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Prestens hjørne

Forsiden
Der ligger en skatt ved enden av regnbuen i Kroer.   

Foto: S.K. Martinsen

Kateketens hjørne

Bestandig elsket

Som høygravid har jeg begynt å grue meg til tåka 
som kommer til å vandre sigende inn i vårt hjem 
en gang i august. Nemlig ammetåka. For jeg har 
jo allerede smertelig erfart at det med ammetåke 
ikke er noe tull som noen bare har diktet opp. Aldri 
før har jeg vært så distré som de første månedene 
etter fødsel. Da kan man være glad for at man har 
en kropp som er med på å minne en om ting. Sånn 
som amming for eksempel. Om det var lenge siden 
sønnen min hadde fått mat, så sa kroppen min ifra 
om det. Riktig nok skjedde det svært sjelden – den 
lille krabaten hadde matvett fra dag én. Men om 
jeg måtte være borte fra sønnen min i noen timer, 
så tok det ikke lange tiden før det begynte å gjøre 
vondt. Det gjorde vondt i morshjertet ja, men det 
gjorde også fysisk vondt. For kroppen produserte 
stadig melk som var påtenkt den lille. Jeg kunne 
ikke glemme sønnen min om så jeg ønsket det!

Derfor forbauser Jesajas ord meg – dette er noen 
av mine favorittvers i Bibelen. Ord som bekrefter 
Guds kjærlighet til oss mennesker. Ord som for-
teller om en Gud som elsker oss så inderlig, og så 
bestandig. 

”Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke 
ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor 
kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg. Jeg har 
tegnet deg i mine hender, dine murer står alltid for 
mine øyne.” (Jes 49, 16-17)

Kan en kvinne glemme sitt diende barn? Nei, 
ville mitt umiddelbare svar være, det er komplett 
umulig. Men så står det: ”Om selv en mor kan 
glemme, så vil jeg aldri glemme deg.” Gud settes 
opp mot noe så trofast som en diende mor, og 
han overprøver hennes trofasthet. Han vil aldri 
glemme. Aldri gjemme seg, eller holde seg borte 
fra oss. Gud er nær – han ønsker å la seg fi nne, om 
vi bare søker ham (Jer 29,13). 

Gud har tegnet oss i sine hender, står det videre. I 
hendene våre gjemmer vi gjerne de mest verdifulle 
skatter. Tenk bare på en lubben liten barnehånd som 
knuger på en liten gråstein med kråkesølv på. Eller 
på 12-åringen som sirlig har skrevet et navn med 
hjerte rundt inni håndfl aten sin. Eller kanskje gjør 
du som meg innimellom – rabler en påminnelse 
til deg selv ned på hånden. Noe som skal minne 
deg på noe viktig, som du bare ikke kan risikere å 
glemme. 

Vi er Guds dyrebare skatt og umistelige barn. 
Gud har tegnet oss i sine hender, og vil aldri 
glemme. Jesu naglemerkede hender minner oss på 
hvor mye Gud virkelig elsker oss. Jesus som gav 
livet sitt på korset for oss, slik at vi kunne få del i 
det evige livet. Få del i himmelen. Naglemerkene er 
den største kjærlighetserklæring av dem alle – mer 
enn et sirlig hjerte tegnet med blekk. 

Du er Guds dyrebare skatt – du er ikke glemt, 
men elsket. Ubetinget, inderlig og bestandig.

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer

Sommertur med Åpent Hus 
Åpent Hus skal på sommertur! Blir du med? 
Onsdag den 16. juni kl. 11 legger vi ut fra 
Drøbak, Sjøtorget ved Turistkontoret med M/F 
”Jacobine”. Soknepresten vår Georg Børresen 
er guide, og vi får musikk av et tre-manns band 
fra Nesodden, trekkspill og to gitarer. Det blir 
varm lunsj, kaffe og kringle. Pris kr. 200.- pr. 
person. Vertskap ombord er Ingrid Krag-
Rønne og Anna Birgithe Lund Høie. Vi kan gå 
ombord fra kl. 10.30 og er tilbake kl. 14. Opp til 
75 personer kan være med, det er noen ledige 
plasser. Påmelding snarest til Runar Hansen, 
tlf. 64 94 18 57 eller mobil 99 30 89 42.



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2010 3

Hei! Jeg er kateketvikaren i Nordby, Ås og Kroer
Mitt navn er Line Kittelsen. Jeg er 26 år og kommer 
fra Kristiansand. Det er jeg som har ansvaret for 
konfi rmantundervisningen i Nordby dette semes-
teret, og som skal være kateket i Ås og Kroer når 
Jenny Marie Ågedal går ut i permisjon fra august. 

I vår fullfører jeg min utdannelse som kateket, 
og ser frem til å vikariere i Ås. Jeg har jobbet med 
konfi rmant- og ungdomsarbeid i mange år i menig-
heten hjemme i Kristiansand. Det er fantastisk fl ott 
å jobbe med unge mennesker. Det gir meg inspira-
sjon og energi i hverdagen.

Ved siden av studiene er jeg leder i Oslo Soul 
Children, hvor jeg er en del av et trosopplærings-
team. Der jobber vi mye med forkynnelse til 
tweens, barn mellom 10 og 14 år. Gjennom Soul 
Children har jeg vært med på å utarbeide fl ere 
trosopplæringstilbud og opplegg for barn og unge. 
Dette synes jeg er spennende.

Jeg er også programsjef i Skjærgårds Music and 
Mission, som er en kristen musikkfestival som 
arrangeres på Risøya i Tvedestrand hver sommer. 
Dette er spennende, og jeg får jobbe med mange 
dyktige og fl otte mennesker. 

Til nå har jeg jobbet mest med ungdom og store 
barn. Men jeg ser frem til å engasjere meg for alle 
aldersgrupper når jeg begynner i Ås. Jeg gleder meg 
til å bli kjent, og til å bli en del av menigheten.

Hilsen
Line Kittelsen

Foto: Henrik Guii-Larsen

Huskonsert med Baluba

Fullt hus og stor bredde på scenen da barnekoret Baluba inviterte til huskonsert på Menighetshuset 26. mai. 
Innsatsen var det ingen ting å si på. Søsken, foreldre, besteforeldre, naboer og journalister storkoste seg. Menig-
hetsbladet kommer tilbake til koret, dirigent Ingvill Krogstad Svanes og medhjelperne hennes i neste nummer.

