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Prestens hjørneMenighetspedagogens hjørne
 

Trosopplæring i kirken
La dette være samtaleemnet rundt middagsbordene 
og i barnebursdagene: La oss bevisstgjøre hver-
andre på at barna ikke får dåpsopplæring i skolen 
lenger. Men i kirken kan de få opplæring i egen 
tradisjon og tro.

Mange er bekymret for kristendommens stilling 
i landet vårt. Skolene våre har ikke lenger som opp-
gave å gi grundigere undervisning i kristendom enn 
i andre religioner. Alt skal sidestilles, ingen ting er 
riktigere enn noe annet. Som eksempel er det nok 
å se på forsiden av en lærebok i religion. Den har 
tittelen ”Under samme himmel”. Noe er selvfølge-
lig likt i alle religioner, slik som visse leveregler. 
Men Gudsbildet, synet på frelse og menneskesynet 
er og blir forskjellig. Slik religionsundervisningen 
er organisert i skolen i dag, er det duket for mange 
misforståelser hos elevene. Elevene er ikke modne 
nok til å få presentert alle religionene samtidig. 
De klarer ikke å skille mellom dem. Og de klarer 
i hvert fall ikke å løse oppgaver som går ut på å 
sammenlikne religioner. Mye forskning tyder på at 
eleven trenger fotfeste i sin egen tradisjon og sin 
egen religion for å kunne forstå andres tro. Det 
bidrar ikke skolen med i dag, og det har den heller 
ikke mandat til. 

Dette ansvaret er blitt flyttet til kirken. Gjennom 
trosopplæringsreformen er kirken tildelt midler til 
å overta dåpsopplæringen som skolen tidligere 
har tatt del i. Vi vil likevel sørge for å holde god 
kontakt med skolene, særlig med tanke på feiringen 
av høytidene og bevisstgjøring på kirken som en 
del av lokalsamfunnet. Det er negativt at skolen 
skal ta mindre del i kristendomsopplæringen. Men 
det er veldig positivt at kirken selv får mulighet til 
å komme mer på banen. Selv føler jeg en utrolig 
glede over utfordringen og de mulighetene som er 
gitt oss. 

I Nordby kirke skal vi til høsten starte opp en del 
arbeid for de minste barna og småbarnsfamiliene. 
Fra før har vi babysang. Nå skal vi begynne med 
dåpstreff og familiegudstjenester med utdeling av 
dåpsengel til de døpte babyene. Ut fra dette håper 
vi å kunne rekruttere flere familier til babysang. 
Vi skal også begynne med ”Familiemiddag” en 
gang i måneden. Denne er lagt til Knøttegospel- 
og Gospel-øvelsen. Samtidig er det også en egen 

sangstund for dem under 3 år. Vi håper med dette 
å gi dem en god tilhørighet til kirken. Da blir det 
kanskje lettere å få dem til å fortsette i kirken når 
de blir eldre.

Selv om kirkene får flere ansatte til å drive bar-
nearbeid, er det ikke slik at det blir mindre behov 
for frivillige. Vi må ta mål av oss til stadig å utvide 
arbeidet, derfor trenger vi frivillige til både enkle 
og krevende oppgaver. Kanskje skulle du ønske 
at du hadde mer tid og resurser til å delta i dette 
viktige arbeidet. Da vil jeg si: Alle kan gjøre litt. 
Alle kjenner en familie med barn. Snakk da med 
foreldrene om skolepolitikken når det gjelder reli-
gionsfaget. Prøv å gjøre oppmerksom på dette jeg 
har skrevet her: Dåpsopplæring skjer kun i kirken 
– og i hjemmene selvfølgelig. Hvis du er veldig lur, 
vil jeg utfordre deg til å dele ut program om tilbudet 
til barna i kirkene våre.

Jeg kan ikke få sagt det nok hvor viktig jeg tror 
en slik frivillig tjeneste er. Vi i stabene kan skrive 
i avisen og henge opp plakater, men noen ord fra 
en som kjenner dem, betyr enormt mye mer. Tenk 
gjennom hvilke situasjoner som kan være naturlige 
å bruke. Kanskje kan du invitere noen du kjenner, 
og fortelle om tilbudene til barna i kirken. I Nordby  
Gospel vi en bestemor som gjør en stor tjeneste. 
Hver onsdag kommer hun kjørende med barnebar-
net sitt til korøvelsen. Et godt forbilde …

Hanne Tegnér,
menighetspedagog i Nordby
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Til deg som er nyinnflyttet i Ås:

Du er spesielt invitert til gudstjenesten i Ås 
kirke søndag 12. september kl. 11!

Ås er en populær kommune, og stadig nye men-
nesker velger å slå seg ned her. Først og fremst har 
vi nye studenter ved Universitetet for miljø- og bio-
vitenskap, UMB. Hit kommer det mange nye hver 
høst, men i tillegg til disse er det også mange andre 
som slår seg ned i Ås. 

Vi i kirken i Ås vil gjerne få ønske dere velkom-
men til bygda vår. Dette ønsker vi å gjøre ved at 
vi inviterer dere alle til en gudstjeneste i Ås kirke, 
søndag 12. september kl. 11.00. I denne gudstjenes-
ten vil vi blant annet presentere noen av de tingene 
vi holder på med i Ås menighet. For at vi skal få 
muligheten til å bli enda bedre kjent, inviterer vi 
alle i gudstjenesten til en kirkekaffe i prestegården 
i Ås umiddelbart etter gudstjenesten. Så, vær vel-
kommen!

Vennlig hilsen
Georg Børresen,

sogneprest i Ås

Kveldsmesser i Ås kirke
I høst blir det kveldsmesser i Ås kirke siste 
torsdag i hver måned med unntak av desem-
ber. 

Om kveldsmessene er det sagt at de er pusterom 
i hverdagen. Et sted å sette seg ned og kjenne at 
en sitter. Et sted å puste inn og puste ut, i Guds 
nærvær. 

Kveldsmessene i Ås kirke har fokus på stillhet, 
bønn og tekstlesing. Kirkerommet blir pyntet og 
ordnet med sted for lystenning, forbønn, velsignelse 
og andre måter å be på. Nettopp bruk av rommet og 
sansene er en typisk del av kveldsmessene, så når 
vi feirer nattverdsmåltidet, gjør vi det med hjem-
mebakt og velsmakende brød. 

Den siste torsdagen i måneden gjøres Ås kirke 
i stand til kveldmesse, og alle som vil, er velkom-
men. Kveldsmessene starter klokken 19.30 og varer 
i ca. en time. Etterpå er det anledning til å bli igjen 
og få et kakestykke eller litt frukt mens en slår av 
en prat med nye kjente eller gamle venner. 

Kveldsmessene arrangeres av en kveldsmes-
sekomité. Her er både Ås menighet og studenter 
ved UMB representert. Også studentpresten ved 
UMB er med i komitéen. Datoer for kveldsmessene 
høsten 2010: 26. august, 30. september, 28. oktober, 
25. november. Velkommen!

Gunnhild Nordgaard Hermstad,
 student- og prostiprest

Velkomst  
for internasjonale studenter

Søndag 22. august inviterer menighetsrådet i 
Ås alle nye internasjonale studentene ved UMB 
til gudstjeneste i Ås kirke, og til kirkekaffe på 
Landbruksmuseet etterpå. Vi håper at menigheten 
bruker denne anledningen til å gi studentene en 
inkluderende velkomst i menighetsfellesskapet. Og 
kirkekaffen på Landbruksmuseet er sommerens 
sosiale høgdepunkt i Ås!

