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Prestens hjørne
Salme 139, vers 1–18 er en viktig tekst for
meg. Den sier så mye om vårt travle hverdagsliv. Den tar opp viktige temaer slik
som følelsen av ensomhet og trygghet – om
det å høre til.
For ikke lenge siden hadde vi en konfirmanttime her i Nordby, som handlet om
vårt forhold til Gud, og Guds forhold til oss.
Konfirmantene skulle svare skriftlig, men
de fikk lov til å svare anonymt. Spørsmålet
som ble stilt, var hvordan det hadde føltes å
bli glemt av Gud.
Flere fargerike svar kom inn, flere
beskrev at det er vondt å føle seg glemt, og
at vi av og til kan føle oss slik. Men er vi
virkelig glemt? Det var ett svar som skilte
seg ut, for denne konfirmanten trodde nok
ikke at Gud glemte oss. Det var nok heller
vi som glemte han.
I vår travle hverdag er det lett å miste
fokus. Tankene svirrer på alt fra jobb til
eksamen, til ferier, og hva man skal handle
på butikken. Det er vanskelig å huske på alt,
vi tenker på det som er viktig for oss akkurat nå. Det er da jeg finner en trøst og en
trygghet i Salme 139. Den viser at mennesket aldri blir glemt, for selv i vår travleste
tid så er Gud med oss.
Denne teksten dukker av og til opp i
hodet mitt. Det er godt å vite at man aldri
blir glemt: Ikke når verden suser forbi med
travle dager. Ikke når verden går sakte med
ferie og ro.

God sommer til alle, ta med en liten pilegrimsbønn på veien. Bønnen handler om
det samme temaet som Salme 139: følelsen
om å høre til, følelsen av å være i en endeløs
omsluttende favn.
Omgitt på alle kanter
av livgivende, oksygenmettet luft,
av tusen meter høye fjellkammer,
av stille og fossende vassdrag,
av uendelig utstrekning og rom,
av livets åndeløse skjønnhet;
spor av handlingsog skapervilje
og en endeløs
omsluttende favn.
Knut Helge Kråkenes Moe,
ungdomsprest i Nordby

Om forsiden og bildet til høyre: 2. pinsedag 2013 på Oscarsborg festning. Kirken i Follo var samlet, ute
av sitt gode hus, men ikke mindre kirke av den grunn. I år ble inngangsprosesjonen ledet an av Biskopen
i Borg, Atle Sommerfeldt, han holdt også dagens preken. Biskopen deltok på årets gudstjeneste etter eget
ønske, han hadde hørt så mye bra om denne markeringen, at her ville han også være med. Vi får vel ta det
som en bekreftelse på at samarbeidet mellom Kirken i Follo og Forsvaret er på rett spor. Tradisjonen med
pinsedagsgudstjenester på Oscarsborg minner på mange måter om den aller første pinse i Jerusalem.
«Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted.» Apg 2.1. Slik er dette en bra dag for en fellesgudstjeneste
utenom vante former i prostiene, der vi feirer Kirkens fødselsdag sammen. I år var det også ett år siden
Follo prosti ble delt i to, her på dette sted. Tekst og foto: Erling Fløistad.
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Velkomstgudstjeneste for utenlandske studenter
Søndag 11. august kl. 11 arrangerer studentpresten og Ås menighet velkomstgudstjeneste for utenlandske studenter i Ås
kirke. Gudstjenesten tolkes (som vanlig) til
engelsk. Øystein Spilling og Jostein Grolid
har lovet å velge salmer som klinger både
på norsk og engelsk. Etterpå blir det stor
kirkekaffe.
Allerede mandag 5. august kommer det
150 nye utenlandske studenter til UMB. De
starter en uke før de norske studentene, og
blir tatt imot gjennom en særskilt «Introduction week». Universitetet ønsker å gi
dem en myk start på studieoppholdet, med
hyggelige møter på campus, og introduksjon
til norsk kultur og levemåte. Studentene får
møte sentrale personer ved universitetet, og
informeres om velferds- og miljøtilbud. Vi
viser dem også Oslo, der vi blant annet skal
besøke Folkemuseet og Vikingskipene.
Introduksjonsuka avsluttes med at alle
studentene inviteres til gudstjeneste og
kirkekaffe. Kirken får plass i et ellers tettpakket program. Ås menighet blir en verdig
representant for det religiøse liv i Norge.
Derfor er denne anledningen så viktig.
Under gudstjenesten inviterer vi studentene
til å presentere seg med navn, hjemland og
religion.

Møter over en Kaffekopp
Også i år vil vi invitere til Kaffekopp-møter.
Vi spleiser utenlandske studenter med
norske vertskap som vil invitere til et enkelt
besøk i et norsk hjem der det serveres en
kopp kaffe, og praten går om Norge og det
landet studenten kommer fra. Vi tror disse
besøkene i et norsk hjem og i en norsk kirke
betyr mye for mange av studentene fra
utlandet. Har du lyst til å invitere en internasjonal student på en kaffekopp? Send en
e-post til kaffekopp@umb.no. Velkomstgudstjenesten er også starten på studieårets
Kaffekopp-prosjekt i Ås menighet.
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Øystein Spilling,
universitetsprest ved UMB
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Det skjer i Ås menighet
Strålende 17.-maifest i Arbeidskirken samlet 200
Flagg og nasjonalsang, folkedans og
felespell, tale for dagen og leker, sang og
musikk, rømmegrøt og spekekjøtt, is med
bær: alt sammen gode ingredienser for en
flott feiring av nasjonaldagen vår. For tredje
år på rad inviterte Ås menighet i samarbeid
med Bjørnebekk asylmottak, Ås internasjonale kvinnegruppe og Ås kvinne- og
familielag til 17.-maifest i Arbeidskirken.
I tillegg fikk festen et stilig og fargerikt
internasjonalt preg ved at nærmere 80
beboere fra Bjørnebekk hadde takket ja til
innbydelsen.
Festtaler var Ann-Magritt Austenå. Hun
er Ås-jente og jobber som generalsekretær i
NOAS, Norsk Organisasjon for Asylsøkere.
Nylig hjemvendt fra oppdrag i Afghanistan, minnet hun forsamlingen på hva vi i
Norge feirer som en selvfølgelighet: frihet,
demokrati og medbestemmelsesrett. Slikt
mangler helt i mange land. Videre sa hun at
menneskene i disse landene har de samme
ønsker og behov som vi, samme verdi, og
samme rett til frihet.
Sang, musikk, allsang og lek skapte en
glad og ekte forbrødring over alle språkbarrierer, og god mat trenger som kjent ikke
mange forklarende ord.
Festen ble avsluttet av sogneprest Georg
Børresen. Han ga uttrykk for takknemlighet over en flott fest, men først og fremst
takknemlighet for at vi som nasjon har fred
og frihet og rettigheter som så mange dessverre mangler.
Til slutt gikk alle festdeltakerne ut i den
varme 17.-maikvelden og var med på flaggfiring til unison sang av «Gud signe vårt
dyre fedreland».
Festkomiteen har hatt Solveig Nielsen
som dynamisk leder, men selv sier hun
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at én svale gjør ingen sommer. Det betyr
at hun vil berømme svært mange for en
enestående dugnadsinnsats. Det bør også
nevnes at Erling Ulvik hadde en sikker og
sjarmerende ledelse av kveldens program.
Takken går også til alle som deltok og bidro
til en verdig og tradisjonsrik 17.-maifest.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

18. mai flokka beboerne på Bjørnebekk seg rundt
daglig leder Marte Aasen (t.v.) for å fortelle om
17.-maifesten i Arbeidskirken. Noen av kommentarene lød: Vi følte oss inkludert ved å delta på noe
som var virkelig norsk; serveringen bød på mat
og ikke bare kaker, og så var det veldig hyggelig
at lekene ikke bare var for barna, men også for de
voksne.
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Åpent hus i Ås
– sommerfest 17. juli!

Kveldsmesser i Ås kirke
til høsten
De tradisjonsrike kveldsmessene i Ås
kirke fortsetter i høst, hver siste torsdag i
måneden:
• 29. august kl. 19.30. Tema: Om kjærlighet.
The Art of Loving/Nestekjærlighet ut fra
1. Kor. 13 og Jeremias 31, 3–5.
• 26. september kl. 19.30. Tema: If you love
somebody, set them free. Kjærestekjærlighet ut fra Salomos høysang. Om Josef
og Maria som forbilde.
• 31. oktober kl. 19.30. Tema: Det evige liv
– å kjenne Gud. Kjærlighet til Gud ut fra
Johannes 17 og Jeremias 31, 33–34.
• 28. november kl. 19.30. Tema: Jesus og hans
venn. Disippelkjærlighet ut fra Ikonet:
Jesus og hans venn, Johannes 15, 13–15.

