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Postkassa – brev til Menighetsbladet
Olsok og Stålsett-utvalg
Ås menighetsblad nr. 3/2013 inneholdt
en artikkel om bakgrunnen for Olsoktradisjonen. Jeg vil legge til noen ord.
Mange vandrer i dag på gamle pilegrimsstier til Nidaros. Likevel hører man ikke
sjelden kritiske ord om Olav Haraldson som
helgen. «Han var jo en brutal viking!» Livet
og historien har imidlertid ofte omdannet
historiske personer til mytiske skikkelser
med selvstendig betydning for historiens
gang. Olav Haraldson Digre har sin store
og berettigede plass i den norske stats og
kirkes historie, men det har også en annen
skikkelse, Olav den Hellige.
Snorre Sturlasons kongesagaer er vår
viktigste kilde til kunnskap om Olav
Haraldsons liv. Snorre var en realistisk og
nøktern historiker, men han så rundt seg at
Olav den Hellige i høy grad levde.
Olav døde på Stiklestad 29. juli 1030.
Allerede året etter, 3. august 1031, kunne
biskop Grimkjell kåre han til helgen. På
Snorres tid var Olav Nordens fremste
helgen og udiskutabelt «Norges evige
konge», «Rex perpetuus Norvegiae».
Snorre nøyde seg ikke bare med å beskrive
og begrunne hvordan Olavs død kunne føre
til at han ble helgen. Han skildret en utvikling fra barsk og hardhendt viking til streng
og systematisk kirke- og riksbygger med
undergjørende evner. Slik maktet Snorre å
føye sammen sin beskrivelse av den brutale
Olav Digre med en forklaring på hvorfor
han ble helgen.
I Høymiddelalderen utviklet den nørrøne
verden en religiøs-kirkelig litteratur knyttet
til Olavs-tradisjonen. Mest kjent er legendesamlingen «Passio et miracula beati Olavi»

(1170) og det store skaldediktet «Geisli»
(= stråle = Olav) fra omkring 1150. Både
konge, kirke og folk anerkjente sin gjeld til
Olav. Olsok-tradisjonen vokste fram. I alle
fall fra kong Sverres tid, på begynnelsen
av 1200-tallet, ble det gradvis utformet et
riksvåpen med en løve som holder en øks.
Denne øksen ble oppfattet som symbol for
Olavs martyrium på Stiklestad. Senere tok
også kirken i bruk dette mektige symbolet
for sammenhengen i vår kultur mellom stat,
kirke og tro. Løven med øksen er fortsatt
hovedsymbol i riksvåpen, og kongelogo.
Korset og to økser preger kirkens symbol,
Olavsmerket.
Edvard Hoem har karakterisert hovedretningen i Stålsett-utvalgets tenkning
som horisontal, uten tilstrekkelig sans for
den vertikale linje tilbake til Stiklestad og
Olavs-tradisjonen. Jeg håper den historiske
linjen, og tradisjoner og symboler langs
den, vil utgjøre et forpliktende og solid
fundament for vår kirkes offisielle holdning
til Stålsett-utvalgets horisontalisering av
kirkens plass og rolle i vårt land. Den bør
ikke bare orientere seg i sin samtid, men
kreve respekt for kirkens historiske røtter
(det vertikale perspektiv). En slik holdning
ville være en verdig opptakt til 1000-årsjubiléet i 2030.
Torbjørn Skjellum

Om forsiden: Inger Sundheim Fløistad og Martha Borge ønsker velkommen til loppemarked.

Foto: Jon-Geir Dittmann.
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s rbeidskirke

Loppemarked
Fredag 30. august kl. 15–19
Lørdag 31. august kl. 10–15

Levering av lopper

Det blir stort loppemarked i Arbeidskirken,
Drottveien 41, ved Rustad skole, også i år.
Her kan du kjøpe det meste: møbler, leker,
el-artikler, sportsutstyr, kjøkkenutstyr,
bøker, klær, sko ... Lørdag kl. 12 blir det
stor auksjon. Her blir hamburgergrill, og
vi kan tilby ordentlig markedsstemning i
messekaféene – med salg av kaker, vafler,
kaffe og brus. Vi tar betalingskort.

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, dersom
du trenger hjelp med henting.

Meld deg til tjeneste!
Vil du også være med på loppedugnaden?
Mer enn 100 frivillige er involvert for en
god sak. Det er jobber nok til alle som vil
hjelpe til, både med rigging, under markedet og med oppryddinga etterpå. Vi har
det veldig hyggelig og sosialt sammen, og
blir vi bedre kjent med hverandre! 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.

Rigging og rydding
Vi trenger også folk til en riggedag for å
gjøre klar til loppemarkedet. Det skjer
lørdag 24. august fra kl. 10. Det meste av
ryddingen skjer før gudstjenesten 1. september, kl. 08.30–12.
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Martha Borge ble med i dugnadsgjengen på kirkens loppemarked. – Jeg liker å bidra i lokalmiljøet, sier hun til Menighetsbladet.

Martha Borge er klar for innsats på årets
loppemarked. Hun skal selge klær, og
gleder seg til oppgaven. Martha er begeistret for gjenbruk, og mener at loppemarkedet er et viktig tiltak som øker trivselen i
lokalmiljøet.
– Se på denne flotte jakka, sier hun, og
holder fram en fin skinnjakke som er levert
til Arbeidskirken. – Den blir det sikkert rift
om!
Sammen med Inger Fløistad, som er
avdelingsleder for klessalget, åpner hun
poser med innkomne klær og sko, og viser
villig fram til fotografen. Men dette er bare
starten. De to håper på mye mer. Særlig
barneklær spør mange etter. Familier fra
varmere strøk bosatt i Ås er hvert år på
utkikk etter rimelige varme klær til barna
sine. Å kjøpe helt nytt blir for dyrt. Men
alle slags klær som andre kan bruke, er
ønsket levert inn.
Jeg spør Martha om hvorfor hun for et
par år siden valgte å stille opp som selger
på markedet. – Jeg ble spurt av en venn og
sa ja med én gang fordi det er både morsomt
og viktig. Loppemarkedet er jo hoved4

inntektskilden for Arbeidskirken, og jeg
synes det er viktig å støtte både menigheten
og lokalmiljøet. Jeg bor like i nærheten og
har tre barn som er konfirmert i Ås. Da vil
jeg gjerne kvittere med å bidra litt på denne
måten.
Martha er opprinnelig fra Utne, ei lita
grend i Hardanger. Her er det vanlig å ta et
løft sammen, og den holdningen finner hun
igjen i loppemarkedgjengen også. – Dessuten blir man bedre kjent med naboer
og andre i lokalmiljøet når man jobber
sammen. Det er så lett å komme i prat med
folk her. Det er rett og slett et viktig bidrag
til et trivelig lokalmiljø. Vi trenger slike
møtesteder i en tid der folk bruker så mye
tid på å sitte foran dataskjermer og kommunisere via mobiltelefoner.
– Lopper er viktig og gjenbruk er bra for
alle, sier Martha, og titter nysgjerrig videre
i posene som er lagret i andre etasje i den
nye lagerbygningen ved kirken. Om ikke
lenge treffer du både Martha og Inger på
høstens vakreste eventyr: Loppemarkedet i
Ås arbeidskirke 30. og 31. august. Vel møtt!
Tekst og foto: Jon-Geir Dittmann
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Kulturdagene i Ås – 2013
For 8. år på rad arrangerer Lions Club Ås
og Lions Club Ås /Eika Kulturdagene i Ås,
i samarbeid med Ås kommune. Det skjer
6.–13. oktober. Åpnings- og avslutningskonsertene er lagt til Ås kirke.
• Søndag 6.10. Konsert, Ås kirke kl. 18, se
ramme under
• Tirsdag 8.10. Syng og dans med Åss.
Lions trio i Kulturhuset
• Torsdag 10.10. Kulturhusets oppsetning
av Shakespeare, på engelsk
• Fredag 11.10. Nattevandring «i skumle
strøk». Samarbeid med O-gruppa
• Lørdag 12.10. Kunst og håndverksmesse
i Kulturhuset. Gratis barnekino, Lions
tegnekonkurranse, Lions Kafé m.m.
• Søndag 13.10. Kunst- og håndverksmesse
m.m.
• Friluftsdag i Nordskogen med Barnas
Turlag.
• Søndag 13.10. Avslutningskonsert med
Magnolia Jazzband i Ås kirke kl. 19.30.
Den gamle gyldenlærsofaen som stod i
tårnrommet i Ås kirke, er til restaurering.
Før den sendes til Follo Museum, skal den
stilles ut på Kulturhuset i forbindelse med
Kulturdagene. Vi vil forsøke å få fram mest
mulig om historien rundt den.

