
• Søndag 25. mai kl. 19: Møte. Talar: Knut 

Andresen.
• Søndag 1. juni kl. 19: Møte. Talar: Thor 

Pederstad.
• 2. pinsedag 9. juni kl. 19: Samtalemøte.

Trygve Gjedrem 

25. mai, 6. søndag i påsket., Luk 18,1-8
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste. 

H.E. Fagermoen. J. Grolid. Kroer bar-
nekor. Ministranter. Ås barnekantori og 
Kroer barnekor framfører musikkspillet 
«Skapelsen».

Ås arbeidskirke kl. 17: Gudstjeneste. H.E. 
Fagermoen. A.C.P. Grolid. Kroer bar-
nekor. Ministranter. Ås barnekantori og 
Kroer barnekor framfører musikkspillet 
«Skapelsen».

Nordby kirke kl. 11: Høymesse. Dåp. 
S.A. Bakke. H.V. Wang.

29. mai, Kristi himmelfartsd., Mark 16,19-20
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste. 

G. Børresen. Håkon Andersen.

1. juni, søndag før pinse, Joh 15, 26-27
Nordby kirke: Pilegrimsvandring kl. 11 fra 

rostadion ved Årungen til Nordby kirke , 
der det blir gudstjeneste. 
H. E. Fagermoen. A.C. Nylænder. KRIK.

8. juni, pinsedag, Joh 20,19-23
Ås arbeidskirke kl. 11: Fellesgudstjeneste 

med Kroer. G. Børresen. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 

S.A. Bakke. H.V. Wang.

9. juni, 2. pinsedag, Joh. 16, 5-11
Oscarsborg festning kl. 12: Gudstjeneste. 

Ivar Skippervold. H.E. Fagermoen. S.A. 
Bakke. J. Grolid. A.C.P. Grolid.

Gudstjenestelista, fortsatt fra siste side.

Se etter giroen vår!
I dette nummer av Menighetsbladet lig-
ger det en giro med oppfordring om å gi 
en frivillig gave for å fi nansiere drifta av 
Menighetsbladet. Disse gavene er en forut-
setning for å holde bladet i gang. Vi får 
ingen tilskudd fra kommunen eller kirken, 
redaksjonen jobber gratis, og distribusjonen 
skjer på dugnad. Beløpet på giroen er kr 
200, men det kan endres. Menighetsbladet 
trykkes nå i 7 000 eksemplarer, og deles 
ut til alle husstander i Ås. Kontonummer: 
1602 59 75417.

Redaksjonen
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Tro og Lys med på gudstjeneste for alle

Søndag 23.mars feiret vi Maria budskaps-
dag i Ås arbeidskirke. Deltakere fra Tro 
og Lys, kateket, prest, konfi rmanter og 
dåpsfølge var med på å lage det vi kalte en 
Gudstjeneste for alle. 

Vi ønsker alltid at alle våre gudstjenester 
skal være for alle. Men denne søndagen 
ville vi vise nettopp dette: at alle har en 
plass og hører hjemme i feiring av guds-
tjenesten, uansett om du er liten eller stor, 
om du er slik eller sånn. Og selvfølgelig 
uavhengig av funksjonsnivå.

I løpet av kirkeåret hjelper mange grup-
per, lag og foreninger til med å forberede og 
gjennomføre gudstjenestene. Denne søn-
dagen var deltakere fra Tro og Lys med på 
planlegging, inngangsprosesjon, dekking 
av alteret, tenning av lys under forbønnen, 
og ved utdeling av nattverden. Liturgien, 
salmene og sangene som Tro og Lys bruker 
til vanlig, ble en del av gudstjenesten. 

Fire konfi rmanter var ministranter. De 
gikk i prosesjon og deltok i liturgi, tekstles-
inger og lystenning. Og de hjalp til under 
dåpsseremonien. 