Husk sommerfesten i Åpent hus onsdag
17. juli. Til vanlig møtes vi hver onsdag på
Ås menighetshus, rett bak REMA 1000.
Opplegget er slik:
Kl. 11.00–11.30 ankomst; kl. 11.30–12.00
andakt; kl. 12.00–12.30 lunsj; kl. 12.30–
13.00 kulturelt innslag. Første samling i
høstsemesteret er 28. august.
Diakoniutvalget,
Terje Sørhaug

Ås kirke åpen i juli også i år

En viktig del av kveldsmessene er bønnevandringen. Det er innredet en rekke stasjoner i kirken, der man kan be, meditere
ved bilder og ikoner, bli velsignet og bedt
for, selv tenne lys og skrive bønnelapper.
Det er alltid nattverd. Etter messene er det
enkel bevertning og mingleflyt i kirkerommet. Velkommen til stemningsfulle og
inspirerende kveldsmesser i Ås kirke.
En
messekomité
bestående
av
universitetspresten, studenter ved UMB og
folk fra Ås menigheten står bak dette tilbudet som alle kan benytte seg av.

Ås kirke blir åpen i heile juli måned som
eneste Veikirke i Follo. Åpningstida er kl.
12–18 alle dager. Informasjon om kirka er
lagt ut på Kirkerådets nettside for Veikirker
www.kirkesok.no/aapne/vis.
Utvalget for åpen kirke er i full gang
med å sette opp liste over villige som vil
være vertskap i ei 3-timers økt en dag i juli.
Vi er helt avhengig av at om lag 60 personer
er villige til å ta ei slik 3 timers vakt, og det
har ikke vært store problemer med å fylle
vaktlistene.
Vi regner også med å få til Åpen kirke
i forbindelse med Allehelgen, 2.–3. november. Fredag 1. november planlegger vi
kirkekonsert!

Øystein Spilling,
universitetsprest ved UMB

Utvalget for Åpen kirke: Ragnhild Skiaker,
Gerda Røed, Ole Ludvik Kleven og Nils Standal
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Konfirmantleir, samtalegudstjeneste og diverse samaritaner
9.–12. mai var 65 konfirmanter og 15
ledere samlet på Stenbekk for årets konfirmantleir. I tillegg til undervisning,
aktiviteter og moro, skulle konfirmantene
forberede samtalegudstjenesten. Utgangspunktet var lignelsen om «Den barmhjertige samaritan», og alle jobbet med teksten
på ulike måter. En kreativ og positiv gjeng
klarte sammen å skape en utrolig flott gudstjeneste. Her følger noen av bidragene fra
konfirmantene fra skrive- og tegnegruppene:
Den barmhjertige sigøyner
Det var en gang en mann som var på vei
til Oslo domkirke fra Oslo S. Han bestemte
seg for å ta en snarvei gjennom et smug. Da
kom det en gjeng bøller og banket ham og
tok alt han eide. Der ble han liggende. Det
kom en prest forbi. Han så mannen, men
vekt unna. Litt senere kom det en kirkearbeider forbi som skulle samme sted. Han
stoppet, så og gikk. Så kom det en sigøyner
med skrottralla si. Han tok av skjerfet sitt
og bandt det rundt sårene. Sigøyneren bar
ham opp til legevakta. Han ga legen penger
og ba om at de skulle fikse ham.
Den barmhjertige fotballsupporteren
En Vålerenga-supporter var på vei hjem
fra fotballkamp. Han var uoppmerksom og
støtte på en Brann-supporter. Brann-supporteren var ikke sein til å tenke. Han slo
Vålerenga-supporteren rett ned, rev klærne
av ham, skamslo ham og lot ham ligge der
halvdød.
Så hadde det seg slik at en Moldesupporter kom samme vei. Han så den
skadde, men gikk utenom og forbi. Det
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samme gjorde en Strømsgodset-supporter.
Han kom, så mannen og gikk rett forbi.
Men en Rosenborg-supporter, som var
på reise, kom også dit. Og da han fikk
se Vålerenga-supporteren, fikk han en
inderlig medfølelse med ham. Ikke det at
Vålerenga var noe bra lag, men hatet mot
Bergen by flammet såpass opp i han at han
gikk bort til Vålerenga-supporteren, helte
olje og vin på sårene hans og forbandt dem.
Så løftet han mannen inn i bilen sin og tok
han med til Trondheim og pleide han. Neste
morgen bød han Vålerenga-supporteren på
trøndersodd, men det ville han ikke ha. Han
ville ha pølse i brød og en cola. Det syntes
Rosenborg-supporteren var greit, og de
spiste pølser sammen.
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Den barmhjertige samaritan
Jeg var på vei til familien i byen Jeriko. For
å komme meg dit, måtte jeg gå gjennom en
trang dal. Der var det mange forskjellige
lyder. Jeg trodde jeg hørte noen komme
bak meg, men det var bare sekken min som
bråkte. Jeg gikk videre. Plutselig kom det
seks røvere og angrep meg. De tok klærne
mine og sekken min. Jeg ba om nåde, men
de brydde seg ikke. Da de dro, hadde jeg
sår på armen slik at jeg ikke kunne stikke
av. Jeg lå der halvdød. Mens jeg lå der, ba
jeg til Gud om at noen skulle hjelpe meg.
Etter en halvtime, kom det en prest forbi.
Jeg spurte om han kunne hjelpe meg til
Jeriko. Han svarte: «Snakker du til meg?
Vis meg litt respekt, jeg er en av Guds
menn.» Han lot meg ligge der, og gikk
videre. Etter en time kom det en levitt. Jeg
ba ham om å være så snill og hjelpe meg
til byen Jeriko, men han svarte bare: «Jeg
kan ikke, jeg er på vei til tempelet.» Så gikk
han videre. Etter enda to timer kom det en
samaritan. Jeg hadde ingen tro på at han
kom til å hjelpe meg, men samaritanen fikk
medfølelse. Han helte olje og vin på sårene
mine og løftet meg opp på eselet sitt. Han ga
meg drikke sånn at jeg kunne snakke. Jeg
spurte: Hvorfor hjelper du meg?» Samaritanen svarte ikke. Han førte meg til en by og
tok med meg til et herberge og pleiet meg.
Neste morgen tok han fram to denarer, ga
dem til verten og sa: «Sørg godt for ham.
Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg
når jeg kommer tilbake.»
Tekst og foto: Konfirmantene og Kristine
Bekken Aschim, kateketvikar

Konfirmasjon
i Ås og Kroer 2013
Konfirmantlistene for Ås og Kroer blir
trykket i Menighetsbladet nr. 4 (augustnummeret). Men konfirmasjonsgudstjenestene bør man allerede nå markere i
almanakken og på kalenderen:
Ås kirke, lørdag 7. september kl. 11.
Ås kirke, lørdag 7. september kl. 13.
Ås kirke, søndag 8. september kl. 11.
Ås kirke, søndag 15. september kl. 13.
Kroer kirke, søndag 15. september kl. 11
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Det skjer i Kroer menighet
Triangelklubben
på båttur til Bergholmen

Vårkonserten ble til
sommerkonsert
Sjelden har vi opplevd mer sannhet i
sangstrofen «men rop på sommer’n – så
kommer’n!» enn denne søndagen i Kroer.
Den sure nordavinden var som blåst bort,
og vi tenkte at nå vil nok folk heller på
stranda. Men, nei da, parkeringsplassen var
full lenge før åpningstid. Barn og voksne
strømmet til «vårens vakreste eventyr».
Det var full korbesetning med Nordby Gospel, Ås barnekantori og Kroer barnekor,
og med det velvoksne koret Kroer AdHoc
som bakteppe. Solister med sang og fløyte,
fiolin, piano og cello gjorde konserten komplett. Kroer kirke var fylt nesten til randen,
og etterpå var Kirkestua fylt helt til randen.
Vi takker våre musikalske og barnekjære
ledere, og alle barn og voksne, for en hjertegod opplevelse. Vi håper denne konserten
går inn i historien som nummer to i en lang
og god tradisjon.

Motorbåten som vi pleier å bruke, var ennå
ikke sjøklar, og 6.-trinnsbarna var på teater
med skolen. Derfor ble det ikke så store
gjengen som la ut på Kroer Triangelklubbs
tradisjonelle båttur denne gangen. Men
med 4 barn og 5 ledere (alle med redningsvester!) i en 31 fots seilbåt i vindstille
burde sikkerheten være i orden. Humøret
var i alle fall på topp. Sola skinte da vi la
ut fra Husvikholmen. Da vi gikk i land på
Bergholmen, gledet vi oss til grilling og
årets første bad. Men, hva var det? Regndråper? Regnet silte plutselig ned! Vi endte
opp med pølsekoking om bord i stedet. Og
badingen da? Jentene var tøffe! Etter noen
vente-angre-prøve-nøle-runder hadde alle
tre fått dukket seg. Vi andre ble våte uten å
bade. God sommer!
Tekst: Svend-Kristian Martinsen,
foto: Berit Karoline Martinsen

Tekst og foto: Svend-Kristian Martinsen

8

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2013

Babysang i Kroer til høsten

50 års-konfirmanter

Velkommen til Babysang! Oppstart fredag
18. oktober kl. 12 i Kroer kirkestue.
Vi synger sanger, regler og rim for de
små. Etterpå er det felles lunsj! Kurset
holdes av kantor Anne Christine Pittet
Grolid og prest Anette Cecilie Nylænder.
Betaling: kr 30 per gang.
Mer info: www.as.menighet.net.
Kontakt: a-chrigr@online.no eller
AnetteCecilie.Nylaender@as.kommune.no.

