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Prestens hjørne
La ditt ansikt lyse hos oss
Ansiktet er fylt av forventning. Munnen er lukket,
øynene søker. Blikket glir frem og tilbake over
folkemengden. Først mot høyre, så mot venstre. I
noen sekunder lar hun øynene hvile ved en liten
gutt, men så fortsetter hun å lete. Blikket vandrer. Så
skjer det noe. Det er som om noe har vekket henne.
Øynene slutter å søke fra menneske til menneske,
de hviler ved denne ene. Det er som om det tennes
et lys i det forventningsfulle ansiktet. Øynene skinner opp og hun strekker armene ut mot den lille
jenta som kommer løpende mot henne. ”Mamma!”
roper jentungen.
Noe av det vakreste jeg vet, er ansikter som lyser.
Det kan være mange ting som tenner vårt ansikts
lys – gjensynsglede er en av dem. Ansikt som stråler og lyser, snakker. De forteller om varme, om
glede, om forventning og om nærhet.
Salme 67 er en av tekstene som med jevne mellomrom leses i kirken om høsten. Salmen begynner slik: Gud vær oss nådig og velsign oss! La ditt
ansikt lyse hos oss.
Disse linjene er en sterk bønn om Guds nærvær
og Guds velsignelse. La ditt ansikt lyse hos oss. En
bønn om at Gud må være oss nær og gi oss nettopp
varme, glede og gjøre godheten synlig mellom
oss.
Høsten nærmer seg. Kveldene er ikke like lyse
og lange som for noen uker siden. Temperaturen
kryper stadig nedover, og de varme høstjakkene
blir på nytt tatt frem fra skuffer og skap. Vi kryper
tettere sammen.
Gud har også kjent de ulike årstider på kroppen.
Jesus fikk oppleve både sommersol og høstvind
mens han levde sammen med sine. Gud vet hva
det er å føle vårsola varme i ansiktet. Gud kjenner
livet. Gud har skapt oss, og han har delt våre kår.
Guds ansikt har sett alt.

Gud kjenner alle våre årstider – både de vi kan
se i naturen, og de vi kjenner i oss selv. Og Gud tar
ikke avstand eller støter oss bort. Gud blir værende.
Ikke påtrengende og klamt, men nært og trygt. Det
er derfor det er trygt å be om at Guds ansikt må lyse
hos oss – til alle årstider. For Gud stikker ikke av,
men blir hos oss – også i høstens mørke.
Vi kan tenne et lys og gjøre alt litt hyggeligere
rundt oss. Lyset skinner på våre ansikter og gjør
oss synlige for hverandre. Og vi kan be om at også
Guds ansikt må lyse hos oss og være oss nær: I alle
våre årstider, Herre, Jesus Kristus, la ditt ansikt
lyse hos oss.
Takk for alle deres ansikter som har lyst mot med
den tiden jeg har vært i Ås. Takk for at dere slik
har velsignet meg. Må Gud velsigne dere og la sitt
ansikt lyse hos oss alle.
Gunnhild Nordgaard Hermstad,
student- og prostiprest (vikar)

Om forsiden

Lars Jørgen Steenstrup Sønsteby og Hilde Nora Veidahl Wang foran orgelet i Nordby kirke.
Hilde har vært ansatt som kantor i Nordby siden 1993. Hun har flittig passet orgelkrakken,
og hennes røst kan høres blant tonene i orgelbruset fra galleriet. Nå deler hun 20% av kantorstillingen med Lars Jørgen. Han trår inn som leder i TenSing. De forteller om et godt samarbeid og spennende turer med koret. Hvor mange fisk blir det når TenSing drar på fisketur?
– Fem, selvfølgelig! Vi får tro at de også sørget for et par brød.

Tekst og foto: E. Fløistad
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Er du godt kjent i Ås?
Nå er det jo slik at alle husstander i Ås
får Menighetsbladet (Mb) i postkassa.
Vi som jobber med det, er ikke alltid helt
sikte på hvor mange som leser det; og
hvor grundig det blir lest?
Derfor har vi blitt enige om å prøve
oss på en liten leser-test. På bakgrunn av
et foto forteller vi litt om en eller flere
personer tatt på et eller annet sted i Ås.
Det setter kanskje detektiven i deg litt i
sving. Vi spør nemlig om hvor bildet er
tatt. Noe premiedryss for riktig løsning
kan vi ikke love, men kanskje litt ære
og berømmelse til den heldige vinner.
Svaret, og gjerne med en ”detektivbeskrivelse”, kan sendes inn på e-post.
Dette siste året har Gunnhild Nordgaard Hermstad vært studentprest på
UMB. Som et innslag i høstens UKEarrangement var det UKE-gudstjeneste
i Aud Max 10. oktober. Gunnhild hadde
hovedansvaret, godt assistert av mange
studenthjelpere. Temaet var ”Skapt”.
Der forskning kan fokusere på gener, på
fotosyntese og mange andre vitenskapelige temaer, trengs gudstroen så visst når
menneskelig tanke og fornuft ikke strekker til. Alle som deltok, fikk plante hver
sin løk for å minne seg selv om Guds
skapende underverk.
På bildet ser vi Gunnhild omgitt av
studentmedarbeiderne Eirunn Dvergsnes, Miriam Tesfaghiorghis og Glenn
André Knutheim, men hvor er fotoet
tatt? Send svaret til roiestad@online.no.
Jon Kristian Øiestad,
tekst og foto
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Menighetstur til Oberammergau

