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Prestens hjørne
Kateketens
hjørne
Hva har Albert Åberg og jeg til felles?
”Jeg skal bare …,” er et av Albert Åbergs kjente
utsagn. Når faren hans roper at det er middag, svarer Albert Åberg: ”Jeg skal bare ...” Dette gjentar
seg hele tiden og i ulike situasjoner.
Han skal bare ... Kanskje er det ikke bare Albert
Åberg som ”bare” skal noe annet først. Jeg synes
jeg kjenner meg igjen i det selv også:
”Jeg skal bare fullføre dette prosjektet så skal
jeg …” ”Jeg skal bare bli litt eldre, og så skal jeg
…” ”Jeg skal bare vente til det blir sommer, så skal
jeg …”
Kanskje er det ikke bare jeg som har dette ”bare”
til felles med Albert Åberg. Kanskje kjenner du
deg igjen i dette også? Noen ganger er det ting vi
må gjøre før andre ting, sånn er det bare. Men hva
skjer med livet vårt dersom vi aldri er til stede i
øyeblikket, i dagen i dag?
Livet her på jorda lever vi bare én gang, og det
må vi benytte oss av. Vi vet ikke hva morgendagen
bringer oss, og vi vet ikke når livet vårt her på jorda
ender. Vi må huske å leve hver dag. Vi må ta vare
på øyeblikkene og ikke bare utsette. Gud har skapt
oss til å leve hver dag, hvert minutt. Livet er ikke
bare i ferien og helgene. Livet er hver dag, hvert
minutt, hvert sekund.
Det er nå våren er her, det er nå sola har begynt
å varme. Ta vare på disse øyeblikkene, og utsett
heller noen andre ting til senere, slik at du tar deg
tid til å leve, hver dag! Og husk: Gud er med deg,
hver dag, hvert minutt, hvert sekund!

Vikariatet til Line går ut i løpet av juni. Da skal
hun jobbe for Skjærgårdsgospel som programsjef for Skjærgårds music and mission og prosjektansvarlig for team. Fra 1. august er Jenny
Marie Ågedal tilbake igjen som kateket i Ås og
Kroer etter permisjon. Men takk for stor og god
innsats, Line!
Red.

Herren være FORAN deg
For å vise deg den rette vei!
Herren være VED SIDEN AV DEG
For å lukke deg inne i sine armer
og beskytte deg.
Herren være BAK deg
For å bevare deg fra menneskers ondskap.
Herren være UNDER deg
For å fange deg opp når du faller,
og redde deg ut av snarene.
Herren være I deg
For å trøste deg når du har det vondt.
Herren være OVER deg
og velsigne deg.
(Velsignelse fra det 4. århundre)
Line Kittelsen,
kateket-vikar i Ås og Kroer

Om forsida
17. mai i Kroer. Etter gudstjenesten ble salmen ”Gud signe vårt dyre fedreland” sunget av alle utenfor
kirken. Her er forsangergruppen. Foto: Espen Martinsen.

2

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2011

Jenter som vil forandre verden
Ås-jentene Frida Skiaker Aschjem og Angela
Maria Aasbø Bakke deltar i år på Communication
for Change, KFUK-KFUMs utvekslingsprogram
for ungdom med reiselyst og interesse for hvordan
man lever i andre land. I høst var de 4 måneder i
Kenya, og der traff de Karen Bridget Rima Kaaria
fra Kenya, og Anna Hovhannisyan fra Armenia.
Nå i vårsemesteret er alle fire elever ved Sunnmøre
Folkehøgskole, som ledd i det samme utvekslingsprogrammet.
Karen, Angela, Frida og Anna utgjør et team
som blant annet besøker ungdomsklubber og konfirmantgrupper. Hovedbudskapet er hvordan vi kan
gjøre verden mer rettferdig.
– I Kenya er det for eksempel ikke selvfølgelig
at barn og ungdom får gå på skole, sier Karen. – Vi
mangler mye som ungdommer i Norge tar for gitt.
Og så har vi store uløste miljøproblemer. Som for
eksempel en stor innsjø som holder på å tørke helt
ut.
Både Anna og Karen er oppgitte over korrupsjon
og mangel på demokrati i hjemlandene sine. – Men
derfor er det viktig å reise ut og lære hvordan folk
har det i andre land, sier Anna. – Norge er veldig
demokratisk og utviklet, sier hun. – Og nå får vi

kunnskap som kan brukes når vi i framtida blir
ledere, skyter Karen inn.
– I mitt land er det også viktig å lære de unge å
forsone seg med armenernes tragiske historie, sier
Anna. – Vi skal ikke glemme, men vi må heller
ikke la gammelt hat prege oss.
Frida og Angela synes det er bra å være i team
sammen med Karen og Anna. De har besøkt ungdommer i Gol, Brønnøysund, Oslo og Ås. Budskapet blir formidlet gjennom drama og spill. Da
følger folk med. Jentene er opptatt av at vi må kjøpe
Fair trade-varer. Og de oppfordrer ungdommene til
å engasjere seg i globale spørsmål om urettferdighet, via KFUK-KFUM Global. Eller for eksempel i
Changemaker, ungdomsorganisasjonen til Kirkens
Nødhjelp.
– Dere norske er litt preget av været deres, smiler
Anna lurt. – Kalde og reserverte i forhold til oss
emosjonelle armenere. – Og så har dere underlige
matvaner, sier Karen. – Bare ett varmt måltid om
dagen i et så kaldt land! Og altfor mye brød og kald
drikke. – Hot tea, please!
Arve Skutlaberg
Karen Bridget Rima Kaaria, Angela Maria Aasbø
Bakke, Frida Skiaker Aschjem, Anna Hovhannisyan.
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 12. april, resultater

Studentene ved UMB stiller hvert år opp, og gjør en uvurderlig innsats. Foto: Anniken Torset.

Tirsdag 12. april var bordet igjen dekket for
menighetenes årlige store innsamlingsdugnad for
Kirkens Nødhjelp. Været var fælt, og der var flere
”konkurrerende innsamlingsaksjoner” i dagene
før, men humøret var på topp.
I Ås ble sluttresultatet kr 106 762, av dette var
kr 28 297,50 mynter i bøtta. Dette er et fantastisk
resultat som bare var mulig fordi vi var ca. 170
mennesker i sving denne kvelden. Av dette var 128
bøssebærere, mange konfirmanter. Det er spesielt
gledelig at også studentene ved UMB hvert år støt-

ter opp om dugnaden. I år var over 30 studenter
med på aksjonsdagen. En stor takk til dem.
I Nordby var det 47 av konfirmantene som
gjorde jobben. De samlet inn kr 35 246. Vel tilbake
ble konfirmantene møtt med varm mat, bordtennis
og playstation på storskjerm. God stemning! Tusen
takk for all hjelp og deltakelse.
I Kroer samlet 6 konfirmanter inn kr 9 850.
Godt jobba, og velkommen tilbake til ny dugnad
neste år alle sammen!
E. Fløistad

Bispenominasjonen i Borg
Vår kjære Helga Haugland Byfuglien går av som Borg-biskop 1. august for å verta Bispemøtets leiande
biskop. Ho har vore biskop i Borg bispedømme sidan 2005. Bispedømmerådet har nominert fire kandidatar:
• Ørnulf Axel Elseth, Råde, 58 år, personalsjef ved Borg bispedømmekontor.
• Anne-May Grasaas, Oslo, 55 år, sokneprest i Trefoldighet menighet i Oslo.
• Atle Sommerfeldt, Asker, 59 år, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.
• Paul Erik Wirgenes, Bærum, 51 år, direktør i Kirkerådets avdeling for menighetsutvikling.
Borg bispedømmeråd ønskjer at utnemninga av ny biskop er klar tidleg i oktober.