Ås menighetsråd
v/ Jon Kristian Øiestad

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.
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Er du klar for loppemarkedet i Ås arbeidskirke? 

Fredag 27. august kl. 15 åpner dørene for høstens store loppemarked i Ås arbeidskirke. Før 
den tid er det veldig mye som skal på plass. For at loppemarkedet skal bli en suksess også i år, 
er innsatsen til over 150 frivillige avgjørende. Er du blant dem?

I fjor ble arbeidet organisert avdelingsvis for første 
gang. Det ga veldig gode erfaringer, og ordningen 
er utvidet i år. 19 avdelingsledere har nå ansvar for 
å skaffe medarbeidere og organisere arbeidet i sine 
avdelinger (bøker, kunst, elektrisk, kjøkken/ting og 
tang, sko og vesker, leker, klær, møbler, sport/hage/
fritid, kafé, grill, auksjon, bank, transport, rigging, 
rydding, parkering og informasjon). 

Mer enn to uker 
Riggingen er allerede godt i gang, og hver kveld 

fra mandag 23. august er det full fart med transport, 
mottak, sortering og utlegging av lopper. Under 
loppemarkedet 27.–28. august er det behov for flere 
sjauere, selgere, transportører, parkeringsvakter, 
kjøkken- og kafépersonale m.m. – særlig fra åpnin-
gen fredag kl. 15 når besøket er på topp. Søndag 
29. september starter med ”ryddegudstjeneste”. 
Det er også behov for folk til rydding og vasking 
i Arbeidskirka, mandag 30. og tirsdag 31. august. 
Totalt strekker altså arbeidet med loppemarkedet 
seg over mer enn to uker. Det er tre gode grunner 
for å stille opp:

1. Avgjørende inntekter: Overskuddet fra lop-
pemarkedet går til Ås menighet og Stiftelsen Ås 
arbeidskirke, som eier og driver Arbeidskirka. Det 
har økt betraktelig de siste årene og var i fjor på 
godt over 160.000 kroner. Disse inntektene er helt 
avgjørende for driften av Arbeidskirka. 
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2. Miljøvennlig gjenbruk: I stedet for bare å kaste 
det du ikke lenger har bruk for, gir loppemarkedet 
muligheter for at andre kan nytte det. Dermed 
bidrar loppemarkedet til energi- og ressursbeva-
rende gjenbruk – til nytte for miljøet og kommende 
generasjoner.

3. Sosialt fellesskap: Loppemarkedet er en unik 
mulighet for å gjøre noe sosialt og meningsfylt 
sammen med andre i Ås. Du blir kjent med folk 
på en helt annen måte – på tvers av alder og akti-
viteter – når dere sorterer klær eller sjauer møbler 
sammen. 

Hvordan melde seg til tjeneste? 
Har du ennå ikke fått forespørsel om å stille på 

loppemarkedet, og har lyst til å gjøre en innsats, 
kan du kontakte Benedicte Aschjem, 950 80 115, 
post@aschjemgard.no 

Telthallene på plass 
Etter fire år på rad med solskinn under loppe-

markedet, ble det en våt fredag i fjor. Takket være 
de to nye telthallene, en mindre som kom inn til 
loppemarkedet, samt en oppspent presenning, holdt 

både møbler og kunder seg tørre. Telthallene er på 
plass igjen på parkeringsplassen før loppemottaket 
starter 23. august.  

Nyheter: Betalingsterminal og egen lekeavde-
ling

Nytt av året er betalingsterminal med mulighe-
ter for uttak av kontanter. Det er også egen avde-
ling for leker. Fjorårets suksess, kunstavdelingen, 
har fått enda større plass, og auksjonen er også 
utvidet og oppgradert. Kafeen i kirkerommet med 
vafler, kaker, kaffe, pølser og brus er på mange 
måter hjertet i virksomheten. Der samles folk til 
mat og prat – også kveldene før og etter markedet. 
Ungdommenes ferske suksess, hamburgergrill med 
uteservering, videreføres med fullt trøkk. 

Mottak av lopper 
Fra mandag 23. til onsdag 25. august kl. 18–20 

er det mottak av sorterte lopper ved Ås arbeids-
kirke. Har du ikke muligheter for å levere lopper, 
kan du kontakte Olav Aardalsbakke, 905 18 577, 
oaardals@online.no.
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter

Her er en oversikt over aktiviteter i Ås og Kroer 
menigheter høsten 2010. Vi har særlig prøvd å 
få med tilbudet rettet mot barn og ungdom, men 
innimellom er det litt for de voksne også. Noen 
aktiviteter er i tillegg presentert i egne artikler. 
For å se utfyllende program og oppstartsdato for 
de ulike aktivitetene, så følg med på menighetens 
nettsider: http://www.as.kirken.no. I Ås og Kroer 
menighet har vi plass til både gammel og ung, og 
til alle som befinner seg midt imellom. Vi håper 
du finner din plass i fellesskapet! Velkommen til 
kirken!

Babysang
Velkommen til et sosialt og uformelt treff for deg 
som er hjemme med babyen din! Vi holder til i 
Kroer kirkestue, like ved Kroer kirke. Tilbudet 
er for barn opp til ett år, og foreldre/foresatte er 
en viktig del av gruppa. Vi synger gamle og nye 
barnesanger, regler og rim. Samlingen starter med 
babysang, deretter er det tid til mat og prat. Lunsjen 
koster kr 30. Kontaktperson: Anne Christine Pittet 
Grolid, tlf. 481 99 812.

Baluba
Hver onsdag kl. 18–19 samles barn fra 0 til 6 år i Ås 
menighetshus for å synge og lage baluba. Her er det 
mye moro, kan du tro! Baluba trenger også dirigent 
og voksenledere. Har du lyst å være med? Vi starter 
opp onsdag 25. august. Velkommen! (Ås menighet-
shus er det gule nabohuset til Rema 1000)

Ås Soul Children
Ås Soul Children er et kor som synger moderne og 
tøffe sanger, med et tydelig kristent innhold. Når vi 
opptrer, har vi med oss band og en blåserekke. Vi 
leker, danser og lærer mer om Gud og om det å være 
kristen. Dirigent: Ida Benoni. Tid og sted: onsdager 
kl. 18.30–20.00 i Ås kirke. Målgruppe: gutter og 
jenter fra 5. til 8. klasse. Vi starter opp onsdag 25. 
august. Nye og gamle sangere er hjertelig velkom-
men!

Søndagsskolen
Søndagsskolen holder til i Arbeidskirka omtrent 
annenhver søndag kl. 17 til ca. 18.30. Målgruppen 
vår er barn fra 0 til 10 år, men vi er åpen for alle. 

På søndagsskolen synger vi sammen og får høre en 
kort fortelling fra Bibelen. Første del er en felles-
samling for små og store. I andre del går de minste 
med foreldre for seg selv og koser seg med tegne-/
lekeaktiviteter (og kaffe for de voksne). De store 
barna fortsetter med eget opplegg fra Sprell Le-
vende. Til avslutning er det ofte kjeks og saft. Du 
er velkommen med dine barn på søndagsskolen!

Prekenklubben
Barnas prekenklubb ønsker å legge til rette for at 
familier med småbarn kan ta med barna på guds-
tjenester også utenom familiegudstjenestene! 
Prekenklubben samles fra salmen før prekenen til 
etter forbønnen. De tar med seg en lykt fra alteret, 
og får presentert dagens tekst gjennom gjenfortel-
ling, sang, aktiviteter og bønn.