Foto: Arve Skutlaberg
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Minnested for dødfødte ved Ahus
– Nå kan jeg gå videre i livet. Legge det vonde bak 
meg, sier Bjørg Wenås fra Auli. I 1973 fi kk hun et 
dødfødt barn. Et barn hun aldri fi kk lov til å se. 
27. mai avdukes en minnestein på Stalsberghagen 
gravlund i Lørenskog. Et minne for Bjørgs og andre 
kvinners ufødte barn.

Bjørg Wenås var bare 22 år gammel da hun 
fødte sitt første barn på daværende Sentralsyke-
huset i Akershus, nå Akershus universitetssykehus 
(Ahus). Barnet var dødfødt, og Bjørg ble bedt om 
å glemme.

– Jeg ville så gjerne få et glimt at barnet, men 
ble dyttet ned i senga igjen før barnet ble båret 
ut, sier Wenås. Den dag i dag vet hun ikke om det 
var jente eller gutt. Heller ikke hvor barnet ble 
av. Vanlig praksis i Norge på denne tiden var at 
dødfødte ble lagt inn i et annet menneskes kiste. 
Dermed ble barnet begravd, men foreldrene fi kk 
ingen begravelse.

Gjøre opp for seg
I februar 2008 så Bjørg Wenås et debattprogram 

på tv. Temaet var nettopp praksisen rundt dødføds-
ler i 60-, 70- og starten av 80-årene. Etter program-
met tok hun og fl ere andre kvinner kontakt med 
sykehusprest på Ahus, Erik Mathisen. Gjennom 
ham fi kk Wenås vite at Ahus brukte Stalberghagen 
gravlund som ”sin” kirkegård, også for dødfødte. 

– Jeg forsto raskt at dette var en sak vi måtte ta 
tak i. I dag er vi klar over at sorgprosessen over et 
dødfødt barn er like viktig som ved andre tap. At 
det er viktig å se barnet og ta farvel. Slik var det 
ikke tidligere. På mange måter føler jeg at det er 
riktig av Ahus som sykehus å gjøre opp for seg for 
den urett disse kvinnene og deres familier har vært 
utsatt for, sier Mathisen. Han presiserer at praksi-
sen rundt dødfødsler på Ahus ikke var spesiell for 
dette sykehuset.

– Det var snarere vanlig i hele landet, påpeker 
han.

Minnestein
Sykehuspresten og Wenås startet et arbeid for å 

få satt opp en minnestein for de dødfødte barna. 
Anslagsvis dreier det seg om mellom 300 og 400 
barn. Skedsmo kirkelige fellesråd har bevilget 
pengene, og steinen er ferdig. 27. mai kommer 
biskop og annet ”fi nt” besøk. Da skal minnesteinen 
på Stalsberghagen avdukes. – Det er et vakkert 
område. Jeg kan nesten ikke forklare hvordan det 
føles endelig å kunne få en avslutning på det vonde 
jeg opplevde for så mange år siden. Vonde minner 
som har preget livet mitt. Nå kan jeg endelig gå 
videre, sier Bjørg Wenås.

LOPPEMARKEDET 2010
Vi minner om loppemarkedet i Arbeidskirken fredag 27. og lørdag 28. august. Fra tidlig i august tar vi 
imot lopper. Dersom du ikke har plass til å lagre loppene selv, kan vi imidlertid ta imot noe alerede nå. Det 
er bare å ringe 90518577 for å avtale tid. 
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Glade KRIK-ere på tur
KRIK Ås hadde sin årlige skitur til Kongsberg i 

mars. Dette er en av de mange aktiviteter gruppa, 
som består av ungdom i alderen 13–19 år, holder 
på med. Utover skidager arrangerer vi idrettslige 
aktiviteter i gymsalen på Åsgård skole annenhver 
søndag. KRIK Ås er også et tilbud for konfi rman-
tene. De kan velge å delta på våre aktiviteter i til-
legg til vanlig konfi rmantundervisning.

KRIK står forresten for Kristen Idrettskontakt.

KRIK Ås starter opp sine høstaktiviteter i sep-
tember. Samlingene i gymsalen på Åsgård skole er 
annenhver søndag kl. 19–21. Programmet er ikke 
helt klart ennå, men vi satser på samlinger i gym-
salen og enkelte turer. 

Nye deltakere ønskes hjertelig velkom-
men. Ta kontakt med Magnar Sundfør på 
tlf. 928 85 198 eller ma-sundf@online.no dersom 
du lurer på noe.

Pilegrimsgudsteneste i Ås 16. mai
Student- og prostiprest Gunnhild 
Nordgaard Hermstad hadde alli-
ert seg med Kristen Idrettskon-
takt i Ås (KRIK) for å arrangera 
pilegrimsvandring frå Arbeidskirka 
til Ås kyrkje sundag 16. mai. Det 
vart ein fi n tur på kjende skogs- og 
gardsstiar, med innlagde småstopp. 
Første delen av gudstenesta gjekk 
føre seg rundt bålet i skogen. Vel 
framme i hovudkyrkja feira me 
nattverd med heimebakt natt-
verdsbrød, saman med resten av 
menigheten. Ein fi n maivariant!

Arve Skutlaberg (tekst og foto)
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter

Ås kirke åpen i juli også i år
Det blir åpen kirke i Ås heile juli måned. Kirka 
er åpen fra kl. 12 til 18 alle dager. Ås kirke er 
eneste såkalte Veikirke i Follo. Det betyr at det fi ns 
informasjon om kirka på Kirkerådets nettside om 
Veikirker (www.kirken.no/veikirker).

Når dette skrives, er Utvalget for åpen kirke i 
full gang med å sette opp liste over villige som vil 
være vertskap i ei 3-timers økt en dag i juli. Vi er 
helt avhengig av at om lag 60 personer er villige til 
å ta ei slik 3 timers vakt. Utvalget har henvendt seg 
til diverse organisasjoner i Ås og bedt dem om å 
opplyse om behovet blant sine medlemmer. Vi har 
naturligvis allerede en liste over de som har tatt en 
tørn tidligere år.

Svært mange besøker kirkegården i Ås og er med 
på å holde den så vakker som den er. Disse og andre 
ønskes også velkommen til å ta en tur inn i den 
vakre kirka når den er åpen, for å se på den, eller 
for en stille stund. Utvalget for åpen kirke består av 
Ragnhild Skiaker, Gerda Røed, Ole Ludvik Kleven 
og Nils Standal.