4

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2011

Kirkevalget 2011 finner sted 11. og 12. september.
De som velges, får sin funksjonstid fra oktober 2011
til oktober 2015. Kirkevalget finner sted samtidig
med kommunestyre- og fylkestingsvalget. Det skal
velges nye menighetsråd og bispedømmeråd i Den
norske kirke.
Forhåndsstemming kan gjøres i perioden 10.
august – 9. september på Kirkekontoret i Ås. Kontoret er åpent for å avgi forhåndsstemme mandag,
onsdag og fredag kl. 10–14. Dette gjelder for alle
de 3 menighetene i Ås kommune. Det kirkelige
manntallet vil være lagt ut på Kirkekontoret de
samme dagene.
Valglokaler i Ås sokn: Åsgård skole, Brønnerud
skole og Arbeidskirken i Ås.
Valglokaler i Nordby sokn: Solberg valgkrets
på Granheimtunet/Nordby eldresenter, Nordby
valkrets i Nordby kulturhus/idrettshallen.
Valglokale i Kroer sokn: Kroer skole.
Åpningstider alle steder: 11. september kl. 16–21;
12. september kl. 16–20.
Valgsedler: Det skal brukes én liste til valg av
menighetsråd, og én liste for valg av bispedømmeråd.
Valgkort: Alle stemmeberettigede får tilsendt
valgkort i posten med nødvendig informasjon.
Dette tas med til stemmestedet.
Ellers er det mye interessant stoff om kirkevalget
på nettet: ”kirkevalget.no”
I neste nummer av Menighetsbladet vil kandidatene bli presentert. Oppfordringen til alle er:
Bruk stemmeretten din og gi kirken et godt råd!

Leke medlemmer til Borg bispedømmeråd.
Foreløpig kandidatliste. Lista er sortert på etternavn. Alle navn har lik prioritet. To ungdommer
fra Ås er på valg: Ida Marie Nielsen og Andreas
Henriksen Aarflot.
Anne Brun Andersen, Kråkerøy, 61 år
Erling Birkedal, Nittedal, 56 år
Kirsti Frøshaug, Fjellhamar, 61 år
Ole Petter Gjerlaug, Våler, 65 år
Arne Hagen, Råholt, 67 år
Frøydis Ingjerdingen, Hurdal, 24 år

Nominasjonskomitéenes listeforslag til valg av
nye menighetsråd 11.–12. september 2011. Navna
er satt opp i prioritert rekkefølge:
Ås sokn
1. Marit Børset Aalde, 65 år
2. Terje Sørhaug, 72 år
3. Jenny Marie Langseter, 25 år
4. Bjørg Lindquist, 28 år
5. Marit Johanne Rauset, 59 år
6. Sigrun Stenersen Espe, 28 år
7. Gro Mette Rønningen, 60 år
8. Halvor Aarrestad, 65 år
9. Turid Elisabeth Leirgul, 63 år
10. Magne Reke, 75 år
11. Åshild Kolderup Utvik, 42 år
12. Aslaug J. Figenschau Skjellum, 69 år
13. Jens Bernt Aune, 53 år
Kroer sokn
1. Asbjørn Rønning, 56 år
2. Marie Lillehammer, 32 år
3. Arne Birger Martinsen, 63 år
4. Bjørg Malme, 64 år
5. Inger Lise Wærstad, 46 år
6. Solveig Røed, 58 år
7. Svend-Martin Kristiansen, 65 år
8. Anton Edvin Folkvord, 65 år
Nordby sokn
Valgliste for Nordby sokn er ikke klar ennå. Den
kommer i neste nummer av Menighetsbladet.

Anne Gangnes Kleiven, Rømskog 56, år
Elin Kloster, Skårer, 23 år
Kristian Lausund, Skedsmo, 21 år
Geir Arild Lindøy Magnussen, Ski, 43 år
Bjørn Terje Mathisen, Skjeberg, 62 år
Jofrid Trandem Myhre, Jeløy, 47 år
Ida Marie Nielsen, Ås / Skedsmo, 30 år
Kari Stray Nordberg, Skårer, 54 år
Randi Solberg Olseng, Rolvsøy 58, år
Bjørn Solberg, Mysen, 64 år
Kåre Arvid Ulvund, Frogner, 73 år
Andreas Henriksen Aarflot, Ås, 21 år
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Det skjer i Ås menighet

Kirkekoret inviterte søndag 15. mai til Nicaraguansk bondemesse i fullsett kyrkje. Det vart ei særmerkt gudsteneste. Solopartia til Elisabet Voll Ådnøy var ein fryd å høyra på. Musikarane Odd Halvor Moen, Kristina Moen,
Gunhild Hjermundrud, Edgar Romero, Anne Christine Pittet Grolid og Michael Andreas Grolid serverte latinomusikk med skikkeleg sug i. Bra jobba, kantor Jostein Grolid!
Arve Skutlaberg

Info-brev frå Ås kirkekontor

Ås kirke åpen i juli også i år

Kantor Jostein Grolid spelar på mange strenger.
Han lagar mellom anna eit informasjonsbrev om
aktivitetar som skjer i kyrkjene i Ås. Brevet vert
distribuert som e-post med lenkar til oppslag på
kirkekontorets heimesider. Dermed er det råd å
informera om aktivitetar som de ikkje fekk med i
Menighetsbladet.
Er du interessert i å få tilsendt desse e-postbreva,
eller har du noko å informera om? Kontakt Jostein
på e-post jostein.grolid@as.kommune.no.

Ås kirke holdes åpen i hele juli måned. Kirken er
åpen fra kl. 12 til 18 alle dager. Ås kirke er eneste
såkalte Veikirke i Follo. Det betyr at det fins informasjon om kirken 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 vakt.
I år arbeider vi med å få til minikonserter hver
torsdag ettermiddag i juli, i samarbeid med Ås kulturskole og med støtte fra Ås kommune. Hvis vi får
dette til (det kan være litt problemer med ferietid),
blir det konserter i kirken mellom kl. 17.30 og 18.00.
Etter planen blir det klassisk sang og musikk, og
kanskje stykker fra musikaler. Følg med i avisene
for nærmere informasjon. Vi regner også med å få
til Åpen kirke 5. og 6. november (Allehelgen), også
da med minikonserter.
Utvalget for Åpen kirke består av: Ragnhild
Skiaker, Gerda Røed, Ole Ludvik Kleven og Nils
Standal.

Arve Skutlaberg

Ås kirkekor
Koret øver på torsdager i Ås kirke kl. 19.00–21.30.
Til høsten starter vi opp torsdag 18. august. Da er
det Händels store oratorium ”Messias” som står på
programmet. Se nærmere omtale i nr. 2 av
Menighetsbladet.

Ås barnekantori
Øvingsdag fra høsten blir mandag kl. 17–18. Første
øving etter sommerferien blir 5. september i Ås
arbeidskirke. De fleste barna er fra 1. til 4. klasse.
Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!
Se mer på http://www.as.kirken.no/kor.
Jostein Grolid,
kantor i Ås
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Ås kirkeakademi, høstsemesteret 2011
Ås kirkeakademi planlegger to møter til høsten
og førjulsvinteren. Hovedtema blir ”Krefter som
former vårt samfunn”.
Tirsdag 20. september kl. 19.30 i Ås arbeidskirke:
Foredragsholder blir Arne Johan Vetlesen. Han er
professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han har
arbeidet med etikk og sosialfilosofi, med ”ondskap”
som hovedinteresse. Han er en flittig skribent og
samfunnsdebattant. Alle er velkommen.
Tirsdag 15. november: Generalsekretær i Norsk
Presseforbund Per Edgar Kokkvold holder foredrag
innenfor temaet ”Mediemakt og etisk ansvar”. Vi
prøver å få møtet i Kulturhuset (Rådhuset).
Nærmere opplysninger seinere.
Nils Standal

Utleie av selskapseller arrangementstelt
Ås menighet eier to store og flotte telt, hvert på
6 x 12 m = 72 m2, med vegger. Teltene har stor
takhøyde, vindus- og døråpninger på tre sider. De
egner seg svært godt til større selskaper, loppemarked, salgsmarked, møter, konserter o.a. Teltene
leies ut for kr 6000 per telt, fra fredag ettermiddag
til søndag. Ved leie over lengre tid blir vi enige om
en pris.
Leien inkluderer fri transport innenfor Ås kommune, og hjelp til montering og demontering, men
det forventes at leietaker kan stille tre voksne personer til disposisjon for dette arbeidet.
Ta kontakt med Ås kirkekontor tlf. 64 96 23 40,
eller sokneprest Georg Børresen tlf. 90 16 64 77.