Triangelklubben
Triangelklubben er tilsluttet Norges KFUK / KFUM 
og drives i regi av Kroer menighet. Vi møtes på 
Kroer Samfunnshus (Vellet) annenhver torsdag 
mellom kl. 18 og 20. Vi starter opp torsdag 9. sep-
tember. Velkommen!

Klubben
På Klubben treffes ungdommer fra ungdoms-
skolen og videregående for å ha det både sosialt og 
morsomt! Hver fredag kveld møtes vi til hygge og 
underholdning, og holder på fra kl. 19 til 22. Pro-
grammet er svært variert, og gjennom året kan vi 
tilby spennende kvelder med alt fra kreativ vaffel-
steking, til filmkvelder og utfordrende turneringer. 
Velkommen! 

Ås TenSing
Vi er et kor for ungdom fra 8. klasse og ut vide-
regående. Ved siden av å synge har vi det veldig 
moro sammen! Vi har også eget band, tekniker-
team, mediagruppe, dans og drama. Øvelsene 
finner sted i Ås arbeidskirke onsdager kl. 18.30. 

KRIK
KRIK Ås er en forening for idrettsglad ungdom i 
alderen 13–19 år, som ønsker å ha et kristent tref-
fested. Vi samles annenhver søndag i gymsalen på 
Åsgård skole mellom kl. 19 og 21. Aktivitetene er 
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uhøytidelig idrettslek og ballaktiviteter. Vi drar 
også på turer og deltar på enkelte cuper. Sist år vant 
vi nyttårscupen i volleyball til KFUM, Akershus. 
Vi ville sette stor pris på å se nye medlemmer på 
våre aktiviteter. Kontaktperson: Magnar Sundfør, 
tlf. 928 85 198. 

Kveldsmesse
”For meg oppleves kveldsmessene som en anled-
ning til å ta et steg ut av ‘hverdagsløypa’. I kvelds-
messen er jeg del av et fellesskap som går på tvers 
av alder, livssituasjon og hverdagsliv. For vi er 
sammen om å dele Guds gode gaver og sammen 
om å puste ut hos Ham – og puste inn Livet.” Dette 
skriver Elin Sæverås, en av dem som er med og 
lager kveldsmessen. Første kveldsmesse etter som-
meren er 26. august. Velkommen til en stund med 
stillhet, bønn og ettertanke, midt i hverdagen. 

Ås kirkekor, se side 15.

Barnekor i Kroer
Mandag den 30. august starter 
barnekoret i Kroer. Tilbudet 
blir for barn fra 2. til og med 7. 
klasse. Øvelsene vil finne sted 
hver mandag fra kl. 17 til 18 
i Kirkestua. Den ligger rett ved siden av Kroer 
kirke.

Vi kommer til å synge mange forskjellige typer 
sanger. I løpet av semesteret kommer vi bl.a. til å 
øve inn sanger som vi kan fremføre under fami-
liegudstjenester; det gir barna anledning til å lære 
historier fra Bibelen gjennom musikk og sang. Vi 
kommer også til å lære sanger som hører til hver 
høytid i kirkeåret.

Hver øvelse starter med litt grunnleggende 
sangteknikk og avsluttes med en sanglek, og her 
gis det anledning til både hopp og sprett!

Høres dette spennende ut? Ja, så kom og vær 
med! Dirigent for koret er kantor Anne Christine 
Pittet Grolid.

Gratis kurs for besøksvenner
Ås Frivilligsentral og Diakoniutvalget i Ås har 
gleden av å invitere til gratis kurs i besøksvenn-
tjeneste. Det er et økende behov for besøksvenner, 
og vi oppfordrer ungdom, studenter og øvrige 
damer og herrer i alle aldre til å delta. Kurset går 
over to kvelder både i Ås og Nordby, og hovedtema 
er ensomhet, etikk, samtale med et medmenneske 
og gleden ved å være besøksvenn.

Kursdatoer:
Onsdag 1.9. kl. 18–20: Oppstartkurs i Ås.
Onsdag 8.9. kl. 18–20: Oppstartkurs i Nordby.
Onsdag 22.9. kl. 18–20: Oppfølgingskurs i Ås.
Onsdag 29.9. kl. 18–20: Oppfølgingskurs i Nordby.

Påmelding innen 25. august til Ås Frivilligsentral, 
tlf. 64 96 22 36 eller mobil 959 39 674. E-post: 
frivillig@as.kommune.no, www.as.frivilligsentral.no. 
Hjertelig velkommen!

Ås Frivilligsentral, Vestby og Ås Røde Kors  
og Diakoniutvalget i Ås.

Ås barnekantori
Øvelsene finner sted i Ås arbeidskirke torsdager 
kl. 18–19. Første øvelse etter sommeren blir tors-
dag 2. september. Barn kan begynne i koret fra 1. 
klasse. På øvelsene fokuseres det på grunnleggende 
sangteknikk og innøving av sanger i forskjellige 
stilarter og fra forskjellige land. Øvelsene avsluttes 
ofte med morsomme sangleker. I løpet av semes-
teret øves gjerne inn et syngespill som fremføres i 
en av kirkene. 

En del av det pedagogiske opplegget er at barna 
skal få ekstra utfordringer ved enten å synge alene 
eller i en liten gruppe. Opptredener er viktig for å 
utvikle koret. 

Barnekorseminar 18. september
Lørdag 18. september blir det et flott seminar med 
tilhørende konsert i Ås kirke. Barn i samme alders-
gruppe fra hele Follo deltar.

Ta gjerne kontakt med dirigent og kantor Jostein 
Grolid, tlf. 41 28 70 55, e-post: jostein.grolid@
as.kommune.no.



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 4 – 20108

Glede, sang og BALUBA!
Onsdag 26. mai hadde barnekoret Baluba huskon-
sert på Menighetshuset i Ås sentrum. Rundt 25 barn 
stilte opp med sang- og livsglede, og holdt en flott 
konsert for alle de fremmøtte. På programmet stod 
flere fengende sanger, blant annet en som hand-
let om Jona som var inni en fisk, og selvfølgelig 
Baluba-sangen som handler om hvor mye baluba 
disse små kan lage. Og Baluba ble det! På en god 
måte. Under ledelse av Ingvill Krogstad Svanes 
og med Rut Skjevdal på klaviaturet, sang barna av 
full hals. Ekstra stas var det når de fikk synge inn i 
mikrofonen. Barna instruerte oss fremmøtte i be- 
vegelser til sangene, og spilte også på ulike rytme-
instrumenter. Et blåseinstrument med navn ”kazoo” 
var svært populært, og barna spilte hele ”Kjære 
Gud, jeg har det godt” med dette instrumentet. 

Flere av fedrene til Baluba-barna hadde gått 
sammen om et overraskelsesnummer: De hadde 
øvd inn en sang med bevegelser til. Til stor jubel 
fra barna og det øvrige publikumet ble sangen 
fremført med stor innlevelse. Etter konserten var 
det frukt og kaffe i kjent Baluba-stil. Det pleier de 
nemlig å ha på øvelsene sine også.