Søndag 2. juni var Kroer-konfirmantene
fra 1963 spesielt invitert til gudstjeneste og
50-års jubileumsfeiring. Begivenheten ble
foreviget, og på bildet kan man jo ane at det
er gått noen år siden de var konfirmanter,
men presten er blitt yngre. Det er nemlig
Kroers sokneprest Anette Cecilie Nylender
som har tatt plassen til den originale konfirmantpresten Sverre Henning Smebye. Etter
gudstjenesten var det jubileumskirkekaffe,
mimring og bløtkake med sløyfe i Kirkestua.

Gravplassutvalget trenger
Kroer-medlem

Tekst og foto: Svend-Kristian Martinsen

Norge huser etter hvert mennesker fra
mange kulturer, og gravskikker er en viktig
del av alle kulturer. Kirken ønsker å legge
til rette for ordninger hvor de fleste kan få
dekket sitt behov. Dette stiller krav til oss
som kirke. I Ås Fellesrådsområde (Ås/Nordby/Kroer) er det opprettet et Gravplassutvalg til å se på saken. Men det mangler
en representant fra Kroer. Synes du dette
høres interessant og/eller utfordrende, så ta
kontakt med en fra Kroer menighetsråd, og
bli med i utvalget.
Svend-Kristian Martinsen

Foran f.v.: Anne-Marie Glende f. Larsen,
Anette Cecilie Nylender, Inger Helgestad
Tobiassen. Bak f.v.: Kirsti Ruden Østlund, Hans
Gaavim Aschim, Arne Birger Martinsen,
Marit Godager
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2013
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Det skjer i Nordby menighet
Nordby Gospel med ny CD

Tårnagenthelg 2013

Nordby Gospel har hatt et fint år med to
konserter sammen med Ås barnekantori og
Kroer barnekor. Dessuten har vi sunget på
flere familiegudstjenester. Vi har vært en
stabil kjerne på omtrent ti barn. Semesteret
avsluttet vi på Hurlumheihuset sammen
med foreldre og søsken. Til høsten skal vi
lage CD, så da trenger vi flere sangglade
medlemmer. Vi skal også få like gensere
med logo.
Oppstart onsdag 4. september kl.18–19.
Påmelding til Hanne Tegnér, tlf. 915 89 895.

Helgen 13.–14. april hadde Nordby menighet et «tyveri» av en del gjenstander som
skulle brukes i gudstjenesten denne søndagen. Heldigvis klarte Spesialagent og ungdomsprest Knut Helge K. Moe og Lederagent og trosopplærer Morten Ødegaard å
samle 5 flotte 8-åringer til agentprøve og
etterforskning i tillegg til 2 MILK-agenter.
Både nattverdskalk, døpefont og bibel var
noe av det som var borte. Alle de fremmøtte gikk igjennom en agenthinderløype
og besto prøven med glans. Spesialagent
Knut Helge var svært imponert over rundetidene og mente at dette ikke var annet
enn lovende foran etterforskningen.
Våre nyrekrutterte agenter fikk utlevert
de spor som fantes etter «tyveriet», og mye
av dette var rebuser som verken spesialagenten eller lederagenten skjønte så mye
av. Etter bare 2 timer så hadde de flinke
8-åringene funnet alle de stjålne ting som
hadde blitt borte, og en lettet Knut Helge
kunne konstatere, med en tåre i øyekroken, at det nå likevel ble gudstjeneste som
planlagt. Som belønning ble det Rottetaco
som alle agentene så ut til å sette pris på!
En stor takk til alle englevakter som stilte
opp på forskjellige oppgaver! På bildet ser
dere noen av agentene som er i aksjon med
rebusene.
Morten Ødegaard,

Samtalegudstjeneste
Søndag 5. mai gjennomførte konfirmantene
i Nordby sin samtalegudstjeneste. Lørdagen før gikk med til å lage gudstjenesten.
Det ble både sunget og øvd slik at alt skulle
falle på plass. Søndagen overtok så konfirmantene kirka. De deltok i gudstjenesten
på forskjellige måter. Ei fikk lov til å klatre
opp i klokketårnet og ringe med klokkene,
noen var tekstlesere og kirkeverter, og
andre deltok i ryddegruppa. Tusen takk for
en flott gudstjeneste, konfirmanter!

Konfirmantleir
I løpet av sommerferien reiser vi igjen til
Hvaler med konfirmantene våre. Tjellholmen er stedet vi skal tilbringe fine dager
med bading, undervisning, lek og moro!
Med mange ledere, 40 konfirmanter og
noen villsauer så blir det en flott leir! Fra
onsdag 31. juli til søndag 4. august skjer det,
og vi håper på at alle får en flott opplevelse!
Vi gleder oss!
Knut Helge Kråkenes Moe,
ungdomsprest i Nordby
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trosopplærer i Nordby

Konfirmanter i Nordby menighet 2013
Her er navnene på årets 39 konfirmanter i Nordby menighet. Det er 4 konfirmasjonsgudstjenester i helga 31. august–1. september. Det er ungdomsprest Knut Helge Kråkenes Moe og menighetspedagog Morten Ødegaard som er ansvarlige for konfirmantundervisninga i Nordby.
Konfirmanter lørdag 31. august kl. 11
Synne Alfei
Wilma Elina Bækken
Celine Hagen
Emil Lier Henden
Benedicte Høidalen
Kristian Askim Johannesen
Helene Køhl
Noah Fremstad Nicolaisen
Kine T. Vangsøy
Charlotte Løkkeberg Vartdal
Vår Ida Zakariassen
Konfirmanter lørdag 31. august kl. 13
Kirsten Marie Ashmore Andersen
Erik Lyckander Aune
Mia Linnea Aune
Madeleine Flekstad
Thomas Kjærstad Gulsett
Malene Herness
Carina Larsen
Ole Skaaret Laustsen
Sigrid Kveum Tingstad
Ernst Andreas Trondsen
Jonas Værdal

Konfirmanter søndag 1. september kl. 11
Gry Kristiansen Dehlin
Oliver Lille Gustavson
Hans Mussie Heen
Isabel Lie
Mariel Lie
Emilie Lien
Amalie Constanse Linnestad
Mattis Gustavsen Ulseth
Konfirmanter søndag 1. september kl. 13
Monica Andersen
Marianne Herland Eikås
Mikkel Sølvik Haug
Emilie Anne Hollow
Nikolai Johannessen
Marie Elise Saastad
Jacob Shah
Tine Emilie Sandin Thoresen
Kristoffer Nyquist

Kirketreff og bønnesamlinger
til høsten
Velkommen til kirketreff i Nordby kirke
hver annen torsdag kl. 12. Her er det samling
med kort andakt, sang, musikk og stillhet
før vi spiser lunsj sammen på Menighetssenteret. Vi avslutter kl. 13.30. De samme
dagene er det bønnesamling i Nordby kirke
kl. 19–20 for alle som ønsker å delta.
Datoer: 12. september, 26. september,
10. oktober, 24. oktober, 7. november,
21. november og 5. desember.
Anne-Lise Røed
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Postkassa – brev til Menighetsbladet

Nytt nattverdsbrød:
en trussel
Det var veldig trist for meg å lese innlegget «Nytt nattverdsbrød i Ås kirke og i Ås
arbeidskirke» i Menighetsbladet Nr. 2, 68.
årgang, skrevet av sogneprest Georg Børresen. Han forteller om et nytt nattverdsbrød
som har blitt akseptert av menighetsrådet.
Han skriver: «… hvorfor da ikke forsøke
noe helt nytt, og noe som var nærmere brød
enn den runde, smakløse, skiven».
Dette nye brød er en alvorlig trussel
for meg. Det inneholder rømme og fløte.
Hvis jeg skulle smake det, ville alle mine
12

slimhinner hovne opp, jeg ville få pusteproblemer, blodtrykket mitt ville falle, jeg ville
få intens kløe og elveblest, og i verste fall
ville jeg gå i allergisk sjokk, og kunne dø.
Jeg er en i en sårbar gruppe som er veldig
allergisk for melkeprodukter (melkeproteinintoleranse). Andre kan lide av noe som
kalles laktoseintoleranse, hvor de også er
allergiske for melkeprodukter. 1–2 % av
befolkningen i Norge har det på den samme
måte som meg. Matallergi angår også ca
5–8 % av barn under tre år. I befolkningen
for øvrig er det omkring 5 % voksne som
har en form av matallergi eller reagerer på
bestanddeler i maten. Faktum er at flere av
oss er så sensitive at bare det å spise en liten
bit av en liten oblat kan bety døden.
Blant vanlig folk har mange den oppfatning at vi som er allergiske kan spise «lite
grann». Det er ikke sant! Kanskje noen kan,
men for noen andre er dette livstruende.
Men jeg må si at jeg er meget takknemlig
for at presten skrev innlegget. Hvordan
skulle jeg ellers ha visst hva jeg utsatte meg
selv for? Slik jeg forstår det, er dette en
prøveordning, og jeg takker Gud for at jeg
har ikke deltatt i nattverd så langt.
Nattverd er en symbolsk handling. Tradisjonelt sett har dette brødet blitt bakt kun
med hvetemel og vann. Hvorfor har det blitt
så viktig for Ås kirke å forandre dette til
en avlett med rømme og fløte? Fordi det gir
litt mer fyldige smak, og er mer estetisk å
se på? Fordi man ønsker at flere vil ta imot
tilbudet, inkludert barn? Er det for å gjøre
nattverd mer spennende?
Jeg spør, hva er det som er mest viktig
med nattverd? Annerledes smak, eller personens opplevelse å kunne delta frivillig i
en symbolsk og viktig handling? Skal ikke
nattverden være et TILBUD for å ta imot
Jesus som Guds Sønn og verdens Frelser,
og bli ett med Ham? Jeg har lært at Kristus