Ås Soul Children gledet tilhørerne med
barnegospel og dans under konserten i Arbeidskirka
8. mai. Koret var for anledningen kledd i hvitt, og
de overlot ingen ting til tilfeldighetene. Full konsentrasjon og trøkk! Dirigent Ida Benoni klarer
det kunststykke å hyre inn mannfolkene i familien
som musikere og teknikere. Og det fungerer helt
utmerket! Ungene i koret var solister etter tur, og
de fikk både søsken, foreldre og besteforeldre til å
storkose seg.
Til høsten fortsetter Ås Soul Children med
øvelser i Ås kirke onsdager kl. 18.30–20.00. Første
øvelse etter sommeren blir onsdag 31. august. Hjertelig velkommen til gamle og nye sangere fra 5. til
8. klasse! Vi ønsker oss flere gutter i koret – Come
on, boys! Koret dukker opp med glade rytmer på
familiegudstjenester, blant annet på Lys Våkengudstjenesten 27. november.
Arve Skutlaberg

Tur til julemarkedet i Lübeck
Vi planlegger en tur til julemarkedet i Lübeck.
Avreise fra Ås mandag 5.12 kl. 15, med retur til Ås
9.12 ca. kl. 11. Mer informasjon i august-nummeret
av Menighetsbladet, men det kan være lurt å reservere plass med én gang. Påmelding til kristen@
bjoraa.net, tlf. 99 22 68 81. Den blir ikke bindende
før i oktober. Vel møtt til en hyggelig reise i den
mørke årstiden!

Bilde fra tidligere tur.
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2011

Kristen Bjorå
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Konfirmasjon i Ås og Kroer 2011
Årets konfirmasjoner i Ås og Kroer er lagt til Kristi himmelfartshelgen, 2.–5. juni. I alt er det 65 konfirmanter (56 i Ås, 9 i Kroer) fordelt på 5 gudstjenester. Hvem som konfirmeres når, finner du nedenfor.
Listene er sortert etter etternavn:
Ås kirke Kristi himmelfartsdag 2. juni kl. 11
Desma Deborah Adhiambo
Espen Antonsen
Reidun Berg
Malene Elise Gjengedal
Fredrik Skuterud Hansen
Andreas Krusinski Jensen
Hanna Blem Lindstrøm
Christina Fostad Moe
Sigrid Moe
Rebekka Olsen
Jenny Sørlie Rimer
August Knoph Sandvand
Ås kirke Kristi himmelfartsdag 2. juni kl. 13
Tiril Hansen Bjørgesæter
Ingrid Huse Ekstrøm
Hilde Vagstad Eldring
Ingrid Grimstad
Martha Persdotter Hagbø
Vilde Heistad
Petter Hermansen
Eivind Nordseth
Olav Nikolai Skuterud
Ida Sløbraaten
Guro Augusta Rogstad Sørheim
Anders Herskedal Torgersen
Linn Kristin Korshavn Vestøl

Kroer kirke søndag 5. juni kl. 11
Thea Bjerketvedt
Per Christian Garseg
Adnan Kralani
Thea Marie Maurang
Sigbjørn Mæhlum
Ida Nordskaug
Mathias Derås Pettersen
Anett Norum Svendsen
Thomas Østli

Ås kirke søndag 5. juni kl. 13
Daniel Bjerkeli
Bendik Fiske
Emilie Fossum
Susanne Waage Grinde
Bendik Hvoslef- Eide
Cathrine Høgenes
Line Sløbraaten Karstensen
Ole Petter Langerud
Idunn Ane Lier-Lundgren
Jonas Amundsen Nyvold
Leticia Oliveira Da Silva
Stian Skotland
Amalie Tomter
Thea Susanne Wallin

Ås kirke lørdag 4. juni kl. 11
Johannes Viken Almås
Anders Brun Andersen
Anneli Borge
Jakob Elgson Nordrum Bratberg
Jonas Timmermann Buerskogen
Anine Kvarme Dyrset
Ludvik Kvarme Dyrset
Idunn Høyland Espeli
Espen Granum
Johanne Løvli Harstad
Lise Marie Holm
Stian Herum Kristensen
Gunnar Felix Lange
Jenny Westereng Larsen
Hilde Utvik Linnestad
Susanne Kingren Storaker
Oda Voll Sundbø
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Det skjer i Kroer menighet
Babysang til høsten også
Det blir babysang i Kroer kirke i oktober og
november, på følgende fredager: 14.10, 21.10, 28.10,
4.11 og 11.11. Vi synger gamle og nye barnesanger,
regler og rim. Etter sangen er det tid for mat og prat
med en felles lunsj.

Kroer barnekor i høstsemesteret
Kroer barnekor er et tilbud for barn i barneskolealder. Barna lærer litt grunnleggende sangteknikk
og forskjellige typer sanger og sangleker. Vi øver
inn sanger og fremfører dem under familiegudstjenestene. Her har vi også gjerne med litt drama.
Øvelsene starter mandag 29. august kl. 17–18.

Vårkonsert søndag 29. mai
Søndag 29. mai kl. 18 er det duket for vårkonsert i
Kroer kirke, med barn som hovedaktører. Vi skal
få høre sang av barnekoret i Nordby kirke, Ås
barnekantori og Kroer barnekor. Korene stiller med
egne sangsolister! På konserten deltar også unge
fløytister og pianister fra Drøbak og Ås: Ragnhild
Sickel, Kristine Schüller og Nils Martin Hellenes
Anvik. Publikum vil få høre mye fin musikk, og
selv få delta i allsanger med tema vår og sommer.
Vel møtt på vårkonsert i Kroer kirke!

Koret Ad Hoc i høstsemesteret
Ad Hoc er et prosjektkor for voksne. Repertoaret
består av kirkemusikk, salmer, sanger og et knippe
negro spirituals. Koret synger blant annet fast på
Lysmessen andre søndag i advent og på ”Syng
Påske”, en allsangskveld. I forkant holder koret 4
til 5 korøvelser i Kroer kirkestue.
Interesserte kan ta kontakt med Svend-Kristian
Martinsen (s-k.m@online.no) eller Anne Christine
Pittet Grolid (a-chrigr@online.no), og da komme
med på korets mail-liste.
Anne Christine Pittet Grolid,
kantor i Kroer
Foto: Svend-Kristian Martinsen

Gudstjenestelista fortsatt fra siste side:
8. s. e. pinse, 7. august, Mark 8,1-9
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. Fellesgudstjeneste. E. Bjerkreim-Bentzen. J. Grolid.
Ofr.: NMS-prosjektet i Ifanadiana.
9. s. e. pinse, 14. august, Matt 7,15-20
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Presentasjon av
utenlandsstudentene. E. Bjerkreim-Bentzen.
J. Grolid. Ofr.: Ås kristelige studentlag.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.
S. Holmsen. A.C.P. Grolid.