Jeg spør om å få et intervju med noen av barna, 
og da stiller Helene Nessan Brean (4 ½), Tiril Elise 
Petterson (4 ½) og Emma Louise Bustnes Amund-
sen (4 ½) velvillig opp. Hva gjør dere i Baluba? 
spør jeg. ”Vi synger!” kommer det fra Helene. 
”Og spiller kazoo!” kommer det fra Tiril. Det er 
ingen tvil om at det er veldig stas med de ulike 
instrumentene som barna får prøve seg på. De tre 
jentene har vært med i Baluba i omtrent 2 år og er 
strålende fornøyde. Når jeg spør dem om hvilken 
sang som er den fineste, så svarer Emma Louise 
kontant; ”Kjære Gud jeg har det godt!” - og de to 
andre jentene sier seg enige. Dessuten er det veldig 
gøy å spille kazoo til den sangen. De pleier også 

å synge den som kveldsbønn om kvelden når de 
legger seg.

Jentene gleder seg allerede til oppstart i august, 
og håper at flere nye barn har lyst til å være med da. 
”Det er moro å være med i Baluba,” sier Tiril.

Ingvill Krogstad Svanes, som er dirigent i koret, 
synes det er morsomt med konsert. ”Det kjekkeste 
med Baluba er barna,” sier hun, ”samtidig er det 
utfordrende å finne sanger som er både passe van-
skelige og passe morsomme.” For det er en spredt 
aldersgruppe som er med i Baluba. ”Her kan man 
bli med fra man kan stå på to bein og helt til man 
ikke har lyst å være med lenger” forteller Ingvill. 
De som ikke er så gode med ord ennå, finner mye 
glede i instrumentene. De aller fleste barna er i 
barnehagealder, men det er også noen skolebarn 
som er med. 

Baluba starter opp igjen 25. august. Da er nye 
barn hjertelig velkommen! Øvelsene er på ons-
dager kl. 18–19 i Menighetshuset (det gule huset 
bak Rema 1000). ”Vi har sangleker, litt korsang og 
frukt. Og så er det kaffe til de voksne,” sier Ingvill. 
”På denne måten blir det sosialt både for barna og 
for de voksne. Og så er det deilig at det ikke er så 
høytidelig – her kommer man når man har tid og 
lyst til det.”

Barna springer fortsatt livlig rundt i lokalet. 
”Baluba-baluba-baluba-duba-dei,” nynner ei lita 
jente. Velkommen til Baluba, du også!

Jenny Marie Ågedal

Jenny Marie Ågedal er kateket i Ås og Kroer, men 
i høst har hun permisjon. I mellomtiden vikarierer 
Line Kittelsen i stillingen. Se presentasjon av henne 
i forrige nummer av Menighetsbladet.
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«Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges!»

Kjenner du igjen ordene? Det er begynnelsen på "Fadervår", men i den nye oversettelsen.

“Herre, blant guder

er ingen som du,

og ingen gjerninger

er som dine.

Alle folk som du har skapt,

skal komme og bøye seg

for deg, Herre,
tilbe deg og ære ditt navn.

For du er stor, og du gjør under.

Du alene er Gud.”

Salme 86, 8-10

Vi er jammen heldige 

som har en Gud vi kan 

kalle FAR, - ja, til og 

med PAPPA kan vi si. 

Det sa Jesus til ham, 

og Jesus er broren 

vår! Gud, han er en 

perfekt far! Han 

passer på oss, elsker 

oss, lærer oss ting, 

sier fra når vi gjør noe 

galt, og han tøyser 

med oss!

Vi skal hellige Guds 

navn. Det er å 

respektere og ære 

ham. Det er omtrent 

som når jeg snakker 

til babyen min! Gi 

Gud ære og tilbe 

ham, for han er 

fantastisk og har gjort 

STORE under! Les 

om noen som ærer 

Gud i Bibelen: Lukas 

18, 35-43

Babyen min, du er så 

nydelig! Du er den 

vakreste og skjønneste! 

Du er så morsom og søt,

og jeg elsker å være 

sammen med deg. Du er 

MIN baby og jeg er DIN 

mor, - vi hører sammen!

R E B U S :

Rebusen er laget av Jorun Yri. “Fadervår” finner du i Matt 6, 9-13.
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Det skjer i Nordby menighet

Dåpstreff i Nordby kirke
Nordby kirke starter i september med dåpstreff. 

Dette er en samling der alle familiene som har 
dåp nærmeste måned, samles til en orientering. 
Sogneprest Sigurd Bakke og menighetspedagog 
Hanne Tegnér har ansvaret for samlingene. Vi vil 
treffes i Nordby kirke. Antall dåp varierer noe fra 
måned til måned, så antallet familier på dåpstreffet 
vil være forskjellig. Vi serverer kaffe og sjokolade. 
Vi går igjennom gudstjenestens gang og praktiske 
detaljer. Så vil vi fortelle om dåpens innhold 
og foreldrenes muligheter til å gi barna kristne 
verdier. Vi vil særlig fokusere på aftenbønn og 
bibelfortellinger på sengekanten. Vi vil gi informa-
sjon om Nordby menighets trosopplæringstilbud. 
Dåpstreffet har og en sosial side. Dåpsforeldrene 
treffer hverandre, og siden kan det bli lettere å gå 
på babysang og familiegudstjenester sammen. Her 
vil en også treffe andre ansatte i kirken enn ved 
en vanlig dåpssamtale med presten. Familiene det 
gjelder, vil bli innkalt. Vi sees i Nordby kirke!

Hanne Tegnér og Sigurd Bakke

Menighetspedagog Hanne Tegnér ønsker velkommen til 
Nordby kirke.

Ny ungdomsprest i Nordby
1. oktober begynner Knut Helge Kråkenes Moe 
som ny ungdomsprest i Nordby. Han er 29 år, gift 
og bor i Oslo. Hans innsettelsesgudstjenste er 10. 
oktober i Nordby kirke.

Sigurd Bakke

Kirketreff i Nordby kirke i høst
Torsdag 2. september starter Nordby menighet 
opp igjen kirketreff for dem som er hjemme på 
formiddagen. Tilbudet blir annenhver torsdag på 
følgende datoer: 2. september

16. september 
30. september
14. oktober
28. oktober
11. november
25. november
9. desember

Program:
11.00–11.30: Skyss og henting på Granheimtunet og 

hjemme etter avtale
12.00: Samling i kirken. Andakt og lystenning.  

 Kirken er åpen fra kl. 10.
12.30:  Formiddagsmat på Menighetssenteret sammen 

med noen fra Nordby-staben og komitéen
13.30  Skyss tilbake

Sjåfører og ansvarlig for mat og kaffe:
Anne-Lise Røed, tlf. 64 94 61 08 / 95 10 20 80
Bernt Flekstad, tlf. 64 94 65 44
Bjørn Rødsand, tlf. 64 94 60 85 / 90 07 95 94
Olaug Dreyer, tlf. 64 94 60 53

Velkommen til Nordby kirke og til formiddags-
mat på Menighetssenteret! Vennlig hilsen Nordby 
menighetsråd og sognepresten i Nordby.

Sigurd Bakke

 
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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Konfirmanter i Nordby menighet 2010

I Nordby er konfirmasjonen lagt til første helga i september. Det er 52 konfirmanter i årets kull. 
Lørdag 4.9. kl. 11.00:
Magnus Amlien
Julie Alida Eide
Glenn Kjærstad Gulsett
Lars Henrik Johansen Halvorsen
Kristine Berg Heggelund
Helene Gran Jakobsen
Marte Kornstad
Rita Fjeldstad Kristiansen
Ida Marie Køhl
Kristian Martin Larsen
Ottar Oliver Jahnsen Larsen
Tonje Midjås
Elise Kjærnes Morken
Sebastian-Mikael Ruste

Konfirmasjon Nordby menighet 2011
Informasjon om konfirmasjon i Nordby menighet vil bli gitt på skolen august–september. 
Du finner den også på Nordby menighets nettsider: www.nordbykirke.no. Kirkekontoret i 
Nordby kan også gi informasjon: tlf. 64 96 26 70.