Sissel Brandtzæg
blir ny loppemarkedsjef
Benedicte Aschjem leder årets loppemarkedskomité. Hun har stått i spissen for
dette viktige arbeidet i de siste årene. Men
etter årets marked gir hun stafettpinnen
videre til Sissel Brandtzæg, som ble utnevnt
av menighetsrådet i møtet 11. juni. Fra da
av blir det hun som skal trylle fram lopper
og mobilisere frivillige medarbeidere til ny
innsats. Lykke til!

kulturkonserten.aas
musikken gror i Ås …

Ås kirke søndag 6. oktober kl. 18.
Medvirkende:
Kristin og Astrid Langsrud (sang)
Jonas Aune (flygel)
Strykekvartetten «Nameless»
Ludvig og Emilie Gudim (fiolin)
Et sammensatt kor
Konferansier: Ketil Gudim
Inntekten fra denne konserten går til nytt
flygel i Ås kirke.
Arr. LIONS / Kulturdagene i Ås – 2013
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Det skjer i Ås menighet
Åpent Hus starter opp igjen

Velkommen til å begynne i

ÅS BARNEKANTORI

Åpent Hus på Menighetshuset starter opp
igjen onsdag 28. august kl. 11 til kl. 13.
Savner du et hyggelig ukentlig fellesskap
med kristen forkynnelse, god mat og prat,
samt kulturelt innslag, er du hjertelig
velkommen. Vi tar gjerne imot nye pensjonister! Yngre som har anledning, er
også velkomne. Trenger du skyss, kan
du kontakte Ingrid W. Krag-Rønne, tlf.:
478 56 929 som vil videreformidle ønske
om henting.

Ung kirkesang – evig sang!
Første øvelse etter sommeren blir mandag
2. september kl. 17–18. Det blir aktuelt å
dele opp koret i to grupper etter hvert.
Barna kan begynne i koret fra 1. klasse.
På øvelsene fokuseres det på grunnleggende sangteknikk og innøving av sanger
i forskjellige stilarter. Øvelsene avsluttes
ofte med morsomme sangleker. Vi får også
med oss to dyktige hjelpedirigenter, nemlig
Christine og Ellen!
En del av det pedagogiske opplegget er
at barna skal få ekstra utfordringer ved å
synge enten alene eller i en liten gruppe.
Opptredener er viktig for å utvikle koret.
Velkommen til å begynne i

ÅS KIRKEKOR
Oppstart blir torsdag 22. august kl. 19.00.
Vi øver til kl. 21.30 i Ås kirke. Velkommen
til et spennende og utfordrende semester
med blant annet Mozarts «Requiem».
Ta gjerne kontakt:
Dirigent Jostein Grolid, tlf. 412 87 055
e-post: jostein.grolid@as.kommune.no
Info: www.as.kirken.no/kor
6

God mat og stor stemning på Åpent Hus’ sommerfest 17. juli. F.v. Knut Aastveit, Kolbjørn
Foss og Runar Hansen. Foto: Terje Sørhaug.

Møtedatoer
• Ås menighetsråd: 20.08., 10.09., 08.10.,
12.11. og 10.12. Arbeidsutvalget skal ha
møte 03.09., 24.09., 29.10. og 26.11.
• Kroer menighetsråd: 04.09., 30.10. og
04.12.
• Fellesrådet: 01.10. kl. 19 i Kroer kirkestue
og 03.12. kl. 20 på Kirkekontoret i Ås.
Arbeidsutvalget skal ha møter 12.09. og
21.11.
Hanne-Marit Pettersen,
saksbehandler ved Ås kirkekontor
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Ås kirkeakademi
Ås kirkeakademi starter høstsemesteret
17. september. Da kommer generalsekretær
i Norske Kirkeakademier, Kristin Gunleiksrud, og holder foredrag med tema
«Kirkemøtet – mellom kirkereform og
kristendom». Vi spør: Drukner kristendommens innhold og vesen i reformer og
fornyingsarbeid? Kristin Gunleiksrud er en
kjent skikkelse i det norske kristenlandskapet. Hun har en fortid som rådgiver i Utdanningsdepartementet, har vært prosjektleder
for trosopplæringen i Asker og Bærum og
rådgiver i IKO, Kirkelig pedagogisk senter.
Hun er medlem i Oslo bispedømmeråd og
nestleder i Kirkerådet. Hun har skrevet flere
bøker og har vært fast spaltist i avisen Vårt
Land. Møtet holdes i Arbeidskirken kl.
19.30.
15. oktober holder dr. art. Frank Høifødt
foredrag om «Edvard Munch: Pietist og
bohem». Han vil se på Munch i et religiøst/metafysisk perspektiv – en spennende
vinkling! Frank Høifødt er kunsthistoriker.
Han tok sin doktorgrad på en avhandling
om Edvard Munch, og har i en årrekke
arbeidet som konservator og formidler ved
Munchmuseet i Oslo. Han arbeider også
med kulturformidling på temareiser. Møtet
holdes i Ås kulturhus kl. 19.30, og er et
samarbeid med Ås bibliotek.
19. november: Statsstipendiat Elisabeth Aasen vil snakke om Hildegard von
Bingen, og Marilena Zlatanou framfører
H. v. Bingen-sanger. Hildegard von Bingen,
som levde på 1100-tallet, var en av middelalderens kvinner som virkelig satte spor
etter seg. Hun var forfatter, forkynner og
komponist, og hadde en omfattende korrespondanse med kirke- og samfunnsledere.
Interessen for Hildegard og hennes verker,

Kristin Gunleiksrud

både de musikalske og de sjelesørgeriske,
har lenge vært økende i den vestlige verden.
Hun er fortsatt høyst aktuell.
Elisabeth Aasen har i en årrekke skrevet innsiktsfulle biografier om historiske
kvinner, særlig pionérer innen kunst, litteratur og vitenskap. Boka «Det skjønnes
hage» (1996) omhandler bl.a. Hildegard
von Bingen. I skrivende stund er det ikke
avklart om dette møtet blir i Arbeidskirken
eller i Ås bibliotek.
Torunn B. Tangvald

Godt besøk i Ås kyrkje i juli
Ås kyrkje var åpen i juli i år som dei siste
10–12 åra. Omlag 60 personar frå Ås har
vore med som kyrkjevertar, tre eller seks
timar. I alt 249 personar har vore innom
kyrkja for ei stille stund eller for å sjå på
den vakre kyrkja. Dette er så vidt eg kan
forstå, ny rekord. I samband med Allehelgen er det planlagt å ha åpen kyrkje laurdag
30. november og søndag 1. desember. Det
blir konsert med elevar frå Kulturskolen
fredag 29. november.
For utvalget for Åpen kirke,
Nils Standal
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Kirkerådmann Gerhard

– Ås var den første kommunen i Follo som
opprettet Kirkelig fellesråd og ansatte kirkeverge i full stilling. Det skjedde i 1988. Jeg
var den heldige som fikk jobben!
Kyrkjeverje Gerhard Winge stiller til
avskjedsintervju med bladet han har vore
formell redaktør for i 24 år. – Kirkevergen er kirkens rådmann, seier Gerhard til
Menighetsbladet. – Jeg har det overordnete
ansvaret for alt kirken foretar seg i kommunen, og for at lover, forskrifter og ikke
minst økonomiske rammer følges. De viktigste oppgavene er å lede kirkekontorene i
Ås og Nordby, og å drifte og vedlikeholde
kirkene og kirkegårdene. Det frivillige
arbeidet i menighetene ledes av menighetsrådene, men ofte i nært samarbeid med
kirkevergen.
8

Gerhard Winge er frå Sande i Vestfold.
Før han kom til Ås, var han først lærar,
så kyrkjeverje i Skånland i Troms i 7 år.
1. september er hans siste arbeidsdag etter
24 år som kirkeverge i Ås.