10. s. e. pinse, 21. august, 1 Kor 3,10-17
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. A.C. Nylænder.
J. Grolid. Ofr.: Det kirkekulturelle arbeidet.
Nordby kirke kl. 11.00: Utegudstjeneste/vandregudstjeneste. S.A. Bakke. H. Wang.
11. s. e. pinse, 28. august, Luk 19,41-48
Ås arbeidskirke kl. 12.00: Ryddegudstjeneste.
G. Børresen. J. Grolid.
Ofr.: Stiftelsen Ås arbeidskirke.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiemesse. K.H.K.
Moe. H. Wang. 6-åringer.
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Det skjer i Nordby menighet
Aktiviteter høsten 2011

Prostiprest
Anette Cecilie Nylænder
Anette Cecilie Nylænder er prostiprest og held til
på Ås kirkekontor.
– Jeg føler meg heldig, og stortrives i kontorfellesskapet her på Ås, seier Anette til Menighetsbladet. – Det er så mange hyggelige folk i staben,
og vi har et godt arbeidsmiljø. Det er viktig for meg
å ha denne tilhørigheten når jeg er rundt om i hele
Follo. Ås kirkekontor har en stor faglig bredde, både
unge og godt voksne medarbeidere, og akkurat nå
flere kvinnelige prester!
– Jeg studerte de første årene av teologistudiet
på Menighetsfakultetet. Halvveis skifta jeg over
til Universitetet i Oslo, Teologisk Fakultet. Jeg ble
ordinert i 2002 av Rosemarie Köhn i Lunner kirke
på Hadeland. Siden 2003 har jeg vært ansatt i Follo
med tjenestested Enebakk. Etter barselpermisjon
kom jeg tilbake og fikk stillingen som prostiprest
i august 2010. Jeg er fra Oppegård, og bor der.
Mannen min heter Ole, og vi har to barn: Mira er
3 år, og Luna fyller 2 til høsten. Og så har vi ei
nydelig schaeferjente som heter Troya.
– Som prest har jeg to hovedinteresser: sjelesorg
og liturgikk. Som prostiprest utfører jeg mange kirkelige handlinger. Her møter jeg mange mennesker
i forskjellige livssituasjoner og overgangsfaser. En
viktig del av dette arbeidet er samtalene i forkant
av dåp, bryllup og gravferd.
Søndag 15. mai hadde Anette gudsteneste i
Nordby kirke, og ho er sett opp på fleire i løpet av
sommaren, både i Nordby og i våre andre kirker.
Vel møtt i våre samanhengar!

• 21. august: Utegudstjeneste
• 25. august, 1. september og 8. september: 6-årskurs
• 28. august: Gudstjeneste med utdeling av 6-årsbok. Utdeling av kursbevis for Milkere
• 3.–4. september: Konfirmasjonsgudstjenester
• 8. september: Oppstart barneklubb for
10–12-åringer
• 15. september, 22. september og 29. september:
4-årskurs
• 18. september: Høsttakkefest med utdeling av
4-årsbok
Knut Helge Kråkenes Moe,
ungdomsprest i Nordby

Kirketrim
Etter gudstjenesten skjærtorsdag gikk kirketrimerne en 6 km lang tur fra Nordby kirke. Vi startet
med natur- og kulturstien på Vardåsen og fortsatte
nordover i høyde ved industrifeltet. Etter runden
omkring Kirkerudmåsan bar det sørvestover forbi
Loftsrud og gjennom Nordby sentrum med skoler
og svømmeanlegg. Fra idrettsplassen går det en fin
sti sørover gjennom skogen til gården Kaksrud.
Vi la veien gjennom Kirkerud før turen ble avsluttet forbi Liahøy. Du finner turoppleggene våre
på http://web.me.com/kmhaldor/Kirketrim/Trimdager.html. Ønsker du en påminnelse om turene,
så send meg en e-post: kmhaldor@online.no

Arve Skutlaberg
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Knut Martin Haldorsen

Konfirmasjon i Nordby høsten 2011
Hele 50 ungdommer skal konfirmeres i Nordby menighet i år. Sett en stor rød ring rundt helga
3.–4. september! Begge dagene blir det to gudstjenester. Som forberedelse har vi hatt fem lørdagsseminarer med undervisning. Konfirmantene har deltatt på Fasteaksjonen med innsamling av penger til Kirkens
Nødhjelp. Og vi har gjennomført samtalegudstjeneste for og med konfirmantene. Årets leir er på Tjelholmen 3.–7. august.
Knut Helge Kråkenes Moe
ungdomsprest i Nordby

Nordby kirke lørdag 3. september kl. 11
Trym Lage Bergestad
Vilde Næss Brodahl
Dana Marie Bakke Van Cuilenborg
Kine Hagen Deraas
Sondre Aas Eikrem
Marianne Engen
Caroline Marman
Malin Grette Myrvollen
André Møller
Tone Helen Askevold Oppegård
Malene Moldrup Pedersen
Markus Corneliussen Runde
Christina Smogeli
Daniel Solbakken
Pontus André Alexander Borg Søbye
Nordby kirke lørdag 3. september kl. 13
Mathias Berge
Alexander Østerud Borgersen
Kim Oddmund Eriksen
Karoline Figge Faarlund
Lars Erik Fledsberg
Julie Margrete Gaustad
Benjamin Hakon Hallgren
Silje Marie Johansen
Natalie Aune Johnsen
Marianne Frid Nordby
Eirik Nordås
Cecilie Lunde Paulsen
Kristian Andrè Sogstad
Vilde Solbakken
Henrik Sønsterud Tollefsrød

Nordby kirke søndag 4. september kl. 11
Mikkjel Andreassen
Kristine Evenstad
Jeanette Stenersen Fonn
Mirva Veronika Granung
Vegard Berg Harlem
Kenneth Hestekind
Renée Kristiansen
Sofie Greiner Skogstrøm
Jørgen Thomas
Kim Christian Åsgård
Nordby kirke søndag 4 september kl. 13
Asbjørn Roald Berg
Heidi Larsen Hassel
Mariell Axelsen Johansen
Ole Nikolai Kristiansen
Victoria Kulås
Biniam Michael
Mathias Solberg
Katarina Sara Lovær Solvang
Märtha-Louise Sverdrup
Christine Wilhelmsen

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2011
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Praktiske opplysninger.
Ferge til Oscarsborg går fra Sjøtorget i Drøbak,
kl. 09.00, 10.00 og 11.00, og fra Sundbrygga kl.
08.50, 09.50, 10.50 og 11.30. Ca 5-10 min. gange
fra Sundbrygga finnes det gratis parkeringsplasser. I sentrum er det parkering mot avgift. Ved
Sundbrygga blir det også billettselgere, der får man
rabattert billetter dersom man har kontanter. Kr 50
pr voksen og kr 25 pr barn.
NB! Siste ferje for å få med gudstjenesten er kl
11.30 fra Sundbrygga

P

GRATIS

P

GRATIS

A

P

GRATIS

P

GRATIS

SUNDBRYGGA
HELÅRSBRYGGE

GR

AN

DE

VE

E
VIKV
HUS

BADEPARKEN

IE

N

E6 (Oslo/Moss)

IEN

Den norske kirke i Follo ønsker for sjette gang
velkommen til pinsefeiring på Oscarsborg festning
ved Drøbak, 2. pinsedag 13. juni kl. 12. Sammen
med staben ved festningen ønsker vi å gjøre dette
til en glad og minnerik dag for små og store.
Årets gjest er forkynneren og trubaduren Tore
Thomassen, som vil delta på gudstjenesten. I år
ønsker vi å gjøre gudstjenesten og dagen enda mer
familievennlig enn foregående år – dette preger
også programmet. Oscarsborg er et flott område å
utforske også for barna, med sin historie og med
god plass for alle.
Vi samles til gudstjeneste i borggården med stort
barnekor, musikere, og med flott akustikk. Etter
gudstjenesten blir det tid til å spise, være sammen
og delta i ulike aktiviteter.
I år blir det med et friskt fellskor med barn og
unge fra hele Follo.
Misjonærene Maria og Matthew Aadland
Monger kommer også. Maria er vokst opp i Drøbak
og har virket som vikarprest i Langhus. De er
utsendt av Det Norske Misjonsselskap til Mali i
Vest-Afrika for å arbeide med menighetsbyggende
arbeid og bibeloversettelse. Kollekten vil gå til
deres prosjekt.
Klokken 13.45 blir det en minikonsert med Tore
Thomassen i Kongelunden.
Det går an å kjøpe mat på Oscarsborg eller ta
med selv. Griller blir satt opp. Torpedobatteriet er
åpent før gudstjenesten kl. 10.00–11.30. Klokken
13.00 og 14.00 er det omvisning på Museet. For
barn mellom 4 og 10 år blir det tunnelsafari kl.
14.00 og 15.00.