Menighetsturen i år (29.07–06.08) gikk til Bayern
i Sør-Tyskland, nærmere bestemt til den lille alpelandsbyen Oberammergau. Billetter var bestilt til
det store pasjonsspillet som fremføres hvert tiende
år. Spillet går tilbake til et løfte fra år 1633. Da herjet
pesten i hele området, og mange mennesker døde.
Stedets innbyggere lovet da at hvis de ble spart for
pesten, skulle de fremføre spillet om ”Vår Herres
Jesu Kristi lidelse, død og oppstandelse”. Fra denne
dag døde ingen flere i pesten. Derfor spiller Oberammergau hvert tiende år pasjonsspillet. Spillet har
store tilstrømminger fra hele verden, og fremføres
i en stor hall fem dager i uka, fra mai til oktober.
På hver forestilling er det plass til 4700 tilskuere.
Spillet varer i seks timer, bare avbrutt av en mid
dagspause.
Vi var moderne pilegrimer, på reise i buss med
Kristen Bjorå som turarrangør og sjåfør, og Knut
Lein som reiseleder. Det var åpen mikrofon på
bussen, og mange benyttet muligheten til å meddele ett og annet underveis. Her var det både skjemt
og alvor, men stemninga var god og latteren satt
løst fra første dag.
Etter to dager ankom vi Oberammergau. Utstyrt
med matkuponger, inngangsbilletter, pledd, puter,
kikkert, lommelykt, teksthefter og sitteunderlag,
fant vi veien til spillehallen. Her skulle intet gå oss
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forbi, tenkte vi. I seks timer utspiltes dramaet foran
øynene våre, med kor og orkester, kulisser og kostymer, sauer, hester, kamel og dromedar, duer og
esel. Her var det lyn og torden, bulder og brak, alt
svært realistisk. Mellom scenene ble det vist tablåer
fra gammeltestamentlige hendelser. Det var mange
aktører og så mye som vi kjente igjen: kvinnen
som skulle stenes, Peter som fornektet, Judas som
forrådte, kampen i Getsemane, Maria ved korset,
korsfestelsen, lyset og linkledet – alt et troens mysterium. Dette gjorde inntrykk på oss alle.
Hjemturen gikk gjennom Moseldalen, som er
et av de vakreste elvelandskapene i Europa. En av
deltakerne på turen, Herman Aschjem, hadde god
kjennskap til dette distriktet. Han ga oss førstehånds informasjon om dyrking og høsting av druer
og produksjon av vin. Herman sørget for at vi fikk
et besøk på Alfons vingård, der han selv hadde vært
med på innhøsting i mange sesonger. Dette ble et
interessant og morsomt innslag på turen. Siste
kvelden hele reisefølget var samlet, ble litt av en
festaften. Det vanket både taler og gaver, og mange
ønsket å takke for en vel gjennomført tur.

På vegne av femti fornøyde deltakere,
Anne Winge,
foto: Kristen Bjorå
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Velkommen til konserter og gudstjenester i Ås kirke høsten 2010
Lørdag 6. november kl. 17.00

Søndag 21. november kl. 18.00

ALLEHELGENSKONSERT
”Gloria” av Antonio Vivaldi

I tillegg, flott musikk av Mendelssohn, Grieg, Hovland

Medvirkende ca. 80 sangere:
Ås Korforening og Soon Blandede Kor,
elever fra vokal-linjen på Follo folkehøgskole,
organist Trond Oftung, strykekvartett
Entré kr 150

**************
Søndag 7. november kl. 11.00

Allehelgensgudstjeneste
Medvirkende:
Ås Kirkekor, prost Knut Lein, kantor Jostein
Grolid
**************
Søndag 7. november kl. 17.30

”Salmer til håp og trøst”

Med: Sofiemyr Kirkekor, dir. Bernt Nordset,
Thomas Guttormsensang,
Espen Reinertsensaksofon

ORGELKONSERT
Bjørn Andor Drage

Vi har gleden av å tilby en ny orgelkonsert med denne meget
allsidige musikeren! Bjørn Andor Drage er organist,
komponist og dirigent, og spiller også flygel og cembalo.
Han har vært lektor i kirkemusikk ved Trøndelag
Musikkonservatorium fra 1985, domkantor i Bodø fra 1989,
dirigent og kunstnerisk leder for Bodø Sinfoniettaa. Nå er han
kunstnerisk leder for VokalART, aktiv som samtidskomponist
og improviserende musiker i flere sjangre. Han er også
professor i orgelspill ved Universitetet i Tromsø.
Entré kr. 100

**************
Søndag 21. november kl. 11.00

Gudstjeneste med Ås TenSing,
konfirmanter og orgel
Ås TenSing og kantor Jostein Grolid samarbeider om det
musikalske innholdet i gudstjenesten.

**************

Musikk av bl.a. Grieg, Sigvald Tveit og Duke Ellington.
Entré kr. 150

Lørdag 27. november kl. 15.15

ORGELKONSERT

Medvirkende:
Lærere fra Ås Kulturskole, Jostein Grolid-orgel

**************
Søndag 14. november kl. 18.00

Domkantor i Nidaros: Per Fr. Bonsaksen

KONSERT

En av Kulturskolens poulære 15.15-konserter
er flyttet Ås Kirke
og avslutter dermed prosjektet
”Orgelet-instrumentenes dronning”.
Entré kr. 100

Flott program med musikk av J.S. Bach, Johan Daniel Berlin,
Egil Hovland og Ludvig Nielsen.
Domkantor Bonsaksen er en stor profil i norsk kirkemusikk,
som pedagog, konsertorganist og kordirigent. Han har
framført et omfattende repertoar innenfor orgelmusikk,
kammermusikk og a-cappella-kormusikk og har dirigert de
fleste større verk for kor, solister og orkester. Han har
regelmessig konsert-turneer i utlandet.
Entré kr. 100

**************

**********************

Barnekortreffet i Ås laurdag 18. september
samla 70–80 barn frå heile Follo. Frå Ås var m.a.
Barnekantoriet og det nye barnekoret i Kroer med.
Først var det seminar og øving i Arbeidskyrkja,
deretter konsert i Ås kyrkje. Ung kirkesang stod
som arrangør, men det var ein hektisk dag for Åskantorane Jostein og Anne Christine Pittet Grolid
også.
Tekst og foto: Arve Skutlaberg
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter
Menighetsfest i Ås 18. november
Tradisjonen tro blir det menighetsfest i år også. Vi
vil gjerne få invitere deg til å være med. Festen blir
torsdag 18. november kl. 19.00 i Ås arbeidskirke.
Prest og forfatter Karsten Isachsen taler til oss. Han
har også med seg bøker for salg. Vi vil få sang og
musikk av Ås Barnekantori og Ås kirkekor, ledet av
kantor Jostein Grolid. Det blir bevertning. Kollekt
til Ås menighet. Velkommen til menighetsfest!
Vennlig hilsen
Ås menighetsråd

Karsten Isachsen har 30
års fartstid som prest i Den
norske kirke, men siden
1985 har han hovedsakelig
arbeidet som forfatter og
foreleser. Karsten Isachsens filosofi er at humor
åpner mer enn latterdøren: Den som får mennesker til å le, får også mennesker til å lytte!
Hans foredrag handler på ulikt vis alltid om å
øke alminnelige menneskers livs- og arbeidsglede.