Sanser på Maria budskapsdag
En fra Tro og Lys viste tegn til tale 
(tegnspråk som viser hele setninger) da 
vi sang salmene. Og menigheten gjorde 
bevegelser til inngangsbønnen og fl ere av 
salmene. Slik åpnet vi opp sansene våre for 
gudstjenestefeiringen. Vi har fått mange 
tilbakemeldinger om at dette var en gud-
stjeneste hvor det var godt å være. Folk 
opplevde at Den Hellige Ånd var nært og 
sterkt til stede. 

Anette Cecilie Nylænder
Arve Skutlaberg (foto)

Bente fra Tro og Lys delte ut nattverden sammen 
med prest Anette Cecilie Nylænder.

Kateket Kristine Bekken Aschim (t.v.) hadde med seg konfi rmantene Lise Marit Hustad, Kajsa Røkholt, Sina 
Mittet og Lars Roar Johnsen som medhjelpere (minestranter) under gudstjenesten.
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Ås menighets misjonsprosjekt

– I 2013 samlet Ås menighet inn kr 67.700 
til Misjonsprosjektet i Etiopia. Hittil i år 
har vi samlet inn ytterligere kr 23.000, sier 
Sylvi Haldorsen til Menighetsbladet. Sylvi 
og Knut Martin Haldorsen er begge aktive 
i Misjonsforum og i virksomheten som Det 
norske misjonsselskap (NMS) driver. De 
har besøkt fl ere land der NMS arbeider.

Millionsprosjektet er nå inne i sitt siste 
år. Det var i 2010 menighetsrådet vedtok å 
støtte NMS-prosjektet «Landsbyutvikling i 
Vest-Etiopia» i en 4-årsperiode (2011-2014). 
I 2011-2013 har vi samlet inn kr 225.000 til 
arbeidet i Etiopia. Sammen med NORADS 
bidrag blir dette over 2 millioner kroner! 
Når vi tenker på at kostnadene i Etiopia er 
langt lavere enn i Norge, så er pengene fra 
Ås et bidrag som virkelig monner!

De to første årene var de tidligere UMB-
studentene Aslak og Silje Gotehus konsu-
lenter på prosjektet, mens selve ledergrup-
pen for prosjektet besto av kompetente etio-
piere. I 2013 ble prosjektet omorganisert. 
Det ble løsrevet fra sin lokale forankring 
og i stedet fokusert på temaer. Dette hadde 
den fordel at kompetente, velutdannede 
etiopiske ledere kunne bidra med råd og 
prioriteringer i større regionale områder. 
Prosjektet skiftet navn til «Landsbyutvik-
ling i Etiopia», men er fremdeles knyttet til 
de emnene som var defi nert da prosjektet 
startet:

• Miljøvern og bærekraftig ressursforvalt-
ning

• Jordbruksopplæring for bønder
• Forbedring av jordbruksproduksjon
• Familieplanlegging og bedre helse
• Skole og utdanning
• Likestilling
Den etiopiske Mekane Yesus-kirken 
bestemmer hvilke aktiviteter som skal 
gjennomføres, men de stedlige NMS-repre-
sentantene følger nøye med på planlegging 
og bruk av de norske midlene.

Astri Tønnessen Berg har laget en fi n 
prosjektplakat som henger i Ås arbeids-
kirke. Den viser hvordan vårt bidrag til pro-
sjektet øker. For hver innsamlet kr 10.000 
fargelegges en ny rute på plakaten. Vi har 
snart fylt alle rutene, men mangler fremde-
les de rutene som viser trær og himmel. La 
oss prøve å fylle hele plakaten i år! Til neste 
år kan menigheten velge å fortsette med 
støtte til prosjektet, eller satse på et nytt. 

Sylvi Haldorsen

Se mer info på internett: http://www.nms.no/landsbyutvikling-etiopia/category2232.html. 
Her kan du også tegne deg som individuell giver om du ønsker dette. 
Enkeltbidrag kan også sendes direkte til: Prosjekt 620465 «Landsbyutvikling, Etiopia, 
NMS», kontonr. 82200285057, KID-nr.: 00000041002671499785.