Viktige datoer for konfirmanttiden 2010–2011:
17. oktober: Innskrivningsgudstjeneste Nordby kirke kl. 11.•	
5. desember: Lysmesse, Nordby kirke kl. 17.•	
22. januar: Lørdagsseminar kl. 10–14.00 på Menighetssenteret Nordby.•	
23. januar: Gudstj. med konfirmantpresentasjon. Nordby kirke kl. 11. Foreldremøte etter gudstjenesten.•	
12. april kl. 17–21: Kirkens Nødhjelps årlige aksjon i fastetiden. Vi trenger hjelp av foreldre til kjø-•	
ring.
August: Femdagersleir på Tjellholmen, Hvaler.•	
3. og 4. september: Konfirmasjonsgudstjenester kl. 11 og 13. •	

Sigurd Bakke, sogneprest i Nordby

Lørdag 4.9. kl. 13.00:
Bettina Lund Barkenæs
Håkon Marius Burum
Anne Marte Elverhøi Ryfetten
Andreas Røsok
Anna Marie Samuelsen
Emma Elisabeth Schippert
Nathalie Almaas Smogeli
Øyvin Halås Stensdal
Nina Løkken Strøm
Lone Marie Trandem
Katarina Emilie Henriksen Ugelvik
Kenneth Volden
Bendik Vågen
Helle Tomten Østli

Søndag 5.9. kl. 11.00:
Emilie Avnskog
Eirin Avnskog
Silje Clasby
Rebekka Andersen Furuhaug
Anette Breivik Halvorsen
Martin Halvorsen
Julie Heide
Espen Pettersen Herigstad
Patrick Porsblad Kise
Joachim Nilsen
Anders Smogeli
Line Østli
Ole-Johannes Aasbø

Søndag 5.9. kl. 13.00:
Jonas Andreassen
Konrad Aleksander Chipala
Siv Kristiansen Dehlin
Katrine Hoel
Linn Kristine Byre Johansen
Pål-Marius Osrønningen Kjærnes
Stian Nyquist
Camilla Marie Oddestad
Rina Marie Sandberg Olsen
Emilie Osrønningen
Aleksander Løkkeberg Vartdal

Oppstart av aktiviteter i Nordby
Her er oppstartdatoer for de musikalske aktivitetene  
i Nordby menighet:

Babysang: 30. september•	
Nordby Gospel og Knøttegospel: 1. september•	
Nordby Tensing: Har øvelse hver tirsdag 18.20–21.30, •	
også i ferier
Nordbykoret: Tirsdager 19–21•	

Hilde N.V. Wang,
organist
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Sigvalde Neerland og ungdomspreststillingen i Nordby

Sigvalde Neerland, Nordby menighets nestor, døde 
nå i sommer i en alder av 82 år.

Sigvalde var, som de fleste av oss vet, en av 
de virkelig aktive i menigheten. Ikke bare som 
medlem av menighetsrådene fra begynnelsen på 
1990-tallet, men også som dets leder gjennom 2 
meget aktive og gode perioder. Selv om alderen 
kanskje burde kreve en viss nedtrapping, så gjaldt 
det ikke ham. Han var så utrolig sprek, ja faktisk 
helt til det siste. Ingen av oss var vel klar over at 
han var alvorlig syk.

Vi husker ham for så mye, men spesielt er vi i 
Nordby ham takknemlig for hans store innsats 
med å skaffe menigheten egen ungdomsprest, og 
videre: hans engasjement med opprettelsen av, og 
ledelsen av Ungdomsprestutvalget (UPU), hvis 
hovedoppgave skulle være å sikre finansieringen 
av ungdomspreststillingen. Et arbeid han viet seg 
spesielt sterkt til, og som han skjøttet utrolig godt i 
alle år, helt til det siste.

Det var litt av et løft han satte i gang, og som 
han fortsatte med gjennom UPU. Mange mente at 
det ville være for mye for en liten menighet å satse 
på en egen ungdomsprest. Det kom derfor ikke 
på tale å få til dette gjennom de vanlige offent-
lige kirkelige kanaler. Skulle man opprette en slik 
stilling, måtte menigheten selv skaffe midlene. 
Sigvalde tok ansvar. Han tok ikke et nei for et nei, 
men stod på. Nordby menighet fikk etter hvert sin 

ungdomsprest. Ved 
stor dugnadsinnsats, 
frivillig givertjeneste 
og gode faste bidrag 
fra Ås kommune og 
andre, klarte menig-
heten med Sigvalde 
og UPU i spissen å 
finansiere denne vik-
tige stillingen.

I denne forbindelse 
må vi få lov til, uten 
å glemme alle trofaste store og små bidragsytere, 
å få fremheve Nordby menighetsforening, som 
trofast og gjennom alle år siden foreningen startet 
sin virksomhet, har stått på med betydelige midler, 
og flere ganger i året skaffer til veie penger til ung-
domspreststillingen. 

Ved Sigvalde Neerlands båre i Nordby kirke 
8. juli ønsket familien at de fremmøtte sørgende i 
stedet for blomster skulle gi et bidrag til ungdoms-
preststillingen. Alt i alt kom det inn ca. 35.000 
kroner. Dette viser respekt for Sigvaldes fantastiske 
engasjement for saken.

Vi minnes i ærbødighet denne hedersmann, som 
har forlatt dette liv.

Nordby menighetsråd 
 ved sekretær Bjørn J. Rødsand

Ås kirkeakademi møte tirsdag 21. september
Ås kirkeakademi har møte i Ås arbeidskirke 

tirsdag 21. september kl. 19.30. Foredragsholde-
ren, Berit Nafstad Lyftingsmo, er cand.philol. 
med nordisk (norsk) hovedfag. Hun har jobbet i 
videregående skole. I årene 1990–2004 var hun 
utdanningsdirektør (fylkesskolesjef) i Akershus 
fylkeskommune.

I svært mange møter og festlige sammenkomster 
har hun demonstrert inngående kjennskap til eldre 
og nyere norsk lyrikk. I de senere årene har hun 
engasjert seg sterkt i kirkeakademi-bevegelsen. 
Hun leder Ullensaker kirkeakademi, og er med i 
styret for organisasjonen Norske kirkeakademier 
og i styret for den europeiske kirkeakademi-beve-
gelsen. 

Berit Nafstad Lyftingsmo er en erfaren og 
engasjert foredragsholder som bør ha de aller beste 
forutsetninger for å tale om kveldens tema, som 
er Bibelen i norsk lyrikk. Hovedvekt vil bli lagt på 
lyrikk som er inspirert av Jesu liv. 