Folkedansgudstjenesten i Ås arbeidskirke 19. september ble en stor opplevelse!

Foto: Dagny E. Kinge

Det var barna som laga nattverdsbrødet under
hausttakkefesten i Ås kyrkje 26. september.
Kateket Line Kittelsen delte ut deig som ungane
forma til fine oblatar. Studentprest Gunnhild Nord
gaard Hermstad gjennomføra preika si til stadig
liflegare lukt av nysteikt brød frå sakristiet. Fullt
hus i stivpynta kyrkje! Det var Bygdekvinnelaget
som presenterte markens grøde for oss i år også.

Foto: Arve Skutlaberg

Tre jenter fra Ås i ettårings
tjeneste for KFUK-KFUM
Tre jenter med aktiv bakgrunn fra Ås Ten Sing
og Ås kristelige ungdomsklubb er ute på oppdrag
for KFUK-KFUM i internasjonal sammenheng. I
ettåringstjenesten møter jentene et internasjonalt
fellesskap, og de lærer mye om både seg selv og
andre. I tillegg er de studenter og tar studiepoeng.
Elisabet Voll Ådnøy er med i Ten Sing Norway,
som både nasjonalt og internasjonalt skal inspirere
eksisterende og nye Ten Sing-grupper i inn- og
utland. De har sin base på Rønningen folkehøgskole. Les mer om Ten Sing Norway på http://www.
kfuk-kfum.no/side59.
Angela Bakke og Frida Skiaker Aschjem er i
ettåringstjeneste for Communication for change,
et samarbeid mellom KFUK-KFUM og Fredskorpset. Både Angela og Frida er i Kenya, men i
hvert sitt område av landet. Les mer på http://www.
kfuk-kfum.no/side61. Fridas blogg: cfc-meru.
blogspot.com. Angelas blogg: cfcangela.blogspot.
com. Bloggene gir et bilde av hverdagen de lever i,
opplevelsene og utfordringene de møter.
Solveig Nielsen
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Tanker og gleder ved Loppemarkedet i Ås
– Heissan: nå nærmer det seg igjen, tenker vi. Vi
får prøver å ta en tur innom Loppemarkedet i år
også! Og det er det mange som gjør: På jakt blant
masse brukbart – noe som passer for meg? Alle
som har en jobb på Loppemarkedet tenker: Hva får
vi inn i år? Slår vi rekorden fra i fjor?
Det er ikke så godt for andre å forstå hvor mye
arbeid som blir nedlagt før arrangementet går av
stabelen: jobb gjennom året, eller i de siste ukene
og dagene før, under, men også opprydding etterpå.
Her er det mange i sving, ansatte på kirkekontoret,
og frivillige, skulder ved skulder: Her er vi alle
like, 150 frivillige, med mange arbeidstimer bak
seg, et fantastisk arbeidsfellesskap på alle måter.
Hver avdeling har sin ansvarlige, som rekrutterer,
organiserer og har ansvaret for at hver enkelt avdeling skal fungere best mulig, og etter hvert har det
blitt et godt organisert foretagende som fungerer
bedre og bedre.
Siden vi har stilt et gammelt, lite hus til disposisjon for Loppemarkedet gjennom mange år, er
vi ofte vitne til lass på lass som stues inn i løpet
av året, hektisk aktivitet før årets loppemarked –
den store lastebilen som lesses full, og huset som
tømmes. Vi som bor her, blir også ivrige av dette! I
mange år har også jeg blitt spurt i god tid, av blide
damer eller menn, om å stå på markedet en økt eller
to, der det holdt til i Ås sentrum før, og der det er
nå, i Arbeidskirken. Klær, ting og tang, og bøker
har vært arbeidsområdet mitt. Ikke noe ”hvilehjem”
akkurat, sliten etter 3 timers økt, og rett i dusjen,
men sååååå moro! Da jeg i fjor ikke var blitt spurt
om å jobbe, var det veldig rart å oppleve seg selv,
og min reaksjon. Det var som et vakum: Hadde de
ikke bruk for meg? Så da møtte jeg opp og kjøpte i
stedet, satt i kafeen og snakket med folk! Men i år
fikk jeg forespørsler fra 3 forskjellige steder, så de
hadde ikke glemt meg, nei, (valgte bare ett da) og
jobbet to økter på ting og tang i år.
En mindre positiv side: En del bruker markedet
til å kaste ting, og det er litt skuffende, og lite motiverende for oss som holder på: at vi må starte med
å kaste det som ingen vil ha! Alle oppfordres til å
kaste det som ikke er brukbart selv!
Loppemarkedet kan på en måte sammenlignes

med arbeidsfellesskapet i maurtua der alle har en
oppgave og er like viktige. Et kjempeflott arbeidsfellesskap av blide og hyggelige mennesker, bare
interessert i å samle inn mest mulig til menighetens
beste. Er det snakk om å inkludere alle, og at alle
skal være like verdifulle, er Loppemarkedet rette
plassen! Det at så mange treffer hverandre i løpet
av disse dagene, foran og bak salgsbodene, eller i
kafeteriaen, er også kjempeviktig for menighets
livet i Ås. Vi blir så godt kjent, og dette gir oss mye
for årets aktiviteter!
Her er det gjenbruk av brukbare ting, og på
denne måten vern om skaperverket. Her er det
inkluderende fellesskap, og viktig bygging av
menighetsfellesskapet. Som avslutning i år, etter
opprydning, var det gudstjeneste og varmt måltid.
Vi har all grunn til å tro at det vi opplever i forbindelse med Loppemarkedet, er unikt for Ås menighet – hipp hurra for oss! Takk for at jeg fikk være
med i år også!
Gro Mette Rønningen

Jan Ferstad resirkulerte også i år en imponerende
mengde gode møbler. Foto: Arve Skutlaberg
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Hadeland og Ås Soul Children har samme dirigent og ble godt kjent i pinsehelgen.

