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Kateketens
hjørne
Prestens hjørne
En Gud som ser
I påsken la jeg merke til at NRKs Nasjonalgalleriet
viet en stor del av sin sending til en spesiell
performance-artist. Den 65 år gamle kunstneren
Marina Abrimovic skapte påskens TV-øyeblikk,
ble det sagt. I tre måneder satt hun urørlig på en
stol ved et bord, midt i museet for moderne kunst
i New York. Prosjektet het «The artist is present»
– altså: «kunstneren er til stede». Og med dette
inviterte hun mennesker til å sitte ned på den andre
siden av bordet, i stillhet. Publikum stod i timer og
dager i kø for å sette seg ned ved bordet og stirre
Abrimovic inn i øynene. Og der, i stillhetens rom,
skjedde det noe. Gang på gang opplevde Abrimovic
at menneskene som satte seg ned, brøt ut i gråt.
Stille sitter de og ser inn i øynene til kunstneren.
De blir sett. Kanskje for første gang på lenge.
Merkelig. Men likevel gjenkjennbart. Er det
ikke? Vi står opp, hiver i oss en frokost og haster
på jobb. Så haster vi fra jobb og hjem, fra middag
til fritidsaktiviteter, fra fritidsaktiviteter til TV og
PC, og så er plutselig dagen over. Tar vi oss egentlig tid til å se hverandre? Tør vi å åpne opp, og la
oss selv bli sett? Virkelig sett? I møte med unge
mennesker er dette stadig noe som runger i ørene.
«Bryr du deg, egentlig?» «Ser du meg?»
Vår Gud er en Gud som ser. Ja, Hagar, som var
Abrahams tjenestepike, gav Gud nettopp dette
navnet: «Du er Gud som ser» (1. Mos 16,13). Gud
så henne da hun var utstøtt, alene og med barn. Han
så på henne med kjærlighet og omsorg. Gjennom
Jesus var Gud selv et menneske som med sin kropp
erfarte kjærlighet og svik, glede og sorg.

Om forsiden:
2. pinsedag, 28. mai 2012, sto
de nye Follo-prostene sammen
på scenen under pinsefesten
på Oscarsborg festning. Hege
Elisabeth Fagermoen og Sven
Holmsen ledet gudstjenesten.
Delingen av Follo prosti i Søndre
og Nordre Follo, ble markert ved at
følgende sang ble avsunget:
Tekst og foto: E. Fløistad.
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Vår Gud er en Gud som har sår. Når vi vender
våre øyne mot Gud og er ærlige med våre liv, så vil
våre liv kunne finne gjenklang hos ham. Gud ser.
Kanskje var det dette de erfarte, de som møtte
kunstneren Marina Abrimovic sitt blikk? Kanskje
de endelig opplevde at de ble sett? Eller kanskje
reflekterte hennes blikk noe av sårbarheten i eget
liv, som i et speil? Vi mennesker er skapt til å leve
i fellesskap. Vi er skapt til å se hverandre, skapt til
å lytte til hverandre med hele oss. På den måten
kan vi erkjenne hverandres sårbarhet, og møte
hverandre med kjærlighet og omsorg. Gud kaller
oss til fellesskap. Både til fellesskap med ham, og
til fellesskap med hverandre. I lokalsamfunn og i
menighet. Ta deg tid til å se, og til å bli sett.
Hele historien om Hagar, kan du lese i 1. Mos
15-17.
Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer

Tekst: Per Kristian Aschim
Melodi: Torbjørn Egner
(Når en pepperkakebaker ...)
1. Nå som vårt prosti skal deles
må til grensene det skjeles,
slik at hvert prosti kan få
det rette antall kirkesogn.
Ski og Oppegård og Enebak
må klare seg alene,
uten Ås og uten Vestby,
uten Nesodden og Frogn.

2. Og når våre proster kommer
før og etter denne sommer
skal i sør og nord det feires
for slik skal det altså bli:
Nesodden og Frogn og Vestby
skal med Ås, vår kjære festlyd,
skilles ad fra Oppegård og Enebakk,
og så fra Ski!
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Ny liturgi – har jeg en stemme?
Noen har gledet seg, andre har engstet seg, men alle
har vi merket at ny ordning for hovedgudstjenester
er på vei inn i våre kirker. Under mottoet «Sammen
for Guds ansikt» har gudstjenestutvalgene arbeidet
entusiastisk for å komme fram til gode forslag som
er tilpasset våre behov og resurser. Utvalgene i
Kroer, Nordby og Ås har, med god hjelp fra kantorene, blitt enige om å samordne melodivalgene,
for å skape en god samhørighet i prestegjeldet.
Den nye ordningen åpner for mangfold og lokal
tilpassing, samtidig som den maner til gjenkjennelighet og tradisjon. Forslagene har skritt for
skritt blitt prøvd ut under gudstjenestene den siste
tiden, og har nå modnet så langt at menighets
rådene har vedtatt endelige utkast. Til høsten
legger de utkastene fram på menighetsmøter. Der
blir du invitert til å gi innspill. Vi oppfordrer derfor
alle til å reflektere over den liturgien dere møter

på sommerens gudstjenester, slik at dere kan delta
aktivt på høringsmøtene. Etter at innspillene fra
møtene er bearbeidet, vil meninghetsrådene utarbeide et endelig liturgiforslag for hvert sogn. Dette
sendes til biskopen for godkjenning. De endelige
ordningene vil være på plass innen årets utgang.
Den nye liturgien vil gjelde for vanlige høy
messer, men der er rik anledning til variasjon
ved familiegudstjenester og andre spesielle guds
tjenester. I tillegg til at den nye liturgien gir oss
nye formuleringer og melodier, åpner den også
for deltagelse fra menighetens leke medlemmer.
Spesielt gjelder det kirkebønnen. Den kan gjerne
utarbeides av ulike grupper i menighetene. Gudstjenesteutvalgene arbeider videre med hvordan
vi skal få dette til. Det er store muligheter for
lokale initiativ. Vil dere vite mer om bakgrunnen for liturgireformen, kan dere lese mer på
www.kirken.no/gudstjeneste

I vår har gudstjenesteutvalget i Ås prøvemesset og prøvesunget mange liturgivarianter. De synes
prosessen har vært både utfordrende og interessant. Utvalget består av (foran f.v.) Astri Tønnessen
Berg, Karoline Spilling og Jenny Marie Langseter, (bak f.v.) Terje Sørhaug, kantor Jostein Grolid og
sogneprest Georg Børresen. Kateket Jenny Marie Ågedal var ikke til stede da bildet ble tatt.
Halvor Aarrestad, foto: Trygve Berg.
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Det skjer i Ås menighet

Vi trenger nye frivillige i
Trosopplæringsutvalget!
Har du et hjerte for barn og trosopplæring? I Ås
menighet har vi et utvalg som går under navnet
TRU – trosopplæringsutvalget. Sammen med
kateketen har utvalget et overordnet ansvar for
trosopplæringsplanen i Ås menighet. Vi møtes ca.
4 ganger i året. Nå må vi ha inn nye medlemmer
i utvalget. Kanskje har du lyst? Besteforeldre,
foreldre og ungdom – alle har dere noe å bidra
med inn i trosopplæringen. Er du interessert, eller
har du lyst å vite litt mer? Ta kontakt med kateket
Jenny Marie Ågedal på tlf. 64 96 23 44.