DRØBAK KIRKE

P

Kartforklaringer
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anbefalt veivalg til Sundbrygga
anbefalt veivalg til Sjøtorget
anbefalt vei mellom bryggene
snarvei
brygge
nærmeste, gratis P-plass til Sundbrygga
parkering
Drøbak Turistinformasjon
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Ås-delegasjon på landsmøtet i KFUK-KFUM
Ås hadde en meget god delegasjon på landsmøtet
for Norges KFUK-KFUM 2011 på Knattholmen
7.–10. april.
Det startet med KM-lobby for unge deltakere
(15–26 år). Her fikk ferskingene opplæring i demokrati, hvordan man gjør seg gjeldende under landsmøtedrøftingene, aktuelle saker, og om hvordan
avstemmingene foregår. Maria Saxegaard og Anna
Skiaker Aschjem fra Ås TenSing deltok her.
Elisabet Voll Ådnøy fra Ås ble valgt som 1.
vara til det nye Forbundsstyret. I tillegg deltok
Ida Benoni, som ansatt i Oslo og Akershus krets,
Gunder Skiaker som leder av arbeidet i Ås, og
Benedicte Aschjem som medlem av det avtroppende Forbundsstyret. Kjetil Fretheim fra Ås, men
bosatt i Ski, var hoveddirigent på møtet.
Benedicte Aschjem
Foto: Niels Westphal

Dissens på Ås-benken: f.v. Elisabet Voll Ådnøy, Ida
Benoni, Maria Saxegaard og Anna Skiaker Aschjem

Hele Ås-delegasjonen: 1. rad: Elisabet Voll Ådnøy, Maria Saxegaard, Anna Skiaker Aschjem og Ida Benoni.
Bak: Benedicte Aschjem, Kjetil Fretheim og Gunder Skiaker.
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Menighetstur til Etiopia
høsten 2012

Steinkirke i Lalibela, Etiopia

Det planlegges en reise til Etiopia for Ås menighet
høsten 2012. Dette er en enestående mulighet til
å besøke et gammelt, spennende kulturland, og
å bli kjent med landsbyprosjektet i Wollega som
menigheten støtter. Vi besøker også Lalibela med
de berømte steinkirkene, Axum der Paktens Ark
skal være oppbevart, Tanasjøen og fossefallene der
Blå-Nilen renner ut, og fremmed kultur i hovedstaden Addis Ababa. Det blir noen hviledager mellom
de travleste postene på programmet.
Turen gir oss to hele uker i Etiopia. Prisoverslaget fra reisearrangøren er på ca. 20 000 kroner
for reise og opphold. Innen utgangen av august vil
vi gjerne ha en midlertidig oversikt over hvem som
kan tenke seg å delta. Dette er ikke en bindende
påmelding, men deltagerantallet må begrenses, og
de som melder seg på først, kommer øverst på den
endelige listen. Endelig og bindende påmeldingsfrist settes til 1. november 2011.
Er du interessert i å vite mer om turen? Planen
ligger på hjemmesiden web.me.com//Kirketrim.
Du kan få vite mer ved å kontakte Jon Kr. Øiestad
(e-post roiestad@online.no, tlf. 97 66 50 09) eller
Sylvi Haldorsen (e-post syhaldor@online.no, tlf.
90 85 57 38).

Det vokser i Vest-Etiopia
3. mai var menighetens misjonsprosjekt i Etiopia
tema i Misjonsforum. Aud Karin Hovi (tidligere
student i Ås), som startet prosjektet, tok oss med til
landsbyene i Wollega. Hun delte gleder og sorger
med oss, og fortalte om hvordan livet ødelegges for
kvinner med fistula (alvorlige underlivsskader når
barnet fødes for sent). Disse kvinnene blir ofte helt
isolert fordi de ikke våger seg ut blant folk. Prosjektet vi støtter, finansierer blant annet operasjoner
slik at disse kvinnene igjen kan få et fullverdig liv.
Aud Karin fortalte også om det møysommelige
arbeidet med å bekjempe termitter som ødelegger
jordbruksområdene. Den raske befolkningsveksten
fører til at det ikke lenger er nye områder som kan
dyrkes der gammelt jordbruksland ødelegges. Hun
fortalte også at folk i landsbyene selv planlegger
hva midlene fra oss skal brukes til. Og her er rent
vann en viktig faktor.
Vi har derfor hentet følgende ENØK-innlegg fra
bloggen til Aslak og Silje Gotehus, som nå leder
landsbyprosjektet i Vest-Etiopia:
Ei dusjoppskrift frå tropene:
• 2 dl vatn for å blaute håret (før det bør ein ha
vaska hendane i eit lite fat separat)
• 8 dl vatn for å skylje håret
• 5 dl vatn for å blaute resten av kroppen (pass på
at noko av vatnet når fram til armholene)
• 10 dl vatn for å skylje overkroppen
• 2 dl vatn øyremerka skyljing av armholene
(såperestar under armane er pyton)
• 8 dl vatn for å skylje understellet
• 5 dl vatn for å skylje bein og føter
Totalt 4 liter vatn og misjonæren er atter så god
som ny. Slå den, ENØKsen!
For hver krone vi i Ås samler inn til prosjektet,
gir NORAD 9 kr, slik at vårt beløp tidobles. Snakk
om å så og få tifold tilbake! Støtt opp om prosjektet! Har du lyst til å besøke Wollega, så bli med
på den planlagte menighetsturen til Etiopia i 2012
(se omtalen til venstre).

Tekst og foto: Sylvi Haldorsen og Jon Kr. Øiestad
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Sylvi Haldorsen

Er du kjent i Ås?
Denne gangen har Menighetsbladets leserkrets hatt
et eventyrlig oppsving. Hele 8 personer har sendt
e-post; de fleste med rett svar. En av tilbakemeldingene lød slik:
Jeg leser Menighetsbladet. I alle fall deler av
det, resten blar jeg igjennom. Konkurransen er
en utfordring! Hittil har jeg ikke klart å finne ut
hvor dere har vært, heller ikke denne gangen. Og
Årungen rostadion er ikke et av de stedene jeg frekventerer mest, for å si det sånn ... Denne gangen
har dere kanskje vært i Kroer? Et eller annet sted?
Kan ikke si at jeg er der ute for ofte heller.