Nils Standal

Berit Nafstad 
Lyftingsmo 
legger vekt på 
kulturformidling 
mellom genera-
sjoner.
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Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har følg-
jande møte i august–oktober: 

Søndag 22. august: Opningsmøte kl. 19. Talar: • 
Synnøve Spanne
Søndag 29. august: Møte kl. 19. Talar: Magne • 
Gudvangen
Søndag 5. september: Misjon og mat kl. 17. • 
Fokus på Tibet. Talar: Fredrik Bøhler
Søndag 12. september: Samtale kl. 19.• 
Søndag: 19. september: Møte kl. 19. Talar: Jon • 
Fredrik Nordgård
Fredag 24. til søndag 26. september: Inspira-• 
sjonssamling på Fangekasa. Misjonsforeningane 
på Ski, Greverud og Ytre Enebakk inviterer:
Søndag 3. oktober: Misjon og mat kl. 17.• 
Søndag 10. oktober: Møte kl. 19. Talar: Ragnar • 
Ljønes
Søndag 17. oktober: Møte kl. 17.  • 
Søndag 24. oktober: Møte kl. 19. Talar: Per • 
Haakonsen
Søndag 31. oktober: Møte kl. 19. Talar: Oddvar • 
Pederstad

Trygve Gjedrem 

Jubileum for Storjohanns 
Minne – Ås sjømannsmisjon

13. september feirer Ås sjømannsmisjon sitt 
90-årsjubileum på Ås menighetshus kl. 18.

1. desember 1920 ble foreningen Storjohanns Minne 
(Ås sjømannsmisjon) stiftet på Ås menighetshus 
av lærerinnene Anna Knudsen, Valborg Oxholm, 
Petra Pettersen og ni andre kvinner, samt skole-
styrer Syversen. Valborg Oxholm ble valgt til 
formann. Johan Cordt Harmens Storjohann var 
sokneprest i Ås fra 1894 til 1899. Han regnes som 
stifteren av Den Norske Sjømannsmisjon, som nå 
heter Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet. 
Han møtte sjømenn på havnen i London, og for-
stod at de trengte en hjelpende hånd. Han ble en 
inspirasjon for stifterne av vår virksomhet. I dag 
når Sjømannskirken nordmenn og -kvinner over 
hele verden.

Eksisterer det en norsk sjømannsstand nå for 
tiden? Svaret er ja. Men det er ikke bare sjøfolk 
som reiser utenlands nå for tiden. Sjømannskirkene 
blir brukt av trailersjåfører, oljearbeidere (som selv 
ba om besøk av Sjømannskirken), ungdom som av 
forskjellige grunner oppholder seg i utlandet, og 
sydenturister. I utlandet oppsøker folk sjømanns-
kirkene, og kirken oppsøker dem. 

Vi feirer vårt 90-årsjubileum allerede mandag 
13. september på Ås menighetshus kl. 18. Alle er 
velkommen til å dele en trivelig aftenstund med 
oss, sammen med utsendinger fra vår hovedorga-
nisasjon, Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet, 
og sjømannsprest og nåværende sokneprest i Ås 
Georg Børresen. Litt ekstra sang og musikk blir 
det også. 

Dotta Eskerud

Ås sjømannsmisjon i 1920-årene. 
Kilde: Åsbygda rundt / ØB 09.09.2004
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Tilbud om åndelig veiledning
”Gud besøker oss stadig, men mesteparten av tiden 
er vi ikke hjemme.” (J. Roux)

I 2 år har jeg vært deltaker på et kurs på Menig-
hetsfakultetet i åndelig veiledning. Jeg har lært 
mye om meg selv og om det å gi åndelig veiledning. 
Jeg har ledig plass fra september hvis det er flere 
som ønsker åndelig veiledning. Den som skal bli 
veiledet, behøver å sette av tid til stillhet og ha lyst 
til å se på og arbeide med sitt forhold til Gud.

Hva betyr det å gå i åndelig veiledning?
Åndelig veiledning blir tilbudt i dyp respekt for 
den enkeltes frihet, tro og gudsforhold. Veilederen 
prøver å hjelpe den som søker veiledning til å oppd-
age hvor Gud er virksom i ens liv, til å erkjenne 
hvordan forholdet til Gud er og å få tak på hva 
Guds plan med livet er. Slik har åndelig veiledning 
et annet fokus enn sjelesorg og terapi, som begge 
er problemorientert. Utgangspunktet her er den 
enkeltes åndelige erfaring ut fra at Gud er skapende 
til stede i alt og over alt i skaperverket.

Våre lengsler sier mer om oss enn vår atferd.
”Den som har lengselen i seg er aldri fattig. Leng-
selen kan legge en blå kongekappe selv over tig-
gerens magre skuldre.” (Hans Børli)
Følelser, fornemmelser og indre bevegelser er ofte 
ledetråder som har betydning for det åndelig liv. 
Derfor er det viktig å snakke om det som gjør deg 
glad, takknemlig, trist, oppglødd, sint, ensom, redd, 
raus, forlegen, osv. Noen sentrale spørsmål er:

Hvem er Gud for deg?•	
Hvordan opplever du Guds nærvær?•	
Hva er din dypeste lengsel i forhold til Gud?•	
Hva tror du er Guds lengsel i forhold til deg?•	
Hva skjer når du ber?•	
Hvilke impulser fører deg nærmere Gud, og •	
hvilke fører deg bort?

Den som søker veiledning, setter daglig av tid til 
stillhet og bønn med påfølgende refleksjon over 
hva som skjedde (omtrent en halv time). Finn et 
stille sted hvor det er mulig å være i fred:

Før bønnen tenker jeg at jeg er til stede i Guds •	
nærvær.
Jeg faller til ro, blir stille og åpner meg for Gud.•	
Jeg setter meg under Guds kjærlige blikk, legger •	
min hånd i hans.

Det gjøres notater over hva jeg opplevde i løpet av 
stillheten, og disse notatene er så utgangspunkt for 
samtalen med veileder.

Veiledningen gis med utgangspunkt i ”Ignati-
ansk spiritualitet” og arbeider ut fra at ”Gud lar seg 
erfare i alt og alle”. Ifølge Ignatius er det mer erfa-
ring enn viten som forandrer mennesket. Derfor ser 
vi sammen på den enkeltes erfaring med Gud, både 
i bønn og ellers i livet. Vi forsøker å bli mer vár for 
hvordan Den Hellige Ånd berører og leder oss. I 
samtalen legger vi vekt på hva som skjer med oss 
når vi ber.

Hvis dette virker interessant, kontakt sogneprest 
Sigurd Bakke. E-mail: s-bakk@online.no. Mobil 
990 15 790.  Kontor Nordby 64 96 26 72.

Tro og Lys
Tro og Lys er en internasjonal, kristen organisasjon 
som arbeider for å gi utviklingshemmede og deres 
familier en plass i kirken og i samfunnet. Follo Tro 
og Lys møtes en gang i måneden fra kl. 14 til 17. 
Opplegget er stort sett likt fra gang til gang med 
samtaler, sang, spill og lek. Vi feirer gudstjeneste 
og drikker kaffe på slutten av samlingen. Fødsels-
dager markeres med sang og små gaver. Det er all-
tid like fint å møtes til et varmt og unikt fellesskap. 

Tro og Lys har så langt planlagt følgende samlinger 
nå i høst:
• Lørdag 4. september i Ås arbeidskirke. Da skal 

vi ha et lite årsmøte med valg av representanter 
til styringsgruppa.

• Lørdag 16. oktober i Ås arbeidskirke.
• Søndag 21. november Denne søndagen er vi 

sammen med Ski menighet i Ski nye kirke.
• Lørdag 4. desember. Adventsmøte i Ås arbeids-

kirke.
Birgitt Aarrestad
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Menighetsbladets grønne spalte

Ås kirkekor ønsker flere sangere!
”Den som synger, jager vekk sine bekymringer” 
(Cervantes). Velkommen til å begynne i Ås kirke-
kor! Vi har øvelser på torsdager i Ås kirke kl. 
19.30–21.30. Første øvelse i høst er torsdag 19. 
august. 