Så du er lagleiar for ei mangfaldig verksemd?
– Mangfoldig og med mange meget dyktige medarbeidere som brenner for arbeidet
sitt! Prester, kantorer og kateketer er jo
spesialister med mange års utdannelse og
erfaring. Ved kirkekontorene har vi også en
stab av dyktige saksbehandlere som møter
folk som tar kontakt. Å være kirkeverge er
å lede virksomheten, skape et godt arbeidsmiljø og å administrere økonomien. Jeg har
prøvd å blande meg minst mulig inn i de
faglige detaljer. Heldigvis har vi i Ås klart
dette uten store konflikter! Men jobben
medfører stort ansvar. Av og til kjenner jeg
presset.
Du har ansvar for tre gamle kyrkjer
i Ås …
– Da jeg startet i jobben, pågikk oppussinga av Kroer kirke. Den var ferdig i
1989. I 1994 ble Nordby kirke pusset opp
innvendig. Det arbeidet er jeg virkelig godt
fornøyd med. Siden 2004 har vi planlagt
innvendig oppussing av Ås kirke. Den nye
kirkevergen arver ansvaret for å fullføre
jobben. Arbeidet starter over nyttår. Ås
kirke trenger også utvendig oppussing. Innimellom de store jobbene har kommunen
gitt oss midler til hvitmaling, nytt kirketårn
i Nordby, og rullestoladkomst både i Ås og
Nordby.
Bør det byggjast ei ny kyrkje på
Sjøskogen?
– Siden 1999 har det vært diskutert å
bygge en flerbrukskirke der. Men planene
har ikke kommet særlig langt, siden det ennå
ikke er funnet ei høvelig tomt. Det har også
kommet ønsker om fast møtetid for prest på
Vinterbrosenteret. Vi mangler kanskje litt
lokalt engasjement rundt disse planene.
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Men kyrkjegardane og gravferdsseremoniar engasjerer folk?
– Både jeg og medarbeiderne som driver
de tre kirkegårdene, ønsker at de skal framstå som velskjøttede og verdige anlegg. Og
så langt har kommunen gitt oss økonomiske
rammer for å få dette til. Det vi ser nå, er at
folk ønsker alternative gravsteder og seremonier, og at det er behov for gravlunder for
folk med andre religioner. Nå har vi både
muslimsk gravlund og anonym minnelund i
Ås. Navnet minnelund er under planlegging
på alle kirkegårdene. Den første kommer i
Ås. Og vi har opprettet et Gravplassutvalg.
Debatten om disse endringene, med Terje
Alfnes som en viktig bidragsyter, har vært
nødvendig og positiv.
Før Gerhard Winge overtok, hadde kvart
sokn si eiga kyrkjeverje: Tor Halvorsen
i Nordby, Thorleif Martinsen i Kroer og
Martin Holmsen i Ås. Dei var valde ombod
med ansvar for drift av kyrkjer og gravstader. – En av de viktige sakene jeg har
fått gjennom, var å få satt opp en moderne
driftsbygning i Ås. Det skjedde i 1998. Før
hadde arbeiderne på kirkegårdene elendige
arbeidsforhold. Daværende rådmann Arild
Bruun så at dette var en viktig sak, og hjalp
til med å få den vedtatt: først ny driftsbygning, så utvidelse av kirkegården i Ås. Vi
arbeidet hardt for å få til nettopp den rekkefølgen! Nå står utvidelse av kirkegården
i Nordby for tur. Det haster. Arbeidet bør
være ferdig senest 2016.
Arve Skutlaberg

Kirkerommet i Vestfossen kirke, t.v. altertavle
i alabaster fra 1375. Alteret er kvernsteiner fra
Vestfossen Cellulose

Sommertur med Åpent Hus
Sommerturen med Åpent Hus gikk av
stabelen 12. juni. Bussen med 37 deltagere
kjørte i godt vær mot Drammen. På Brakerøya kom Ola Kaarstad og en lokal guide
om bord. Dagens hovedmål var Vestfossen
kirke. Det er et menighetssenter i en rektangulær plan, men med et sirkulært hovedrom. Gråfarget murstein går igjen både
ute og inne. Sogneprest Audhild Kaarstad
orienterte om kirken som ble bygget i 2010.
På ene siden i hovedrommet er et alter fra
1375 med altertavle i alabaster. På andre
siden finnes vakre ikoner laget av ikonmaler Kjellaug Nordsjø. Hun har tilbudt
å lage et ikonisk kors i 3 meter høyde for
alteret i kirken, som en gave. Øvre Eiker
kommune har tilgodesett kirken med nytt
flygel, et nydelig Bøsendorfer-instrument.
Organisten Wiggo Nilsson viste oss flygelets egenskaper ved å spille Våren av Grieg
og utvalgte salmer.
Runar Hansen var hovedansvarlig for
plan og gjennomføring av turen!
Tekst og foto: Terje Sørhaug

Sogneprest Audhild Kaarstad var vertskap
sammen med sin far Ola Kaarstad
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Det skjer i Kroer menighet

Velkommen til et nytt sangsemester i Kroer!

I høst blir det Babysang
i Kroer på fredagene fra
18/10 til 15/11 kl. 11.00.
Det et for barn fra 0 til 1 år
sammen med mor eller far.
Vi synger en god halvtime
og har deretter en
felles lunsj.
Kontakt:
anette.cecilie@gmail.com
eller
a-chrigr@online.no
VEL MØTT I KROER!

10

• Barnekoret har oppstart
mandag 26. august kl.
17.00–18.00 i Kirkestua i
Kroer.
• Tilbudet er for barn fra
1. klasse.
• Vi synger mange forskjellige
typer sanger, sangleker og
lærer litt sangteknikk.
• Vi setter opp syngespill!
Bildet over er fra vårens
oppsetning, som var
et syngespill av Ivar
Skippervold.
• Er dette noe for barnet ditt?
Ta kontakt eller møt opp på
første øvelse.
• Kontakt: a-chrigr@online.no

• Kroer AdHoc-kor er et
tilbud for voksne sangere.
• Det er et prosjektkor som
øver noen mandager i
forkant av en konsert eller
gudstjeneste.
• Vårt varierte repertoar består
av negro spirituals, viser,
salmer og klassiske sanger.
• I høst skal koret delta på
en kirkekonsert 6/10 under
Kulturdagene i Ås, fremføre
salmer fra den nye salmeboken som kommer ut i høst,
og delta på lysmessen
2. søndag i advent.
• Lyst til å være med?
Påmelding:
skmartinsen@gmail.com
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Ny adkomst og rullestolrampe ved Kroer kirke
Når Ås kirke stenges for oppussing, blir
det et økt antall gudstjenester, brylluper og
begravelser i Kroer kirke. Behovet for rullestolrampe blir mer akutt. Bildet viser den
midlertidige rampen som nylig er montert.
Vi håper den skal gjøre nytten inntil den
prosjekterte permamente rampen kan realiseres.
Mange har sikkert lagt merke til en ny
adkomst fra parkeringsplassen til kirkegården, litt mer mot øst. Noen har også sikkert
ment at den kunne vært noe jevnere og

penere. Det er den blitt nå. Kulten er belagt
med samme type belegg som parkeringsplassen. Hovedhensikten med denne veien
er å gjøre det lettere for rullestolbrukere å
ta seg fram fra parkeringsplassen og bort
til rullestolrampen når den får innkjøring
fra øst på sørsiden av kirken. Veien brukes
også av kirkegårdens maskiner for tilgang
til østre del av gravplassen, så slipper man
å kjøre på hellegangen som lett kan ødelegges.
Svend-Kristian Martinsen
Pilene angir i hvilken
retning bildene er tatt

Starter opp torsdag 29. august 2013.
Vi møtes annenhver torsdag frem mot juletider.
Er tilsluttet Norges KFUK og KFUM
Drives i regi av Kroer PHQighet
Beregnet for barn fra 3. til 7. klasse.
Vi møtes på Kroer Samfunnshus (Vellet)
Mellom kl. 18 og 20.
Brus kan kjøpes for kr 15. Overskuddet av brussalget går til
hjelpearbeid blant barn i Kiberaslummen i Kenya.
Medlemskontingenten er
kr 75/halvår eller kr 130skoleår
Ikke-medlemmer betaler kr 20/møte.

LEDERE:
Liv og Edvin Folkvord,
Bjørg Malme, Asbjørn Rønning,
Berit og Svend-Kristian
Martinsen
Kontakttelefon:
905 31 140 Berit Martinsen
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Det skjer i Nordby menighet
Babysang i september

Ministrantkurs 28.8. og 5.9.

Velkommen til en helt
spesiell opplevelse for deg
og barnet ditt. Vi synger
gamle og nye barnesanger,
danser og hører rim og
regler. Kurs: 5 torsdager
etter
hverandre
med
unntak av 3. oktober. Pris:
Kr 250, inkludert lunsj.
Alder: 0–1 år.
Babysangen
starter
torsdag den 5. september kl. 12.00–13.30 i
Nordby menighetssenter.
Viktig: Påmelding innen tirsdag den
3. september.

Ønsker du å hjelpe til i kirken? Er du mellom
6 og 12 år? Liker du å gå i prosesjon med
hvit kappe og tenne lys i lysgloben? Eller
kanskje du heller vil være med på rollespill,
være dåpsvert eller lese bønner? Da kan du
bli ministrant. Det er bare å melde seg på
ministrant-kurset vårt. (Vi har sjokoladerebus også.)
Datoer: onsdag den
28. august kl. 18–19 og
torsdag den 5. september
kl. 16.30–17.30 i Nordby
kirke. Etter å ha forberedt
oss disse to kurskveldene,
skal vi bruke det vi har
lært, på familiegudstjenesten søndagen etter,
8. september.
Vi møter opp kl. 10 for å forberede
oss. Viktig: Påmelding innen mandag
26. august.

Familiesang
Savner du Babysang? Eller fikk du aldri
vært med på det? Nå er muligheten her til
å gjøre noe tilsvarende sammen med hele
familien. Bli med på Familiesang!
Familiesangen begynner torsdag den
12. september kl. 17 og varer til kl. 18.15, i
Nordby menighetssenter. Vi synger nye og
gamle barnesanger og lærer rim og regler.
Dessuten danser vi og leker sammen. Forming med leire blir det også. Opplegget
passer først og fremst for barn fra 0 til 6 år
sammen med foreldre. Det er middag kl. 17
hver gang, mest sannsynlig pizza. Kr 60 for
voksne og kr 30 for barn. Viktig: Påmelding
innen dagen før.