Knut Martin og Sylvi Haldorsen er aktive i NMS, 
og har besøkt fl ere misjonsland. Her på reise i 
Egypt, der gammel kristen koptisk tradisjon holdes 
ved like.
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 Er du kjent i Ås? 
Denne gangen var ingen godt kjent i Ås. 
En leser mente at bildet viste steinbruddet 
i Nordskogen ved NMBU, men det er ikke 
riktig svar. Saken var at Torstein Furnes 
hadde med seg kamera til Vardåsen og 
fanget inn noen klatredetaljer i rød ramme. 
Han kan fortelle at her foregår det fjell-
klatring fra tid til annen, av studenter bl.a. 
Ingen gratulasjon å dele ut, men takk til 
Torstein for sporty fotoinnsats og et krea-
tivt initiativ.

Løsning på forrige oppgave: Torstein Furnes var på  
tur i Vardåsen da dette bildet ble tatt.

Neste oppgave er svært enkel for dem 
som bor i disse husene. De stiller med så 
mange fordeler at de får «tilleggstid» i 
konkurransen. For alle andre gjelder det å 
fi nne fram til hvor dette er. Noen vil mene 
at stedet ikke burde ligge i Ås, men det gjør 
det faktisk. 

Send svar til asmenblad@online.no.
Lykke til med ny stedsjakt!   

Tekst og  foto: Jon Kr. Øiestad

Nye bladbud i Ås
Menighetsbladet har bruk for nye bladbud i 
Ås, blant annet i Solfallsveien og Sagaveien. 
Kontakt oss på e-post: 
as.menblad@online.no.



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2014 27

 
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 

Quiz

1.  Hvilket land var det første i verden hvor 
kristendommen ble statsreligion?

2.  Hvor fi nner vi den koptiske kirken?

3.  I hvilke to av disse afrikanske landene 
er det største kirkesamfunnet ortodokst?
a) Tanzania og Uganda b) Eritrea og 
Etiopia c) Nigeria og Kamerun 

4.  Hvor i verden fi nner vi det lille landet 
Belize? a) Stillehavet b) Vest-Afrika c) 
Mellom-Amerika 

5. Hvor på Vestlandet vokser det gran 
naturlig? a) Nord-Rogaland b) Ytre Sogn 
c) Voss

6. Hvem sa: «Mine beste menn er kvin-
ner»? a) Franklin D. Roosevelt b) Wil-
liam Booth (grunnlegger av Frelsesar-
meen) c) Kåre Willoch

7.  Fra hvilket fylke kommer laget som vant 
Tippeligaen 2013?

8. Hvilken kjent kvinnelig amerikansk 
artist het Anne Ma Bullock som jente?

9.  Etter at Jesus oppstod, slo han følge med 
to menn uten å fortelle hvem han var. 
Hvor var de to på vei?

10. Hvilken kommune i Follo har fl est inn-
byggere?

Quizmester: Atle Eikeland

Svarene fi nner du på side 29.

BLI FA ST GIVER !

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) ønsker å 
gi mennesker håp. Vi ønsker å gi barn i Vest-Afrika 
håp om en bedre framtid og vi ønsker å være med 
og løfte helsetilbudet i Mongolia. Vi ønsker å være 
med og gi håp til forfulgte kristne i Sentral-Asia 
og å gi kvinner i Etiopia håp om å kunne føde et 
sunt og friskt barn – og selv overleve fødselen. Men 
mest av alt ønsker vi å gi mennesker håp om en 
bedre fremtid og håp om et evig liv.
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Servicesidene
Brann/større ulykker   110
Politi   112
Ambulanse   113
Legevakt    64 87 19 30
Follo politistasjon    64 97 49 00
Kirkens SOS     815 33 300
Krisesentret    64 97 23 00
Drosje    64 94 27 70
Ås kommune Servicetorget    64 96 20 00
Kirkekontoret i Ås    64 96 23 40
Kirkekontoret i Nordby  64 97 73 90
Kirkevergen i Ås    64 96 23 30