Ås kirkekor ønsker å drive med sang på et godt 
nivå, men innenfor rammen hvor korsangen er en 
hobby. Ås kirkekor samarbeider gjerne med pro-
fesjonelle sangere/musikere for å heve kvaliteten 
på våre prosjekter. Koret ønsker å tilby et hyggelig 
sosialt og inkluderende musikalsk fellesskap – med 
musikken i fokus. 

Ås kirke regnes som det beste ”konsertlokalet” i 
Ås kommune, og koret har det privilegium å kunne 
kalle kirken for sin ”hjemmebane”. Dirigent for 
koret er kantor Jostein Grolid.

Det er en fordel med notekunnskaper, men det er 
ingen forutsetning for å være med. Koret har ingen 
opptaksprøve, men det kan tas en stemmetest for å 
plassere sangerne på den riktige stemmegruppe. 

På øvelsene brukes det god tid til oppvarming 
og sangteknikk, noe som gjør at hver enkelt får det 
beste ut av stemmen, og at koret får en god sam-
klang.

Høstens store prosjekt er det flotte verket 
”Requiem” for kor, solister og orkester av den 
engelske komponisten John Rutter. Det blir gjen-
nomført i samarbeid med Kragerø Kantori og et 
sammensatt orkester.

Kontakt kantor Jostein Grolid for innspill eller 
spørsmål, tlf. 41 28 70 55, e-post. jostein.grolid@
as.kommune.no, eller leder Anne-Kirsti Braathen, 
tlf. 40 06 96 93, e-post: anne-kib@online.no.

Magnhild og Olav klarar seg utan bil

Hjå Magnhild Reisæter og Olav B. Larsen i Ljung-
byveien på Ås står det syklar utanfor garasjen. Bil 
har dei aldri halde seg med.

– Det er nok et bevisst valg vi har tatt, seier Olav. 
Begge var med i Oslo Kristelige Studentforbund 
på 60–70-talet. Grunnlaget for miljøvenleg livs-
stil vart lagt der. – Vi har ikke tatt sertifikat, og 
reiser kollektivt. Selv sykler jeg til og fra jobb på 
Ski, i alle fall når det ikke er snø. Da slipper jeg 
også å kjøre bil for å trene på helsestudio, småler 
Olav. – Hos enkelte blir jeg nok omtalt som ”han 
som sykler”.

– Det går fint å leve uten bil, seier Magnhild. 
– Det går kanskje litt lengre tid med å reise kol-
lektivt, og av og til må vi be naboer og venner om 
transporthjelp. Men i lengden det lønnsomt både 
for oss for og samfunnet. Og jeg tror vi holder oss 
sprekere med å sykle og gå.

Magnhild ser også ulemper med billaus livs-
stil. – En del oppgaver blir litt mer tungvint når 
du ikke har bilen stående parat utenfor døra, for 
eksempel det å ta seg av de gamle i familien. Og så 
er vi avhengige av at buss og tog går når det skal. 
Det gjør de jo ikke alltid her i Ås. Vi ønsker oss 
flere togavganger fra Ås stasjon, og oftere buss fra 
sentrum i retning Kroer. 

Då Magnhild 
sat i kommune-
styret, var ho 
oppteken av tra-
fikksikring, mjuke 
trafikantar og ein 
pådrivar for gang- 
og sykkelvegar i 
Ås. Ho etterlyser betre vintervedlikehald av desse 
vegane, til dømes undergangen ved jernbanen. 

Begge er samde om at det går fint å oppdra barn 
utan stasjonsvogn som familiebuss. – Vi har vært 
på togferie med barn både i Norge og Europa. 
I dag er det kanskje blitt litt for mye av dette at 
ungene skal kjøres hit og dit på aktiviteter. Vi må 
ordne livene våre og samfunnet slik at vi slipper 
unødvendig transport, seirer Magnhild. 

Både Olav og Magnhild meiner kyrkja bør føra 
klarare tale i miljøspørsmål, om overforbruk og 
om solidaritet med dei som har mindre enn oss. 
Begge har dei klart å står ved den livsstilen og dei 
ideala dei valde i ungdommen!

Tips: Bo i glade grender. En bok om samliv, 
bo-service og nærmiljøer av Wenche Terjesen og 
Inger Ullern (Gyldendal 1973)

Syklistenes Landsforening. (www.slf.no)
Arve Skutlaberg
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Service-SIDER
Ta vare på sidene

Brann/større ulykker     110
Politi       112
Ambulanse      113
Legevakt      64 87 19 30
Lensmann      64 97 49 00
Legehelikopter      67 90 55 70
Kirkens SOS       815 33 300
Krisesentret      64 97 23 00
Drosje       64 94 27 70
Ås kommune Servicetorget    64 96 20 00
Kirkekontoret i Ås     64 96 23 40
Kirkekontoret i Nordby     64 97 73 90
Kirkevergen i Ås      64 96 23 30

BIBLIOTEK
Besøk Ås bibliotek og Nordby 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.

BLOMSTER OG DEKORASJONER

Ås Blomster
Moerveien 6      64 94 12 36

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

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

DAGLIGVARER
Coop-PRIX-Ås
Idrettsveien 1      64 94 28 18

DYREPENSJONATER

Follo Kattepensjonat     64 94 63 77 
Kongeveien 124            mob. 900 25 048

FOTO

Ås Foto, Sentrumsgården     64 94 12 41

FRISØRER - DAME/HERRE

Hårstudio 1095
Moerveien 2      64 94 10 95

HELSEKOST

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

HELSE OG VELVÆRE

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

HÅNDVERKERE

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

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

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

Ring Nina på tlf. 91807178
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INTERIØR

Fargerike Ås, Skoleveien 2    64 94 06 50
Stoffer - Søm - Maling - Tapet - Gulv -  
Hjembesøk - Håndverk

JORDMOR

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

KLÆR
Stoffutsalget A/S
Rådhusplassen 19     64 94 09 06
Gardiner - Metervarer - Utstyr og Ferdigvarer

KONTORMØBLER/INNREDNINGER
Norske Kontormøbler  A/S    905 46 083
Se vår hjemmeside: www.norskekontormobler.no
e-post: jan.ivar@norskekontormobler.no

RETTSHJELP

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

SERVERING & CATERING

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

SYKKELVERKSTEDER

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

TANNLEGER

Tannlegene Ingeborg Bihaug og Beate Bjerke  
Olsen, Brekkeveien 18                  64 94 10 48 

(kveldsåpent mandager) 

Tannlegene Høyvik 
Skoleveien 2     64 94 09 51

TREFELLING OG TREPLEIE

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

UTLEIE

Kroer Samfunnshus
Utleie til alle anledninger      950 09 825

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

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
Rom for minnesamvær, konfirmasjon o.l. 
          64 94 01 46 
Vaktmester, Robert Fiskvik,         mob. 966 77 556

Trenger du å leie dåpskjole?
Ås kirkekontor har en dåpskjole til utleie.  
Vi tar kr 200 i leie. Ring, eller kom innom 
 i Sagaveien 3 i Ås sentrum.       64 96 23 40
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SLEKTERS GANG
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www.gsb.no Norskeid familiebyrå for hele Follo

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

Hele døgnet

Begravelsesbyra?et_Annonse 2 sp:Layout 1 12-01-09 1

ÅS

Døpte
Ask Viljar Belbo, døpt i Snåsa kirke
Justin Anthony Breirem-Randin
Even Bræin
Isak Torjus Eide Christiansen
Henrik Eldorhagen
Emma Gajda-Jakobsen
Aksel Hult, døpt i Asak kirke
Nikolai Faife Leirdal
Eirik Reisæter Overvoll, døpt i 