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2013

er virkelig og fysisk til stede i, med, og
under brødet og vinen. Jeg har følt at livet
som kristen blir styrket og fornyet gjennom
forkynnelsen og nattverden. Her næres og
utvikles mitt forhold til Kristus, og jeg får
mulighet for tilgivelse for det som jeg har
gjort galt. Slik jeg ser det nå, består mitt
valg i å ikke delta og ikke risikere døden,
eller å delta og risikere døden.
Forresten, jeg vet ikke hvor mange
ganger jeg har deltatt i nattverd rundt
omkring i Norge med skjelvende hender,
og et bankende hjerte fordi jeg ikke vet
om det brødet jeg smaker kan drepe meg.
Mitt behov for å ta del i nattverd har vært
så sterkt, at jeg har utsatt meg selv for de
alvorlige konsekvensene, også med en bønn
på veien opp til alteret. Veldig få prester
eller andre har før nattverden sagt tydelig
hva brødet innholder. Men noen har blitt
flinkere til å si noe om glutenfrie oblater.
Jeg har aldri hørt noen advare mot melk- og
egg-produkter. Du kan tro at her i Norge er
mennesker bare allergisk for gluten.
Vår prest skriver at «kravene til aktsomhet på dette området er så stor at presten
ikke kan håndtere vanlige oblater og glutenfrie oblater uten å vaske hendene i mellomtiden». Løsningen synes jeg er meget
dårlig, og jeg opplever den som ekskluderende. Alle ønsker et tilbud. Kanskje en
løsning kan være at vi som er så allergiske
kan ta et lite stykke brød hjemmefra med
oss i vesken? Men dette hjelper ingen som
kommer til nattverd i Ås kirke for første
gang, eller for de som har ikke fått opplysninger om innholdet i brødet før de stiger
frem.
Jeg lurer på hvor mange mennesker
som vil rammes av det nye prøveordingen,
inkludert barn?

Mary H. Kalfoss

Menighetsrådet innfører
glutenfrie oblater
Ås menighetsråd vedtok på møtet 11. juni at
det skal benyttes glutenfrie oblater ved nattverd under menighetens gudstjenester i Ås
kirke og Ås arbeidskirke. Prøveordningen
med avletter som nattverdsbrød stoppes.
Dette betyr at menighetsrådet har lyttet til
innvendingene som har kommet til uttrykk
mot avletter, blant annet i Menighetsbladets
spalter. I en kommentar sier sokneprest
Georg Børresen at glutenfrie oblater ble den
eneste rette løsningen etter innvendingene
som har kommet mot allergiframkallende
ingredienser i avlettene.
Arve Skutlaberg

Mary H. Kalfoss,
DrPH sykepleier
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Olsok – 29. juli – husk at det er flaggdag!
Idet Menighetsbladet kommer ut, er det ennå en måneds tid til dagen vi feirer Norges kristning. Men over hele landet markeres dagen for Olav Haraldsson (995–1030), helgenkongen,
Norges evige konge. Fra hver krok finner pilegrimer – på egen hånd, i flokk og følge, gjerne
til fots over fjellet – veien til Nidarosdomen i Trondhjem og til Stiklestad gamle kirke.
Mange kommer syngende. Efterat Kirkemøtet nylig vedtok en liturgi til bruk i hus hvor
man opplever uro og utrygghet eller hendelser det er vanskelig å forklare, kan vi lutheranere
med stadig større frimodighet konsentrere oss om de gode krefter – helgenene – de som har
stridt den gode strid og nå ber for oss i himmelen, og synge med nonnene på Tautra:

Sangen ble skrevet av Cisterciensernonnene ved Tautra Mariakloster i 1993, til melodi
av Jaques Berthiér. Legger du turen til Trondhjem under Olavsfestdagene, er du nærmest
garantert å høre den bli sunget: i bygatene, i området rundt Nidarosdomen eller St. Olav
katolske domkirke.
Men hvorledes var det nå igjen, dette med miraklene rundt Olav den hellige? La oss gå
til kilden, «Olav den helliges saga» av Snorre Sturlason (1178–1241). Følgende utdrag er
oversatt av Kjell Arild Pollestad OP.
Siden ble det utover våren talt meget om kong Olavs hellighet, og kongen ble nå omtalt på en
ganske annen måte enn før. Mange var de som hevdet at kongen var en hellig mann, også blant
dem som tidligere hadde møtt ham med fiendskap og nektet å erkjenne sannheten om ham.
Biskop Grimkjell, Einar Tambarskjelve og flere menn med dem gikk da til det sted hvor kongens
lik var begravet, og lot grave etter det. Kisten var da nesten kommet opp av jorden. Mange rådet
nå til at biskopen skulle la kongen bli begravet ved Klemenskirken, og slik ble det. Men da det
var gått tolv måneder og fem netter etter kong Olavs død, ble hans hellige levninger tatt opp
igjen. Igjen var kisten nesten kommet opp av jorden, og den luktet av friskt tre, som om den
var nyhøvlet. Biskop Grimkjell gikk bort til kongens kiste da den ble åpnet, og det steg opp en
kostelig duft. Biskopen blottet da kongens ansikt, og hans utseende var på ingen måte forandret;
han var rød i kinnene som om han nettopp hadde sovnet. Men de som hadde sett kong Olav da
han falt, så en stor forandring i det at hans hår og negler hadde vokst nesten like meget som de
ville ha gjort om han hadde levet i denne verden hele tiden siden han falt.

14
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Da gikk kong Svein og alle de høvdinger som var i byen, for å se kong Olavs legeme. Men
Sveins mor, Alfiva, sa: «Sent råtner lik i sand; annerledes ville det ha vært om han hadde ligget
i muld.» Biskopen tok da en saks og klippet noe av kongens hår og overskjegg, og sa til kongen
og Alfiva: «Nå er kongens hår og skjegg like langt som det var da han døde. Det har vokst så
meget som dere her ser jeg har klippet av.» Alfiva svarte: «Først når jeg ser at dette håret ikke
brenner i ild, vil jeg tro at det er hellig, for ofte har vi sett helt og uskadet hår på folk som har
ligget lenger i jorden enn denne mann.» Biskopen lot da bringe ild i et fyrfat. Han velsignet det
og la på røkelse. Deretter la han kong Olavs hår på ilden, og da all røkelsen var oppbrent, tok han
håret ut av ilden, og det var ubrent. Dette lot han kongen og de andre høvdinger se, men Alfiva sa
at man burde legge håret i uinnviet ild. Einar Tambarskjelve bad henne da tie stille, og lot henne
høre mange hårde ord. Biskopen erklærte
da med kongens samtykke og hele mengdens bifall at kong Olav var en hellig mann.
Hans legeme ble båret inn i Klemenskirken
og bisatt over høyalteret. Og allerede da
skjedde det mange slags jærtegn ved kong
Olavs helligdom.
På den sandmelen hvor Olav hadde ligget
i jorden, kom der opp en fager brønn, og
mange fikk helsebot av det vannet som der
var. Erkebiskop Eystein lot kirkens høyalter
bli stående på samme sted da han bygget det
store høykoret som fremdeles står; alteret
Bildet viser Olavsfrontalet til Nye St. Olav domkirke
hadde også vært på samme sted i den gamle
i Trondhjem. Malt av Sr. Else-Marie Norland, Sta.
Kristkirken. Biskopen voktet kong Olavs
Katarinahjemmet, Oslo. Foto: Peter Pajchel.
legeme, og klippet hans hår og negler. For
Mer informasjon om bildet: http://trondheim.katolsk.no/
begge deler vokste som om han fremdeles
nyheter/enkeltvisning-nyhet/nyhetssak/olavsfrontalet-tilnye-st-olav-domkirke/
var levende i denne verden.

Bønn på Olavsdagen
Herre Gud, himmelske Fader! Vi takker
dig fordi du gav Kong Olav nåde og
kraft til å reise korsets merke i vårt folk
og grunne din hellige kristne kirke her
i vårt fedreland. Vi beder dig, oppvekk
og styr våre hjerter ved din Hellige Ånd,
så vi i liv og død holder fast ved ditt hellige ord og i fred og enighet bygger vårt
land, dig til ære og vårt folk til lykke og
velsignelse, ved din elskede Sønn, Jesus
Kristus vår Herre, som med dig lever
og regjerer i den Hellige Ånds enhet, én
sann Gud fra evighet og til evighet!
Amen.