Nordby Gospel
Du får spille inn CD sammen med sangglade barn fra 4 til 12 år.
Du får profesjonell sangundervisning.
Du får genser med Gospel-logo på.
Du får være med i Hobby-klubben vår.
Sangpedagog og pianist Hilde Nora Veidahl Wang (organist i Nordby kirke) er en
av lederne.
Oppstart onsdag 4. september. Koret
øver hver onsdag kl. 18–19.
Viktig: Påmelding innen mandag den
2. september.
Leder for alle aktivitetene er Hanne
Tegnér, menighetspedagog i Nordby.
Påmelding: tlf. 915 89 895, e-post:
hanne.tegner@as.kommune.no
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Timea Bakay Holby
ny trosopplærer

Konfirmanteleir

Morten Ødegaard sluttet som trosopplærer
i Nordby menighet 7. august. – Jeg har hatt
to flotte år her, sier Morten til Menighetsbladet. – Nå skal jeg jobbe i Moss menighet,
som er min lokale menighet der jeg bor. To
år i en menighet er ikke så lenge, men likevel føltes dette som en riktig avgjørelse.
Jeg kommer nok til å savne Nordby. Gode
kollegaer og engasjerte medarbeidere er
et nøkkelord som jeg sitter igjen med. Jeg
ønsker å takke dere alle. Jeg har hatt en flott
tid, og ønsker dere lykke til både med trosopplæringen og arbeidet ellers!
Fellesrådet har ansatt Timea Bakay
Holby i stillingen. Hun begynner i jobben 2.
september, og innsettes under høymessen
i Nordby kirke 6. oktober. Vi presenterer
henne i neste nummer av Menighetsbladet.

Sogneprest Sigurd A. Bakke
har permisjon
Sogneprest Sigurd A. Bakke i Nordby har
i høst permisjon for å arbeide med en oppgave om Gudsbildes betydning i åndelig
veiledning. Dette er en del av en mastergrad i praktisk teologi. Han er tilbake på
kontoret i midten av november.
Arve Skutlaberg

I starten av august reiste 34 av Nordbys
flotte konfirmanter til Tjellholmen leirsted
for å avslutte en begivenhetsrik konfirmasjonsforberedelse. Med seg hadde de ledere
som så fram til å tilbringe dager sammen de
unge. En del av leieren gikk selvsagt med
til undervisning, men vi hadde også tid til
mange andre aktiviteter, bading og moro.
Kanopadling var noe de fleste konfirmantene fikk prøvd seg på. Det manglet ikke
motstandere når de selvutnevnte mesterne,
leder Morten og leder Tom, utfordret hvem
som helst, når som helst og hvor som helst!
Premien for å slå oss var selvsagt godteri.
Det var nok heller ikke helt tilfeldig at
mange av konfirmantene havnet i vannet
under kappløpet, for vi ledere skydde ikke
ufine midler i jakten på ære og berømmelse.
Andre aktiviteter var bibelsmugling
på nattestid, kubb, fotball og volleyballkonkurranser, dramatiseringskonkurranse,
Kristus-krans-løype, musikkonkurranse
og bading.
Vi ledere hadde en kjempeflott tur med
pliktoppfyllende og hyggelige konfirmanter. Jeg må faktisk skryte ekstra mye av
dere: Vi opplevde ikke ett eneste problem
som vi måtte gripe tak i! Konfirmantene tok
vare på hverandre, hadde en hyggelig tone
til hverandre og til lederne, møtte opp til
det de skulle være med på, fulgte de regler
som vi hadde satt opp, og var engasjerte og
positive gjennom hele leiren. All respekt og
takknemlighet til en flott konfirmantgjeng.
Jeg gleder meg til å se dere igjen på konfirmasjonsdagene 31. august og 1. september.
Tusen takk!
Morten Ødegaard,
avtroppende trosopplærer i Nordby
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Konfirmanter i Nordby 2013
Her er navn på årets 39 konfirmanter i
Nordby menighet. Det er 4 konfirmasjonsgudstjenester i helga 31. august–1. september. Ungdomsprest Knut Helge Kråkenes
Moe og menighetspedagog Morten
Ødegaard er ansvarlige for konfirmantundervisninga i Nordby.

Bilder fra konfirmantleiren på Tjellholmen
leirsted. Foto: Joachim Nilsen.

Nordby kirke, 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

Nordby kirke, 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

Nordby kirke, 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

Nordby kirke, 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
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Konfirmasjon i Ås og Kroer 2013
Årets konfirmasjoner i Ås og Kroer går
over to helger: 7. og 8. september og 15. september. Det er 70 konfirmanter, 63 i Ås og
7 i Kroer, fordelt på 5 gudstjenester. Hvem
som konfirmeres når og hvor finner du nedenfor. Listene er sorterte på etternavn:
Ås kirke, lørdag 7. september kl. 11
Bendik Hansen Bjørgesæter
Aina Bjørnereim
Sunniva French Bolstad
Mathias Haslie Camfield
Julian Cortes
Emilie Hagen Eidstuen
Sigurd Fløistad
Kasper Rødbotten Foss
Kristine Andersen-Ranberg Huso
Marte Christine Jacobsen
Jenny Eldor Jarnes
Truls Krogh
Daniel Laupstad
Rune Skuterud
Sebastian Fjeller Schultz
Marie Treekrem
Ås kirke, lørdag 7. september kl. 13
Julien Patrick Al-Haug
Jane Erikstad Andresen
Magnus Finstad Askautrud
Marina Christine Bakkan
Håkon Fossum
Helle Ross Gobakken
Emilie Renate Granlien
Hanne Berit Granlien
Kjell Skaug Haraldsen
Oda Marie Hegstad
Sander Mørch Kristiansen
Eva Linnea Kvaal
Svend Harald Kvarme
Mathias Basma Moen
Rebekka Svartebekk Myhrer
Simon Ka-Sing Knoph Sandvand

Ås kirke, søndag 8. september kl. 11
Andrea Berg
Iver Schjøth Bunkholt
Astrid Grimstad
Aleksander Utne Hagen
Jesper Løken
Aleksander Petterson
Emilie Siggerud
Eline Yri Stokke
Synne Haver Solli
Marthe-Emilie Strand
Øystein Aune Sverre
Nils Johan Rogstad Sørheim
Elise Tomter
Thomas Herskedal Torgersen
Hallvard Futterer Wannebo
Sigurd Lind Aanby
Ås kirke, søndag 15. september kl. 13
Kristine Agnor
Sindre Engøy
Emma Marie Fiske
William Erikstad Herskedal
Jens Kristiansen Mo
Maren Svenneby Myhrer
Bernt Moritz Schmid Olsen
Trym Rødbotten
Maiken Stubberud
Eirill Marie Mannsåker Sundheim
Thea Lyse Sævik
Milla Dolmen Veland
Marion Sæstad Walstad
Kroer kirke, søndag 15. september kl. 11
Marius Bratz Arntzen
Johanne Haraldsen Elg
Jannike Andrea Hultengren
Suzanne Kralani
Cornelia Lange Lereim
Elin Nordskaug
Hedda Skatter
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REISESIDEN –
turer i menighetene

Julemarked i Rostock,
9.–13. desember
For 2 år siden hadde vi en hyggelig tur
til julemarkedet i Lübeck. Mange har gitt
uttrykk for et ønske om en ny julemarkedstur. Denne gangen går turen til hansabyen
Rostock, den største byen i Nord-Tyskland.
Rostock har blant annet et av verdens eldste
universiteter, grunnlagt år 1419. Mange
innenfor reiselivet mener at Rostock har
det flotteste julemarkedet i Nord-Tyskland.
I tillegg er det kort reiseavstand dit.
Vi reiser fra Ås den 9. desember
kl. 14.30, kjører til Oslo. Derfra tar vi DFDSferja til København: Ferjeavgang kl. 16.45
og ankomst København kl. 09.45. Etter en
god frokost på ferja kjører vi over Sjælland,
og tar ferja Gedser-Warnemünde/Rostock.
I Rostock skal vi bo 2 netter på Pentahotel
Rostok (4 stjerner), som ligger helt sentralt
inn til gågaten. I tillegg til å besøke det
berømte julemarkedet, skal vi også gjøre
oss kjent i byen. Vi får omvisning med en
svensktalende guide. Halvpensjon (middag
og frokost) både på hotellet og ferja. Vi er
tilbake i Oslo fredag 13. desember kl. 09.45.
Til Ås kommer vi ca. 10.30.
Prisen vil avhenge av hvor mange vi blir,
men ca. kr 4500. En forutsetning for turen
vil selvsagt være at nok deltakere melder
seg. Derfor vil det være fint om de som
ønsker å delta, melder sin interesse ganske
raskt. Dermed vil en i god tid finne ut om
turen blir realisert. Vel møtt til en hyggelig
tur i den mørke årstiden.
16

Knut Lein og Kristen Bjoraa i et rolig øyeblikk
på Ås stasjon etter meget vel gjennomført tur
til De baltiske stater, 28.06.2013, gjennom
Norge, Sverige, Polen, Litauen, Latvia, Estland, Sverige og hjem. Foto: Terje Sørhaug.