Dette betyr jo at noen engasjerer seg, og det er bra.
Det var den yngre garde som gikk av med seieren
denne gangen. Ida Marie Nielsen hadde ingen vansker med å plotte inn Bjørnebekk som riktig svar.
Derfor ble hun utfordret på ny motivjakt 18. mai,
i regnvær fra Ås sentrum med fotografen på slep.
Men hvor langt måtte hun dra for å bli knipset?
Hun mente bestemt at oppgaven denne gangen er
i letteste laget, men kanskje det fører til at flere
prøver seg – ikke bare hjemme i stua, men også ved
å sende en e-post til as.menblad@online.no.
Lykke til!
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Bjørnebekk var rett svar på konkurransen i forrige nummer av Menighetsbladet, Esther Bue valgte stedet.
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2011
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Om
å føle seg
ivaretatt
”Her er det godt å være,”
tenkte jeg. Vi var på storsamling i Borg bispedømme, og jeg følte meg
ivaretatt i en god, varm og trygg atmosfære. Jeg var
i et inkluderende fellesskap. Fikk lov til å komme
som jeg var, med det jeg hadde å bære på, og ble
godtatt.
Kom til meg, alle dere som strever og bærer
tunge byrder, så jeg vil gi dere hvile (Matt.11,28).
Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke
rådvill omkring, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg
sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min
frelserhånd (Jes. 41,10).
Disse bibelversene regner man med er fundamentet for følgende betrakting eller drøm, som er
kalt ”Fotsporene” (Footprints in the sand), skrevet
av den amerikanske forfatterinnen Mary Stevenson
i 1936. Den beskriver et gudsforhold ganske likt
mitt eget. Jeg føler at jeg i tillit blir båret gjennom
de aller vanskeligste periodene i mitt liv.
En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at
han spaserte langs stranden sammen med Herren!
Over himmelen kom bilder fra livet hans til syne.
For hvert bilde han så, oppdaget han at det var to
par fotspor i sanden; det ene var hans egne, og det
andre var Herrens. Da det siste bilde fór forbi over
himmelen, så han tilbake på fotsporene i sanden.
Han la merke til at mange ganger i livets løp var
det bare ett par fotspor. Da oppdaget han også at
det var de gangene da livet hans hadde vært vanskeligst og mest smertefullt. Dette forsto han ikke,
så han spurte Herren: Herre, du sa en gang at da
jeg bestemte meg for å følge deg, så ville du alltid
gå med meg og aldri forlate meg. Men nå ser jeg at
da min nød var størst og livet vanskeligst å leve, da
er det bare ett par fotspor. Jeg forstår ikke hvorfor
du forlot meg da jeg trengte deg mest. Da svarte
Herren: Mitt kjære og dyrebare barn! Jeg elsker
deg og vil aldri forlate deg. De gangene i livet ditt
da prøvelsene og lidelsene dine var størst – og du
bare kan se ett spor i sanden – det var de gangene
da jeg bar deg i armene mine.

Kirkens SOS i Borg

Vi er mennesker med lang erfaring i å lytte til og
støtte andre. Du når oss døgnet rundt på 815 33 300,
og du trenger ikke presentere deg. Passer det bedre
å skrive en melding, gjør du det på kirkens-sos.no.
Vi skriver tilbake. Vi er her. Alltid.

Du har kanskje sett disse
plakatene
og visittkortene i kirken, på
legekontoret
eller på skolen? Kanskje har du tatt med et visittkort
til noen som du vet har det vondt. Kanskje tenker
du at du kunne bidratt i en slik tjeneste.
Mange mennesker vil i løpet av livet slite med
psykiske plager. WHO anslår at i vestlige land vil
depresjon være nummer to på årsakslisten til langvarig fravær fra arbeid innen 2020. Kirkens SOS
vet at det er viktig å ”ventilere” før problemene tar
helt overhånd.
En samtale kan forhindre at tunge tanker blir til
fysiske plager. Vi ønsker å komme i kontakt med
folk før livet blir altfor mørkt. I alle mennesker
finnes det en del som fortsatt kan se lyst på det.
Vi i Kirkens SOS ønsker å hjelpe folk til å finne
den delen. I Kirkens SOS jobber mennesker med
lang erfaring i å lytte til og støtte andre. Alle våre
medarbeidere har kompetanse i å avdekke og
vurdere selvmordsfare. Alle innringere kan være
anonyme.
• Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og på internett
• Kirkens SOS ønsker å fremme livsmot og håp i
møte med mennesker i følelsesmessige og eksistensielle kriser
• Kirkens SOS er et selvmordsforebyggende
tiltak
Dersom du har spørsmål vedrørende informasjonskampanjen eller Kirkens SOS, eller kanskje
du kunne tenke deg å bli frivillig, så kontakt oss på
tel. 69 36 87 50 eller e-post: borg@kirkens-sos.no.
Nettside: www.kirkens-sos.no.

Gro Mette Rønningen
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Inger Stølan Hymer,
Kirkens SOS i Borg

Menighetsbladets grønne spalte
Loppemarked i Ås arbeidskirke
26.–27. august
Loppemarkedet i Ås arbeidskirke er en helt spesiell
begivenhet hvert år, enten du vil bli kvitt lopper,
eller du vil skaffe deg noen. For mange, ikke minst
vi som jobber med loppemarkedet hvert år, er dette
et høydepunkt. Vi gleder oss virkelig! Særlig blir vi
glade hvis mange stiller opp og hjelper til!
Siste helgen i august, fredag 26. og lørdag
27. august, braker det løs. Barn og ungdom
kommer. Pensjonister og de midt imellom også.
UMB-studenter fra inn- og utland ser sin sjanse til
å skaffe seg noe de trenger. Her høres mange ulike
språk. Dette er sensommerens vakreste eventyr!
Benedicte Aschjem er med i arrangementskomitéen i år også. Hun har mange flotte minner
fra loppemarkeder flere år tilbake. Mye slit, ja,
men det er verdt det. I fjor kom det inn ca. 180 000
kroner – som var rekord.
– Det beste er hvis folk selv kan levere loppene sine i Arbeidskirken, forteller Benedicte.
Levering kan skje fra mandag til onsdag i samme
uka (22. – 24. august). Hvis noen gjerne vil bli
kvitt lopper allerede nå, kan man kontakte en av
loppegeneralene: Olav Aardalsbakke, tlf. 90 51 85
77, e-post: oaardals@online.no, eller Niels Thyge
Nielsen, tlf. 97 14 67 41, e-post: nielsthyge@yahoo.no.
De er behjelpelig med henting.

Loppemarked er en sosial begivenhet med mye
moro og fellesskap, men det er et stort maskineri
og en rekke oppgaver som det trengs folk til. – Selv
om mange melder seg til tjeneste år etter år, trenger
vi stadig nye som kan ta i et tak, alt etter hva en selv
har mulighet til, forklarer Benedicte. – Vi trenger
frivillige til å jobbe med rigging, sortering, baking
eller salg. Hvis du kan tenke deg å hjelpe til med
noe av dette, er det storartet. Vi finner oppgaver til
alle som melder seg!
Kontakt Benedicte på tlf. 95 08 01 15, eller
e-post: post@aschjemgard.no. Fortell henne hva
du har mest lyst til å gjøre, og når det passer for deg
å gjøre en innsats.
Loppemarked er miljøarbeid i praksis.
Loppemarkedkomitéen
v/ Jon-Geir Dittmann

Frivillig abonnement
på Menighetsbladet for 2011
Hvert år ber Menighetsbladet om en frivillig gave
for å finansiere drifta. Disse gavene er en forutsetning for å holde bladet i gang. Vi får ingen
tilskudd fra kommunen eller kirken. Redaksjonen
jobber gratis, og distribusjonen skjer på dugnad.
I 2009 gikk bladet med underskudd, mens vi i
2010 hadde et lite overskudd. Det er nødvendig at
mange bidrar med frivillig abonnement. I år har vi
økt beløpet på giroen til kr 200, men det kan endres.
Menighetsbladet trykkes nå i 6600 eksemplarer, og
deles ut til alle husstander i Ås.
Hvis du synes Menighetsbladet er en kjærkommen gjest i postkassa, håper vi du vil støtte bladet
med en gave! Kontonummer: 1602 59 75417.

Augustnummeret
av Menighetsbladet
Også i år prøver redaksjonen å få til eit augustnummer av Menighetsbladet. Frist for levering av stoff:
4.08. Pakking/distribusjon: 19.08. Bruk bladet til å
informera om aktivitetar i haustsemesteret, blant
anna for å nå studentar og tilflyttarar.
Send gjerne stoff før de reiser på ferie. Dersom
ikkje alle detaljane i haustprogrammet er klare, så
send oss det som er klart, og vis til meir info på
menighetenes nettsider.
E-postadressa til Menighetsbladet:
as.menblad@online.no.