Kroer kirke
Jens Storaunet
Mie Christel Westad, døpt i Kroer 

kirke

Viet
Hanne Carlsen og Tor Anders 

Warhuus
Krister Moen og Ellen Kristin 

Kvarme
Christer Reitan og Anna Elisabeth 

Lunnan
Unni Beate Holtskog Opaker og 

Jens Olav Johnsen-Solløs

Døde
Marie Oline Aaslie, bisatt fra Ski 

Middelalderkirke
Torleiv Kindem
Carl-Gustav Mamen
Arnold Michal Olsen
Håkon Romarheim

KROER

Døpte
Torbjørn Lillehammer
Savannah Nordskaug
Kamilla Walle

Viet
Charine Svendsen og Jens  

Christian Eide

Døde
Arnt Nordskaug
Marie Dorthea Nordskaug

NORDBY

Døpte
Ida Andresen
Martine Diebels-Larsen
Christian Midtlid Halden, døpt i Kong 

Haakons kirke, København
Hanna Helgesen Helmersen
Sylvia Canillo Johansen
Sandra Larsen, døpt i Lakselv 

kirke
Sofia Sølvik Moser, døpt i Eger-

sund kirke
Sol Hanne Linnea Myrvang, døpt 

i Mo kirke
Oliver Liverød Nereng
Malin Celine Sandnes Schwabe
Leanna Bjørn Slettvoll
August Bjørn Slettvoll
Nathalie Csuja Strandbråten
Pernille Marie Syversen

Viet 
Solfrid Elisabeth Bøhler og Per 

Øyvind Børresen
Jeanette Marie Pedersen og Tor 

Erik Svendsen

Døde 
Ola Borgen
Håkon Mørch Granlund
Hans Karsten Granly
Inger Dagny Hagerup
Kjell Halvor Halvorsen
Marie Hansen
Sigvalde Aamodt Neerland
Eva Rye
Rolf Schøyen
Solveig Marie Søland

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

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

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

Moerveien 7, 1430 Ås  Tlf 64 94 42 00  www.galleriet-frisor.no
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagav 3, 
postboks 224, 1431 Ås. 
Tlf. 64 96 23 40. Fax. 64 96 23 39 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Henvendelser om kirkegårdene rettes til kirkevergen.

Kroer menighet:
Menighetsrådets formann: Svend-Kristian Martin-

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

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

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

Kroer kirke, Holtv.1, 1430 Ås. Tlf. 64 94 36 05.

www.as.kirken.no

Ås menighet:
Menighetsrådets formann: Geir Krogh, 

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

E-post: hanne-marit.pettersen@as.kommune.no 
Kateket i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal.  

Vikar: Line Kittelsen Tlf. 975 11 447. E-post:  
line.kittelsen@as.kommune.no 

Kantor: Jostein Grolid. Mob. 412 87 055. 
E-post: jostein.grolid@as.kommune.no

Ås arbeidskirke, Drottvn. 41, 1430 Ås, Utleie: Svein 
Rindal, Tlf. 924 22 079.

Ås kirke, Syverudveien 11, 1430 Ås, Tlf. 64 94 02 34.

Nordby menighet:
Kirkekontoret i Nordby, Menighetssenteret, 

Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro. 
Tirsdag og torsdag kl. 10–12. 
Tlf. 64 96 26 70. Fax. 64 96 26 79.

Sogneprest/daglig leder for kirkekontoret i Nordby: 
Sigurd A. Bakke. Tlf. 64 96 26 72.

Sekretær: Berit Eldor. 
E-post: berit.eldor@as.kommune.no

Ungdomsprest i Nordby: (Tiltrer 1. oktober)
Organist: Hilde Veidahl Wang. Mob. 99 69 40 12. 

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

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

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

Hareåsen 12 D, 1407 Vinterbro. Mob. 996 46 735.
Sekretær for menighetsrådet: Bjørn J. Rødsand. 

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

958 12 521. E-post: herlof.brendskag@gmail.com
Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2. Utleie:  

Bjørg Christensen. Mob. 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

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

neste. G. Børresen. J. Grolid. Ofr.: Stiftelsen 
Arbeidskirken. Dugnad fra kl. 09.00 til 11.45. 
Varm lunsj etter gudstjenesten.

Nordby kl. 11.00: Familiegudstj./utegudstj. ved 
kirken. S.A. Bakke. H. Wang. Ofr.: Menig-
hetens barne- og ungdomsarbeid.

Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. K. Lein. 
A.C.P. Grolid. Ofr.: Institutt for Sjelesorg.

4. september, lørdag
Nordby kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstje-

neste. S.A. Bakke. L. Kittelsen. H. Wang.
Nordby kirke kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstje-

neste. S.A. Bakke. L. Kittelsen. H. Wang.

15. s. e. pinse, 5. september, Joh 5,1-15
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Familiemesse. Dåp. 

G.N. Hermstad. Ingvill Svanes. Ofr.: Ås 
menighet – trosopplæring.

Nordby kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstje-
neste. S.A. Bakke. L. Kittelsen. H. Wang.

Nordby kirke kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstje-
neste. S.A. Bakke. L. Kittelsen. H. Wang.

16. s. e. pinse, 12. september, Luk 10,38-42
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp. G. Børresen. 

J. Grolid. Ofr.: Redd Barna. Presentasjon av 
nye studenter og nyinnflyttede. Kirkekaffe i 
prestegården.

Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. K. Lein. 
A.C.P. Grolid.

Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. Eldrid 
Røyneberg. Vikarorganist. Søndagskole.

17. s. e. pinse, 19. september, Luk 7,11-17
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Folkedansgudstje-

neste. G. Børresen. J. Grolid. Ofr.: Ås menig-
het – kirkekultur.

Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A. Bakke. 
H. Wang.

18. s. e. pinse, 26. september, Joh. 8,31-36
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Høsttak-

kefest. G.N. Hermstad. H. Andersen. Ofr.: 
Ås menighet – ungdomsarbeidet.

Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. Høsttakke-
fest. G. Børresen. A.C.P. Grolid.

Nordby kirke kl. 11.00: Høsttakkefest/baby-
sanggudstjeneste. S.A. Bakke. H. Wang.

 
Torsdag 30. september
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. G.N. Herm-

stad. Ofr.: Ås menighet og Lagets prosjekt.

19. s. e. pinse, 3. oktober, Mark 10,17-27
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste. 

Dåp. K. Lein. H. Wang. Ofr.: Stiftelsen Ås 
arbeidskirke.

20. s. e. pinse, 10. oktober, 1 Mos 9,8-17
Ås, Aud Max kl. 15.00: Uka-gudstjeneste/

UMB. G.N. Hermstad. J. Grolid. Ofr.: Uka-
prosjektet.

Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A. Bakke. 
A.C.P. Grolid.

Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. Innsettelse 
av ungdomsprest Knut Helge Kråkenes Moe. 
K. Lein. S.A. Bakke. H. Andersen.

21. s. e. pinse, 17. oktober, Mark 10,13-16
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Familiemesse/ 

misjonsgudstj. Dåp. G. Børresen. J. Grolid. 
Ofr.: NMS-prosjekt Madagaskar.

Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. 
K.H. Kråkenes Moe.  H. Wang. Konfirmant- 
innskrivning. 