17. mai er vi så glad i ...........
17. mai-festen i Ås arbeidskirke ble en
festforestiling. Svært mange, i alle aldre, fant
veien til storsamlingen, som bød på rømmegrøt
og spekemat, varierte programinnslag og aktiv
deltakelse fra asylmottaket på Bjørnebekk.
Hyggelig var det å registrere at så mange av våre
nye landsmenn deltok i feiringen av nasjonaldagen.
På bildet ser vi et knippe av dem som bidro
musikalsk: Liu Jing Ping (t.v.) sang «Solveigs
sang» på kinesisk, Jostein Grolid satt ved flygelet,
og så kom Kristin og Astrid Langsrud med hver sin
sangavdeling. Alle høstet stor applaus fra et tallrikt
og lydhørt publikum. Godord vanket det også til
festkomiteen med Astri Tønnessen Berg og Solveig
Nielsen som frontfigurer. Komiteen på sin side
takker de mange frivillige for strålende innsats.
Slik dugnadsånd er gull verd ved et så omfattende
arrangement.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Barneskribent til Menighetsbladet
Vi trenger også noen som kan lage BARNAS,
trosopplæringsutvalgets barnesider i Menighetsbladet. Frøydis Westvik Yri har i fem år vært
bladets barneskribent, men nå flytter hun fra Ås,
og da trenger vi noen som kan overta. Ta en titt på
BARNAS og la deg inspirere! Kanskje har du lyst
å gjøre noe slikt? Publisere barnestoff i et opplag
på 6900 seks ganger i året! Og ta det med ro, du
må ikke være grafisk designer for å få det til. Om
man bare har gode idéer, bilder og tekst, så kan
redaksjonen i Menighetsbladet sette det sammen.
Vi retter en stor takk til Frøydis for alt arbeidet hun
har lagt ned på BARNAS-spalten!
Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer
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Givertjenesten i Ås

Givertjenesten står for en viktig del av finansieringen av arbeidet i menigheten. I fjor innbrakte
givertjenesten kr 230.430. Budsjettet for 2012 er
på kr 235.000. Medio mai er det kommet inn cirka
85.000 kroner til givertjenesten.
Givertjenesteutvalget trenger nye medlemmer
Ås menighetsråd må ha flere medlemmer til
givertjenesteutvalget. Er du interessert i å bli med
på givertjenesten eller å være med i utvalget? Ta
kontakt med undertegnede, tlf.: 64 96 23 47, e-post:
Hanne-Marit.Pettersen@as.kommune.no.
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Hanne-Marit Pettersen,
menighetskoordinator i Ås

Innsamling til nytt
flygel i Ås kirke

Velkommen til sommerkonsert

I 2011 mottok Ås menig
het en testamentarisk
gave på kr 200 000 fra
Elsa Kristine Wickstrøm.
Ås menighetsråd har
bestemt at pengene skal settes av som startkapital
for å kjøpe nytt flygel til Ås kirke. Vi ønsker oss
et instrument av svært god kvalitet, og går nå i
gang med pengeinnsamling. I løpet av mai/juni
kontakter vi lokale bedrifter i Ås, og vi ber også
om bidrag fra enkeltpersoner.
Ås kirke er blant de fineste konsertlokaler vi har.
Her er det konserter av forskjellig slag året rundt,
og mange svært dyktige musikere er i aksjon. Med
et nytt flygel vil kirken bli enda mer attraktiv som
konsertlokale, og vi vil kunne tilby konserter av
høy kvalitet med både unge og eldre utøvere! Flygelet er også flittig i bruk under gudstjenester og
ved kirkelige handlinger.
Instrumentet som står i Ås kirke i dag, er i
dårlig forfatning og må snart byttes ut. Vi mener
både kirkegjengere og konsertpublikum fortjener
et godt konsertflygel. Prisen på et slikt ligger rundt
700 000 kroner. Vi har laget en finansieringsplan
som går over tre år, slik at et nytt flygel kan være
på plass i kirken i løpet av 2014.
Bidrag mottas med takk, og kan settes inn på Ås
menighetsråds konto nr. 1654.20.17167.
Georg Børresen, sogneprest i Ås
Jostein Grolid, kantor i Ås

Ås kirke tirsdag 3. juli kl. 20. Konserten «Fornuft
og følelser» presenterer barokk
musikk, skrevet
av de store komponistene som virket i England
under barokken: Händel, Purcell, Blow, Matteis og
Locke. Tekstene står i sentrum. Hat, kjærlighet og
uskyld går som en rød tråd gjennom alle sangene.
Den mannlige altstemmen var mye vanligere i
barokken enn den er i dag. Henry Purcell var selv
en habil kontratenor, og skrev oftere altstemmer for
mannlige enn for kvinnelige sangere.
De engelske komponistene er ikke bare kjent
for sin vokalmusikk. På konserten vil vi også få
høre instrumentalmusikk. Under barokken var den
sterkt påvirket av folkemusikken. Blokkfløyten
forbindes gjerne med pastorale temaer, kjærlighet
og død. Også Bach brukte instrumentet på denne
måten, blant annet i sine kantater.

Medvirkende: Caroline E. Dahl (blokkfløyte),
Gunnhild Tønder (cembalo), Ingrid Økland
(barokkfiolin) og Daniel Sæther (kontratenor).
Inngang kr 100, barn har fri adgang.