Bli med i Ås Soul Children!
I pinsehelgen var Ås Soul Children med på et kjempearrangement i Oslo – Soul Children-Festivalen!
Sammen med over 70 andre Soul Children-kor fra
hele landet fikk vi oppleve en helg full av rytme,
sang, dans, glede, fellesskap og glad kristen
forkynnelse!
Pinseaften dannet vi et laaangt tog som marsjerte fra Konserthuset til Operataket, hvor de ca.
1500 kordeltakerne holdt en fengende konsert. At
de også sang sammen med A1, la ingen demper
på opplevelsen! Konserthuset var basen for hele
festivalen, der avslutningskonserten ble holdt på
1. pinsedag, også da sammen med A1. Både ledere
og deltakere fra Ås storkoste seg på festivalen, og
vi ble også kjent med Hadeland Soul Children som
har samme dirigent. Begge korene fikk også opptre
på hovedscenen sammen, en opplevelse! Det er
flott å se ”tweens” i fri utfoldelse!
Er det flere i alderen 5. til 8. klasse som kunne
ha lyst til å være med, så er det plass til mange på
øvelsene i Ås kirke på onsdager kl. 18.30–20.00!
Velkommen!
Ida Benoni
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Ås og Hadeland Soul Children opptrådte sammen, en
stor opplevelse!

Søndagsskolen i Ås
Søndagsskolen i Ås holder til i Arbeidskirka (Drott
veien 41) og varer fra kl. 17 til ca. 18.30 (NB: 12.12:
kl. 16). Datoer nå i høst:
• Søndag 31. oktober, tema: Jesus stiller stormen
• Søndag 14. november, tema: Bergprekenen
• Søndag 28. november, tema: Huset på fjell
• Søndag 12. desember kl. 16: Pepperkakebaking.
Ta med forkle og kjevle! Etterpå: Jesaja og profetier om Jesus.
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“La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i
himmelen.” ��������� �
Det er Jesus som sier at vi skal be sånn
til Gud. Men hvordan kan Guds rike
komme? Og hvordan kan Guds vilje
skje på jorden?

FINN 7 FEIL!
Det har sneket seg inn 7 mer eller mindre alvorlige feil i
det nederste bildet. Kan du finne alle?

Luk 10, 1-9 (noe forkortet):
“Siden utpekte Herren syttito andre og
sendte dem ut foran seg, to og to, til
hver by og hvert sted som han selv
skulle besøke. Og han sa til dem:
«Høsten er stor, men arbeiderne få. Gå
av sted! Jeg sender dere som lam blant
ulver. Ta ikke med dere pengepung,
ikke veske og ikke sko. Stans ikke på
veien for å hilse på folk. Men når dere
kommer inn i et hus, skal dere først si:
'Fred være med dette hjemmet!' Bli
boende der i huset og spis og drikk det
de byr dere! Helbred de syke der og si:
'Guds rike er kommet nær til dere!'» ”
Gud, han kan jo bare si “Abra kadabra”,
hvis han vil, så er alt i orden. Men han
vil at vi skal hjelpe til med tryllinga!
Jesus sier hvordan vi skal gjøre det:
Vi skal gå til nye mennesker og være gode mot dem, fortelle om Jesus og helbrede de
som er sjuke! Det er Guds kraft i oss som gjør at vi greier det. Og når vi gjør som han
vil, da skjer Guds vilje på jorden, og da er hans rike kommet nær!
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Det skjer i Nordby menighet
Mye spennende i barne- og
ungdomsarbeidet i Nordby menighet
Nå er vi så vidt kommet i gang med høstens aktivi
teter for barn og unge her i Nordby kirke. Nordby
Knøttegospel og Gospel har hatt flere øvinger
allerede, og Tria-klubben har begynt å lage flotte
titteskap med inspirasjon fra fortellingen om Daniel i løvehulen. Vi vil gjerne ha flere med i både
kor og hobbygruppe. Så her er det bare å komme
onsdager kl. 17–18!
Søndag 26. september hadde vi babygudstjeneste og utdeling av dåpsengler til de barna som
er blitt døpt i Nordby kirke dette året. Sju familier
møtte opp med babyene sine. Sammen med resten
av menigheten fikk de en liten forsmak på babysangopplegget vi har her i kirken. Babysang startet
opp 30. september. Vi håper mange mamma’er og
pappa’er tar turen innom til sang og dans sammen
med babyene sine – kl. 12 hver torsdag.
Utdeling av kirkebok til 4-åringene (4-årsboken)
skjer 14. november. Invitasjon og informasjon om
4-åringskurset blir sendt ut.
Ten Sing er i full gang med å øve til konsert
og bruktmarked på Menighetssenteret lørdag 20.
november. Hver tirsdag kl. 17.30–21.30 samles vi
til sang, bandøving, teknikk, hobby, matlaging og
sosialt samvær. Velkommen til deg som er 13 år
eller eldre.
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Natt til første søndag i advent (27.–28. november)
kan vi friste med Lys Våken-natt for alle 11-åringer. Da overnatter vi i Nordby kirke! Innbydelser
og mer informasjon blir sendt ut. Minilederkurs
(MILK) setter vi også i gang senere i høst. Mange
har meldt sin interesse, så det blir bra!
Vi vil med dette ønske alle som har lyst å bli
med, velkommen til et nytt semester og en høst full
av spennende aktiviteter her i Nordby kirke.
Berthe Tysvær Hegglid,
trosopplæringskoordinator
(vikar for Anneli Sollie)
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Familiedag og basar på Nordby
menighetssenter 30. oktober