Ekstratur til Baltikum
5.–11. oktober
Der er fremdeles ledige plasser på turen som
Bekkelaget menighet skal ha til De baltiske
stater. Det blir en kombinasjon med fly og
buss. Ta kontakt dersom du er interessert.
Det ville være hyggelig om enda flere fra
Ås ble med.
Påmelding til kristen@bjoraa.net
eller tlf. 99226881
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«Loppehuset» i Ås blir til
Driften av Ås arbeidskirke er totalt avhengig av inntekten fra det årlige loppemarkedet. Dere som gir lopper, vil gjerne bli kvitt
dem der og da, uten å vente på det årlige
markedet. Det betyr at de fleste lopper må
ha et «venteværelse». I låven på Aschjem
gård, hos Benedicte Aschjem og Gunder
Skiaker, har det stått hundevis av lopper
opp igjennom tidene.
Loppemarkedkomitéen har i lang tid
tenkt at noe burde gjøres for å redusere
behovet for sjauing, transport og lagring.
Erling Ulvik gir sogneprest Georg Børresen æren for at man nå har en løsning på
problemet. Georg kan mer enn å preke. Han
hadde idéen, og skaffet materialer uten å
måtte loppe seg helt, og han har vært operativ byggeleder. Niels Thyge Nielsen, som
har løftet og kjørt flere maxi-lopper enn de
fleste, og Erling Ulvik stilte opp med dugnadshjelp i særklasse. I slutten av april ble
sålen støpt, og 24. mai sto huset ferdig, på
sogneprestens bursdag. Takket være bruk
av av et tilpasset garasjebyggesett, og en
betydelig utvidet dugnadsgjeng, ble alt fra
sålen og opp montert i løpet av to dager.
Rene loppesirkuset, spør du meg. Hjertelig
takk til loppegjengen (se bilder). Loppelivet
blir aldri som før – heldigvis.
Velkommen siste helgen i august (se s. 1
Svend Kristian Martinsen,
og 3–5).

Georg Børresen boret, mens Erling Ulvik tok
jobben som «kommunearbeider».

Det er ikke mange hus som står ferdig malt
samme dag de blir reist, her av Gunhild Moen.

foto: E. Fløistad.
Georg Børresen og Niels Thyge Nielsen satte
opp stillas før byggesettet kom på fredagen.

Ved lunsjtider ble dagens «bursdagsbarn»
betalt og besunget, kl. 16.47 var taket tett.
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Nattverd – måltid og fellesskap!
Kronikk:
Hege E. Fagermoen,
prost i Søndre Follo

Nattverdens innhold og ingredienser har
engasjert og berørt mennesker siden det
aller første måltidet ble feiret og innstiftet
av Jesus selv. Der fikk det jødiske påskemåltidet som ble feiret som et minnemåltid etter
Israelsfolkets utgang fra Egypt, utvidet
innhold. Måltidet skulle være en «ihukommelse» av Jesu død og oppstandelse for oss,
og om Jesu nærvær hos den enkelte og i sitt
folk. Nattverden ble det måltidet som danner den ene av gudstjenestens to tyngdepunkter: Ordet og Bordet. I den unge kirken
tok det ikke lang tid før diskusjonene oppstod om hvordan, på hvilken måte, og med
hva man skulle feire dette måltidet. Paulus
skriver om dette i 1. Korinterbrev kapittel
11. Menigheten i Korint var på vei mot full
splid på grunn av nattverdspraksisen. Dette
var altså bare drøyt 20 år etter Jesu død og
oppstandelse!
Diskusjoner og samtaler om nattverdfeiringens form og innhold har altså fulgt
kirken opp gjennom historien. Hos oss er
spørsmålet aktualisert gjennom den gudstjenestereformen vår kirke er midt inne i.
Der ser vi både bakover til de oldkirkelige
røttene, og utover til utvikling og praksis
i våre søsterkirker. Selv har jeg fått følge
dette tett gjennom å sitte i Kirkerådets
nemnd for gudstjenesteliv. Der opplever
vi at det krever et stadig arbeid med både
teologi og praksis for at nattverden skal
kunne feires både som et Herrens måltid og
som et fellesskapsmåltid i menigheten. Vi
har senest sett det aktualisert her i Menighetsbladets spalter når det gjelder matintoleranse. Det berører mange i vår kirke.
Derfor er det viktig å ha et fokus på dette,
etter hvert som kunnskapen øker om ulike
former for intoleranse.
18

Tre punkter om nattverdens historikk:
På slutten av 100-tallet gikk nattverden fra
å være et ordentlig måltid til å bli et stilisert
«ihukommelses-måltid», altså forløperen
til nattverden slik vi feirer den i dag.
Begrunnelsen var hovedsakelig praktisk,
men med teologiske følger. Det var slik at
enhver skulle ha med seg brød og vin til
nattverden. Utgangspunktet var imidlertid
ulikt for medlemmene i den første kirken.
Som det eneste fellesskapet i samfunnet var
både rike og fattige samlet på lik linje under
gudstjenesten! Mange kulturelle tabuer og
tradisjoner måtte brytes. Paulus skriver i 1.
Korinterbrev om hvordan de velstående har
vansker med å dele med sine mindre velstående trossøsken. Derfor gikk en bort fra å
feire nattverden som ordentlige måltider.
Etter hvert utviklet det seg en praksis der
det bare var presten som mottok begge
elementene, mens menigheten bare mottok
brødet. Slik gjør man det fremdeles i deler
av den katolske kirke og i den anglikanske
kirke. Begrunnelsen er hovedsakelig teologisk, og med praktiske følger. Den katolske kirkes lære er at vinen forvandles til
Jesu blod i nattverden. Når det skal deles
ut til mange, vil det være en fare for å søle
med de hellige elementene. Den lutherske
kirke har et annet syn på hva som skjer med
brødet og vinen i nattverden.
På 1000-tallet var synet på nattverden en av
hovedårsakene til at kirken ble delt i to: den
vestlige katolske og den østlige ortodokse.
Begge beskyldte hverandre for å feire
nattverden feil. Grunnen var at den vestlige og katolske kirke fortsatte den jødiske
tradisjonen med å bruke usyret brød, for
å vektlegge nattverden som minnemåltid.
I den østlige tradisjonen bruker man syret
brød (bakt med surdeig eller gjær). Begrunnelsen er teologisk: Nattverden er det mål-
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tidet som peker framover mot den endelige
foreningen med Gud. Det ferdig hevede
brødet peker fram mot denne fullendelsen,
slik den lille surdeigen hever hele deigen.
Jesu lignelse om surdeigen illustrerer dette.
Brødet som brukes i nattverden, er gjerne
likt det brødet som brukes i vanlige måltider.
De ulike kirkesamfunn og trosretninger
har altså utviklet forskjellige lærer om hva
som egentlig skjer i nattverden, og med
brødet og vinen. Kort oppsummert har vi
tre hovedretninger:
• Den katolske kirke mener at det skjer en
reell forvandling av brødet og vinen til
Jesu kropp og blod.
• Den lutherske kirke mener at det skjer
en forvandling, men at Jesu Kristi
kropp og blod på mystisk vis blander
seg med vinen og brødet.
• Den rent symbolske forståelsen vi
finner hos de reformerte kirker, som
pinsevenner og metodister.
Dette får konsekvenser for hvordan nattverden blir feiret i ulike kirkesamfunn.
Brødet i nattverden
Tradisjonelt skal det brukes hvetemel og
vann. Det er flere bibelske begrunnelser for
dette, blant annet det at Jesus selv brukte bildet av hvetekornet om seg selv. I vår norske
kirke har det blitt produsert nattverdsbrød
på Diakonissehusets bakeri på Lovisenberg
siden 1888. Både når det gjelder brødet og
vinen som brukes, ønsker vår kirke å ha en
høy oppmerksomhet på hva som skal til
for at dette kan være et tilgjengelig måltid
for flest mulig. Kunnskap om glutenallergi
gjorde at Kirkemøtet i 2011 vedtok at brødet i vår gudstjeneste skal være glutenfritt.
Dette er nå innført som normalordning.
Brødet bakes da vanligvis med maismel
eller potetmel. Det har imidlertid ikke vist
seg uproblematisk, og Nemnd for gudstjenesteliv har lært noe nytt. Det viser seg at
det er en viss prosent av befolkningen som