Denne bønnen har jeg hentet fra salmeboken jeg fikk til konfirmasjonen, Landstads reviderte salmebok. Den inneholder
886 salmeskatter, og min utgave har et
ytterligere skattkammer på noen hundre
sider bestående av bibeltekster og bønner.
Apropos skattkammer: Vil du lese
mer om Olav den hellige, så se her:
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/olav
Fikk du lyst til å feire årets olsok i Trøndelag? Se her:
http://trondheim.katolsk.no/olsok-2013/
Velsignet olsokfeiring!
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Ås sanitetsforening blar opp for nytt flygel
Kantor Jostein Grolid, sogneprest Georg
Børresen og mange konsertgjengere ønsker
seg nytt flygel i Ås kirke. Derfor ble det i
fjor startet en innsamlingsaksjon. Mandag
29. april kunngjorde Ås sanitetsforening
sitt bidrag: 175 000 velklingende flygelkroner. Dette er den største enkeltgaven Sanitetsforeningen deler ut ved 100-års jubileet
i 2013! Ikke rart at kantor Jostein Grolid
måtte spille både trudelutt og fanfare på
pressekonferansen som Sanitetsforeningen
holdt på Galleri D6. Andre som mottok
større beløp ved denne gaveoverrekkelsen,
var 1. Ås speidergruppe og elevene ved
Åsgård skole. Støtte til gode og lokale
formål, med andre ord. – Med dette bidraget
kan vi begynne å se oss om etter et virkelig
godt flygel til Ås kirke, sier en fornøyd kantor til Menighetsbladet. – Flygelkontoen er
nå på over 500 000 kroner. – En fantastisk
gave, er sokneprest Georg Børresens kommentar. – Nå mangler vi bare 200 000 kroner før målet er nådd.
Tekst og foto: Erling Fløistad
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Jorunn Sogge, Vivi Baugerød og Åshild Hammeraas i Ås
sanitetsforening omgitt av glade gavemottakere.

– Sanitetsforeningen skulle gjerne hatt flere
yngre medlemmer, sier Vivi Baugerød til
Menighetsbladet. – Vel, vi er jo en stor forening
i Ås – ca. 130 medlemmer – med solid økonomi
og stor aktivitet. Men stadig flere av oss får
mange lys på fødselsdagskakene, både 70 og
enda flere. I jubileumsåret er derfor flere yngre
medlemmer vårt store ønske! Det er så mange
viktige helsespørsmål og sosiale utfordringer i
et lokalsamfunn som Ås. Og mange gode lokale
prosjekter som fortjerner støtte: I år ble det blant
annet taubane-lekeapparat til Åsgård-elevene,
modernisering av speiderhyttene og klangfullt
klaver til Ås kirke.
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Kurs for ledere av sorggrupper
I september inviterer Sorg omsorg Follo
til kurs for ledere av sorggrupper. Vi som
er engasjert i dette arbeidet, har behov for
flere frivillige som ledere av sorggrupper
og annet sorgarbeid. Ønsket vårt er at så
mange som mulig blir med på kurset og
engasjerer seg videre. Men det er ikke noen
forutsetning for å delta at man binder seg
til å være gruppeleder! Kurset gir et faglig
grunnlag for dem som ønsker å lede sorggrupper eller ha annen kontakt med sørgende.
Kurset går på tre torsdager i september:
12.09., 19.09. og 26.09., alle dager kl. 18.30–
21.30 på Waldemarhøy i Ski sentrum. Kursavgiften på kr 500 betales tilbake dersom
man engasjerer seg som sorggruppeleder.
Påmeldingsfrist: 5. september.

Trine Lanes Østbye og Tone Eng vil lede
kurset. Trine var initiativtaker til forløperen for Sorg omsorg Follo, og har vært
aktiv med i dette arbeidet fra starten. Hun
har tidligere undervist på flere tilsvarende
kurs. Tone har vært med i styret i Sorg
omsorg i mange år, og har bred erfaring i
å lede sorggrupper og annen kontakt med
sørgende. Øvrige bidragsytere på kurset blir
styremedlemmer i Sorg omsorg Follo og
andre med bred erfaring med sorgarbeid.
Påmelding til: Sorg omsorg Follo, v/
Ingunn T. Ileby, Oppegård kirkekontor,
Postboks 3, 1411 Kolbotn, eller på e-post
til sorgomsorgfollo@gmail.com. Se også:
www.sorgomsorgfollo.no.
Telefon: 477 10 801 (telefonsvarer, vi
ringer tilbake).

Tårnagenter og trosopplæring i Ås
Lørdag 20. april var en gjeng 8/9-åringer
samlet i Ås kirke for å utforske mysterier,
og å gjøre hemmelige oppdrag. Undersøkelsene førte dem blant annet helt opp i
det høye kirketårnet. Et annet oppdrag som
tok mye tid, var å forberede gudstjenesten
dagen etter. Ungene spilte et skuespill der
de viste resten av menigheten at vi aldri er
alene, på grunn av en god gjeter. Da måtte
de kle seg ut med noen store saueskinn.
Etterpå sang de for oss voksne. Prest Anette
Cecilie Nylænder og kateket Kristine Bekken Aschim hadde regien på det hele , med
god hjelp fra Jenny Marie Langseter og
Lise Marie Holm..
Tekst: Arve Skutlaberg, foto: Jenny MarieLangseter
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Fargelegg
Tegning: Chris Murphy
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Quiz Menighetsbladet
1. Hvilken av disse Follokommunene har
flere innbyggere enn Ås?
a) Nesodden, b) Enebakk, c) Vestby,
d) Frogn.
2. I hvilket år ble den nåværende Ås kirke
innviet?
3. Ås var tidlig ute med kirke i norsk sammenheng. Allerede i cirka 970 var en
antakelig enkel stavkirke på plass. Den
ble erstattet av en romansk steinkirke,
men når?
a) ca. 1170, b) ca. 1301, c) ca. 1290.
4. To av dagens biskoper har vært prester i
Ås. Hvem?
5. Hvem skal ut?
a) gaupe, b) ulv, c) gepard, d) jaguar.
6. I hvilket år spilte Follo i cupfinalen i
fotball for herrer?
7. Finalen i Melodi Grand Prix ble i år
vunnet av Danmark. Hvor mange
ganger har landet vunnet denne konkurransen, inkludert seieren i år?
a) 3, b) 4, c) 2.
8. I hvilket land i Europa heter hovedstaden Zagreb?
9. Hva heter forfatteren av bøkene om
Varg Veum?
10. Hva het sønnene til Isak i Det gamle
testamente?
Quizmester: Atle Eikeland (under)
Svarene finner du på side 29.

Ikke kirkeskyss i sommer
I sommer blir det ikke kirkeskyss i Ås
og Kroer. Fra sankthans til midt i august
(skolestart) tar også gudstjenestesjåførene
ferie.
Flere sjåfører til Kirkeskyssen
Vi trenger flere sjåfører! For å styrke tilbudet om kirkeskyss, må flere kjøre. Kan du
stille for en hyggelig kjøring før kirketid en
gang iblandt?
Ring Gro Mette Rønningen, tlf. 971 76 023,
eller Elsie Ørstavik, tlf. 481 41 704.
Diakoniutvalget

Kirkekaffe i Vitenparken
Vitenparken på Campus Ås (tidligere Landbruksmuseet) har åpnet dørene igjen. Vi
er ikke ferdig med konseptet slik det skal
være, men kirkekaffe med litt å bite i, det
har vi. Velkommen tilbake!
Sidsel Irene Lorentzen

Augustnummeret
av menighetsbladet
Neste utgave av Menighetsbladet distribueres 23. august. Frist for levering av
stoff: 5. august.
Send oss stoff om aktiviteter i høstsemesteret. Eller presenter styret, gruppa,
koret eller utvalget du er med i, med bilde
og litt tekst. Og tips redaksjonen om saker
og intervjumuligheter!

Menighetsbladet
trenger nye bladbud
Menighetsbladet trenger to nye bladbud i Ås:
 Solfallsveien (hele veien)
 Liaveien (fra Parallellen og til krysset
Liaveien-Solfallsveien)
Er det noen som har anledning til å ta med
seg en bladbunke på kveldsturen 6 ganger i
året? Kontakt Olav Aardalsbakke.
Redaksjonen
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Er du kjent i Ås?
Denne gangen hadde vi antyda at oppgaven
var beregna på de mest skarpskodde observatørene. Uvanlig mange hadde sendt inn
svar. I all hovedsak var de korrekte. Oppgavens mor var Solveig Nielsen. Hun har
sin daglige arbeidsplass i Oslo og må gå
over gangbrua på Ås stasjon om morgenen.
En januarmorgen fylte sola hele konstruksjonen, og «det ble en andakt for meg» forteller hun.
En andakt ble det også for Erling Ulvik,
som skriver: «Bildet er tatt i Ås sentrum.
Det er en viktig detalj på broen som knytter
østsiden og vestsiden av Ås sammen; nærmere bestemt jernbaneovergangbroen på
Ås stasjon. Motivet er en liten andakt i seg
selv. Ringen kan være et symbol på evigheten. Gud er fra evighet og til evighet. De
fire festene strekker seg i alle fire himmelretninger. Guds kjærlighet og omsorg
gjelder oss alle hvor vi enn befinner oss i
verden. Piggene øverst på ringen kan være
et symbol på tornekronen, og den minner
om at Guds kjærlighet til oss krever både
20

lidelse og offer. Så nå har du noe å tenke på
neste gang du går over broen fra øst til vest
eller omvendt; for det er et lignende motiv
på andre siden av broen også.»
Erling kåres til omgangens vinner.
Premien er å foreslå ny oppgave, og den
utfordringen har han tatt på strak arm. I
lang tid har det vært aktiv byggevirksomhet i Ås sentrum, og slik blir det enda i lang
tid. Men det nybygges jo også andre steder.
Send svaret til asmenbla@online.no.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
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Løsning på forrige
oppgave: en detalj på
gangbroen over jernbanen på Ås stasjon.