Nye ungdomsarbeidarar
i Nordby menighet

Velkommen til en spennende familiedag på Nordby
menighetssenter lørdag 30. oktober kl. 12–15. Da er
det basar med flotte gevinster og egen trekning av
barnegevinster. Det blir tombola og åresalg foruten
et salgsbord. I kafeteriaen er det mye godt, så det
passer fint å spise formiddagsmat der. Nordby Gospel synger ca. kl. 13, og den nye trosopplærings
lederen i Nordby, Berthe Tysvær Hegglid, holder
andakt. Inntekten går i sin helhet til ungdomspreststillingen i Nordby. Nordby menighetsforening har
ansvar for arrangementet.

Søndag 10. oktober vart Knut Helge Kråkenes Moe
innsett som ny ungdomsprest i Nordby. Her er han,
flankert av Sigurd A. Bakke (soknepresten) og
Knut Lein (prosten).
Frå i haust er Berthe Tysvær Hegglid tilsett i
vikariat som trusopplæringskoordinator i Nordby
menighet. Foto: Olav Aardalsbakke.

Anne Andersen viser gevinster på basaren i 2009.
Foto: Anne-Lise Røed.

Allehelgensmesse
i Nordby kirke 7. november
Søndag 7. november kl. 11 er det Allehelgensdagsgudstjeneste i Nordby kirke. Da skal Nordbykoret,
sammen med messingblåsere, sangsolister, orgel og
liturg, framføre Egil Hovlands “Allehelgensmesse”.

Hilde Nora Veidahl Wang,
kantor i Nordby
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Inspirerende besøk
hos Mavis home
Mavis home er en liten frivillig organisasjon som
ble stiftet i Ås for vel et år siden. Hensikten er å
drive et barnehjem i Zimbabwe. Barnehjemmet er
kalt opp etter Mavis Buwa. Hun bodde opprinnelig
i det huset som nå har blitt et hjem for 4 foreldreløse
barn. Da hun måtte flykte til England, donerte hun
hjemmet sitt slik at det ble til et barnehjem. I slutten
av september var hun på en ukes visitt her i bygda.
Det ble noen hektiske dager med besøk på skolene
Åsgård og Brønnerud, samt at hun var med på et
styremøte i Mavis home. På Åsgård skole hadde
hun et møte med alle lærerne. Hun kom med hilsen
og takk fra Chiveso school. Disse to skolene har
vært vennskapsskoler siden 1996. To av barna i
Mavis home går på Chiveso school.
På Brønnerud skole holdt hun en inspirerende
tale i forbindelse med høstmarkedet de arrangerte.
Hun takket for den store innsatsen barna, lærerne
og foreldrene viser. På markedet i vår samlet
barna på Brønnerud inn penger til ny brønn. Den
er nå bygd og er i drift. Rent, godt vann er med
på å gi vekst og utvikling både for barnehjemmet
og landsbyen. Inntektene fra markedet i høst skal
gå til nye toaletter og kontor/lagerrom for Mavis
home. Mavis kunne også fortelle at de 4 barna på
barnehjemmet er glade og takknemlige for det nye
hjemmet sitt. De kan spise seg mette hver dag, de
får gå på skole og har fått en framtid.
For styret er det viktig å være fokusert på det vi
har fått til så langt, samtidig som vi må tenke framover. Skal barnehjemmet utvides og gi plass til flere
barn, trenges det mer penger og flere faste givere.
Fortsatt er det mange barn som er i nød og trenger
et hjem med god omsorg. Dette er en god begynnelse. Mavis var dypt rørt og imponert over barnas
engasjement og iver. Hennes besøk var viktig for
alle parter, og vi ser at det nytter å hjelpe.
Birgitt Aarrestad
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Seniorleir og diakonstilling
Vi var så heldige å få være noen dager på Stølsdokken
Fjellhotell i høst. Diakon Per Magnus Kristiansen
og sognepresten Torunn Aschim hadde opplegget
for en seniorleir fra Ringerike prosti i tre dager med
ca. 35 deltagere. Leiren varte fra mandag 27. til 30.
september med full pensjon på det tradisjonsrike
hotellet. Været var strålende alle dagene, sol og
vindstille. Tirsdagen hadde vi busstur med Asle
Stølsdokken som lokalkjent guide. Turen gikk over
Golsfjellet til Torpo kirke, like ved Torpo stavkirke.
I den gamle kirken hadde vi gudstjeneste med natt
verd. Lunsjen fikk vi på Gol før turen gikk tilbake
til Stølsdokken. Om kvelden var Asle sammen med
oss og viste lysbilder fra Sør-Afrika, fortalte og
sang for oss. Onsdagen var det bibeltime og rusletur før den store festen om kvelden med ”direkte
overføring til NRK” ! Torsdagen etter frokost sa vi
farvel til et godt fellesskap, og ble invitert til å være
med på seniorleir i juni neste år. Tre prestegjeld
på Ringerike har slått seg sammen om en diakonstilling, det første året lønnet med innsamlede
midler. Da kommunepolitikerne så hvilken nytte
menigheten hadde av diakonen, kom stillingen inn
på kommunebudsjettet allerede året etter. Dette
som et apropos til Ås menighets arbeid for å få til
en diakonstilling. Det kan anbefales, veldig!