har alvorlig intoleranse mot mais. Andre
reagerer på potetmel. Problemet at noen blir
utelukket fra nattverden, er altså ikke helt
løst. Nemnd for gudstjenesteliv arbeider
nå med praktiske og teologiske problemstillinger og utfordringer knyttet til brødets
innhold, matintoleranse og deltakelse.
Vinen i nattverden
I de tre store kirkesamfunnene: den anglikanske, katolske og ortodokse kirke,
brukes bare alkoholholdig vin av druer. Det
er ett unntak, og det er at katolske prester
som er alkoholikere, kan få dispensasjon
til å bruke druesaft. Alkoholisme er også
en av grunnene til at vi i Den norske kirke
kan bruke avalkoholisert vin, i solidaritet
med alle som av forskjellige grunner ikke
kan drikke alkohol. Forskning og erfaring fra tørrlagte alkoholikere er allikevel
ikke entydig på dette punktet. Noen mener
avalkoholisert vin kan skape problemer for
alkoholikere. Andre hevder at så lite vin
som man mottar i nattverden, selv med
alkohol, ikke gir såkalt «tenning». Så langt
ønsker vi å la solidaritetsprinsippet gå foran
når en sidestiller begge. Det er i vår kirke
det enkelte menighetsråd som bestemmer
hva slags vin som skal benyttes, men det er
ikke uten teologiske utfordringer. For noen
anses vin uten alkohol i nattverden som en
teologisk umulighet. Om det er rød eller
hvit vin, spiller derimot ingen rolle. Den
hvite vinen ble vanlig fra 1700-tallet av, da
en begynte med hvite linduker til å tørke av
kalken med. De viste seg lettere å få rene
med den hvite vinen …
Måten nattverden feires på
En del savner at vi ikke lenger så ofte kneler
rundt alterringen ved nattverden, men mottar nattverden gående og stående. Andre
er lykkelige over å slippe å måtte gå opp
trapper og knele når ben og hofter ikke er
helt samarbeidsvillige, eller å måtte motta
nattverden som en særordning i benken.
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Vi ser at mange flere av kirkens medlemmer kjenner seg inkludert i nattverden med
den stående/gående praksis. Dette er ofte
omtalt som «nattverd med intinksjon».
«Intinksjon» betyr «dypping», og kan også
brukes ved knelende nattverd. Med den
gående/stående varianten knytter vi oss til
den oldkirkelige tradisjonen, og den måten
å feire på som er den dominerende i den
verdensvide kirke. Allerede den store kirkefader Tertullian sa på 300-tallet: «Man skal
ikke knele om søndagen, for søndagen er en
gledens dag.» I mange av våre norske kirkehus er skikken med å knele så ny som fra
1800-tallet. Vi kan allikevel praktisere de
to variantene for å understreke ulike sider
ved nattverden.
Gudstjenestereform
og nattverd – og litt om avletter
Som vi nå har sett, utvikles nattverdens
teologi, form og ordning ut fra historie,
kultur, kunnskap og behov. Gudstjenesten
har utviklet seg gjennom hele vår historie,
noen ganger i form av større reformer, slik
vi opplever nå. Som norsk luthersk kirke er
vi opptatt av at alle døpte skal bli kjent med,
og finne sin plass ved, det himmelske festbordet hos Jesus Kristus. Som kirke søker vi
etter gode løsninger i teologien, historien,
i praksis hos de store kirkesamfunn, og i
tilknytning til i vår egen kultur for at alle
skal føle seg inkludert i nattverdsfellesskapet. Slik kirken for så vidt alltid har gjort.
En toneangivende teolog i den lutherske
kirke kaller liturgien for det Gud bruker for
å «strikke sammen himmel og jord»! Det vil
si: å gjøre kirken til «den hellige allmenne
kirke» som vi sier det i vår trosbekjennelse.
Et viktig spørsmål i gudstjenestereformen
har vært: Hvordan kan vi kjenne igjen det
som skjer i kirken i våre egne liv? Og hvordan kan det vi erfarer og opplever i våre liv,
finne klangbunn i kirkens hellige rom og
handlinger? Altså: Hvordan kan troen vår
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bety noe for det livet vi lever i verden, og
påvirke hvordan vi lever?
Det var ut fra dette spørsmålet prøveordningen med avletter som nattverdsbrød fant
sin svært overraskende vei til Ås. Avletter
(samme ord som «oblater») er tradisjonsbakst i Nord-Gudbrandsdalen. Der åpnet
bruken av avletter som hellig brød veien
til nattverden for svært, svært mange.
Nattverdsmåltidet som av mange ble opplevd som fremmed og fjernt, ble nært og
tilgjengelig da baksten som var forbundet
med stolthet over egen kultur, og felleskap
i sorg og glede, ble knyttet til det hellige
og den hellige. Kanskje ikke helt ulikt det
Jesus gjorde da han brukte sitt folks tradisjon, kultur og fortelling i den aller første
nattverden? Dette har selvfølgelig også
gjort noe med fortellingen om avletten
når den settes fram på kakebord, i bryllup
og barnedåp, minnesamvær og ettermiddagskaffe. Som alminnelig og hellig brød
knyttes jord og himmel ikke bare sammen
i gudstjenesten, men også i hverdagen og
festen. Slik Jesus har modellert og lært oss
i evangeliene.
Så fant fortellingen om dette sin vei til
Ås, og satte noen hjerter i brann slik at
avlettene ble en prøveordning her. Det
vakre bakverket med sin gode duft og smak
minner om fortellingen om nattverdsfeiringen i Jerusalem på 400-tallet. Der ble
det nybakte nattverdsbrødet båret rundt av
diakonene før nattverdsfeiringen skulle ta
til, for å minne menigheten om duften fra
himmelens hellige måltid. Slik kan vi også
lese nattverdens historie som en lang fortelling om tradisjoner og erfaringer, kultur
og fortellinger som har vandret gjennom
steder og land og funnet sin vei både til
menneskers hjerter, mager, tanker og tro.
Nå har erfaringer gjort hos oss vist at
det som fungerer inviterende ett sted, hvor
det har sin klangbunn i en historie og tradisjon og menneskers selvfølgelige kjenn-
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skap, ikke med nødvendighet fungerer slik
et annet sted. Noe av det viktigste med
gudstjenestutvikling og -reform er å stadig
arbeide med en gudstjeneste som klinger
sammen med det stedet den skjer på, og
menneskene som bor der. Derfor er ethvert
menneskes historie og erfaring av grunnleggende betydning. Disse erfaringene er
også viktige for oss som arbeider faglig
med gudstjenesten på et nasjonalt plan. Jeg
vil derfor takke for det engasjementet som
er vist gjennom Menighetsbladets spalter.
Drivkraften og håpet for alle oss som
engasjerer oss ut fra ulikt ståsted, er jo at
gudstjenesten og nattverden skal oppleves
som åpen, tilgjengelig og utrustende for
hele Guds folk. For Guds folk – det er kirken.

Kveldsmesser i Ås kirke
De tradisjonsrike kveldsmessene i Ås kirke
fortsetter i høst, 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, Joh. 15, 13–15.
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, 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 menigheten står bak tilbudet.

Møter over en Kaffekopp

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

Også i år vil vi invitere til Kaffekoppmøter. 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
betyr mye for studentene fra utlandet. Har
du lyst til å invitere en internasjonal student på en kaffekopp? Send en e-post til
kaffekopp@umb.no.
Øystein Spilling,
universitetsprest ved UMB
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Menighetsbladets grønne spalte
Klimavalg 2013
Klimaspørsmålet preger ikke nyhetsbildet like mye i dag som i 2007–08 da FN’s
klimapanel la fram sin rapport om den
pågående globale oppvarmingen. Temperaturstigningen i dette århundre vil bli mellom
2 og 6 grader, avhengig av klimapolitikken,
hevdet panelet. Det kommer imidlertid stadig oppslag i nyhetsmediene der naturens
«egen stemme» taler sitt tydelige språk:
ekstremnedbør og tilhørende flom på alle
kontinenter (også i Norge), hetebølge i
Russland, Sør-Europa og USA, ekstremtørke og hetebølge i Australia og langvarig
tørke i Afrika.
Rundt 90 prosent av CO2-utslippene vi
mennesker skaper, skyldes bruk av fossile brensel (kull, olje og naturgass). De
rike landene har bidratt med 70 prosent av
utslippene. Likevel er det de fattige landene
som bærer hovedbyrden av konsekvensene
av klimagassutslippene. For eksempel ble
ca. 15 millioner mennesker drevet på flukt i
disse områdene i 2011, de fleste på grunn av
ekstremvær som flom og stormer.
Kirken har gjennom flere år engasjert
seg i miljø- og klimaspørsmål – lokalt
og nasjonalt. Gjennom ordningen med
«grønne menigheter» forplikter vi her i Ås
oss til å følge opp aktuelle tiltak i vår lokale
kirke. Nasjonalt har Kirkemøtet (KM)
laget rapporter og uttalelser som omhandler klimautfordringen. KM 2008 vedtok
klimasatsingen som et stort økumenisk
samarbeidsprosjekt med Norges Kristne
Råd og Kirkens nødhjelp under overskrift
«Skaperverk og bærekraft. Et felles kirkelig
tiår med endring av kirke og samfunn».
KM 2012 gjorde vedtak der alle kirkelige aktører oppfordres til å engasjere seg i
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kampanjen «Klimavalg 2013». Den omfatter nå over 80 organisasjoner: Den norske
kirke og mange kristelige organisasjoner,
miljøorganisasjoner, fagforeninger, kvinneorganisasjoner, utviklingsorganisasjoner,
barne- og ungdomsorganisasjoner, vitenskapelige foreninger og andre. Kravene som
alliansen reiser overfor de politiske partiene
i forbindelse med høstens Stortingsvalg, er:
• Kutt i norske utslipp i henhold til FNs
anbefalinger
• At begrepet klimarettferdighet gis
konkret innhold
• Økt satsing på ny næringsutvikling
gjennom grønne arbeidsplasser
• Redusert tempo i oljeutvinningen
• Tilrettelegging for at norske innbyggere
kan gjøre klimavennlige valg
• En klimapolitikk som tar solidaritet
mellom generasjonene på alvor.
På denne bakgrunn: Skal alle kirkemedlemmene i Ås stemme «riktig» ved
høstens Stortingsvalg, gjelder det at vi
bruker hodet, hjertet og stemmeseddelen etter beste evne – til beste for de som
rammes hardest av klimakrisen, og for
generasjonene etter oss.
Grønn Ansvarsgruppe, v/ Torger Gillebo