Menighetsbladets grønne spalte
Grønn helg 12.–13. oktober
Menighetens grønne utvalg kommer til å
arrangere en samling med fokus på Mat
og miljø sett i et forvaltningsperspektiv.
Åpningen på lørdagen vil bestå av en
liturgisk samling ved studentprest Øystein
Spilling. Det vil bli flere innlegg: professor Åsmund Bjørnstad, UMB, vil fortelle
om kornets historie. Øygunn Østhagen fra
Mattilsynet skal snakke om tema knyttet til

økologisk mat og genmat. UMB-studenter
kommer med innspill om hverdagslige
miljøtips. Det blir også avsatt tid til et gudstjenesteverksted denne lørdagen. Dette vil
danne opptakt for søndagens høsttakkegudstjeneste ved prost Hege Fagermoen og
studentprest Øystein Spilling. Mer om programmet kommer senere. Hold av helgen.
Sissel Brandtzæg

Ås sjømannsmisjon –
Storjohanns Minne
Foreningen Ås sjømannsmisjon – Storjohanns Minne er lagt ned, etter 93 års virksomhet. Den ble stiftet 1. desember 1920
på Ås menighetshus av lærerinnene Anna
Knudsen, Valborg Oxholm, Petra Pettersen og ni andre kvinner, samt skolestyrer
Syversen. Valborg Oxholm ble valgt til
formann. Johan Cordt Harmens Storjohann
var sogneprest i Ås fra 1894 til 1899. Han
regnes som stifteren av Den norske sjømannsmisjon. Ifølge årsmeldingen for 2012
hadde foreningen 10 medlemmer og samlet
inn kr 6700, pluss kirkeoffer på kr 10 453.
Man håpet å kunne opprettholde virksomheten i 2013, men sykdom og alder gjorde
at dette ikke var mulig.
Men: Sjømannskirken – Norsk kirke i
utlandet lever i beste velgående, til nytte,
glede og hjelp for trailersjåfører, oljearbeidere, ungdom som av forskjellige grunner
oppholder seg i utlandet, og sydenturister. I
utlandet oppsøker folk sjømannskirkene, og
kirken oppsøker dem. Vår egen sogneprest,
Georg Børresen, har loggført sjømannsprest på CV-en.

Ås sjømannsmisjon i 1920-årene. Kilde:
Åsbygda rundt / ØB 09.09.2004.

Så Dotta Eskerud, Kari Løvsjø og de
mange andre Ås-kvinnene som har holdt
Storjohanns Minne i akt og ære i 93 år,
har ikke arbeidet forgjeves. De har virkelig vært med på å bygge landet og kirken.
Sjømannsmisjonen har gitt omsorg og velferd til nordmenn i utlandet, av og til under
dramatiske omstendigheter. Det står det
stor respekt av!
Kollekten i Ås kirke 1. påskedag gikk til
Sjømannskirken. Kr 10 370.
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s rbeidskirke

Loppemarked
30.–31. august 2013
Det blir stort loppemarked i Arbeidskirken også i år. Selv om det hele starter
opp først fredag 30. august, 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!
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. Kirkens loppemarked har et
godt rykte.
– Det er jobber nok til alle som vil hjelpe
til, både på forhånd, under markedet og
etterpå, forteller Benedicte Aschjem i loppekomitéen. – Hvis du ikke liker å selge
lopper, er det mange andre oppgaver: Rigging, baking, sortering, rydding etc. Det er
oppgaver til alle uansett hvor mye en kan
tenke seg å være med. Vi har det dessuten
veldig hyggelig sammen, og gjennom å
dra et lass sammen blir vi bedre kjent med
hverandre!

Rigging og rydding
Vi trenger også folk til en riggedag for å
gjøre klar til loppemarkedet. Det skjer
lørdag 24. august. Det meste av ryddingen
skjer før gudstjenesten 1. september.
Levering av lopper
Det beste er hvis du selv leverer loppene i/
ved Arbeidskirken. Vi tar imot fra mandag
26. august til onsdag 28. august. Hvis noen
gjerne vil bli kvitt lopper allerede nå, kontakt Niels Thyge Nielsen på tlf. 971 46 741
eller e-post: nielsthyge@yahoo.no. Han er
også behjelpelig med henting.
Meld deg til tjeneste!
Vil du også være med og gjøre en innsats
under årets loppemarked? Kontakt Benedicte Aschjem på tlf. 950 80 115 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.
Hilsen loppemarkedkomitéen
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Retreat – noe for meg?
«Så vel, så riktig,» står det etter oss i
gjesteboken søndag 5. mai. Ni deltakere
fra Nordby og Ås var sammen med
Sigurd Bakke i stille retreat på Tomasgården.
Fredag kveld, 3. mai, strømmet vi til Tomasgården tre mil sør for Halden. Tomasgården
er et retreatsenter hvor alt er lagt til rette. Vi
er raskt fordelt på enkeltrom, og etter orientering går vi til aftensmat som innleder en
serie måltider i komplett taushet, hvor rolig
musikk får råde. Litt uvant, men varmt og
samlende. Til kvelds får vi en impuls (oppgave, ledetekst, motiv) og kan la oss lede i
tankene mens stillheten hyller oss inn i en
god tilstand med fokus hver for oss, men i
et fellesskap som forsterkes i kveldsbønnen
med nattverd i kapellet.
Vi har kommet til ro i møte med oss selv;
Gud er nær. En ny dag starter med morgenbønn, vi vekselleser og synger, men tausheten mellom oss er sterk og til stede. Vi
samles igjen til mat i taushet og deretter tar
vi imot impulser, lar dem virke i helt stille
perioder, og samles til tidebønner tre ganger
daglig. Omgivelsene rundt Tomasgården
innbyr til vandring, kanoturer og sykkelturer som gir mulighet for å utvide stillheten
og begi oss på vandring med Kristus og
fordype oss i Jesus-meditasjoner.
Vi har det godt! Vi er fjernt fra bekymringer som ellers er nær i hverdagen, og
fra stresset og støyen som ofte dominerer i
dag. Retreat-livet er preget av stillhet, mild
ledelse og konsentrasjon om vårt forhold
med Jesus. Enkle omgivelser, god mat og
sjelesorg bidrar til tillit og nærhet mellom
menneskene som er med. For oss på denne
samlingen er sluttinntrykkene: en glad og
nær tillit mellom oss, vi har fått føle på den
kjærlighet Jesus omgir oss med, «så vel, så
riktig» fylt av takknemlighet.

Deltakere på Tomasgård-retreat, fra venstre:
Karin Eikeland, Benedicte Aschjem, Elin
Finnseth Sæverås, Gerd Asklund, Tore Irjall,
Eija Lampinen Bakken, Atle Eikeland, Sigurd
Bakke, Arne Sæverås, Terje Sørhaug.

Denne retreat kan sees som en fortsettelse etter tre tidligere temalørdager om
spiritualitet i Ås kirke, alle ledet av Sigurd
Bakke og med bidrag fra blant andre Ulla
Käll og Ingvild Røsok.
Tomasstiftelsen hadde sin start i 1977.
Etter hvert utviklet det seg et Tomassenter,
og den fullt utbygde Tomasgården ble innviet
29. juni 1986. Tomasgården er nå en del
av virksomheten under Sandomstiftelsen
som for sin del startet retreat på Sandom i
Garmo i 1955.
Det finnes en rekke retreatsteder i
Norge. (www.tomasgarden.no, www.
san dom stiftelsen.no, www.retreater.no)
Fra Sandomstiftelsens skrifter klipper vi:
«Jesus blir lett utydelig for oss. Da trenger
du å oppsøke steder der du kan være alene
sammen med Mesteren. Også i dette er
Jesus vårt forbilde. Det fortelles at ’selv
trakk han seg ofte tilbake til ensomme
steder og ba der’ – det vi kaller retreat.»
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Tekst og foto: Terje Sørhaug
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Bøker, musikk og film – rett hjem
9000 barn får pakker med bibelfortellinger, kveldsbønner og filmer i postkassen
tre ganger i året.
– Den viktigste trosopplæringen, de beste
samtalene og den ærligste undringen skjer
i hjemmet. Midt mellom middagsrester,
legoklosser og sofaputer. Hver gang pakken
fra Tripp Trapp kommer, så er produktene
med på å skape rom for tro, håp og undring
hjemme hos oss, sier Karen Kilane, trosopplærer i Den norske kirke og mamma til
to små jenter.
Dåpsklubben Tripp Trapp er et tilbud for
foreldre, besteforeldre, faddere og andre
voksne som ønsker at barn de er glad i, skal
få opplæring i kristen tro. Klubben tilbyr
tre pakker i året. Disse er varierte og inneholder bøker, CD-er, DVD-er, tøyprodukter
og andre produkter som passer for barnets
alder og utviklingsnivå.
Tro i hverdagen
– Jeg og barna mine er spesielt glad i
Kirkerottene og Bo og Nora, som vi har
blitt kjent med gjennom klubben, sier
Karen. – Vi har ledd og grått, pratet om
det skumle og det gode sammen med disse
gode figurene, sier hun.
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Daglig leder i klubben, Cecilie Holdø,
sier at produktene i klubben, sammen
med samtaler og ritualer som lystenning,
aftenbønner og lignende, vil kunne styrke
fellesskapet i familien, og dessuten gi troen
en plass i barnets hverdag.
Leve livet
IKO-Forlaget, som drifter klubben, ønsker
å videreformidle bibelfortellinger til barna,
men også å presentere de gode skjønnlitterære fortellingene til dem. Holdø mener
disse fortellingene kan vise at verden består
av mer enn det vi kan ta og føle på. – Å
hjelpe barn til å leve livet og finne meningen med det – det er teologi på sitt beste,
sier hun.
Dåpsklubben Tripp Trapp er for barn
mellom 0 og 12 år. Klubben har ingen krav
til minstekjøp, og som i andre bokklubber
kan man velge å avbestille pakker eller å
bestille ekstraprodukter til gode tilbudspriser.
Se www.tripptrapp-klubben.no for mer
Turid K. Vevatne
informasjon.