Hilsen Lise Modum og Runar Hansen
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Ås Sjømannsmisjonsforenings
jubileum
Det har tidligere vært nevnt her i Menighetsbladet
at Ås Sjømannsmisjonsforening (Storjohans Minne)
fyller 90 år i år. Det ble feiret med åpent møte i Ås
menighetshus mandag 13. september.
Mange venner av Sjømannskirken hadde funnet
veien til Menighetshuset. Dessverre hadde foreningens leder gjennom mange år, Dotta Eskerud,
falt hjemme i leiligheten sin om ettermiddagen,
og kunne ikke være tilstede. Men de sangene hun
hadde valgt ut, ble sunget, og et sammendrag av
foreningens historie som Dotta hadde skrevet, ble
lest opp. Fire unge piker – Marte, Nora, Ingrid og
Kaja sang folkeviser til stor glede for alle. Tidligere sjømannsprest og regionsleder Morten Lund
fortalte om Sjømannskirken og dens arbeid. Det er
få norske sjøfolk ute nå, men det er mange andre
grupper nordmenn som oppholder seg utenlands i
kortere eller lengre tid, og som trenger Sjømannskirken. Den er fleksibel og innretter seg etter behov
ene. Mange norske firmaer har prosjekter rundt om
i verden, og de ønsker at Sjømannskirken skal være
tilstede for arbeiderne deres. Morten Lund hadde
med seg diplom til foreningen for trofast tjeneste,
og alle aktive medlemmer fikk overrakt Sjømannskirkens nål med emblem. Etter pausen fortalte Åse
Hafstad og Elsa Wickstrøm om hvordan de hadde
møtt Sjømannskirken på forskjellige steder, og lært
å sette pris på den. Prost Knut Lein holdt andakt
og skapte en fin avslutning på en meget hyggelig
kveld. Det kom inn seks tusen kroner i kollekt.
Beløpet er sendt direkte til Sjømannskirken. Takk
til alle som hjalp til, slik at jubileumsmøtet ble så
vellykket!

Elsa Wickstrøm,
foto: Lise Modum Hansen

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har følgjande møte i oktober–desember:
• Søndag 24. oktober: Møte kl. 19. Talar: Per
Haakonsen
• Søndag 31. oktober: Møte kl. 19. Talar: Oddvar
Pederstad
• Søndag 7. november: Misjon og mat kl. 17
• Søndag 21. november: Møte kl. 19. Talar:
Arne Jan Olsen
• Søndag 28. november: Møte kl. 19. Talar:
Knut Andresen
• Søndag 5. desember: Misjon og mat kl. 17
• Søndag 12. desember: Møte kl. 19. Talar:
Håkon Nygård
Trygve Gjedrem

Takk
Savnet kan ingen hjelpe oss med, men blomster,
gode ord og varme tanker har vært en uvurderlig
støtte for oss etter at vi mistet vår kjære mamma og
pappa, svigerfar og svigermor, bestemor og bestefar – Arnt og Marie Nordskaug. Tusen takk til dere
alle, også for pengegaver til Moertunets venner.
Dere har gjort en vanskelig tid lettere.

Anne-May og Jahn Ove, Kjersti og Per Ivar,
Arve og Sigrid
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Diakoniutvalget med
hyggekveld på Moertunet
Diakoniutvalget i Ås menighet arrangerte
hyggekveld på Moertunet 31. mai. Aase Weydahl
Ottesen holdt et inspirerende foredrag om Åsbygda. Hun snakket til en lydhør forsamling, og
fikk mange kommentarer underveis.

Arnhild Maria Fredheim spilte til sangene, som så
mange ganger før.

Diakoniutvalget har flg. medlemmer f.v.: Gro Mette
Rønningen, Tora Roberts, Bjørg Moen Winnem, Hilde
Gillebo, Elsie Ørstavik og Rakel Hauer Øiestad. Inger
Lise Wærstad var ikke til stede da bildet ble tatt.
Arve Skutlaberg (tekst og foto)

DR. SIGURD SØDRING OG HUSTRU ELSA SØDRINGS
LEGAT FOR EVNERIK UNGDOM I ÅS OG VESTBY
Ungdom som har avsluttet videregående skole og som fortsetter med utdannelse/studier med mer
enn 1 års varighet og som ikke står foran avsluttende eksamen våren 2011, kan søke om stipend i
ovennevnte legat. Søkere som ikke tidligere er tildelt stipend, prefereres. Søknadsskjema utleveres
hos adv. Skar, Dyvik, Clemetsen & Ombudstvedt, Møllevn. 2, 1540 Vestby, eller ved prestekontorene i Ås og Vestby. Skjemaet finnes også på www.adv-vestby.no under Ressurser. Søknad
må være innkommet forretningsfører advokat Bjørn Clemetsen, Postboks 174, 1541 Vestby, senest
innen 1. desember 2010.

REGION ØST

FOSTERHJEMTJENESTEN FAGTEAMORÅDE SKI

HVORFOR IKKE BLI FOSTERHJEM?
Noen barn må av ulike årsaker bo utenfor for
eldrehjemmet. De fleste av disse bor i fosterhjem.
Bufetat, det statlige barne- og familievernet, er
ansvarlig for fosterhjemstilbudet. Behovet for hjem
som kan gi barn og ungdom som trenger det, et sted
å bo for kortere eller lengre tid, er stort, og behovet
øker. Det er viktig at fosterhjemmene finnes i
barnas nærområde. Fosterhjemtjenesten fagteam
område Ski dekker Follo og noen kommuner i Øst-
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fold. Vi rekrutterer nye fosterhjem, og tilbyr kurs
for par og enslige som vurderer å bli fosterforeldre,
såkalte PRIDE-kurs.
Fosterhjemtjenesten ønsker derfor å komme
i kontakt med både par og enslige som liker
utfordringer, er rause og har mye omsorg å gi. Så
hvorfor ikke ta kontakt med Fosterhjemtjenesten i
Ski: tlf: 46 61 63 19 eller e-post: fht-ski@bufetat.no.
Eller kom på besøk i Rådhussvingen 7 i Ski.