BIBLIOTEK
Besøk Ås bibliotek og Nordby fi lial
Til sammen har vi åpent hver dag unntatt 
søndag. Tlf. 64 96 23 72 (Ås) og tlf. 
959 51 900 (Nordby, på Vinterbrosenteret)

BILVERKSTED

Aas Bilverksted A/S, Eriksen
Langbakken 12    64 94 00 68
BILEIERE: Hvorfor ikke bruke ”Nærbilverkstedet” 
i bygda? Vi utfører km-service og reparasjoner 
på alle bilmerker. Faste priser.

BLOMSTER OG DEKORASJONER

Ås Blomster
Moerveien 6    64 94 12 36

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

FRISØRER - DAME/HERRE

Hårstudio 1095
Moerveien 2    64 94 10 95

HELSEKOST

Kamille Helsekost og kaffebar
Rådhusplassen 2 C     64 94 08 00
Midt i Ås sentrum! 

HELSE OG VELVÆRE

Hverdagsluksus – for en bedre hverdag  
Raveien 2 i Ås sentrum, 2. etg      413 49 822
Klassisk massasje m/ laserbehandling, aroma- 
massasje – antistressbehandling, muskelstimulator 
– ørelysbehandling.     www.hverdagsluksus.net

Salong 9, Raveien 2     64 94 04 13
Fotpleie, ansiktsbehandlinger, manikyr, voksing, 
massasje og akrylnegler. www.salong9.no 

HÅNDVERKERE

Ås Elektriske
Raveien 2    64 94 10 65
Alt i elektriske installasjoner

Ås Glassmesterforretning A/S
Gamleveien 1    64 94 04 10
Bygg – bil – blyglass – speil – persienner og markiser

INTERIØR

Fargerike Ås, Skoleveien 2    64 94 06 50
Stoffer – søm – maling – tapet – gulv – 
hjembesøk – håndverk

Granlien møbeltapetsering og interiør
Haugerudveien 23, 1430 Ås  932 31 358
Verksted og showrom på gamle Holstad skole,
e-post:  granlien@innredningshjelp.no, 
www.innredningshjelp.no

JORDMOR

Annett Michelsen     64 94 33 13
Haugerudveien 13   mob. 911 35 380
Privatpraktiserende jordmor
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KONSULENTER

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! E-post: arve.skutlaberg@dknett.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

SPESIALFORRETNINGER I SENTRUM

Ås Optiske A/S – Krogh Optik
Rådhusplassen 2    64 94 04 67

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B    64 94 00 07

TANNLEGER
Tannlege Ingeborg Bihaug og tannpleier 
Hilde Skjeseth, Brekkeveien 18 64 94 10 48
(kveldsåpent mandager) 

Tannlegene Høyvik
Skoleveien 2   64 94 09 51

UTLEIE

Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger     950 09 825

Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfi rmasjon, 
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, konfi rmasjon, 
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@gmail.com,  mobil: 924 22 079
 

Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfi rmasjon o.l. 
Kont.: Ingrid Holen, tlf. 64 94 26 84/938 48 409.

Trenger du å leie dåpskjole?
Ås kirkekontor har en dåpskjole til utleie. 
Vi tar kr 200 i leie. Ring, eller kom innom
 i Sagaveien 3 i Ås sentrum.   64 96 23 40

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste 
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Erling Fløistad, Svend-Kristian 
Martinsen, Arve Skutlaberg, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke, Halvor Aarrestad. 
Adresse: Ås kirkekontor, Sagaveien 3, postboks 224, 1431 Ås. E-post: as.menblad@online.no. 
Regnskap: Oddvar Moen, Moerveien 8 B, 1430 Ås. Bankgiro: 1602 59 75417. Opplag: 7000. 
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås. Trykk og innbinding: 07 Gruppen AS. 
Leveringsfrist neste nummer: 13. mai 2014. 