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2013

Grønne enger
Kong David skriver i Salme 23:
«Herren er min hyrde, jeg mangler ikke
noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han
leder meg til vann der jeg finner hvile. Han
gir meg nytt liv.»
Når David skal beskrive Guds omsorg,
beskriver han det som å ligge i grønne
enger. Han hadde vært gjetergutt i tørre
områder. Da var det fint for sauene og for
han å komme til et frodig område hvor det
var grønt gress. Det er fint med grønne
enger. Dette bildet er tatt nord for Ås kirke.
Det bakkede landskapet med eiketrær på
høyden gjør området ekstra vakkert, synes
jeg.
Tekst og foto: Ole Herman Winnem

Smykkeskrin til Follo-bunad –
plass til beltet. Kr 900 inkl. navn.

Trehvit bolle, kr 450 inkl. navn
Vær tidlig ute
med
bestilling!

www.sikke.no
sms: 90066527
epost: maritasc@online.no
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Kirkevergens hjørne

Veltefarlige gravsteiner på kirkegårdene
Vi har bak oss en usedvanlig lang og kald
vinter med dyp tele. Dette vises tydelig på
kirkegårdene, hvor gravsteinene peker i alle
retninger. Mange av disse er nå så skakke
at de står i fare for å velte. Vi minner derfor
om at det er graveier/fester som er ansvarlig
for at gravsteinen står rett og ikke representerer noen veltefare for folk som ferdes
på kirkegårdene. De som trenger hjelp til
oppretting, må ta kontakt med et steinfirma
i nærheten. Våre ansatte på kirkegården har
dessverre ikke kapasitet til å gjøre dette. De
steinene som ikke blir rettet opp med det
første, kan vi bli nødt til å legge ned for å
unngå uhell.

Innvendig oppussing av Ås kirke
Forberedende arbeider går mot slutten, vi
har engasjert prosjektleder og konservator som nå gjør de siste fargeanalyser på
prekestol, alterbord og orgelfasade. En ny
undersøkelse av Mycoteam viser at fuktskaden i ytterveggen ved prekestolen er
tørket ut. Det vil derfor ikke bli laget flere
luftehull.
Prosjektet skal nå legges ut på anbud,
og til høsten blir det valgt firma til å gjennomføre både snekker- og malerarbeider.
De siste anslagene er at vi må vente 6–8
måneder før vi får se det ferdige resultatet.
Vi kan bare glede oss, det blir garantert
store forandringer!
Rullestolrampe til Kroer kirke
Stenging av Ås kirke vil føre til at flere
begravelser må overføres til Nordby og
Kroer. I Nordby har vi nå god adkomst for
rullestolbrukere. Ved Kroer kirke er rullestolrampe prosjektert og godkjent, men
vi har ennå ikke fått midler til gjennomføring. De gamle trelemmene er blytunge,
så vi planlegger derfor å skaffe ny rampe
av aluminium. To moduler med lengde
2,5 meter skal koples sammen og gi en brukbar midlertidig løsning ved hovedtrappa.

Rullestoladkomst til Nordby kirke
Etter altfor mange år er vi nå endelig kommet i mål med skikkelig adkomst for funksjonshemmede til Nordby kirke. Arbeidene
startet den 10. juni og ble avsluttet etter to
uker. Resultatet er blitt svært bra, og det vil
bli satt stor pris på, ikke bare av rullestolbrukere, men av folk med barnevogn eller
rullator, og av folk som rett og slett strever
med høye trappetrinn.
26
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Automatisk klokkeringing i alle kirkene
Fellesrådet har besluttet å innhente pristilbud på montering av ringemaskiner og
lukeåpnere i alle tre kirkene. Prosjektene
vil bli gjennomført i nevnte rekkefølge: Ås,
Nordby og Kroer. Det blir dyrest i Ås kirke,
ca. kr 500 000 med snekker- og elektrikerarbeid. I Nordby kirke har vi alt lukeåpnere,
og i Kroer ringemaskiner, så der blir kostnadene betydelig mindre. Det vil bli søkt
til Ås kommune om ekstra midler til disse
prosjektene.
Større parkeringsplass ved
Arbeidskirken?
Mens Ås kirke er stengt, kan det bli nødvendig å bruke Ås arbeidskirke til de største
begravelsene. Dette vil skje i skoletiden,
noe som vil medføre behov for mer parkeringsplass. Det er derfor søkt til Ås kommune om utviding parkeringsplassen med
noen meter inn i skogen mot nord. Dette vil
være til stor hjelp, både i denne situasjonen,
og også for framtiden. Vi får neppe for mye
parkeringsplass.

Astrid Holmsen Krogh
ny kyrkjeverje
Fellesrådet har tilsett Astrid Holmsen
Krogh som ny kyrkjeverje i Ås. Ho er no
kyrkjeverje i Ski.
Ho startar i jobben 2. september.
Arve Skutlaberg

Møteplan for Fellesrådet
• 1.10. kl. 19 i Kroer kirkestue.
• 3.12. kl. 20 på Kirkekontoret i Ås.
Arbeidsutvalget skal ha møter 12. september og 21. november.
Gerhard Winge,
kirkeverge i Ås

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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HELSEKOST

Service-SIDER
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

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

64 94 08 00

HELSE OG VELVÆRE
Hverdagsluksus - for en bedre hverdag
Raveien 2 i Ås sentrum, 2. etg
413 49 822
Klassisk massasje m/ laserbehandling, aromamassasje – antistressbehandling, Ørelysbehandling
www.hverdagsluksus.net
Salong 9, Raveien 2
64 94 04 13
Fotpleie, Ansiktsbehandlinger, Manikyr, Voksing,
Massasje og Akrylnegler. www.salong9.no
HÅNDVERKERE

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.

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

BLOMSTER OG DEKORASJONER
Ås Blomster
Moerveien 6

64 94 12 36
BYGGEVARE

MAXBO Ås
Brekkeveien 19, tlf. 64 97 47 80, faks 64 97 47 81
Trelast, byggevarer, dører, vinduer,
garderobe/kjøkken, maling.
FRISØRER - DAME/HERRE
Hårstudio 1095
Moerveien 2
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Granlien møbeltapetsering og interiør
Haugerudveien 23, 1430 Ås
932 31 358
Verksted og showrom på gamle Holstad skole,
e-post: granlien@innredningshjelp.no,
www.innredningshjelp.no
JORDMOR
Annett Michelsen
64 94 33 13
Haugerudveien 13
mob. 911 35 380
Privatpraktiserende jordmor

64 94 10 95
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KONSULENTER

UTLEIE

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! E-post: arve.skutlaberg@dknett.no
SERVERING & CATERING
Damene fra Texas catering i Ås
Liv: 95 89 506.
Siv: 925 44 376.
Vi har mat til enhver anledning og diskuterer
gjerne løsninger med deg. www.damenefratexas.no
SPESIALFORRETNINGER I SENTRUM
Ås Optiske A/S – Krogh Optik
Rådhusplassen 2

64 94 04 67

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B

64 94 00 07

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

64 94 09 51

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@gmail.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
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ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Erling Fløistad, Svend-Kristian
Martinsen, Arve Skutlaberg, Anne Pernille Stamnestrø, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke,
Halvor Aarrestad.
Adresse: Ås kirkekontor, Sagaveien 3, postboks 224, 1431 Ås. E-post: as.menblad@online.no.
Regnskap: Oddvar Moen, Moerveien 8 B, 1430 Ås. Bankgiro: 1602 59 75417. Opplag: 6900.
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås. Trykk og innbinding: 07 Gruppen AS.
Leveringsfrist neste nummer: 5. august 2013.