Her er initiativtakarane bak nystarta Ås 
kirkeakademi. Fremst: Torbjørn Skjellum, Nils 
Standal, Bjørg Børresen. Bak: Håkon Andersen og 
Thorolf Jakobsen. 

Dei har all grunn til å smila etter vel gjennomført 
første møte 13. april. Då var seniorrådgjevar Åge C. 
Haavik (t.h.) i Kyrkjerådet invitert for å snakka om 
arbeidet med ny salmebok. Det hadde møtt fram 
ein heil del folk, og me fekk godt høve til å prøva 
ut nye salmar. Aage Haavik gjekk grundig inn på 
korleis salmebokkomitéen har arbeidd, og kvifor 
nettopp den songen er plukka ut. Ås kirkeakademi 
representerer ei nyorganisering av verksemda som 
Ås kirkeforum har drive. Norske kirkeakademier 
er paraplyorganisasjon for ca. 60 kyrkjeakademi 
landet rundt. 

Leiinga i Ås kirkeakademi opplyser at akade-
miet hausten 2010 vil ha to arrangement: 21. sep-
tember vil tidlegare utdanningsdirektør i Akershus 
fylkeskommune og medlem av landsstyret i Norske 
kirkeakademier, Berit Nafstad Lyftingsmo, halde 
foredrag om Bibelen i norsk lyrikk. 19. oktober 
kjem Edvard Hoem for å tale om Bjørnsons oppgjer 
med kristendomen – aktuelt i dag? Meir om båe 
arrangementa kjem i Menighetsbladet til hausten.

Arve Skutlaberg

Ås kirkeakademi

Kirketrim høsten 2010

Første tur blir onsdag 18. august. Vi møtes utenfor 
Ås kirke kl. 18.30. Onsdagsturene blir 8. og 22. 
september og 6. oktober. Det blir også noen søn-
dagsturer etter kirkekaffen.

Kirketrim er en forening i Det Norske Misjons-
selskap (NMS). På onsdagsturene tar vi med oss 
en misjonsbøsse der vi kan gi en gave til NMS’ 
misjonsprosjekt på Madagaskar.

Turene starter ofte fra en av kirkene i Ås. Hvor 
turen går, fi nner du på: 

web.me.com/kmhaldor/Kirketrim. 
Se også Menighetsbladet nr. 2 side 11.

Knut Martin Haldorsen (tekst og foto)
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Barnekor i Kroer til høsten!
Til høsten planlegger vi å starte barnekor i Kroer. 
Tilbudet vil være for barn fra 2. til og med 7. klasse. 
Vi kommer til å synge forskjellig typer sanger, og 
vi skal lære litt sangteknikk i tillegg til sangleker. 

Anne Christine Pittet Grolid,
organist i Kroer

”Prestefall”, men ikke Messefall i Kroer

Vårrengjøring av kirkeskipet 
i Kroer
Galleri og sakristier fi kk teppebelegg i 60-åra, men 
nå er teppene fjernet og de vakre tregulvene har 
kommet til heder og verdighet, slipt og oljet. Dette 
lot vi proffene ta seg av, men i slutten av april trakk 
Kroer menighetsråd med følge i dugnadshabitt for 
å skremme støv og skitt ut av krokene.

Kroer kirke holdes ren og ryddig av kirketjener 
Odd-Hroar Meldal-Johnsen, men man kan jo ikke 
klatre opp langs vegger og til lysekroner sånn til 
daglig. 

I vårpussen gikk vi grundig til verks, høyt og 
lavt, vegger og gulv, dører, krakker og rørovner. 
Til og med kalvariegruppen fi kk seg en omgang. 
Et kalvarium er en billedlig framstilling av kors-
festelsen. I Kroer kirke står det oppe under taket 
over kordøren.

Svend-Kristian Martinsen 
(tekst og foto)

Fredag før søndag 9. mai gikk det ut bud fra 
kirkekontoret om at sykdom kunne true søndagens 
gudstjeneste i Kroer. Nordby måtte prioriteres, 
for der skulle tre barn døpes. Alle vikarprester, 
og dem er det mange av i Ås, var også opptatt. 
Mange var i konfi rmasjon. Vi i Kroer konstaterer 
at presten uten tvil har en svært sentral rolle i vår 
gudstjenesteordning, og det håper vi kan fortsette, 
men vi tenkte at det måtte da gå an å holde noe 
som likner en gudstjeneste, uten prest også. Som 

tenkt så gjort. Lørdag kveld møttes Edvin og 
Svend-Kristian fra menighetsrådet med kantor 
Anne-Christine for å snekre sammen en messe. 
Sokneprest Gunnhild Nordgaard Hermstad kom 
med innspill via e-post. På det trykte programmet 
skrev vi SangMesse. Det var bønnens dag, og 
Fadervår var den sentrale teksten. Gjennom bønn, 
liturgisk sang og salmesang fi kk vi en halvtimes 
engasjerende og inkluderende opplevelse sammen. 
Etterpå var vel alle enige om at det ikke trenger å 
bli messefall om det skulle være prestefall, men vi 
gleder oss til at presten er på plass igjen.

Svend-Kristian Martinsen
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Mitt vitnesbyrd
Jeg har kalt meg kristen gjennom mange år, helt 
fra konfi rmasjonstiden – litt varierende i styrke 
kanskje, men alltid der, som det trygge og gode. 
Jeg søker kristen tro først og fremst i bønn/samtale 
med Gud – daglig bibellesing, gjennom ting som 
skjer, i natur, i musikk, god kristen litteratur/dikt, 
men også i kirken, og i kristne fellesskap.

Det er viktig for meg med åpne, varme felles-
skap, som er inkluderende for alle, men det er også 
viktig at alle er gode nok, selv om de ikke søker 
kirken, eller gjør de tradisjonelt riktige tingene! 
For meg er det viktig med toleranse, og inkludering 
av alle i menigheten, selv om hver enkelt ikke er så 
ofte å ”se”.

”Kirkefremmed – eller aldri å se i kirken?” Slike 
uttalelser rammer meg, og dette er vondt å høre. Jeg 
tror det ofte er de som har blitt ”født” inn i menig-
heten, har liten erfaring fra andre sammenhenger 
utenfor. Hele familien er med i menigheten.