FASIT til Quiz på side 27 
1. Armenia. 2. Egypt. 3. Alternativ b): Eritrea 
og Etiopia. 4. Alt. b): Mellom-Amerika. 5. Alt. 
c): Voss. 6. Alt. b): William Booth. 7. Buskerud 
(Strømsgodset fra Drammen). 8. Tina Turner. 9. 
Emmaus. 10. Ski.
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SLEKTERS GANG

www.gsb.no Norskeid familiebyrå for hele Follo

Vi ønsker å gi den beste
hjelp og veiledning
Tlf. 64 95 16 65 1540 Vestby

Hele døgnet

ÅS

Døpte
Sofi e Ekelund Aamaas
Anna Gundersen Bauge (døpt i 

Kroer kirke)
Patrik Saulinskas Brantseg
Rasmus Fleischer Martinsen 
Alva Linnea Mjelde-Kurås 

(døpt i Kroer kirke)
Felicia Walther-Zhang (døpt i 

Horten kirke)

Døde
Berit Finstad (gravferd fra 

Nordby kirke)
Ottar Garsjø
Ole-Johnny Gundersen 
Willy Jacobsen (bisatt fra 

Nordby kirke)
Guttorm Kristoffer Kjus (grav-

ferd fra Ski nye kirke)
Ragnhild Odenmarck (gravferd 

fra Kroer kirke)
Randi Rognerud (bisatt fra 

Kroer kirke)
Bjørg Westgaard (bisatt i 

Nordby kirke)

NORDBY

Døpte 
Mia Evelyn Riis Frost
Charita Michelle Karlsen-

Aasen
Odd Nicolai Kopperstad
Isak Paulsen
Mio Rausand
Mina Alexandra Ristun
Julie Louise Solli-Holstad
Maria Vold Aas, døpt i Grøn-

land kirke

Døde 
Svein Jacobsen

KROER

Døpte:
Vetle Osmundnes Kjos
Ella Johanne Lein
Sofi e Lie Lonnevig

Døde:
Ole Hjalmar Jakobsen
Per Eivind Killingmo
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagavn. 3,
postboks 224, 1431 Ås. 
Tlf. 64 96 23 40. Fax 64 96 23 39 

Kontortid mandag, tirsdag, torsdag, fredag 
kl. 9–15, onsdag kl. 12–15.

Saksbehandler: Toril Strand Klemp. Tlf.: 64 96 23 40.
E-post: toril.klemp@as.kommune.no

Kirkevergekontoret i Ås: Tlf.: 64 96 23 30.
Saksbehandler: Heidi Tomter Sire. Tlf.: 64 96 23 30.

E-post: heidi.sire@as.kommune.no

Søndre Follo prosti:
Prost, Hege E. Fagermoen. Tlf.: 64 96 23 41.
E-post: hege.fagermoen@as.kommune.no

Prestene:
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

Prest: Anette Cecilie Nylænder. 
Tlf.: 958 62 818. E-post: 
anettececilie.nylaender@as.kommune.no

Studentprest NMBU: Øystein Spilling. 
Tlf.: 64 96 23 49/909 52 282. E-post: 
oystein.spilling@nmbu.no

Fellesrådet for Kroer, Nordby og Ås:
Leder: Olav Aardalsbakke, Ileveien 34, 

1407 Vinterbro. Tlf.: 905 18 577. E-post: 
oaardals@online.no

Kirkeverge: Astrid Holmsen Krogh,
Tlf.: 6496 2331/9969 3553.

E-post: astrid.holmsen.krogh@as.kommune.no 

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.
Saksbehandler: Hanne-Marit Kjus Pettersen. 