Redaksjonen
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Service-SIDER
Ta vare på sidene
Brann/større ulykker
Politi
Ambulanse
Legevakt
Follo politistasjon
Kirkens SOS
Krisesentret
Drosje
Ås kommune Servicetorget
Kirkekontoret i Ås
Kirkekontoret i Nordby
Kirkevergen i Ås

110
112
113
64 87 19 30
64 97 49 00
815 33 300
64 97 23 00
64 94 27 70
64 96 20 00
64 96 23 40
64 97 73 90
64 96 23 30

DYREPENSJONATER
Follo Kattepensjonat
64 94 63 77
Kongeveien 124
mob. 900 25 048
FOTO
Ås Foto, Sentrumsgården

64 94 12 41

FRISØRER - DAME/HERRE
Hårstudio 1095
Moerveien 2

64 94 10 95
HELSEKOST

Kamille Helsekost og kaffebar
Rådhusplassen 2 C
Midt i Ås sentrum!

64 94 08 00

HELSE OG VELVÆRE
BIBLIOTEK
Besøk Ås bibliotek og Nordby filial
Til sammen har vi åpent hver dag unntatt søndag.
Tlf. 64 96 23 72 (Ås) og
tlf. 64 96 44 85 (Nordby)
BILVERKSTED
Aas Bilverksted A/S, Eriksen
Langbakken 12
64 94 00 68
BILEIERE Hvorfor ikke bruke ”Nærbilverkstedet”
i bygda? Vi utfører km-service og reparasjoner på
alle bilmerker. Faste priser.

Thones klassiske massasje og
triggerpunktsbehandling
i Ås. Kveldstid. Ring Thone 909 12 298 for å
avtale tid. Gaveidé? Jeg har gavekort!
Salong 9, Raveien 2,
64 94 04 13
Fotpleie, Ansiktsbehandlinger, Manikyr, Voksing,
Massasje og Akrylnegler. www.salong9.no
HÅNDVERKERE
Ås Elektriske
Raveien 2
Alt i elektriske installasjoner

64 94 10 65

BLOMSTER OG DEKORASJONER
Ås Blomster
Moerveien 6

64 94 12 36
BYGGEVARE

INTERIØR

MAXBO Ås
Brekkeveien 19, tlf. 64 97 47 80, faks 64 97 47 81
Trelast, byggevarer, dører, vinduer,
garderobe/kjøkken, maling.
DAGLIGVARER
Coop-PRIX-Ås
Idrettsveien 1

20

Ås Glassmesterforretning A/S
Gamleveien 1
64 94 04 10
Bygg - Bil - Blyglass - Speil - Persienner og Markiser

64 94 28 18

Fargerike Ås, Skoleveien 2
64 94 06 50
Stoffer - Søm - Maling - Tapet - Gulv Hjembesøk - Håndverk
Granlien møbeltapetsering og interiør
Haugerudveien 23, 1430 Ås
932 31 358
Verksted og showrom på gamle Holstad skole,
e-post: granlien@innredningshjelp.no,
www.innredningshjelp.no
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JORDMOR
Annett Michelsen
Haugerudveien 4
Privatpraktiserende jordmor

64 94 33 13
mob. 911 35 380

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

KLÆR
Stoffutsalget A/S
Rådhusplassen 19
64 94 09 06
Gardiner - Metervarer - Utstyr og Ferdigvarer
KONTORMØBLER/INNREDNINGER
Norske Kontormøbler A/S
905 46 083
Se vår hjemmeside: www.norskekontormobler.no
e-post: jan.ivar@norskekontormobler.no

64 94 09 51
UTLEIE

Kroer Samfunnshus
Utleie til alle anledninger

950 09 825

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

SERVERING & CATERING
Damene fra Texas catering i Ås
Liv:
995 89 506.
Siv:
925 44 376.
Vi har mat til enhver anledning og diskuterer
gjerne løsninger med deg. www.damenefratexas.no
Follo Lunsj og Catering
Industriveien 13, 1400 Ski
982 17 777
Vi tilbyr koldtbord, snitter og varmmat til
konfirmasjoner, bryllup, begravelser og andre
selskaper.
SPESIALFORRETNINGER I ÅS SENTRUM
Ås Optiske A/S – Krogh Optik
Åstorget

64 94 04 67

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B

64 94 00 07

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

Ås arbeidskirke, Drottvn. 41
Utleie til private selskaper ved dåp, konfirmasjon,
jubileum, minnesamvær m.m. Fast og tilfeldig
utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter,
konserter, møter, kurs og seminarer.
Kontakt Svein Rindal (utleieansvarlig)
e-post: r234sv@hotmail.com, mobil: 924 22 079
Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfirmasjon o.l. tlf. 64 94 01 46
Vaktmester, Robert Fiskvik,
mob. 966 77 556
Trenger du å leie dåpskjole?
Ås kirkekontor har en dåpskjole til utleie.
Vi tar kr 200 i leie. Ring, eller kom innom
i Sagaveien 3 i Ås sentrum.
64 96 23 40

Liahøi Selskapslokaler
til alle livets begivenheter
Askehaugvn. 150, like v/ Nordby kirke
Nå kan du leie kjøkkenet og lage maten selv.
Nytt og pent utstyr på kjøkkenet.
Storsalen ca 120 pers. Lillesalen ca 30 pers.

Ring og bestill: 64 94 63 29
www.liahoi.no
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SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Asta Præsteng Andersen
Jonas Timmermann Buerskogen
Hilde Vagstad Eldring
Malik Darboe Gjessing
Marius Nygård Innseth
Anne Blytt Jerven
Markus August Fougner
Nestegard
Mari Randem
Nikolai Kihlberg Silset
Josefine Haldorsen Sømme
Thea Susanne Wallin

Døpte
Malin Brenden-Larsen
Matheo Glosimot
Lykke-Alise Hansen
Synne Marie Lier Henden, døpt i
Oppegård kirke
Nora Sofie Asak Lohne, døpt i
Tørdal kirke
Tilla Myrer
Julie Thorshaug Olsen
Elias Alexander Rognlien, døpt i
Oppsal kirke
Elias Torp-Nango

Døpte
Martine Alexandra Sund Anseth
Axel Aschim
Magnus Aamodt Eikemo
Mathilde Bugten Eriksen

Døde
Berit Irene Evensen
Knut Furu
Kari Hage
Pål Drivdal Jacobsen
Karin Johanson
Astrid Kristiansen
Otto Lund
Esther Myhrer
Finnur Eirikur Patursson
Daniel Emil Mogensen Rogstad
Ole Sigvard Tronbøl
Elsa Kristine Wickstrøm
Gerd Aamodt

Viet
Solbjørg Synnøve Kaasin Ask og
Alf Rune Nilsrud
Nina Norderud og Christian
André Hexeberg

Vi takker hjerteligst for gaven
på kr 8300 i forbindelse med
Finnur Patursson`s båre.
for Stiftelsen Ås arbeidskirke,
Svein Rindal

Vi takker hjerteligst for gaven
på kr 8000 i forbindelse med
Elsa Kristine Wickstrøm`s
båre.
for Stiftelsen Ås arbeidskirke,
Svein Rindal
Man. og fre. 09-17 • Tir. og ons. 07-17 • Tor. 09-20 • Lør. 09-15

Døde
Gunnar Olav Jarud

 
   
     

Moerveien 7, 1430 Ås

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

Kjøp sommerblomstene på
GARTNERIUTSALGET

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

1540 Vestby

Hele døgnet

www.gsb.no
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Du finner oss på fylkesveien
mellom Nygård og Wassum.
Utsalg også på Vinterbrosenteret.
Tlf.: 64 94 63 20 / 90 16 75 25