Det kan være fl ere grunner til at folk går sjelden 
i kirken. Det kan være at de ikke føler seg vel i 
fellesskapet der de bor; de blir ikke tatt imot som de 
ønsker, eller blir ikke tatt imot i det hele tatt. Noen 
er vant til andre typer fellesskap, kommer fra andre 
land, eller fra andre kanter av vårt eget land, og 
fi nner ikke det de søker i menigheten der de bor. 

Eller det kan være grunner som min egen. Jeg 
går alene i kirken. Mannen min og jeg har et godt, 
langt ekteskap bak oss; og han godtar mitt syn. Når 
søndagen kommer, kan det skje, ganske ofte, at jeg 
velger å være sammen med ham i stedet for å gå i 
kirken. Han har mye til daglig, møter på kvelden, 
det samme med meg, og helga er ofte en mulig-
het til å være sammen, og skape ro i hjemmet, og 
i forholdet. Dette er det min overbevisning at Gud 
skjønner!

Les teksten for søndag 9. mai (Matteus 6,6-13) 
om bønnen Fader Vår, med oppfordring om å gå for 
oss sjøl (ikke nødvendigvis bli sett av andre), og be 
denne bønnen.

Gro Mette Rønningen,
medlem av Ås menighetsråd

Du er min øy i havet
Herre, du er min øy i havet.
I ditt fang bygger jeg rede.
Du er havets ro.
I den freden hviler jeg.
Du er bølgene
Som vasker mot strandsteinene.
Bølgesuset er min hymne.
Du er fuglesangen over sjøen.
Jeg synger med fuglene.
Du er bårene som bryter mot berget.
Jeg priser deg i bruset.
Du er havet som omgir hele meg.
Jeg hviler i deg.

Roy Simpson: Din bønn; din rytme. 
Keltiske bønner fra Lindisfarne, Verbum 2007 

(oversatt av Oskar Stein Bjørlykke)

Ås gjenbruksbutikk jubilerer
Ås gjenbruksbutikk har nå vært i drift ett år. Vi 
er takknemlige for alle hyggelige kunder som har 
bidratt til en brutto omsetning det første året på  1,7 
millioner kroner. Netto dreier det seg om ca. 1 mil-
lion kroner til prosjekter som Misjonssambandet 
har i mange utviklingsland. Vi er glade for alt det 
fi ne vi får inn som vi kan selge videre. Vi er ca. 30 
frivillige fra Follo og andre nabokommuner, som 
jobber i butikken. Bildene er fra 19. mai, og viser 
feiringen av dagen i butikken.

Lise Modum Hansen (tekst og foto)
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Misjonsringen blir Misjonsforum
På årsmøtet til Misjonsringen 4. mai ble det bestemt 
å endre navn til Misjonsforum. Vi tror at det nye 
navnet dekker den brede, internasjonale profi len vi 
har på møtene våre. Misjonsforum er (på samme 
måte som Misjonsringen), organisatorisk knyttet til 
Det Norske Misjonsselskap. På møtene dekker vi i 
hovedsak følgende temaer:

– Misjonsarbeid og utviklingsarbeid som ledes 
og utføres av menighetens egne medlemmer. 

–  Kirkesamarbeid støttet av Det Norske 
Misjonsselskap i mange land. 

– Internasjonale kirkelige organer, spesielt rettet 
mot den fattige delen av verden.

Møtene annonseres på gudstjenestene i Ås kirke 
og Arbeidskirken, og semesterprogram legges ut i 
kirkene. Styret for 2010/2011 består av:

Trygve Berg
Åse Hafstad
Sylvi Haldorsen (leder)
Tora Roberts 
Elsa Wickstrøm (rådgiver)

Sylvi Haldorsen

Årets konfi rmanter i Kroer 23. mai

Her er årets konfi rmantkull i Kroer menighet, fl ankert av sogneprest Georg Børresen på venstre side og kateket 
Jenny Marie Ågedal på høgre side: F.v.: Anne Hjørnegård Bjerke, Erik Støkken Aker, Ivar Norum, Sofi e Waralee 
Bugten Larsen, Ole Jørgen Skatter, Oda Selvåg Hovet, Steffen Bråthen og Lars Svensen. (Foto: Bjørg Malme.)
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Det skjer i Nordby menighet

Blomsterfest i Nordby
Søndag 6. juni er det familiegudstjeneste i Nordby 
kirke. Nordby knøttegospel og Nordby Gospel 
deltar. Etter gudstjenesten blir det kirke-saft, boller, 
og sporløype for barna.

Nordby Tensing til Sigdal
Helga 18.–20. juni drar vi av gårde på hyttetur 
til Sigdal. Søndag synger vi i Vatnås kirke, som 
er en gammel, gammel tømmerkirke ikke langt 
fra Prestfoss. Ellers gleder vi oss til fellesskapet, 
bading og leirbål ved vannet.

Friluftsgudstjeneste
Søndag 29. august er alle som deltar på babysang, 
Nordby knøttegospel og Nordby Gospel, Tensing, 
Kirketreff, foreldre, besteforeldre, tanter, onkler... 
hjertelig velkommen til friluftsgudstjeneste ved 
Nordby kirke. Etter gudstjenesten blir det kirkesaft, 
boller og kaker, sporløype m.m.

Hilde Nora Veidahl Wang,
organist og kulturskolelærer

Program for barna høsten 2010 
Her er en oversikt over noen aktiviteter 
for barn i Nordby menighet til høsten. 
For mer informasjon, kontakt Hanne Tegnér 
tel.: 91 58 98 95.

Knøttegospel/Gospel
Onsdag 1. september kl. 17.30 i Nordby menighets-
senter. Dette er første gang etter sommerferien.

Søndagsskole
12. september er første gang etter ferien. Vi møter 
opp i Nordby kirke kl. 11.00. Etter omtrent ti 
minutter går vi til Nordby menighetssenter.

Baby-sang
Alder: Nyfødte til de begynner i barnehage. Vi 
synger barnesanger og aftenbønner, barnerim og 
danser. Kaffe og te ordner vi. Vi starter i uke 39 på 
Nordby menighetssenter.

Ministrant-kurs
Dette er for deg som er i skolealder. En ministrant 
er en medhjelper under gudstjenesten, som tenner 
lys, leser bønner, deltar i rollespill eller danser. 
Kurset er i Nordby kirke to torsdager (16. og 23. 
september kl. 16.30–17.30). 

Så er ministrantene med under familiegudstje-
nesten søndag 26. september kl. 11. 