Tlf.: 64 96 23 47. E-post: 
hanne-marit.pettersen@as.kommune.no 

Kateket i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal,  
Tlf.: 64 96 23 44 / 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@gmail.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:
Sigurd A. Bakke. Tlf.: 64 96 26 72.

Saksbehandler: 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: Timea Bakay 
Holby. E-post: Timea.Holby@as.kommune.no

Menighetsrådets leder: Olav Aardalsbakke, 
Ileveien 34, 1407 Vinterbro. Tlf.: 905 18 577. 
E-post: oaardals@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.

www.as.kirken.no
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Torsdag 24. april
Ås menighetshus kl. 19.30: Kveldsmesse. 

Ø. Spilling.

27. april, 2. søndag i påsketiden, Joh 21, 1-14
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste. 

Dåp. Torbjørn Aas. H. V. Wang.

4. mai, 3. søndag i påsketiden, Joh 10,11-18
Ås arbeidskirke kl. 11: Høymesse. Dåp. Ås 

kirkekor. Ministranter. G. Børresen. 
J. Grolid.

Kroer kirke kl. 11: G- for liten og stor. 
A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.

Nordby kirke kl. 11: Høymesse. Dåp. H.E. 
Fagermoen. U. Bergroth-Plur.

11. mai, 4. søndag i påsket., Joh 16, 16-22
Ås arbeidskirke kl. 11: Forbønn for 1, 2 og 

3-års dåpsbarn. A.C. Nylænder. 
J. Grolid. Ministranter. 

Ås arbeidskirke kl. 18: Salmekveld.
Nordby kirke kl. 11: Samtalegudstjeneste 

med konfi rmanter. K.H.K. Moe. 
T.B. Holby. H.V. Wang.

17. mai, grunnlovsdagen, Luk 1,50-53
Nordby skole kl. 11. Appell ved S.A. Bakke.

18. mai, 5. søndag i påsket., Joh 15, 1-8
Ås arbeidskirke kl. 11: Høymesse. 

G. Børresen. J. Grolid. Forsangere.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse. 

S.A. Bakke. H.V. Wang.

VELKOMMEN TIL KIRKEN

Gudstjenestelista fortsetter på s. 23.

6. april, 4. søndag i fastetiden, Joh 11,45-53
Ås arbeidskirke kl. 11: Høymesse. 

G. Børresen. J. Grolid. Årsmøte etter 
gudstjenesten.

Kroer kirke kl. 11: G- for liten og stor. 
Babysang. A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.

Nordby kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Dåp. Påskeverksted. K.H.K. Moe. 
H. Tegnér. Org.vikar.

13. april, palmesøndag, Joh 12,12-24
Ås arbeidskirke kl. 11: G- for liten og stor. 

Dåp. G. Børresen. K.B. Aschim. Org.vikar.
Nordby kirke kl. 11: Påskevandring. 

S.A. Bakke. T.B. Holby. H.V. Wang.

17. april, skjærtorsdag, Matt 26, 17-30
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste - 

påsken i ord og toner. G. Børresen. 
H.V. Wang. Musikk og sang.

18. april, langfredag, Joh 18,1-19,42
Ås arbeidskirke kl. 11: Fellesgudstjeneste - 

påsken i ord og toner. G. Børresen. 
H.V. Wang. Musikk og sang.

19. april, påskenatt, Mark 16, 1-8
Kroer kirke kl. 23: Fellesgudstjeneste. 

H.E. Fagermoen. J. Grolid.

20. april, påskedag, Luk 24, 1-9
Ås arbeidskirke kl. 11: Høymesse. 

H.E. Fagermoen. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 

S.A. Bakke. H.V. Wang.

21. april, 2. påskedag, Luk 24,13-35
Moer sykehjem kl. 11: Påskegudstjeneste. 

S.A. Bakke. H.V. Wang.
Kroer kirke kl. 18: «Syng påske». Felles-

gudstjeneste. A.C. Nylænder. A.C.P. 
Grolid. J. Grolid.
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