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 5 – 2010

Menighetsbladets grønne spalte
Klimaet i krise: Hva kan VI gjøre?
Lørdag 9. oktober var 30 mennesker fra hele Borg
bispedømme samlet for å diskutere problemer og
utfordringer ved klimaforandringene i vår tid. Se
minaret i Moss var arrangert av Kirkens Nødhjelp.
Etter sommerens katastrofenyheter fra tørken og
skogbrannene i Russland og flommen i Pakistan, er
det vel få som ikke ser at klimaet vårt er i store forandringer. Seminaret åpnet med et telefonintervju
med en kenyansk student som satte sine ord på den
forandringen hans land var midt oppe i: Ekstrem
tørke i store områder med skogsdød, matmangel
og tomme kraftmagasiner som følge. Og flom med
ødeleggelse av hus og avling.
Dette er ikke lenger noe vi frykter skal ramme
oss i fremtiden. Vi er allerede midt opp i det. Men
det vi også ser, og som vi bør ta inn over oss, er
at det er de fattigste i verden som rammes først.
Det er vel heller ikke stor tvil om at disse klimaforandringene skyldes eller forsterkes av forbruk og
levemåte i vår del av verden. Hva kan så vi gjøre?

Handle lokalt for å skape endringer globalt! Dette
blei fokuset på seminaret. Vi kan alle gjøre noe:
bruke media, utfordre politikere, delta i underskriftskampanjer.
Kirkens Nødhjelp og Changemaker, i samarbeid
med kirkene rundt om i verden, kan vise til flere
vellykka kampanjer, som da de i 2000 samlet inn
100 000 underskrifter til en internasjonal kampanje
for gjeldsslette i fattige land. Mye gjeld ble slettet.
Det førte blant annet til at 3 millioner flere barn i
Tanzania fikk gå på skole.
Jeg tenker også at dette er en utfordring til meg
personlig. Hvordan innretter jeg meg i min hverdag? Hvilke signaler sender jeg til mine politikere
om hva jeg er villig til å ofre for et bedre klima?
Hva med dyrere strøm, eller dyrere bensin, for å
nevne noe?
Min oppfordring til dere lesere er å bruke denne
”grønne siden” til å utfordre oss til å bli bedre forvaltere av klodens ressurser.
Astri Tønnessen Berg,
medlem av Ås menighetsråd

Open kyrkje i Ås
”Open kyrkje i juli” er nå gjennomført for 11. året
på rad. Dei siste åra har Ås kirke vore såkalla Vegkyrkje, open i 6 timar kvar dag i juli. Om lag 60
personar har vore med og teke ei vakt på 3 timar
kvar. Nokre har også teke to vakter. For å få med så
mange husvertar har vi samarbeidd godt med andre
frivillige organisasjonar i Ås: Ås Bygdekvinnelag,
Ås Sanitetsforening, Kvinne- og familieforbundet i
Ås, Ås Historielag, Ås Kiwanis, Ås Lions, Ås Lions
kvinnegruppe, Ås Rotary, Nordby Rotaryklubb og
Follo Syd Rotaryklubb. Takk skal de ha!
I årets sesong har 176 personar vore innom
kyrkja. Det er litt fleire enn i fjor, men litt færre enn
for to år sidan. Utvalet for åpen kyrkje vil vurdere
resultatet og innstille til Menighetsrådet om arbeidet vidare. Vi arbeider med å få betre informasjon
langs E6 og E18 for å gjere turistar merksame på
tilbodet. Dette må truleg ordnast sentralt gjennom
Kyrkjerådet. Det er dei som står bak ordninga med
Vegkyrkjer.
Nils Standal,
Utvalet for open kyrkje

Laurdag
10.
juli var det Alfhild
Aaman
som
møtte
turistar og vegfarande i kyrkjedøra. Foto:
Arve
Skutlaberg.

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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Service-SIDER
Ta vare på sidene

Brann/større ulykker			
Politi					
Ambulanse				
Legevakt			
Lensmann			
Legehelikopter			
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
67 90 55 70
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

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
v/ Nina Friise Gustavsen

918 07 178

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

64 94 28 18

DYREPENSJONATER
Follo Kattepensjonat		
Kongeveien 124		

64 94 63 77
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		
Midt i Ås sentrum!

64 94 08 00

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			
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

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

SYKKELVERKSTEDER

Fargerike Ås, Skoleveien 2
64 94 06 50
Stoffer - Søm - Maling - Tapet - Gulv Hjembesøk - Håndverk
JORDMOR
Annett Michelsen
Haugerudveien 4		
Privatpraktiserende jordmor

64 94 33 13
mob. 911 35 380

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

Rettshjelpjuristen – bistand når du trenger det
Christin Ruud Ulfsryggen
948 29 443
Testament og avtaler. Familierett. Klager og rettigheter. 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 Skotøymagasin
Moerveien 2 B 			

64 94 04 67

64 94 00 07

94 28 10 83

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		

RETTSHJELP

Ås Optiske A/S – Krogh Optik
Åstorget				

LB Sykkelverksted
Rådhusplassen 13		
Sykkel - Deler - Utstyr

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
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Rikke Sandvik Edvardsen
Nora Bengtsson Engebråten
Mali Amina Hudgins
Aidan Marley Johansen
Johanne Sibbern Johnsen
Benedicte Moe-Helgesen
Tine-Marie Wasa

Døpte
Alina Holter Bergvik
Mathias Burud
Sara Steen Dalbye
Audny Langfeldt Fjeld
Leon Sellevoll Forfang
Mads Vindheim Johannessen
Rebecca Isobel Ruud
Jacob Raposo Strandberg
Andrine Maurud Wold
Adelin Wulff-Pedersen
Sofie Østvik

Døpte
Mathias Stenhaug Norum, døpt i
Trondenes kirke

Viet
Britt Signe Granli og Kenneth
Weydahl
Døde
Karen Malene Bergseng
Øyvind Braastad
Hjørdis Kirsten Hansen
Liv Elisabeth Karlsen
Hilda Betzy Mamen
Jan Erik Olaussen
Thore Wilhelm Randem
Elen Mathilde Tandberg

Viet
Elisabeth Skinnes og Renato Lobo
Arruda
Christina Valbrek Odenmarck og
Tom Erik Thorvaldsen
Døde
Ole Nordskaug

Viet
Nadja Ulrikke Lotz og Anders
Lahus
Marianne Notland Smogeli og
Kenneth Holter

Takk
Hjertelig takk til alle som var
med i min manns og vår fars
Sigvalde Neerlands begravelse
8. juli, og gjorde dagen til et godt
minne for oss! Takk også for
gaven til ungdomspreststillingen
i Nordby menighet, kr 35 250.