Påmelding til Hanne Tegnér innen tirsdag 
14. september på tel.: 91 58 98 95. 
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Konfi rmanter i Nordby menighet 2010
I Nordby er konfi rmasjonen lagt 
til første helga i september. Det 
er 52 konfi rmanter i årets kull. 
Menighetsbladet trykker kon-
fi rmantlistene også i augustnum-
meret.

Konfi rmantene laget en egen 
forestilling med sang, dans og 
drama under Fasteaksjonen i 
mars. De fi kk også prøve seg som 
bøssebærere rundt om i Nordby. 
I april var konfi rmantene med 
på å lage samtalegudstjeneste. 
Her hadde alle sine oppgaver 
med sang, dans, drama, baking, 
musikk, dekorasjon av kirken, 
forbønn, og som kirkeverter og 
klokkere. Gudstjenesten ble fi n. 
Det er spennende å lage noe 
sammen! 4.–8. august reiser vi 
på konfi rmantleir til Tjellholmen 
utenfor Fredrikstad. Her skal 
vi kose oss i sommersola, med 
aktiviteter, leker, bading, under-
visning og mye annet spennende. 
Konfi rmasjonene blir 4. og 5. 
september. 

Line Kittelsen,
kateketvikar i Nordby

Lørdag kl. 11.00:
Magnus Amlien
Julie Alida Eide
Glenn Kjærstad Gulsett
Lars Henrik Johansen Halvorsen
Kristine Berg Heggelund
Helene Gran Jakobsen
Marte Kornstad
Rita Fjeldstad Kristiansen
Ida Marie Køhl
Kristian Martin Larsen
Ottar Oliver Jahnsen Larsen
Tonje Midjås
Elise Kjærnes Morken
Sebastian-Mikael Ruste

Lørdag kl. 13.00:
Bettina Lund Barkenæs
Håkon Marius Burum
Anne Marte Elverhøi Ryfetten
Andreas Røsok
Anna Marie Samuelsen
Emma Elisabeth Schippert
Nathalie Almaas Smogeli
Øyvin Halås Stensdal
Nina Løkken Strøm
Lone Marie Trandem
Katrina Emilie Henriksen Ugelvik
Kenneth Volden
Bendik Vågen
Helle Tomten Østli

Søndag  kl. 11.00:
Emilie Avnskog
Eirin Avnskog
Silje Clasby
Rebekka Andersen Furuhaug
Anette Breivik Halvorsen
Martin Halvorsen
Julie Heide
Espen Pettersen Herigstad
Patrick Porsblad Kise
Joachim Nilsen
Anders Smogeli
Line Østli
Ole-Johannes Aasbø

Søndag kl. 13.00:
Jonas Andreassen
Konrad Aleksander Chipala
Siv Kristiansen Dehlin
Katrine Hoel
Linn Kristine Byre Johansen
Pål-Marius Osrønningen Kjærnes
Stian Nyquist
Camilla Oddestad
Rina Marie Sandberg Olsen
Emilie Osrønningen
Aleksander Løkkeberg Vartdal

 
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 

 

til konfirmanten (150,-),  eller andre  
personlige gaver med navn og dato 

Bestill hos Marit Aschehoug 

SSikke Husflid  
maritasc@online.no – 900 66 527 
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Vikarorganist Håkon Andersen

Korleis er det å spela for Ås-
folket?

– Å spille til gudstjeneste i Ås 
kirke er å ligge i grønne enger. 
Jeg mangler ingen ting på orgel-
krakken, så lenge det er tilstrek-
kelig variasjon i salmesedlene. 
Prestene i Ås er stadig åpne for 
ett og annet forslag.

Kva likar du best å spela?
– Den fl otteste opplevelsen er 

når jeg hører at salmesangen vir-
kelig betyr noe for menigheten. 
Det gjelder både den kraftigste 
lovsangen, for eksempel ”Lov 
Jesu namn og herredom”, og den 
mest inntrengende som ”Jesus 
din søte forening å smake”. Jeg 
mener bestemt at man kan høre 
når menigheten synger fra hjer-
tet. Det er en umistelig del av 
gudstjensten. På den andre siden 
er det en selvfølge at sangen er 
en ytre, klingende størrelse  – på 
jorden og i himmelen. Jeg vil 
rett og slett ha i pose og sekk fra 
ortodoksi og pietisme. Hvordan 
kan en lutheraner ønske seg 
mindre?

Favorittsalme?
– ”Overmåte fullt av nåde” 

er en av veldig mange. Men jeg 
må innrømme at jeg har mine til-
bøyeligheter: folketoner, gjerne i 
moll, heller riksmål enn bokmål, 
og heller Brorson enn mange 
andre. Det er godt jeg bare er 
vikarorganist! En sangerbroder 
i Borg Bach-kor bemerket for 
øvrig etter en lang og vanskelig 
korøvelse: ”Når vi kommer i det 
store koret, da tror jeg vi kan 
stemmen uten å øve.” Det tror 
jeg også.

Arve Skutlaberg
(tekst og foto)

I kyrkjene våre er det fl eire 
vikarorganistar. Håkon Ander-
sen er ein av dei. I det daglege 
underviser han i matematikk, 
religion og etikk på Ås vidaregå-
ande skole. Men musikken lurer 
i bakgrunnen. 

Håkon har hovudfag i 
musikkvitskap og skreiv hovud-
oppgåve om Bachs kyrkjekanta-

tar. – Under studiene skiftet jeg 
til orgel som hovedinstrument 
og fi kk ordentlig undervisning, 
seier han til Menighetsbladet. – 
Jeg begynte å fuske i organistfa-
get midt på 90-tallet i Rygge. Da 
jeg fl yttet til Ås i 2002, gikk jeg 
til Gerhard Winge og presenterte 
meg. Det endte med at han gav 
meg nøkkel og kode til kirken! 
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Sjefssamtale med Christofer Solbakken
Ved nyttår overtok Christofer Solbakken leiarverva 
i Nordby menighetsråd og Fellesrådet for Kroer, 
Nordby og Ås. Det er på tide å be om samtale med 
sjefen.

Litt om deg sjølv. Kven er Christofer Solbak-
ken?

– Jeg har nettopp fylt 40 år, og bor med min kone 
og tre jenter på Vinterbro. Vi havnet ganske tilfel-
dig i Ås for ca. 5 år siden, men trives veldig godt.