Ås kirke åpen i juli også i år
Også i sommer er Ås kirke åpen alle dager i juli
måned, fra kl. 12 til 18. Kirken er den eneste
Veikirken i Follo. Det betyr at det finnes informa
sjon om kirken på Kirkerådets nettside om
Veikirker (http://www.kirkesok.no/aapne/vis).
Når dette skrives, er Utvalget for åpen kirke i
full gang med å sette opp liste over villige som vil
være vertskap i en tretimers økt, en dag i juli. Vi er
helt avhengig av å ha om lag 60 personer som stiller

opp på denne dugnadsinnsatsen. Det har tidligere
ikke vært store problemer med å fylle vaktlistene.
Vi regner også med å få til Åpen kirke 3. og 4.
november i forbindelse med Allehelgen. Vi starter
allerede fredag 2. november med en kirkekonsert!
Mer informasjon om det senere.
Utvalget for Åpen kirke i Ås består av: Ragnhild
Skiaker, Gerda Røed, Ole Ludvik Kleven og Nils
Standal.
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Hemmelige tårnagenter i Ås
kirke – politiet måtte komme

Lørdag 21. april hadde de hemmelige tårnagent
ene sin årlige samling i Ås kirke. Godt kamuflerte tredjeklassinger fra Ås og Kroer var på
oppdagelsesferd i kirken, sikret fingeravtrykk og
løste gåten med en forsvunnet karamellkrukke.
Menighetsbladets utsendte var, ifølge Ås avis, en
stund blant de mistenkte. Agentene fikk hjelp av
politietterforsker Geir Krogh til å løse saken. Helt
oppe i tårnet oppdaget agentene en hemmelig skrift
på kirkeklokkene. Som vi forstår, ble hele kirken
grundig etterforsket!
Prest Gunvor Hovland og kateket Jenny Marie
Ågedal holdt orden på det hele, sammen med Lise
Marie Holm. Lise Marie deltar på ungdomslederkurset MILK, og praktiserte det hun har lært på
tårnagentene. Søndag ble det hele avsluttet med
festprosesjon, sang og gudstjeneste. Moderne trosopplæring, med andre ord!
På saken: Halvor Aarrestad og
Arve Skutlaberg
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Loppemarked i Ås arbeidskirke 24.–25. august
Det blir stort loppemarked i Ås arbeidskirke også i år. Selv om det først er fredag 24. august det
braker løs, er planleggingen for lengst i gang. Du kan allerede nå levere lopper, eller melde deg på
til innsats. Det er behov for både lopper og folk!
Selve loppemarkedet skjer i løpet av kun et drøyt
døgn, men komitéen jobber med markedet hele
året. Ikke før er ett marked unnagjort, så er planleggingen i gang for det neste. Mer enn 100 frivillige er involvert for en god sak. Etter mange års
erfaring har vi funnet en smidig og effektiv måte å
organisere dette på. Det er ingen overdrivelse å si
at loppemarkedet i Arbeidskirken har et godt rykte.
Riggelørdag 18. august
Nytt av året er at vi inviterer til en egen «riggedag» lørdag 18. august. Her skal alt gjøres klart til
markedet. Komitéen håper på at mange kan hjelpe
til denne dagen.
Inntektene
I fjor ble det satt ny innsamlingsrekord med ca.
210.000 kroner netto. Tatt i betraktning at været
ikke var spesielt gunstig, var dette et fantastisk
resultat. Men loppegjengen ser framover, og har
for lengst lagt planene for 24.–25. august i år. Vi
akter å sette enda en ny rekord! 70 % av inntektene fra markedet går til drift og vedlikehold av
Ås arbeidskirke. Resten går til Ås menighet ved
menighetsrådet. Utgiftene våre er på under 10.000
kroner, så nettogevinsten er meget høy. Det koster
å drifte et stort forsamlingslokale. Arbeidskirken
trenger sårt nytt kjøkken. Det gamle er nedslitt
etter mer enn 25 års aktiv bruk. Nylig fikk kirken
nytt og moderne lydanlegg. Slike investeringer blir
mulige med inntektene fra loppemarkedet og gaver
til kirken. Ås-folket er stolte av dugnadskirken sin!

Meld deg på til dugnad og folkefest
Loppemarkedet er en stor folkefest! Gjennom å dra
lasset sammen, blir vi bedre kjent med hverandre og
med folk i Ås! Men ikke noe av dette gjør seg selv.
Derfor ønskes enda flere velkommen til å gjøre en
innsats. – Det er jobber nok til alle som vil hjelpe
til, både på forhånd, under markedet og etterpå, forteller Benedicte Aschjem i loppemarkedkomitéen.
– Du kan selge lopper, sortere varer, bake kaker,
jobbe på kjøkkenet og i kaféene, være med på
rigging og ryddinger, eller veilede nye studenter
i kreativ studenthybelinteriørretro
design! For å
melde deg til innsats, kontakt Benedicte Aschjem
på tlf. 950 80 115, eller e-post: post@aschjemgard.no.
Fortell hva du har mest lyst til å gjøre, og når det
passer for deg å gjøre en innsats.
Levering av lopper
Det beste er hvis folk selv kan levere loppene sine
i/ved Arbeidskirken. Levering kan skje fra mandag
20. til onsdag 22. august. Hvis du gjerne vil bli
kvitt lopper allerede nå, så kontakt loppegeneralene
våre: Olav Aardalsbakke, tlf. 905 18 577, e-post:
oaardals@online.no, eller Niels Thyge Nielsen, tlf.
971 46 741, e-post: nielsthyge@yahoo.no. De er
også behjelpelig med henting og kjøring.

Loppemarkedkomitéen
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Det skjer i Kroer menighet