Norskeid familiebyrå for hele Follo
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagav 3,
postboks 224, 1431 Ås.
Tlf. 64 96 23 40. Fax. 64 96 23 39
www.as.kirken.no
Kontortid mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 9–15,
onsdag kl. 12–15.
Sekretær: Anna Berit Føyen. Tlf. 456 18 025.
E-post: anna.berit.foyen@as.kommune.no
Kirkevergen i Ås: Tlf. 64 96 23 30.
Sekretær: Toril Strand Klemp.
E-post: toril.klemp@as.kommune.no
Prestene:
Fungerende prost, Sven Holmsen. Tlf. 46 41 77 44.
E-post: sven.holmsen@as.kommune.no
Sogneprest i Ås, Georg Børresen,
Drøbakveien 19, 1430 Ås. Tlf. 901 66 477.
E-post: georg.borresen@as.kommune.no
Sogneprest i Nordby, Sigurd Bakke, Rådyrvn. 3,
1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 04 69.
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no
Stud.prest/prostiprest, Elise Bjerkreim-Bentzen,
permisjon. E-post:
elise.bjerkreim-bentzen@as.kommune.no
Tlf. 926 70 755.
Prostiprest Anette Cecilie Nylænder. E-post:
anette.cecilie.nylaender@as.kommune.no
Fellesrådet for Kroer, Nordby og Ås:
Leder: Christofer Solbakken, Hareåsen 12 D,
1407 Vinterbro. Tlf. 996 46 735.
Kirkeverge: Gerhard Winge, Hellinga 10 D,
1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 11 97.
E-post: gerhard.winge@as.kommune.no
Henvendelser om kirkegårdene rettes til kirkevergen.
Kroer menighet:
Menighetsrådets formann: Asbjørn Rønning.
E-post: teiglandronning@hotmail.com
Organist: Anne Christine Pittet Grolid.
Tlf. 481 99 812. E-post: a-chrigr@online.no
Kirketjener: Odd Hroar Meldal-Johnsen.
Tlf. priv. 64 94 12 38.
Kroer kirke, Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf. 64 94 36 05.

Ås menighet:
Menighetsrådets formann: Geir Krogh,
Herumveien 16 a, 1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 25 17.
Menighetskoordinator: Hanne-Marit Pettersen.
E-post: hanne-marit.pettersen@as.kommune.no
Kateket i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal.
Vikar: Line Kittelsen Tlf. 975 11 447. E-post:
line.kittelsen@as.kommune.no
Kantor: Jostein Grolid. Mob. 412 87 055.
E-post: jostein.grolid@as.kommune.no
Ås arbeidskirke, Drottvn. 41, 1430 Ås. Utleie: Svein
Rindal. Tlf. 924 22 079.
Ås kirke, Syverudveien 11, 1430 Ås. Tlf. 64 94 02 34.
Nordby menighet:
Kirkekontoret i Nordby, Menighetssenteret,
Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro.
Tirsdag og torsdag kl. 10–12.
Tlf. 64 96 26 70. Fax. 64 96 26 79.
Sogneprest/daglig leder for kirkekontoret i Nordby:
Sigurd A. Bakke. Tlf. 64 96 26 72.
Sekretær: Berit Eldor.
E-post: berit.eldor@as.kommune.no
Ungdomsprest i Nordby: Knut Helge Kråkenes Moe.
Tlf. 64 96 26 73.
E-post: knut.helge.moe@as.kommune.no
Organist: Hilde Veidahl Wang. Tlf. 99 69 40 12.
E-post: hiwang@online.no
Menighetspedagog: Hanne Tegnér. Tlf. 91 58 98 95.
E-post: hanne.tegner@as.kommune.no
Trosopplæring: Anneli Sollie. Vikar: Berthe Tysvær
Hegglid. Tlf. 64 96 26 74/99 54 27 66. E-post:
BertheTysvaer.Hegglid@as.kommune.no
Menighetsrådets formann: Christofer Solbakken,
Hareåsen 12 D, 1407 Vinterbro. Tlf. 996 46 735.
Sekretær for menighetsrådet: Bjørn J. Rødsand.
Tlf. 900 79 594. E-post: b.rodsand@online.no
Kirketjenerkontakt: Herlof J. Brendskag. Tlf.
958 12 521. E-post: herlof.brendskag@gmail.com
Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2. Utleie:
Bjørg Christensen. Tlf. 920 20 576.
E-post: bjorg.christensen26@gmail.com
Nordby kirke, Nordbyfaret 1, 1407 Vinterbro.
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VELKOMMEN TIL KIRKEN
5. s. e. påske, 29. mai, Ef 3,14-21
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.
E. Bjerkreim-Bentzen. J. Grolid. Ofr.:
NMS-prosjektet i Etiopia.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen.
A.C.P. Grolid. Ofr: NMS-prosjektet i Ifanadiana. 50-årskonfirmantene. Kirkekaffe.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiemesse. K.H.K.
Moe. Ø. Pihl. Ofr.: Kirkemusikalsk arbeid.
Kristi himmelfartsdag, 2. juni, Luk 24,46-53
Ås kirke kl. 11.00: Konfirmasjon.
G. Børresen. L. Kittelsen. J. Grolid. Sang:
Kristine Aschim. Ofr.: Ungdomsarbeidet.
Ås kirke kl. 13.00: Konfirmasjon.
G. Børresen. L. Kittelsen. J. Grolid. Sang:
K. Aschim. Ofr.: KFUK/M.
Lørdag 4. juni
Ås kirke kl. 11.00: Konfirmasjon.
G. Børresen. L. Kittelsen. J. Grolid. Saksofon: Espen Benoni. Ofr.: Strømmestiftelsens
konfirmantaksjon.
6. s. e. påske, 5. juni, Joh 15,26-16
Ås kirke kl. 13.00: Konfirmasjon.
G. Børresen. L. Kittelsen. J. Grolid. Sang:
K. Aschim. Saksofon: E. Benoni. Ås kirkekor. Ofr.: Menighetens trosopplæring.
Kroer kirke kl. 11.00: Konfirmasjon.
G. Børresen. L. Kittelsen. A.C.P. Grolid.
Sang: Kristine Aschim. Saksofon:
E. Benoni. Ofr.: KFUK/M.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A.
Bakke. H. Wang. Ofr.: Ungd.preststillingen.
Pinsedag, 12. juni, Apg 2,1-11
Ås kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste
sammen m. Kroer menighet. E. BjerkreimBentzen. J. Grolid. Ofr.: Normisjon.
Nordby kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste.
S.A. Bakke. H. Wang. Ofr.: Misjonsalliansen.

Andre pinsedag, 13. juni, Joh 3,16-21
Oscarsborg festning kl. 12.00: Pinsefestgudstjeneste. Prester fra Follo. S.A. Bakke.
Kor fra Follo. Ofr.: Misjonsprosjekt i Mali,
NMS.
Treenighetssøndag, 19. juni, Joh 3,1-15
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. E. Bjerkreim-Bentzen. J. Grolid.
Forbønn for 1-, 2- og 3-åringer. Ofr.: IKO
Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.
Blomsterfest. K.H.K. Moe. H. Wang. Ofr.:
Menighetens arbeid.
Nordby kirke kl 13.00: Dåpsgudstjeneste med
konfirmanter. K.H.K. Moe. H. Wang.
2. s. e. pinse, 26. juni, Luk 16,19-31
Kroer kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste. Dåp.
Anette Cecilie Nylænder. H. Wang. Ofr.:
Menighetens arbeid.
3. s. e. pinse, 3. juli, Luk 14,16-24
Ås kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste. Dåp.
G. Børresen. H. Wang. Ofr.: Sorg og
Omsorg Follo.
4. s. e. pinse, 10. juli, Luk 15,1-10
Nordby kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste.
G. Børresen. H. Wang.
5. s. e. pinse, 17. juli, Matt 7,1-5
Ås kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste. G.
Børresen. Dåp. H. Wang. Ofr.: Stiftelsen
Kirkens Ressurssenter.
6. s. e. pinse, 24. juli, Aposteldagen, Luk 5,1-11
Nordby kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste.
S.A. Bakke. J. Grolid.
7. s. e. pinse, 31. juli, 5. Mos 30,11-16
Ås kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste. Dåp.
S.A. Bakke. J. Grolid. Ofr.: Det diakonale
arbeidet i menigheten.
Gudstjenestelista fortsetter på s. 9.
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