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.
E-post: as.menblad@online.no, eller
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1. a) Nesodden. 2. 1867. 3. a) ca 1170. 4. Helga
Haugland Byfuglien (preses) og Halvor Nordhaug (biskop i Bjørgvin). 5. b) ulv. Ulven er et
hundedyr, de andre er kattedyr. 6. 2010. 7. a)
3. (1963, 2000 og 2013). 8. Kroatia. 9. Gunnar
Staalesen. 10. Esau og Jakob.

FASIT til Quiz på side 19
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SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Vebjørn Birge Kvam Berdinesen (døpt i Nordby kirke)
Markus Tørnros Gulbrandsen
Odin Mathias Grimshave Gullerud
Eir Indrelid-Færseth
Anna Sørensen Heiaas
Iver Gresbakken Kvalheim
Erle Kvarme
Hedda Balto-Molland
Eira Gillund Nordbø
Charlie Holthe Nordbø (døpt i
Hvitsten kirke)
Maja Oline Wassum
Gabriel Radovanovic Aagdal
(døpt i Klæbu kirke)
Ella Ovidie Ågedal

Døpte
Lennox Alexander Vindegg
Allworthy
Lykke Maria Alvegaard
Alvin Tobias Brudberg, døpt i
Mære kirke
Mira Rogvin Brække
Aleksander Gunnar Bråthen
Amalie Rykke Edvardsen
Athena Soleng Haugen
Martin Helgesen Helmersen
Odin Thoen Jacobsen
Olivia Justnes
Ingeborg Haarstad Monsås
Sanna Ystad Takla
Atle Thorvaldsen, døpt i Halsa
kirke
Sander Wreen
Nathalie Aas-Andersen

Døpte
Sofia Bugten Eriksen (døpt i
Hvitsten kirke)

Viet
Anette Andresen og Gjermund
Krogstad
Hege Støttum og Erik Stenberg
Toril Tømt Johansen og Jørn
Olav Vinje Tomter
Døde
Solveig Athalie Agnor
Staale Jostein Aresvik
Arnhild Maria Fredheim
Olaf Emil Hansen
Reidun Elise Hansen
Gurli Kristiansen
Per Kval-Engstad
Ingrid Magnussen
Ingolv Moe
Kirsten Singsaas
Tore Gaute Aas
May Britt Aaslie

Viet
Hege Olstad og Roar Østberg

 
   
     

Viet
Anett Skjefstad og Espen Muri
Syversen
Nina Bjørum Eberg og Gunnar
Helge Fiksdal
Døde
Aud Margrethe Engh
Odd Michaelsen
Leif Jørgen Myrvang, bisatt fra
Ski middelalderkirke
Jorunn Irene Oppegård

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

w w w .gsb.n o

1540 Vestby

Nor skeid familiebyr å for h ele Follo
Moerveien 7, 1430 Ås
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Tlf 64 94 42 00 www.galleriet-frisor.no

ÅS KIRKEKONTOR, Sagavn. 3,
postboks 224, 1431 Ås.
Tlf. 64 96 23 40. Fax 64 96 23 39
Kontortid mandag, tirsdag, torsdag, fredag
kl. 9–15, onsdag kl. 12–15.
Saksbehandler: Toril Strand Klemp. Tlf. 64 96 23 40.
E-post: toril.klemp@as.kommune.no
Kirkevergekontoret i Ås: Tlf. 64 96 23 30.
Saksbehandler: Heidi Tomter Sire. Tlf. 64 96 23 30.
E-post: heidi.sire@as.kommune.no
Søndre Follo prosti:
Prost Hege E. Fagermoen. Tlf. 64 96 23 41
E-post: hege.fagermoen@as.kommune.no
Prestene:
Sogneprest i Ås, Georg Børresen,
Drøbakveien 19, 1430 Ås. Tlf. 901 66 477.
E-post: georg.borresen@as.kommune.no
Sogneprest i Nordby, Sigurd Bakke, Rådyrvn. 3,
1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 04 69.
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no
Prostiprest Anette Cecilie Nylænder. E-post:
anettececilie.nylaender@as.kommune.no
Studentprest UMB: Øystein Spilling.
Tlf: 64 96 23 49 / 909 52 282 E-post:
oystein.spilling@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
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.

www.as.kirken.no

Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Marit Børset Aalde,
Drottveien 6, 1430 Ås. Tlf. priv. 468 22 039.
Saksbehandler: Hanne-Marit Pettersen.
Tlf. 64 96 23 47. E-post:
hanne-marit.pettersen@as.kommune.no
Kateket i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal (perm).
Vikar: Kristine Bekken Aschim. Tlf. 64 96 23 44.
E-post: kristine.aschim@as.kommune.no
Kantor: Jostein Grolid. Tlf. 412 87 055.
E-post: jostein.grolid@as.kommune.no
Ås arbeidskirke, Drottvn. 41, 1430 Ås. Utleie:
Svein Rindal. Tlf. 924 22 079. E-post:
r234sv@gmail.com
Ås kirke, Syverudveien 11, 1430 Ås.
Tlf. 64 94 02 34.
Nordby menighet:
Kirkekontoret i Nordby, Menighetssenteret,
Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro.
Tirsdag og torsdag kl. 10–12.
Tlf. 64 96 26 70. Fax 64 96 26 79.
Sogneprest/daglig leder for kirkekontoret:
Sigurd A. Bakke. Tlf. 64 96 26 72.
Saksbehandler: Berit Eldor.
E-post: berit.eldor@as.kommune.no
Ungdomsprest i Nordby: Knut Helge Kråkenes
Moe. Tlf. 64 96 26 73.
E-post: knut.helge.moe@as.kommune.no
Organist: Hilde Veidahl Wang. Tlf. 996 94 012.
E-post: hiwang@online.no
Menighetspedagog: Hanne Tegnér. Tlf. 915 89 895.
E-post: hanne.tegner@as.kommune.no
Menighetspedagog/trosopplærer: 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
23. juni, 5. søndag i treenighetstiden,
Matt 18,12-18
Kroer kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste.
Dåp. G. Børresen. A.C.P. Grolid.
30. juni, 6. sønd. i treenighet., Mark 3, 13-19
Ås kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste. Dåp.
A.C. Nylænder. H.V. Wang.
7. juli, 7. sønd. i treenighet., Mark 5, 25-34
Nordby kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste.
G. Børresen. H.V. Wang.
14. juli, 8. sønd. i treenighet., Mark 12, 28-34
Ås kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste.
G. Børresen. J. Grolid.
21. juli, 9. sønd. i treenighet., Luk 6, 36-42
Nordby kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste.
S.A. Bakke. J. Grolid.
28. juli, 10. sønd. i treenighet., Mark 11, 25-26
Ås kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste.
H.E. Fagermoen. H.V. Wang.
4. august, 11. sønd. i treenigh., Joh 8, 31-36
Kroer kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste.
A.C. Nylænder. H.V. Wang.
11. august, 12. sønd. i treenighetstiden,
Joh 4, 27-30,39-43
Ås kirke kl. 11.00: Student- og fellesgudstjeneste. Velkomst for utenlandske studenter. Kirkekaffe. Ø. Spilling. J. Grolid.
18. august, 13. sønd. i treenigh., Joh 15, 13-17
Ås kirke kl. 11. 00: Gudstjeneste.
G. Børresen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11. 00: Høymesse.
H.E. Fagermoen. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11. 00: Høymesse.
A.C. Nylænder. H.V. Wang.
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25. august, Vingårdssøndag. 14. søndag
i treenighetstiden, Matt 19, 27-30
Ås kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
H.E. Fagermoen. Ø. Pihl.
Nordby kirke kl. 11.00: Friluftsgudtjeneste.
K.H.K. Moe. H. Andersen.
Torsdag 29. august, 1. Kor 13
og Jeremias 31, 3-5
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. Tema:
Om kjærlighet. Ø. Spilling. E. Espe.
Lørdag 31. august
Nordby kirke kl. 11.00: Konfirmasjon.
K.H.K. Moe. M. Ødegaard. H.V. Wang.
Nordby kirke kl. 13.00: Konfirmasjon.
K.H.K. Moe. M. Ødegaard. H.V. Wang.
1. september, 15. sønd. i treenighetstiden,
Joh 15, 9-12
Ås arbeidskirke kl. 12.00: «Ryddegudstjeneste». G. Børresen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
H.E. Fagermoen. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Konfirmasjon.
K.H.K. Moe. M. Ødegaard. H.V. Wang.
Nordby kirke kl. 13.00: Konfirmasjon.
K.H.K. Moe. M. Ødegaard. H.V. Wang.
Lørdag 7. september
Ås kirke kl. 11.00: Konfirmasjon.
Ås kirke kl. 13.00: Konfirmasjon.
8. sept., 16. sønd. i treenigh., Matt, 11, 16-19
Ås kirke, kl. 11.00: Konfirmasjon.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstj.
15. sept., 17. sønd. i treenigh., Mark 5, 35-43
Ås kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Ås kirke kl. 13.00: Konfirmasjon.
Kroer kirke kl. 11.00: Konfirmasjon
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.
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