Asbjørn Rønning
leder Kroer menighetsråd
Lederen for Kroer menighetsråd vokste opp ved
en jordbæråker så langt oppe i Hurdal at dialekten
nesten tipper over til totning. Asbjørn er utdannet fra Diakonhjemmet, og startet yrkeskarrieren
som sosionom ved Bjørnebekk kursted i Kroer. Nå
jobber han som seksjonsleder ved Signo Conrad
Svendsen senter på Nordstrand i Oslo. Det er et
botilbud for døve og døvblinde med særlige behov
for tilrettelagte tjenester. Lederen for Kroer menighetsråd bruker daglig tegnspråk på jobben! Han
er sportsinteressert, liker å trene, er bitt av sykkelbasillen, angrepet av ski-viruset vinterstid og har
vært engasjert i barneidretten.
Asbjørn og kona Ingebjørg Teigland bygde hus
i Bråtenveien på Danskerud på slutten av 1980tallet. – Vi trives svært godt i Kroer, sier Asbjørn til
Menighetsbladet. – Her er det landlig og fredelig,
og lite trafikk. Danskerud har vært et fint sted å
vokse opp for de fire barna våre. Det er et godt
nabolag å bo i.
Hvorfor sa du ja til å bli leder i menighetsrådet?
– Jeg ble valgt inn som medlem i 2009, men
kjente menigheten godt fra før. Kroer menighet
er veldrevet og oversiktlig. Det var ikke vanskelig
å ta over etter Svend-Kristian Martinsen da han
ønsket avløsning ved valget i fjor. Jeg synes det
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er viktig å engasjere meg i lokalmiljøet. For meg
er det å engasjere meg en del av min kristne
livstolkning. Det er viktig å ha en kirke i Kroer, og
et menighetsråd som fører arbeidet videre.
Hva er de viktigste sakene menighetsrådet
arbeider med?
– Nå i vår har det helt klart vært
gudstjenestereformen. Det blir spennende å se
hvordan menigheten tar imot de nye tekstene og
melodiene. Prosessen har vært krevende, og det
vil nok ta litt tid før alt er på plass, men vi er i
rute! Opprettelse av en diakonstilling i Ås er en
annen viktig sak menighetsrådene har jobbet mye
med. Her håper jeg det kan være mulig å få til et
samarbeid med kommunen.
Asbjørn tenker litt …
– Kanskje er likevel det viktigste for oss i
Kroer å føre videre og utvikle det vi alt har, men
menighetsrådet er veldig interessert i innspill
om hva kirka kan bidra med i Kroer. Bygda
er kjent for god dugnadsånd. Den er virkelig
imponerende. Ta for eksempel Kirkestua, som er
blitt et samlingssted. Kirkekaffen er nå en viktig
forlengelse av gudstjenesten, og bidrar til sosialt
samvær. Dette må vi bygge videre på. Et annet
eksempel: I 30 år har jeg vært en av voksenlederne
i Triangelklubben i Kroer. Men jeg er den av
voksenlederne med kortest fartstid! Liv og Edvin
Folkvord, Svend-Kristian og Berit Martinsen og
Bjørg Malme har alle holdt på lenger enn meg. Sist
torsdag hadde vi semesteravslutning: 10 unger fra
Kroer på båttur på Oslofjorden! Og kantor Anne
Christine Pittet Grolid har fått i gang barnekor og
babysang som kommer hele Ås til gode. I fjor høst
ble en asylsøkerfamilie døpt i Kroer kirke. Jo, jeg
tror det lokale langsiktige engasjementet er det
viktigste.
Hva er det sentrale i kristentroen for deg?
– For meg er evangeliet om frelse, nåde og Guds
kjærlighet det viktigste. At nattverden ikke er et
premiebord for de som har prestert godt, men et
tilbud om styrke og en ny start i møtet med livets
mange utfordringer.
Arve Skutlaberg
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17. mai i Kroer
Kroer Barnekor består for tiden av Andrea, Hermann og Martine. De innledet gudstjenesten på
17. mai. Toget gikk fra Granås sykehjem, hadde
stoppested ved kirken og gikk så videre til Kroer
samfunnshus. Det var ca. 80 personer som steg av
toget og deltok i gudstjenesten, ledet av sokneprest
Sigurd Bakke. Tonene runget under hvelvingen
da Kroer AdHoc-Kor, Kroer Barnekor, flygel,
fløyte, bratsj og trompet stemte i sammen med hele
menigheten, ledet av kantor Anne Christine Pittet
Grolid. En herlig forfriskning på nasjonaldagen. Vi
gjør det gjerne om et år igjen, og det er plass til
enda flere.
Svend-Kristian Martinsen

Vårkonsert i Kroer kirke 20. mai ble en stor opplevelse.
Vi fikk høre Nordby Gospel, Ås barnekantori, Kroer
Barnekor og Kroer AdHoc-kor med til sammen 30
sanger. I tillegg deltok flere solister. Kirken var fullsatt.
Kirkekaféen etterpå ble sommerens første uteservering.
Tekst og foto: Svend-Kristian Martinsen

Kroer Triangelklubb på båttur
Kroer Triangelklubb avsluttet semesteret med
tradisjonell småbåttur i Oslofjorden. Med 28 grader
i skyggen og skyfri himmel dro vi – 10 barn og 6
ledere – noen fra Husvikholmen og noen fra Hallangspollen, hvor båtene lå fortøyd. Det var bare
24. mai, men mange hadde allerede klarert med
foreldrene at det var greit å bade. Og bading ble
det – etter en snau halvtime ombord ble det felles
strandhugg på Bergholmen, som ligger vest for
sydspissen av Håøya. Sommerens første skrubbsår oppsto da barna skulle komme seg på land på
det rur-bevokste svaberget. De fleste har nemlig
skrekk for å forsere slakere terreng med tang, tare
og skumle krabber på lur. Ingen fordervet seg, men
de fleste fikk en avrivning som smakte godt i den
overrumplende sommervarmen. Vi sa takk for nå
og gleder oss til fortsettelsen.

Svend-Kristian Martinsen,
voksenleder i Kroer Triangelklubb
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2012
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Det skjer i Nordby menighet
Konfirmanter i 2012
Her er navn på de 49 konfirmantene i Nordby menighet i 2012, fordelt på de 4 konfirmasjons
gudstjenestene 1. og 2. september. Det er ungdomsprest Knut Helge Kråkenes Moe og menighets
pedagog Morten Ødegaard som er ansvarlige for konfirmantundervisningen i Nordby.
Lørdag 1. september kl. 11.00
Christine Bakkelid
Magnus Eide
Nora Holt Engebakken
Millie Friise Gustavsen
Haakon Hauan
Steffen Jeremiassen
Sindre Midjås
Joakim Granlien Midtbø
Adrian Triber Munthe
Sindre Nielsen
Frida Charlotte Norløff Nystrøm
Hedda Emilie Gleditsch Riise
Charlotte Ristan
Antonia Santi
Alexandra Sjøli
Martine Norevik Solberg
Lørdag 1. september kl. 13.00
Sondre Abrahamsen
Markus Elias Eide
Martin Rene Eriksen
Natalie Marie Hansen
Emilie Bjørklund Jørgensen
Therese Lerbæk
Ingrid Kjærnes Morken
Simen Nybøe
Henrik Pedersen
Martin Røsok
Stian Røsok
Benedicte Lundblad Sjoner
Mathias Sydtangen Smogeli
Amalie Ruud Ulfsryggen
Andrea Vågen
Håkon Andreas Nordmo Wolmersen
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Søndag 2. september kl. 11
Andres Høegh Amundgård
Julie Sandbæk Edvardsen
Lisbeth Sandbæk Edvardsen
Kristoffer Hexeberg
Iselin Axelsen Johansen
Herman Skogseth
Kevin Andersen Soligard
Ole Martin Svinddal
Anette Vegge
Søndag 2. september kl. 13
Henning Devold-Haagensen
Bay Mathias Hvaal Engebråten
Sondre Ek
Andreas Ørbeck Hammer
Ida Marie Johansen
Håkon Amundstad Johansen
Camilla Sterner
Øyvind Sørsdal