http://www.norkr.no/index.cfm?id=401066
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Frykt eller kjærlighet i klimakampen?
Vi er mange som ønsker at klimaspørsmål
skal få en større plass i norsk politikk. Hva
skal vi med mer rikdom dersom forbruket
og livsstilen den fører med seg, undergraver
jordklodens livsgrunnlag?
Det er mange grunner til å ta
klimautfordringene på alvor. Klimasaken
er av en slik art at både dypt troende og
glødende ateister kan gå sammen om
konkrete tiltak for å endre forbruk og
redusere forurensningen av jord, vann og
luft.
Frykten for en fremtid der havet stiger,
temperaturen øker og matproduksjonen
svekkes av ekstremvær og klimaendringer,
er en hovedgrunn til å være føre var.
Allerede våre barnebarn eller oldebarn kan
få merke dramatiske følger av vår livsstil.
Våre etterkommeres dom kan bli smertefull
å bære.
Jeg skulle ønske at kjærlighet ble en
sterkere drivkraft enn frykt. Kjærlighet til
våre etterkommere. Og kjærlighet til våre
brødre og søstre i den store verdensfamilien

som før oss og sterkere enn oss vil merke
følgene av klimaendringene. De fattige som
rammes av tørke, sykloner og avlingssvikt.
Men også kjærligheten til Gud. Og
kjærlighet til det vidunderlige skaperverk
Gud lar oss være gjester i. Min elskedes
blomsterbed er også min glede. Jeg strør
ikke gift og avfallsolje i kjøkkenhagen til
kjæresten min. Kjører ikke traktor gjennom
rosebedet heller. Min elskedes glede og
stolthet er også min. Jeg tar ansvar for det.
Hele jorden er full av Herrens herlighet.
Hvert strå og hver blomst, hver fugl og
hver maur bærer bud om en skaperglede og
skaperkraft som bare Gud eier.
Vi trenger flere grønne verdier inn i politikk og levemåte. Vi må velge livet fremfor
døden. Vern om mennesker og kultur fremfor jag etter forbruk og vettløs forgiftning
av jord, vann og luft. De enkle verdiene er
de evige.
Øystein Spilling,
studentprest ved UMB

Hverdagsluksus – for en bedre hverdag

Annonse

Klassisk massasje, laserterapi, aromamassasje, antistressbehandling,
micromassasje, muskelstimulator og ørelysbehandling.
Ekstra «sommerkilo», svangerskapskilo eller gjenstridige «håndtak»? Har du behov for motivasjon for å gå ned i vekt når du synes det går for sakte? Med min muskelstimulator kan jeg
hjelpe deg til raskere å gå ned i vekt, og til å få en strammere kropp.
Ved bestilling av 10 behandlinger (nødvendig for et godt resultat) får du
GRATIS Aloe vera bodyshampoo m/massasjeduk. Aloe vera i bodyshampoo
tilfører huden fuktighet, og den har lav ph. Massasjeduken fjerner døde hudceller og er effektiv mot cellulitter.
Hverdagsluksus – for en bedre hverdag
Raveien 2 i Ås sentrum, 2. etg. Tlf: 413 49 822. www.hverdagsluksus.net
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SI D E
Søndagsskolen er et tilbud til alle barn som
er på gudstjeneste i Ås arbeidskirke. Da
starter vi vanligvis kl. 11. Men noen ganger
reiser vi på tur og finner på ting også etter
gudstjenesten. Når gudstjenesten er i Ås
kirke, er det Prekenklubb for barna – under
prekenen.

Søndagsskolen passer for barn opp
til 10 år. Vi bruker Norsk Søndagsskoleforbunds opplegg «Sprell levende».
Vi hører en bibelfortelling, synger
sammen og deltar på andre aktiviteter.
Å være medlem koster kr 50 per barn
per semester. Beløpet settes inn på
konto 1654.20.17167, og merkes med
«Søndagsskolen, samt barnets navn og
fødselsår».
Ansvarlige for Søndagsskolen er:
Øygunn Østhagen (tlf. 986 22 931), Dag
Røsvik (tlf. 902 05 878), Jenny Marie
Ågedal (tlf. 920 99 102), Paul-Roar
Ågedal (tlf. 976 58 101). Har du spørsmål,
eller ønsker du å hjelpe til? Kontakt oss
eller Kirkekontoret (tlf. 64 96 23 40).

Finn fem feil

Både søndagsskole og
prekenklubb for barna i Ås

Program høsten 2013:
1. september: Gudstjeneste kl. 12 med
Søndagsskole. Tema: Gud skaper
verden.
15. september: Vi drar på tur. Frammøte
i Arbeidskirken kl. 15. Tema: Tårnet i
Babel.
22. september: Gudstjeneste for liten og
stor, Søndagsskolen deltar. Arrangement etter gudstjenesten.
13. oktober: Søndagsskole. Tema: Sakkeus.
20. oktober: Søndagsskole. Tema: Den
syke ved Betesda.
10. november: Gudstjeneste for liten og
stor, Søndagsskolen deltar. Arrangement etter gudstjenesten.
24. november: Søndagsskole. Tema:
Enkens gave.
1. desember: Søndagsskole, evt. deltar i
gudstjenesten. Tema: Josef og engelen.
8. desember: Søndagsskole med juleverksted i Arbeidskirken etter gudstjenesten. Tema: Vismennene.

De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegning: Asbjørn Tønnesen
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Quiz
1. Hvilken av disse geografiske enhetene
er IKKE en delstat i USA? a) Alabama
b) Alberta c) North Carolina d) Vermont

Møte på Ås menighetshus

Svarene finner du på side 29.

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
har følgjande møte i haust på Ås menighetshus:
• Søndag 25. august kl. 19: Festmøte.
Talar: Olav Straume.
• Søndag 1. september kl. 19: Møte. Talar:
Olav Gulbrandsen.
• Torsdag 5. september kl. 19: Ås teltmakermisjon og Laget. Møte er på Studentsamfunnet. Talar: Generalsekretær
Øyvind Åsland.
• Søndag 8. september kl. 11: Gudsteneste
på Slora, saman med Follo misjonsforsamling og Enebakk misjonsforening.
• Søndag 15. september kl. 19: Møte.
Talar: Jon Fredrik Nordborg.
• Søndag 29. september kl. 19: Møte.
Talar: Ragnar Ljønes.
• Søndag 6. oktober kl. 19: Samtalemøte.
• Søndag 13. oktober kl. 19: Møte. Talar:
Magne Gudvangen.
• Søndag 20. oktober kl. 19: Møte. Talar:
Per Haakonsen.

Hvem er quizmesteren?

Bibelgruppe i Arbeidskirka

Atle Eikeland bor på Moerfeltet, bryter
på det bergenske og jobber som fosterhjemkonsulent ved det statlige barne- og
familievernet Bufetats fagteam i Ski. – Jeg
har faktisk bodd i Ås siden 1994, er gift og
har to voksne barn. Opp gjennom årene har
jeg vært aktiv på ulike områder i Ås menighet. Jeg har alltid vært en nysgjerrigper, og
dermed er jeg glad i quiz. Så lenge vi var
så heldige å ha Lesestedet her i Ås, var jeg
en ivrig deltaker, noen ganger også mester,
på quizene der. Ellers lager jeg quiz til selskaper og sammenkomster. Håper spalten i
Menighetsbladet faller i smak hos leserne!

Mandag 9. september starter bibelgruppa
opp igjen i Arbeidskirka. Vi går inn i 7.
året, og er en fast gjeng som møtes annenhver mandag i peisestua i kirka fra kl. 19
til 21. Vi tar gjerne imot flere interesserte.
Dette er en åpen gruppe som startet etter
endt Alfakurs for noen år siden. Nå i høst
skal vi ta for oss profeten Amos med studieveiledningen til Vidar Kristensen: «Profet
i motvind.» Nye interesserte er hjertelig
velkommen. Ønsker du mer informasjon,
kan du kontakte: Ingrid W. Krag-Rønne,
tlf. 478 56 929, eller Torunn B. Tangvald
tlf. 975 72 668.