Du er prest. Kvar står du i kyrkjelandskapet?
– Ja, jeg er utdannet prest, og har arbeidet som 

prest i Sjømannskirken, Forsvaret, Borg og Oslo 
bispedømmer. Jeg er utdannet på Teologisk fakultet 
ved Universitetet i Oslo, og identifi serer meg i stor 
grad med Universitetstradisjonen i norsk teologi. 
Kirkepolitisk står jeg nok temmelig nært sentrum. 

Kva er dei viktigaste oppgåvene for Nordby 
menighetsråd framover?

– Menighetsrådet har en stor og viktig oppgave. 
Akkurat nå jobber vi med å utvikle en menighets-
plan. Det handler ikke om at alt skal planlegges og 
reguleres, men at alt det fl otte som gjøres i menig-
heten, kan samordnes og koordineres. Vi trenger 
å se hele bredden av menighetsarbeid for å kunne 
vite hvor vi skal satse og prioritere ressursene. Jeg 
håper at menighetsplanen kan hjelpe både ansatte 
og frivillige til å fokusere på de riktige oppgavene. 

Korleis taklar menigheten utbygginga og folke-
veksten i Nordby? Når de innfl yttarane?

– Det er ingen tvil om at den store folkeveksten 
i Nordby også er en av menighetens største utfor-
dringer. Ikke minst er det mange barnefamilier 
som fl ytter til området. Vi håper at Nordby kan vise 
seg som en inkluderende og raus menighet, og at 
de som fl ytter hit, kan fi nne et hjem også i kirken 
her. Nordby menighet har jo sine tradisjoner, og 
kanskje må vi også våge å gi slipp på noen av dem? 
Den store andelen barn og ungdom vil naturligvis 
også påvirke prioriteringene i menighetsarbeidet. 

Korleis går det med tilsetjinga av ny ungdoms-
prest i Nordby?

– Ungdomspresten er veldig viktig for Nordby 
menighet, og vi bruker litt tid på å fi nne den rette. 
Det må være en som har lyst til å være prest her, og 
som kan identifi sere seg den litt spesielle rollen en 
ungdomsprest har. Vi jobber med å ha ny prest på 
plass fra 1. januar 2011.  

Når trur du at nyekyrkja på Sjøskogen står 
ferdig?

– Ny kirke på Sjøsko-
gen er nok fortsatt på idé-
planet. Vi har en nydelig 
kirke på Nordby, men 
med økt befolkning og 
forfl ytning av sentrum 
mot Sjøskogen/Vinterbro 
vil det på sikt være behov 
for en ny kirke.

Du leiar også Fellesrådet. Kva driv dette orga-
net med?

– Fellesrådets viktigste oppgave er å være 
menighetenes talerør overfor kommunen. Kommu-
nen har plikt til å fi nansiere arbeidet i den lokale 
kirke, og det er Fellesrådet som setter opp budsjett 
og forhandler med kommunen. Vi har en dyktig og 
solid kirkeverge, så det er forholdsvis greit å sitte i 
rådet. Forvaltning av kirkebyggene er vel noe av det 
viktigste Fellesrådet har ansvar for. I vår forserer 
vi tiltak for brannsikring av våre fl otte kirkebygg. 
Det ble aktuelt etter den tragiske kirkebrannen i 
Hønefoss i januar. 

Korleis ser du på samarbeidet mellom frivillig-
het, menighetsråd, kommune og stat i kyrkja?

– Spørsmålet peker på en viktig kjensgjerning 
ved kirken; den er et stort arbeidslag. Apostelen 
Paulus sammenliknet kirken med en kropp. Krop-
pen har mange lemmer, og alle har ulike funksjoner. 
Til sammen utgjør de en helhet, med Kristus selv 
som hode. Stat og kommune vil fortsatt ha viktige 
oppgaver i kirken fremover, også etter 2014, da 
statskirkeordningen slik vi nå kjenner den, avvi-
kles. Kirken må organisere seg slik at den kommer 
i en god dialog med offentlige myndigheter både 
lokalt, regionalt og nasjonalt. Frivillig innsats fra  
kirkemedlemmer er imidlertid noe vi ikke kan 
komme utenom. Myndigheter kan gi et ramme-
verk, men innhold og liv må fylles av det arbeid 
som gjøres til Guds ære og menneskers gavn. 

Kva likar du å gjera på fritida når du kan 
bestemma heilt sjølv?

– Som trebarnsfar er det litt lite av tid jeg kan 
bestemme over helt selv. Jeg sykler ganske mye, 
og Follo er jo et eldorado for landeveissykling! Om 
vinteren blir det mye skiløping. Med hus og hage 
følger det dessuten med en del vedlikehold. Av og 
til kan faktisk slikt arbeid også få preg av trivsel og 
rekreasjon, i stedet for sur plikt.   

Arve Skutlaberg
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Agronommisjonærer på andre sida av jorda
Lilliann Eliarisoa Razafi mandimby og Per Ivar 
Våje er misjonærer for Det Norske Misjonsselskap 
(NMS) på Madagaskar. Begge har bakgrunn som 
studenter ved UMB, jobbet i Ås, og vært aktive i 
Ås menighet. Oppholdet på Madagaskar startet i 
2005. Lilliann er viserepresentant for NMS og har 
ansvar for informasjonsarbeidet fra Madagaskar 
til Norge. Hun er også rådgiver for Den gassisk-
lutherske kirkes utviklingskontor. Per Ivar er nå 
rådgiver i kirkas nasjonale program for integrert 
landsbyutvikling. Til sommeren går han over i ny 
stilling som rådgiver for landbruk og miljø i det 
grønne undervisningsprogrammet ProVert som 
kirka driver.

Lillian og Per Ivar bor nå i byen Antsirabe. I 3 år 
var de tilknyttet et landsbyutviklingsprosjekt i Ifa-
nadiana i regnskogen på østkysten av Madagaskar. 
Dette prosjektet fortsetter nå med nye arbeidere, 
men Per Ivar har fremdeles en hånd på rattet som 
rådgiver for de nasjonale koordinatorene av utvik-
lingsprosjekt. Det er gledelig at 4 studenter fra 
kristne jordbruksskoler i Norge har kommet dit ned 
for 6 måneders utvekslingsprogram i regi av det 
norske Fredskorpset. De er i Ifanadiana to og to om 
gangen for å omsette norsk bygdeutviklingsteori til 
gassisk landsbypraksis. 