Kjøp sommerblomstene på
GARTNERIUTSALGET

Melby Gård og gartneri
Du finner oss på fylkesveien
mellom Nygård og Wassum.
Utsalg også på Vinterbrosenteret.
Tlf.: 64 94 63 20 / 90 16 75 25
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Ungdommer fra Ås og Nordby på tur
18.–20. mai reiste 11 ungdommer og 3 voksne på tur
til Norges hus i Göteborg (tidligere sjømannskirken
i Göteborg). Ås og Nordby har i 2012 gått sammen om å holde MILK-kurs (Minilederkurs) for
fjorårets konfirmanter. 13 ungdommer har vært
med på kurset gjennom året. Turen til Göteborg var
kremen på kaka. Vi hadde undervisningsbolker,
fritid og mye artig. Noen av oss besøkte Liseberg,
og hadde en knalldag der på lørdagen, mens andre
tok i bruk sine shoppingevner på et av de største
kjøpesentrene i byen. Da vi reiste hjem igjen
søndag, tror jeg alle var fornøyde med en flott tur! I
alle fall synes vi ledere at vi har en flott gjeng med
fremtidige ledere. Vi både håper og tror at menig
hetene får lov til å bruke dere som ledere også når
dere er ferdig som MILKERE.

Morten Ødegaard,
menighetspedagog i Nordby menighet
Foto: Jenny Marie Ågedal/Tone Helen Oppegård

22 agenter på besøk i Nordby kirke
Helgen 21.–22. april arrangerte Nordby menighet
Tårnagenthelg for alle 8-åringer i sognet. Agent
2822 stilte som hovedagent og fikk med seg hele
22 agenter for å løse forskjellige gåter, gjerne med
lupen og annet spesialagentutstyr. Vi møtte opp i all
hemmelighet ved Nordby kirke rundt middagstider
på lørdagen, og var der, i all hemmelighet, til det
nærmet seg sengetid.
Heldigvis møtte vi «De flinke agentene»
– ungdommer i 16-årsalderen som hjalp til,
og som serverte fantastisk rotte-taco av utpå
kvelden. Dagen etterpå deltok agentene mine på
gudstjenesten som de selv hadde vært med på å
prege dagen før. Arrangøren er veldig fornøyd med
at så mange barn stilte opp. Vi håper at barna også
ble fornøyde med dagen!
Hemmelig hilsen agent 2822
Morten Ødegaard
i Nordby menighet

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2012
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I dette nummeret kan du lese enda en spennende historie
fra Daniels bok!
Kong Nebukadnesar lagde en
gullstatue og kalte sammen dommere
og de som styrte i provinsene, og
mange flere. Så sa han til dem at hver
gang de hørte lyden av
musikkinstrumenter, skulle de falle
ned og tilbe statuen! Så gjorde de det.
Men noen la merke til at det var tre
stykker som ikke falt ned og tilba
statuen, og det var tre som styrte i
provinsen Babylon, nemlig Sjadrak,
Mesjak og Abed-Nego – vennene til
Daniel!

F A R G E L E G G :

Nebukadnesar ble rasende, og
vennene ble ført fram for ham. «Neste
gang dere hører lyden av instrumenter,
skal dere falle ned og tilbe statuen, ellers må dere brenne i ovnen med flammende ild!
Finnes det da noen gud som kan redde dere?» sa han. «Vår Gud klarer å redde oss, men
selv om han ikke gjør det, vil vi ikke tilbe statuen.» Nebukadnesar ble så sint, så sint, og
sa at ovnen skulle gjøres sju ganger varmere enn vanlig, så skulle vennene bindes og
kastes nedi!
Så gjorde de det, men da ble Nebukadnesar forundret. For da han kikket ned i ovnen,
så han at fire menn gikk omkring i flammene, uten å være bundet, uten å brenne opp!
Det var de tre vennene pluss en som så ut som en gudesønn! Han ropte at de måtte
komme ut, og så sa han: «Lovet være Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, som
sendte sin engel og frelste sine tjenere. De våget livet for å slippe å tilbe noen annen gud
enn sin egen. Det finnes ingen annen Gud som kan frelse slik.»
Fritt etter Dan 3.

Anbefalt litteratur: Les gjerne Bibelen på flere språk!
Det kan gi ny forståelse av kjente tekster.
Anbefalt DVD: «Daniel i løvehulen», Hermon Forlag.
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Sommerfest for Ås Soul Children
Onsdag 23. mai fylte sanglade tweens tunet på
Fjøser gård. Det var sommeravslutning for Ås Soul
Children. Barna fikk prøve seg som pizzabakere.
Godsakene ble stekt i en ekte steinovn. Stemningen på festen var god, om enn litt alvorligere enn
på tidligere sommeravslutninger. Årsaken var
avskjeden med Ås Soul Childrens dirigent gjennom
7 år, Ida Benoni. Ida har sammen med koret gledet
Ås menighet med sang, dans og ekte Jesus-glede i
alle disse årene. Engasjementet hennes kommer til
å bli savnet! Gode ord ble sagt, og hun fikk overrakt gave og blomster både fra Ås menighetsråd, og
fra koret. Vi ønsker Ida lykke til videre, og takker
så mye for alt hun har tilført Ås menighet gjennom
disse årene.

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer

Ida Benoni (t.h.) viser frem avskjedsgaven fra Soul
Children – en bok full av bilder og minner gjennom 7
år som dirigent. Eirunn Dvergsnes (t.v.) tar pause fra
studiene ved UMB og ledervervet i Ås Soul Children,
for å gå et år på Gå Ut Senteret i Hurdal.