Døde
Knud Elleby
Olav Stensby

Marta Neerland,
Jorunn, Bjarne, Svein og Ole

Begravelsesbyra?et_Annonse 2 sp:Layout 1

12-01-09

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

www.gsb.no

1540 Vestby

1
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Man. og fre. 09-17 • Tir. og ons. 07-17 • Tor. 09-20 • Lør. 09-15
Man. og fre. 09-17 • Tir. og ons. 07-17 • Tor. 09-20 • Lør. 09-15

Norskeid familiebyrå for hele Follo

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

ÅS KIRKEKONTOR, Sagav 3,
postboks 224, 1431 Ås.
Tlf. 64 96 23 40. Fax. 64 96 23 39
www.as.kirken.no
Kontortid mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 9–15,
onsdag kl. 12–15.
Sekretær: 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
Martinsen. 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.

Ås menighet:
Menighetsrådets formann: Geir Krogh,
Herumveien 16 a, 1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 25 17.
Menighetskoordinator: Hanne-Marit Pettersen.
E-post: hanne-marit.pettersen@as.kommune.no
Kateket i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal.
Vikar: Line Kittelsen Tlf. 975 11 447. E-post:
line.kittelsen@as.kommune.no
Kantor: Jostein Grolid. Mob. 412 87 055.
E-post: jostein.grolid@as.kommune.no
Ås arbeidskirke, Drottvn. 41, 1430 Ås, Utleie: Svein
Rindal, Tlf. 924 22 079.
Ås kirke, Syverudveien 11, 1430 Ås, Tlf. 64 94 02 34.
Nordby menighet:
Kirkekontoret i Nordby, Menighetssenteret,
Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro.
Tirsdag og torsdag kl. 10–12.
Tlf. 64 96 26 70. Fax. 64 96 26 79.
Sogneprest/daglig leder for kirkekontoret i Nordby:
Sigurd A. Bakke. Tlf. 64 96 26 72.
Sekretær: Berit Eldor.
E-post: berit.eldor@as.kommune.no
Ungdomsprest i Nordby: Knut Helge Kråkenes Moe.
E-post: knut.helge.moe@as.kommune.no
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. Vikar: Berthe Tysvær
Hegglid, tlf: 64 96 26 74 / 99 54 27 66. E-post:
BertheTysvaer.Hegglid@as.kommune.no
Menighetsrådets formann: Christofer Solbakken,
Hareåsen 12 D, 1407 Vinterbro. 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
Torsdag 28. oktober
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. G.N. Hermstad. E. Bjerkreim-Bentzen. Ofr.: Ås menighet og Laget.
Bots- og bededag, 31. oktober, Luk 13,23-30
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse.
G. Børresen. Ingvill Svanes. Ofr.: Ås
menighet – diakoni.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. Christofer
Solbakken. H. Wang. Søndagsskole. Ofr:
Kirkemusikalsk arbeid.
Allehelgensdag, 7. november, Matt 5,13-16
Ås kirke kl. 11.00: Allehelgensdagsgudstj.
K. Lein. J. Grolid. Ofr.: Sorg og Omsorg.
Kroer kirke kl. 11.00: Allehelgensdagsgudstj.
E. Bjerkreim-Bentzen. A.C.P. Grolid. Ofr.:
Sorg og Omsorg.
Nordby kirke kl. 11.00: Allehelgensdagsgudstj.
S.A. Bakke. H. Wang. Søndagsskole. Nordbykoret m/ solister framfører Egil Hovlands
Allehelgensmesse. Ofr.: Ungdomspreststillingen.
25. s. e. pinse, 14. november, Joh 6,37-40
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Familiemesse. Dåp.
G. Børresen. J. Grolid. (Søndag for forfulgte.)
Ofr.: Norsk Misjon i Øst – Burma, håp for
barna?.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.
S.A. Bakke. H. Wang. 4-årsbok. Nordby
Gospel deltar. Ofr.: Barne- og ungdomsarbeidet.

Torsdag 25. november
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. E. BjerkreimBentzen. Ofr.: Ås menighet og Laget.
1. s. i advent, 28. november, Matt 21,1-9
Ås kirke kl. 11.00: Lys Våken-gudstjeneste.
E. Bjerkreim-Bentzen. J. Grolid. Ofr.: NMSprosjekt Madagaskar.
Kroer kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.
K. Lein. A.C.P. Grolid. Ofr: KRIK.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstj./Kirkenyttårsgudstj. K.H. Kråkenes Moe. H. Wang.
Ministranter. Lys Våken-arrangement for
11-åringer. Ofr: Menighetens arbeid.
2. s. i advent, 5. desember, Luk 21,25-33
Ås kirke kl. 18.00: Lysmesse. K. Lein. J. Grolid.
Speiderne.
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse.
G. Børresen. J. Grolid. Ofr.: Ås menighet –
trosopplæring.
Kroer kirke kl. 19.30: Lysmesse. A.C.P.
Grolid/L. Kittelsen. Ad Hoc-koret. Ofr.:
Kroer menighet.
Nordby kirke kl. 18.00: Lysmesse. K.H. Kråkenes Moe. H. Wang. Konfirmanter. Speiderne.
Ofr.: Ungdomspreststillingen.

Siste søndag i kirkeåret, 21. november,
Hebr 3,12-14
Ås kirke kl. 11.00: Konfirmantmesse. Dåp.
G. Børresen. J. Grolid. Ofr.: Stenbekk
Misjonssenter.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. K. Lein.
H. Andersen. Søndagsskole. Ofr.: Kirke
musikalsk arbeid.
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