Opplever dere resultater av arbeidet?
– Det viktigste for oss er at medarbeidere i pro-

sjektene vi er engasjert i, gir folk på landsbygda 
lese- og skriveopplæring, utdanner ungdommer til 
lærere, gir opplæring i landbruk, husdyrbruk, og 
forebyggende helsetiltak. Utviklingsprosjektene 
gir også blinde og døve barn grunnleggende utdan-

ning. Vi satser spesielt på kompetanseoppbygging 
for jenter og foreldreløse barn. Om vi ikke ser 
resultatene direkte fra vår egen innsats, er det stort 
å være med på dette utrolig viktige arbeidet. Vi 
kan bidra til at medarbeiderne våre når de mål og 
resultater som vi sammen har satt opp. Det er en 
liten seier hver gang.

Hvor lenge blir dere på Madagaskar?
– Vi har nå bestemt oss for å bli til juni 2013, 

altså i tre år til. Da vil vi ha vært her sammenheng-
ende i 8 år.

Menighetene i Ås og Kroer har støttet landsbyut-
viklingsprosjektet som Lillian og Per Ivar er en del 
av på Madagaskar. Nå har også Laget ved UMB 
meldt seg som støttespiller. Lillian og Per Ivar 
takker for støtte og forbønn. 

Adresse:  Lilliann et Per Ivar Våje, 
Mission Norvegienne B.P. 49, 110 
Antsirabe, Madagascar. 
E-post: vaje@moov.mg, lilliann.vaje@gmail.com

Familien Våje, foto: Nono Dimby.

Konfi rmantkullet som var i aksjon i Ås kirke 1. pinsedag kl. 13.00. Foto: Olav Aardalsbakke
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Service-SIDER
Ta vare på sidene

Brann/større ulykker     110
Politi       112
Ambulanse      113
Legevakt      64 87 19 30
Lensmann      64 97 49 00
Legehelikopter      67 90 55 70
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. 64 96 44 85 (Nordby)

BILVERKSTED

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

BLOMSTER OG DEKORASJONER

Ås Blomster
Moerveien 6      64 94 12 36

Vilt & Vakkert
– et blomsterverksted i Ski     918 07 178
v/ Nina Friise Gustavsen

BYGGEVARE
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      64 94 28 18

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     64 94 08 00
Midt i Ås sentrum! 

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

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

Ring Nina på tlf. 91807178
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JORDMOR

Annett Michelsen     64 94 33 13
Haugerudveien 4            mob. 911 35 380
Privatpraktiserende jordmor

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

RETTSHJELP

Rettshjelpjuristen – bistand når du trenger det
Christin Ruud Ulfsryggen       tlf.:  948 29 443
Testament og avtaler. Familierett. Klager og rettig-
heter. Lett tilgjengelig og priser du kan leve med. 
E-post: christin@rettshjelpjuristen.no 
Web: http://www.rettshjelpjuristen.no

SPESIALFORRETNINGER I ÅS SENTRUM

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

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B       64 94 00 07

SYKKELVERKSTEDER

LB Sykkelverksted
Rådhusplassen 13     94 28 10 83
Sykkel - Deler - Utstyr

TANNLEGER

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

Tannlegene Høyvik
Skoleveien 2.     64 94 09 51

TREFELLING OG TREPLEIE

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

UTLEIE

Kroer Samfunnshus
Utleie til alle anledninger      950 09 825

Nordby menighetssenter
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
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@hotmail.com, mobil: 924 22 079
 

Ås menighetshus har rom for minnesamvær, 
konfi rmasjon o.l.        64 94 01 46
Vaktmester, Robert Fiskvik,         mob. 966 77 556

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

HELSE OG VELVÆRE

Thone’s klassiske masasje og 
triggerpunktsbehandling
i Ås. Kveldstid. Ring Thone 909 12 298 for å 
avtale tid. Gaveide?  Jeg har gavekort!

Annonsér i Menighetsbladet
Redaksjonen takker alle annonsører som støtter 
bladet. Menighetsbladet kommer ut 6 ganger i året. 
Vi tilbyr både rubrikkannonser og plass på Ser-
vice-SIDENE våre. Bladet egner seg meget godt 
til markedsføring knyttet til høytider og kirkelige 
handlinger. Kontakt oss på as.menblad@online.no, 
eller Olav Aardalsbakke, tlf. 905 18 577.
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SLEKTERS GANG

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
Cecilie Hjermundrud Carlsen
Nathalie Sirnes Feilert
Magnus Breistrand Mæhlum, døpt 

i Kroer kirke
William Nango
Nicoline Nyland, døpt i Nordby 

kirke
Elias Wassum

Døde
Kathrine Borgan
Nils Furnes
John Kåre Hagen, bisatt fra Moer 

Sykehjems kapell
Gunvor Johansen
Olaf Marensius Stang, bisatt fra 

Sarpsborg Krematorium

NORDBY

Døpte
Tobias Reimers Arnestad
Amanda Barkenæs
William Bunes-Larssen
Fredrik Indreråk Hald, døpt i 

Vålerenga kirke
Lukas Hesstvedt
Magnus Kristiansen Lang, døpt i 

Lillestrøm kirke
Nathalie Celine Schytte Pedersen
Erle Christin Smaadal Westin

Viet/velsignet 
Charlotte Nergaard og Marius 

Eidet

Døde
Viktoria Lind Hilmarsdóttir
Inge Kjartan Husby, begravd fra 

Ås kirke

KROER

Ingen endringer i denne perioden.

Kjøp sommerblomstene på
GARTNERIUTSALGET

Melby Gård og 
gartneri

Du fi nner oss på fylkesveien 
mellom Nygård og Wassum. 

Utsalg også på Vinterbrosenteret

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

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

Tlf.: 64 94 63 20 / 90 16 75 25

Etter festegudstjenesten på 
Oscarsborg 2. pinsedag, var det 
konsert med sangkoret Rødstrupen 
i Kongelunden. Foto: E. Fløistad.
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagav 3,
postboks 224, 1431 Ås. 
Tlf. 64 96 23 40. Fax. 64 96 23 39 

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

Sekretær: Eva Witzøe. 
E-post: eva.witzoe@as.kommune.no

Kirkevergen i Ås: Tlf. 64 96 23 30.
Sekretær: Toril Strand Klemp.

E-post: toril.klemp@as.kommune.no

Prestene:
Prost Knut Lein, Sloratoppen 100, 1405 Langhus. 