Kunngjøring fra Kirkerådet
Den 21. mai 2012 vedtok Norges Storting historiske endringer av Grunnloven. Relasjonen mellom
stat og kirke er endret og det statlige kirkestyret
avviklet. Kirkens demokratisk valgte organer overtar nå mange av de oppgavene staten til nå har hatt
ansvaret for – for eksempel tilsetting av proster og
biskoper.
I den nye grunnlovsteksten står det at Den
norske kirke «forbliver Norges Folkekirke». Det
er den samme kirken som går videre etter grunnlovsendringene. I menighetene vil ikke endringene
merkes i det daglige arbeidet. Det er å håpe at når
båndene mellom stat og kirke svekkes, så skal
båndene mellom kirken og folk flest styrkes.
I paragraf 2 i Grunnloven står det ikke lenger at
den evangelisk-lutherske religion er statens offentlige religion. I den nye paragraf 2, som er Grunnlovens verdiparagraf, heter det nå:
«Værdigrundlaget forbliver vor kristne og
humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre
Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne.»
Fortsatt vil forholdet mellom Den norske kirke
og staten være annerledes enn statens forhold til
andre tros- og livssynssamfunn. Stortinget vedtar
Kirkeloven som gir rammene for vår kirkes virksomhet, og kirkens økonomi skal fortsatt være
basert på offentlige bevilgninger.

Grunnlovsendringene er ønsket velkommen
av Kirkemøtet, Bispemøtet og Kirkerådet i Den
norske kirke. Det er flere grunner til at disse endringene av Norges grunnlov vurderes som riktige
og nødvendige:
• Likebehandling mellom Den norske kirke og
andre tros- og livssynssamfunn innebærer at
beslutningsmyndighet må flyttes fra storting
og regjering til kirkelige organer
• Grunnloven skal fortsatt sikre de verdiene som
ble angrepet 22. juli i fjor:
– Respekt for alle menneskers likeverd
– Rom for kulturelt og religiøst mangfold
• En endret relasjon til staten gir kirken ny frimodighet til å være i Kristus, nær livet – en
bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen
folkekirke
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Jens-Petter Johnsen,
direktør i Kirkerådet
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Er du kjent i Ås?
Alle som svarte på konkurransen i forrige nummer, hadde funnet ut at bildet var fra Dysterlia
barnehage. Noen hadde hatt egne barn der, blant
annet Jan Tormodsæter. Han skriver: «Dette er i
kjente og nære omgivelser, nemlig fra Dysterlia
barnehage der alle mine tre stortrivdes på åtti- og
nittitallet.» Jan utropes til omgangens vinner!

TAKSERING
BOLIG - TOMT – LAN DB RUK - BÅT

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

Så er det nye utfordringer. Dette paret har vært på
vandring i Ås; på lang vandring, siden behovet for
en pust i bakken var kjærkomment da de kom fram
til dette stedet. Oppgaven blir å finne ut hvor de
har satt seg ned, men ikke nok med det. Du får en
tilleggsoppgave. Klarer du samtidig å finne hvem
dette ekteparet er (for et ektepar er det), skal den
heldige vinner få en blomsterhilsen. En ledetråd:
De sitter på lovlig sted. Vinner blir den som «kommer først til mølla» med to korrekte svar på e-post:
as.menblad@online.no.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

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









ENEBOLIG
LANDBRUK
LEILIGHET
FRITIDSBOLIG
TOMT
FRITIDSBÅT
ENERGIMERKING
Medlem i:
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Forrige oppgave: Fotgjengere til og fra Dysterlia
barnehage, er det dette skiltet advarer bilistene i
Solfallsveien om.
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Menighetsbladets grønne spalte
Ansvarsgruppe Grønn menighet
Ås menighet er en såkalt en Grønn menighet. Nå er
det opprettet en ansvarsgruppe for dette arbeidet.
Den består av Espen Sørensen, Anna Sætane,
Torger Gillebo, Astri Tønnesen Berg og Sissel
Brandtzæg. Gruppa skal øke kunnskapsnivået
om det diakonale ansvar hos enkeltmennesker
og i menigheten, peke på de kristnes ansvar og

respekt for Guds skaperverk, og følge opp de 25
punktene som menigheten har forpliktet seg på
å gjennomføre. Gruppa skal også informere om
arbeidet med Grønn menighet, og få til samarbeide
med UMB, lokale miljøorganisasjoner og offentlige
etater.

Har du husket giroen vår?

Augustnummeret
av Menighetsbladet

I forrige nummer av Menighetsbladet la vi med
en giro med oppfordring om å gi en frivillig gave
for å finansiere drifta av Menighetsbladet. 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 2011 gikk vi med 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 6900 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! Konto: 1602 59 75417.
Redaksjonen

Arve Skutlaberg

Menighetsbladet

NORDBY

ÅS

ffor
or Å
Ås,
s, N
Nordby
ordby oogg K
Kroer
roer

KROER

Nr. 4

20. august – 21. oktober 2011

66. årgang

Redaksjonen
planlegger
Loppemarked
å ha neste nummer av
i Ås arbeidskirke
menig
hetsbladet klart til
distribusjon 18. august.
Frist for levering av stoff er
5. august. Da ønsker vi å få
med oversikter over aktivi
teter i høstsemesteret. Bruk bladet til å informere
om det som skal skje. Få klart så mye stoff som
mulig før du drar på sommerferie. Vi trykker også
konfirmantlistene i augustnummeret, og har med
siste nytt om loppemarkedet. Send stoff og tips til
redaksjonen på e-post: as.menblad@online.no.
Drottveien 41, ved Rustad skole

Fredag 26. august kl. 15–19

Lørdag 27. august kl. 10–15

• Godt utvalg av klær, sko, møbler, bøker, kunst,
leker, sport, elektrisk, kjøkken, ting og tang
• Auksjon lørdag kl. 12
• Kafé med kaker, vafler, kaffe, pølser og brus
• Hamburgergrill
• Mottak av sorterte lopper ved Ås arbeidskirke fra
mandag 22.8. til onsdag 24.8. kl. 18–20

Arr.: Ås menighet og Stiftelsen Ås arbeidskirke

www.as.kirken.no

Muslimsk gravfelt i Ås
På Ås kirkegård er det under
etablering et gravfelt tilrettelagt for muslimske begravelser.
Det er ennå ikke godkjent av
bispedømmer
ådet, men er tatt
i bruk. Kirkeverge Gerhard
Winge opplyser til Menighetsbladet at det gjenstår en del oppmålingsarbeider.