2. Hva heter nevøene til Mikke Mus?
3. Hva het «kristenrockeren» som sang:
«He’s the rock that doesn’t roll?»
4. Hvilken bok i Det nye testamente, i
tillegg til Lukas-evangeliet, er skrevet
av Lukas?
5. Hva er ultramarin?
6. Hvilket av evangeliene i Det nye testamente begynner med ordene «I begynnelsen var Ordet»?
7. Hvilket av disse engelske fotballlagene er ikke fra London? a) Chelsea
b) Tottenham c) Arsenal d) Aston Villa
8. I hvilket Ibsen-skuespill møter vi billedhugger Arnold Rubek?
9. I to norske fylker finner vi en kommune
som heter Nes. Hvilke?
10. Hva het de to sønnene til patriarken Isak
i Det gamle testamente?
Quizmester: Atle Eikeland

Trygve Gjedrem
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Er du kjent i Ås?
Oppgaven i forrige Menighetsblad var
nok ikke av det vanskeligste slaget. Astrid
Rangøy Mo og Kari Boger var ikke i tvil
om at dette var lagerbygget ved siden av/bak
Arbeidskirken. Begge kåres til omgangens
vinnere. Gratulasjoner oversendes herved.
Ny oppgave er nok også av det enkle
slaget, og passer spesielt godt for barn fra
5 år og oppover. Er du mor eller far, eldre
søster eller bror, ja kanskje bestemor og
bestefar? Da viser du fram bildet og spør
om de har vært på stedet helt i bakgrunnen
på bildet. Så må vi jo lage en litt vanskeligere oppgave for dem som ikke har for
vane å gi seg så lett. Menighetsbladet vet
at det er flere Ås-borgere i den kategorien.
Spørsmålet til dere er: Hvilken adresse har
rognebærene til høyre på bildet? Svaret eller
svarene sendes til asmenblad@online.no.
Det loves ut en hyggelig blomsterhilsen
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og en stor pose Twist til én heldig adressevinner. God stedsjakt.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Løsning på forrige oppgave: Det nybygde lagerbygget ved Arbeidskirken i Ås, omtalt som «Loppehuset» på side 17 i dette bladet.
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Gudstjenestelista fortsatt fra siste side:
6. oktober, 20. søndag i treenighetstiden,
Matt 18,1-11
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse.
A.C. Nylænder. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A.
Bakke, T. Holby, H.V. Wang. Innsettelse
av trosopplærer Timea Bakay Holby.
13. oktober, 21. søndag i treenighetstiden, Luk 12, 13-21
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høsttakkefest.
H.E. Fagermoen. J. Grolid. Barnekantoriet.
Kroer kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Dåp.
G. Børresen. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. 4-årsbok. K.H.K. Moe. H. Tegnér.
20. oktober, 22 søndag i treenighetstiden, Luk 10, 25-37
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Folkedansgudstjeneste. G. Børresen. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.
Anne Mathilde Klare. H.V. Wang.
27. oktober, Bots- og bønnedag,
Luk 15, 11-32
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse.
A.C. Nylænder. Organistvikar.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.
Knut Olstad. H.V. Wang.
Torsdag 31. oktober, Reformasjonsdagen
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. Tema:
Det evige liv. Ø. Spilling. E. Espe.

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

Kirkeskyss i Ås og Kroer
Hvis du trenger skyss til kirkene i Ås og
Kroer menigheter, ring tlf. 950 04 667, så
skal vi hjelpe så langt mulig.

Flere sjåfører til kirkeskyssen
Vi trenger flere sjåfører! For å styrke tilbudet må flere være med på kjøredugnaden.
Kan du ta en hyggelig kjøretur før kirketid
en gang imellom? Ring Gro Mette Rønningen, tlf.: 971 76 023, eller Elsie Ørstavik, tlf.:
481 41 704.
Diakoniutvalget i Ås og Kroer

Menighetsbladet trenger nye bladbud
Menighetsbladet trenger flere bladbud
sentralt i Ås. Har du anledning til å ta med
deg en bladbunke på kveldsturen 6 ganger i
året? Menighetsbladet er helt avhengig av et
godt nettverk med frivillige bladombærere.
Redaksjonen
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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.
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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Ås Elektriske
Raveien 2
Alt i elektriske installasjoner

64 94 10 65

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

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste
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: 7000.
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås. Trykk og innbinding: 07 Gruppen AS.
Leveringsfrist neste nummer: 23. september 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
Olav Aardalsbakke, tlf. 905 18 577.

1. b) Alberta (provins i Canada). 2. Tipp
og Topp. 3. Larry Norman. 4. Apostlenes
gjerninger. 5. Et blått fargestoff. 6. Johannesevangeliet. 7. d) Aston Villa (laget kommer fra
Birmingham). 8. «Naar vi døde vaagner.». 9.
Buskerud og Akershus. 10. Jakob og Esau.

FASIT til Quiz på side 25
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SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte

Døpte
Emine Christél Andersen, døpt
i Langhus kirke
Johan Brenden-Larsen
Ines-Johanne Hansen, døpt i
Ås kirke
Leon Halvorsrud Herland
Ingrid Kristiansen Lang, døpt i
Lillestrøm kirke
Enja Ramberg Lyngset

Døpte
Elise Kval-Engstad

Emil Engøy
Vegar Medlien
Sophie Amanda Moe-Helgesen
Leah Olaussen
Oliver Torgersen
Viet
Elin Karoline Johannessen og
Kyrre Trohjell
Susanne Krøvel og Vidar Gran
Mari Moen og Arne Johan
Bjerklund
Margrete Soo Kyung NissenMeyer og Vegar Andersen
Forbønn for inngått ekteskap
Bobbie Gayle Madison og
Hans Jørgen Glosli
Promila Pal Nyhamn og Helge
Karl Nyhamn
Døde
Astrid Bjerve
Arne Brekka
Astrid Helene Hansen
Odd Einar Haugen
Else Doris Isaksen
Hans Natvik
Gunnar Nyborg
Ella Olsen
Tordis Strand
Dag Suphammer

Viet
Anita Lensby Lie og John
Kenneth Skoglund
Janne Eriksen og Petter Ingar
Ungersnæss

 
   
     

Døde
Hans Oskar Bjerke
Willas Ibenhard Dreyer
Jon Fryjordet
Ella Kristiansen
Bjørn Ludvig Lund
Arne Otnes
Eva Risberg
Dag Nicolai Thomassen, bisatt
fra Ski sykehus kapell

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: Timea Bakay
Holby. E-post: Timea.Holby@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
25. august, Vingårdssøndag. 14. søndag i
treenighetstiden, Matt 19, 27-30
Ås kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Dåp.
H.E. Fagermoen. Ø. Pihl.
Nordby kirke kl. 11.00: Friluftsgudtjeneste.
K.H.K. Moe.
Torsdag 29. august, 1. Kor 13 og Jer 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. søndag i treenighetstiden, Joh 15, 9-12
Ås arbeidskirke kl. 12.00: «Ryddegudstjeneste.» G. Børresen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Knut Olstad. 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. G.
Børresen. K. Bekken Aschim. J. Grolid.
Ås kirke kl. 13.00: Konfirmasjon. G.
Børresen. K. Bekken Aschim. J. Grolid.
8. september, 16. søndag i treenighetstiden, Matt, 11, 16-19
Ås kirke kl. 11.00: Konfirmasjon. G.
Børresen. K. Bekken Aschim. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. H.E. Fagermoen.
H. Tegnér. H.V. Wang.
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15. september, 17. søndag i treenighetstiden, Mark 5, 35-43
Ås kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
A.C. Nylænder. J. Grolid.
Ås kirke kl. 13.00: Konfirmasjon. G.
Børresen. K. Bekken Aschim. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11.00: Konfirmasjon.
G. Børresen. K. Bekken Aschim.
A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.
Dag-Kjetil Hartberg. Organistvikar
22. september, 18. søndag i treenighetstiden, Mark 1, 40-45
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Gudstjeneste:
«G for liten og stor.» A.C. Nylænder.
Nordby kirke kl. 11.00: Høsttakkefest.
Knut Olstad. H. Tegnér. H.V. Wang.
Minestranter.
Torsdag 26. september
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. Tema:
Kjærestekjærlighet – Salomos høysang.
Ø. Spilling. E. Espe.
29. september, 19. søndag i treenighetstiden, Luk 9, 57-62
Ås kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Dåp.
G. Børresen. J. Grolid. Biskop Atle
Sommerfeldt. Ordinasjon av Christine
Henriksen Aarflot.
Kroer kirke kl. 11.00: Høsttakkefest.
A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
K.H.K. Moe. H.V. Wang.
Gudstjenestelista fortsetter på s. 25.
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