Tlf. priv. 64 94 01 96.
E-post: knut.lein@as.kommune.no

Sogneprest i Ås, Georg Børresen,
Drøbakveien 19, 1430 Ås. Tlf. 901 66 477.
E-post: georg.borresen@as.kommune.no

Sogneprest i Nordby, Sigurd Bakke, Rådyrvn. 3, 
1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 04 69.
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no

Stud.prest/prostiprest, Elise Bjerkreim-Bentzen, 
permisjon. Vikar, Gunnhild Nordgaard Hermstad
E-post: gunnhild.n.hermstad@as.kommune.no
Mob. 926 70 755.

Fellesrådet for Kroer, Nordby og Ås:
Leder: Christofer Solbakken, Hareåsen 12 D

1407 Vinterbro. Mob. 996 46 735.
Kirkeverge: Gerhard Winge, Hellinga 10 D,

1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 11 97.
E-post: gerhard.winge@as.kommune.no

Henvendelser om kirkegårdene rettes til kirkevergen.

Kroer menighet:
Menighetsrådets formann: Svend-Kristian Martin-

sen. Tlf. priv. 64 94 00 10
E-post: s-k.m@online.no

Organist: Anne Christine Pittet Grolid. 
Tlf. 481 99 812, E-post: a-chrigr@online.no

Kirketjener: Odd Hroar Meldal-Johnsen.
Tlf. priv. 64 94 12 38.

Kroer kirke, 1430 Ås, tlf. 64 94 36 05.

www.as.kirken.no

Ås menighet:
Menighetsrådets formann: Geir Krogh,

Herumveien 16 a, 1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 25 17.
Menighetskoordinator: Hanne-Marit Pettersen. 

E-post: hanne-marit.pettersen@as.kommune.no 
Kateket: Jenny Marie Ågedal. Mob. arb. 451 38 465. 

E-post: jenny.marie.agedal@as.kommune.no 
Kantor: Jostein Grolid, Mob. 412 87 055.

E-post: jostein.grolid@as.kommune.no
Utleie av Ås arbeidskirke: Svein Rindal, 

Mob. 924 22 079.
Ås kirke, 1430 Ås, tlf. 64 94 02 34.

Nordby menighet:
Kirkekontoret i Nordby, Menighetssenteret,

Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro.
Tirsdag og torsdag kl. 10–12.
Tlf. 64 96 26 70. Fax. 64 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:       .
Organist: Hilde Veidahl Wang. Mob. 99 69 40 12. 

E-post: hiwang@online.no
Menighetspedagog: Hanne Tegnér. Mob. 91 58 98 95.

E-post: hanne.tegner@as.kommune.no
Trosopplæring: Anneli Sollie. Mob. 934 27 243.

E-post: anneli.sollie@as.kommune.no 
Menighetsrådets formann: Christofer Solbakken, 

Hareåsen 12 D, 1407 Vinterbro. Mob. 996 46 735.
Menighetskoordinator: Bjørn J. Rødsand.

Mob. 900 79 594. E-post: b.rodsand@online.no.
Kirketjenerkontakt: Herlof J. Brendskag. Mob. 

958 12 521. E-post: herlof.brendskag@gmail.com
Utleie av Menighetssenteret: 

Bjørg Christensen. Mob. 920 20 576. 
E-post: bjorg.christensen26@gmail.com

Nordby kirke, tlf. 64 94 63 15.
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VELKOMMEN TIL KIRKENVELKOMMEN TIL KIRKEN

2. s. e. pinse, 6. juni, Luk 12,13-21
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Forbønnsgudstje-

neste 1-, 2-, og 3-åringer. Dåp. J.M. Ågedal, 
G.N. Hermstad. J. Grolid. Ofr.: Stiftelsen Ås 
arbeidskirke.

Kroer kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Dåp. 
K. Lein. A.C. Grolid. Ofr.: NMS-prosjekt.

Nordby kirke kl. 11.00: Blomsterfest/
familiegudstj. S.A. Bakke. H. Wang. Ofr.: 
Ungdomspreststillingen.

3. s. e. pinse, 13. juni, Luk 19,1-10
Ås kirke kl. 11.00: Keltisk messe. S.A. Bakke. 

J. Grolid. Ofr.: IKO,
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Bør-

resen. H. Wang. Ofr.: Normisjonen.

4. s. e. pinse, 20. juni, Luk 15,11-32
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp. 

G.N. Hermstad. J. Grolid. Ofr.: NMS-
prosjekt Madagaskar.

Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Bør-
resen. H. Wang. Ofr.: Menighetens arbeid.

5. s. e. pinse, 27. juni, Joh 8,2-11
Kroer kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste. Dåp. 

K. Lein. A.C.P. Grolid. Ofr.: Egen menighet.

6. s. e. pinse, Aposteldagen, 4. juli, Matt 
16,13-20

Ås kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste. Dåp. 
G.N. Hermstad. H. Wang.

7. s. e. pinse, 11. juli, Matt 16,24-27
Nordby kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste. 

S.A. Bakke. H. Wang.

8. s. e. pinse, 18. juli, Jes 49,13-16
Ås kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste. 

S.A. Bakke. J. Grolid.

9. s. e. pinse, 25. juli, Matt 7,21-29
Nordby kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste. 

G.N. Hermstad. J. Grolid.

10. s. e. pinse, 1. august, Luk 12,42-48
Ås kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste. Dåp. 

G. Børresen. Vikarorganist. 

11. s. e. pinse, 8. august, Joh 6,66-69
Ås kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste.  

G. Børresen. H. Wang. 

12. s. e. pinse, 15. august, Sal 32,1-5
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse. K. Lein. 

J. Grolid. 
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen. 

A.C.P. Grolid. 
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. 

Chr. Solbakken. H. Wang. 

13. s. e. pinse, 22. august, Matt 12,33-37
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Presentasjon av 

nye utenl.stud. G.N. Hermstad. J. Grolid. 
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A. 

Bakke. H. Wang.

Torsdag 26. august
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. G.N. Hermstad.

14. s. e. pinse, 29. august, Matt 5,38-42
Ås arbeidskirke kl. 12.00: Dugnadsgudstje-

neste. G. Børresen. J. Grolid. Dugnad fra kl. 
09.00 til 11.45. Varm lunsj e. gudstjenesten.

Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstj./Fri-
luftsgudstjeneste. S.A. Bakke. H. Wang. 