Arve Skutlaberg

Avdeling Ås: Rådhusplassen 2 e, 1430 ÅS
Telefon 69 83 66 00
www.spydbank.no
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Service-SIDER
Ta vare på sidene

Brann/større ulykker			
110
Politi					 112
Ambulanse				 113
Legevakt			
64 87 19 30
Follo politistasjon		
64 97 49 00
Kirkens SOS			
815 33 300
Krisesentret			
64 97 23 00
Drosje				
64 94 27 70
Ås kommune Servicetorget
64 96 20 00
Kirkekontoret i Ås		
64 96 23 40
Kirkekontoret i Nordby		
64 97 73 90
Kirkevergen i Ås			
64 96 23 30
BIBLIOTEK
Besøk Ås bibliotek og Nordby filial
Til sammen har vi åpent hver dag unntatt søndag.
Tlf. 64 96 23 72 (Ås) og
tlf. 64 96 44 85 (Nordby)

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
64 94 12 36

BYGGEVARE
MAXBO Ås
Brekkeveien 19, tlf. 64 97 47 80, faks 64 97 47 81
Trelast, byggevarer, dører, vinduer,
garderobe/kjøkken, maling.
DYREPENSJONATER
Follo Kattepensjonat		
64 94 63 77
Kongeveien 124		
mob. 900 25 048

16

Ås Foto, Sentrumsgården		

64 94 12 41

FRISØRER - DAME/HERRE
Hårstudio 1095
Moerveien 2			

64 94 10 95

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

64 94 08 00

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

BILVERKSTED

Ås Blomster
Moerveien 6			

FOTO

Ås Elektriske
Raveien 2			
Alt i elektriske installasjoner

64 94 10 65

Ås Glassmesterforretning A/S
Gamleveien 1			
64 94 04 10
Bygg - Bil - Blyglass - Speil - Persienner og Markiser
INTERIØR
Fargerike Ås, Skoleveien 2
64 94 06 50
Stoffer - Søm - Maling - Tapet - Gulv Hjembesøk - Håndverk
Granlien møbeltapetsering og interiør
Haugerudveien 23, 1430 Ås
932 31 358
Verksted og showrom på gamle Holstad skole,
e-post: granlien@innredningshjelp.no,
www.innredningshjelp.no
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JORDMOR
Annett Michelsen
Haugerudveien 4		
Privatpraktiserende jordmor

UTLEIE
64 94 33 13
mob. 911 35 380

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

TANNLEGER
Tannlege Ingeborg Bihaug og tannpleier Hilde
Skjeseth, Brekkeveien 18
64 94 10 48
(kveldsåpent mandager)
Tannlegene Høyvik
Skoleveien 2			

Kroer Samfunnshus
Utleie til alle anledninger		

950 09 825

Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfirmasjon,
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt: Bjørg
Christensen, bjorg.christensen26@gmail.com
tlf. 64 94 68 07, 		
mobil 920 20 576
Ås arbeidskirke, Drottvn. 41
Utleie til private selskaper ved dåp, konfirmasjon,
jubileum, minnesamvær m.m. Fast og tilfeldig
utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter,
konserter, møter, kurs og seminarer.
Kontakt Svein Rindal (utleieansvarlig)
e-post: r234sv@hotmail.com, mobil 924 22 079
Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfirmasjon o.l. tlf. 64 94 01 46
Vaktmester, Robert Fiskvik,
mob. 966 77 556
Trenger du å leie dåpskjole?
Ås kirkekontor har en dåpskjole til utleie.
Vi tar kr 200 i leie. Ring, eller kom innom
i Sagaveien 3 i Ås sentrum.
64 96 23 40

64 94 09 51

Annonsér i Menighetsbladet

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

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

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

NORDBY

KROER

Døpte
Marcus Arntzen
Eskild Gausemel Berge
Stefan Alexander Heum
Milli Lerdahl-Johansen, døpt i
Årnes kirke
Lars Rødseth Myklevoll, døpt i
Ålesund kirke
Hanna Oftedal Negård
Mille Chatin Ekmann Riesto,
døpt i Nordby kirke
Torbjørn Dønnem Ringebo, døpt
i Mo kyrkje
Håvard Pengerud Svendsen
Leon Widmer

Døpte
Daliah Camfield
Elise Fidjestøl
Ella Margrethe Fossum, døpt i
Tromsdalen kirke
Olav Wiehe Grøttum
Margrete Vangberg Leirset
Oliver Storbråten Strømsrud

Døpte
Aksel Breistrand Mæhlum

Viet
Marie Iversen og Karl Herman Wasa
Janice Jensen og Gunnar Medlien
Døde
Harald Bergseth
Turid Bindner
Knut Georg Hansen
Vibeke Sæbøe Karlsøen
John August Kongsten
Solveig Ludvigsen
Erik Martinsen
Steinar Pettersen
Astrid Simonsen
Astrid Kristine Østgaard

Døde
Bjørg Dagny Berg

Døde
Tore Berg
Ragna Marry Borrmann, begravet fra Lørenskog kirke.
Bodil Kristine Johannessen,
bisatt fra Nordstrand kirke
Eva Johansson, begravet fra Ski
middelalderkirke
Inger Johanne Kristensen
Thorgeir Nikolaisen
Rolf Tore Ostorp
Randi Wirsching
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������������������������

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

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

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

w w w .gsb.n o

1540 Vestby

Nor skeid familiebyr å for h ele Follo
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagavn. 3,
postboks 224, 1431 Ås.
Tlf. 64 96 23 40. Fax. 64 96 23 39
www.as.kirken.no

Kontortid mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 9–15,
onsdag kl. 12–15.
Sekretær: Toril Strand Klemp. Tlf. 64 96 23 40.
E-post: toril.klemp@as.kommune.no
Kirkevergekontoret i Ås: Tlf. 64 96 23 30.
Sekretær: Heidi Tomter Sire. Tlf. 64 96 23 30.
E-post: heidi.sire@as.kommune.no
Prestene:
Fungerende prost, Sven Holmsen. Tlf. 907 54 126.
E-post: sven.holmsen@as.kommune.no
Sogneprest i Ås, Georg Børresen,
Drøbakveien 19, 1430 Ås. Tlf. 901 66 477.
E-post: georg.borresen@as.kommune.no
Sogneprest i Nordby, Sigurd Bakke, Rådyrvn. 3,
1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 04 69.
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no
Prostiprest Anette Cecilie Nylænder. E-post:
anette.cecilie.nylaender@as.kommune.no
Fellesrådet for Kroer, Nordby og Ås:
Leder: Olav Aardalsbakke, Ileveien 34,
1407 Vinterbro. Tlf. 905 18 577. E-post:
oaardals@online.no
Kirkeverge: Gerhard Winge, Hellinga 10 D,
1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 11 97.
E-post: gerhard.winge@as.kommune.no
Henvendelser om kirkegårdene rettes til kirkevergen.
Kroer menighet:
Menighetsrådets leder: Asbjørn Rønning.
E-post: teiglandronning@hotmail.com
Organist: Anne Christine Pittet Grolid.
Tlf. 481 99 812. E-post: a-chrigr@online.no
Kroer kirke, Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf. 64 94 36 05.

Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Marit Børset Aalde,
Drottveien 6, 1430 Ås. Tlf. priv. 468 22 039.
Menighetskoordinator: Hanne-Marit Pettersen.
Tlf. 64 96 23 47. E-post:
hanne-marit.pettersen@as.kommune.no
Kateket i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal.
Tlf. 404 20 902. E-post:
jenny.marie.agedal@as.kommune.no
Kantor: Jostein Grolid. Tlf. 412 87 055.
E-post: jostein.grolid@as.kommune.no
Ås arbeidskirke, Drottvn. 41, 1430 Ås. Utleie: Svein
Rindal. Tlf. 924 22 079. E-post: r234sv@hotmail.com
Ås kirke, Syverudveien 11, 1430 Ås. Tlf. 64 94 02 34.
Nordby menighet:
Kirkekontoret i Nordby, Menighetssenteret,
Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro.
Tirsdag og torsdag kl. 10–12.
Tlf. 64 96 26 70. Fax. 64 96 26 79.
Sogneprest/daglig leder for kirkekontoret i Nordby:
Sigurd A. Bakke. Tlf. 64 96 26 72.
Sekretær: Berit Eldor.
E-post: berit.eldor@as.kommune.no
Ungdomsprest i Nordby: Knut Helge Kråkenes Moe.
Tlf. 64 96 26 73.
E-post: knut.helge.moe@as.kommune.no
Organist: Hilde Veidahl Wang. Tlf. 996 94 012.
E-post: hiwang@online.no
Menighetspedagog: Hanne Tegnér. Tlf. 915 89 895.
E-post: hanne.tegner@as.kommune.no
Menighetspedagog/trosopplærer: Morten
Ødegaard. Tlf. 64 96 26 74/416 44 531. E-post:
morten.odegaard@as.kommune.no
Menighetsrådets leder: Olav Aardalsbakke,
Ileveien 34, 1407 Vinterbro. Tlf. 905 18 577.
E-post: oaardals@online.no
Kirketjenerkontakt: Olav Aadalsbakke
Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2. Utleie:
Bjørg Christensen. Tlf. 920 20 576.
E-post: bjorg.christensen26@gmail.com
Nordby kirke, Nordbyfaret 1, 1407 Vinterbro.
Tlf. 64 94 63 15.
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VELKOMMEN TIL KIRKEN
2. søndag i treenighetstiden, 10. juni,
Joh. 3,26-30
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A. Bakke.
J. Grolid. Ofr.: Egen menighet.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.
G. Børresen. A.C.P. Grolid. Ofr.: KRIK.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.
K.H.K. Moe. H.V. Wang Ofr.: Eg. menighet.
3. sønd. i treenighet., 17. juni, Joh. 1, 35-51
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse.
S. Holmsen. J. Grolid. Avskj. med fung.
prost S. Holmsen. Ofr.: NMS-pros. i Etiopia.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste
og blomsterfest. K.H.K. Moe. H.V. Wang.
Ofr.: Stiftelsen Nordby menighetssenter.
4. sønd. i treenighet., 24. juni, Matt. 11,7-14
Kroer kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste.
Nattv. G. Børresen. A.C.P Grolid. Ofr.:
Egen menighet.
5. sønd. i treenighet., 1. juli, Matt. 7, 21-29
Ås kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste. Dåp.
Nattv. S.A. Bakke. H. Andersen. Ofr.: Egen
menighet.
6. sønd. i treenighet., 8. juli, Matt. 16,13-20
Nordby kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste.
Nattv. A.C. Nylænder. H.V. Wang.
Ofr.: Ungdomspreststillingen.

10. søndag i treenighetstiden, 5. august,
Matt. 18, 21-35
Kroer kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste.
Nattv. A.C. Nylænder. H.V. Wang.
Ofr.: NMS-prosjekt.
11. sønd. i treenighet., 12. august, Mark. 2, 23-28
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Presentasjon av
utenlandsstudentene. Øystein Spilling.
J. Grolid. Ofr.: NMS-prosjektet i Etiopia.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børre
sen. H.V. Wang. Ofr.: Menighetsfakultetet.
12. sønd. i treenighet., 19. august, Luk. 8, 1-3
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen.
J. Grolid. Ofr.: Egen menighet.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.
S.A. Bakke. H.V. Wang. Ofr.: Kirkemusikalsk arbeid.
13. sønd. i treenighet., 26. august, Luk. 12, 41-48
Ås arbeidskirke kl. 12.00: «Rydde»-gudstj.
G. Børresen. J. Grolid. Ofr.: Arbeidskirken.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.
S.A. Bakke. K.H.K. Moe. H.V. Wang.
Velkomst for Hege Fagermoen, ny prost i
Søndre Follo. Ofr.: Barne- og ungdomsarb.
Torsdag 30. august
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.
Øystein Spilling.

7.sønd. i treenighet., 15. juli, Luk. 19,1-10
Ås kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste. Nattv.
S. Holmsen. H.V. Wang. Ofr.: Eg. menighet.

Lørdag 1. september, Matt. 28,16-20
Nordby kirke kl. 11.00 og 13.00: Konfirmasjon. K.H.K. Moe/M. Ødegaard. H.V. Wang.

8. sønd. i treenighet., 22. juli, Mark. 12,37b-44
Nordby kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste.
Nattv. Dåp. S. Holmsen. J. Grolid. Ofr.:
Menighetens barne- og ungdomsarbeid.

14. sønd. i treenighet., 2. september, Matt. 28, 16-20
Ås kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med innsettelse av ny prost i Søndre Follo, Hege Fagermoen. Biskop Atle Sommerfeldt. J. Grolid.
Ås Kirkekor.
Nordby kirke kl. 11.00 og 13.00: Konfirmasjon.
K.H.K. Moe/M. Ødegaard. H.V. Wang.

9. sønd. i treenighet., 29. juli, Joh. 8, 2-11
Ås kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste. Nattv.
G. Børresen. J. Grolid. Ofr.: Egen menighet.
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