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Prestens hjørne
Høsten er kommet. Temperaturen veksler mellom
kalde dager og sommerens siste rest. Vi begynner å
fyre inne, høst- og vinterklær kommer fram igjen.
Det å kle seg riktig er viktig! Dette gjelder til alle
anledninger, til alt fra fjelltur til å gå på butikken.
Vi tar ikke på oss en tykk fjelljakke når vi skal
hente post, eller en tynn sportsjakke når det blåser
ute og vi skal på fjelltur. Å kle seg etter forholdene
er viktig.
Dette er et tema Paulus tar opp, hvordan kle
seg – men han tar det opp i en helt annen setting.
Det handler ikke nødvendigvis om klær, men om
holdninger!
Kol. 3, 12b-14
Kle dere i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet.
Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt så
dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre,
hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som
Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.
Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er det
bånd som binder sammen og fullender.
Denne teksten brukes ofte i vigsel, grunnet dens
innhold. Den viser oss hvordan vi mennesker skal
kle oss, i holdninger. Dette er et klesplagg som
varmer, et klesplagg som varmer andre og som gjør
noe med oss.
En annen som og tok opp temaet om å kle seg,
var Efraim fra Syria. Han døde i 373, men tekstene
hans er fremdeles bevart. Han var født i Mesopotamia, men forvist da perserne inntok landet. Han
grunnla en skole i Edessa, på romersk område, og
skrev oppbyggelsesbøker som i mange menigheter
ble lest nesten like mye som Bibelen. Han var en
berømt salmedikter, og ble kalt Den Hellige Ånds
lyre.

Den nakne tro.
Jeg bærer min tro fram til deg,
naken, uten de gode gjerningers smykke,
all den rikdom troen kjenner
finner den alene hos deg.
Kjøpmannen gir en perle til sin fyrste, naken og uten innfatning.
Fyrsten gjør ære på den
og setter den i sin krone av gull.
Bonden bærer frem et fange
av jordens fattige grøde
til sin Herre.
Han gleder seg over det
og som takk gir han
et sett nye klær.
Gud, kle meg i din nåde!
Kle deg godt! God høst!
Knut Helge Kråkenes Moe,
ungdomsprest i Nordby

Om forsiden
På kveldsmessene i Ås legges det vekt på å markere
at menigheten er en del av et større fellesskap, med
andre kirker og menigheter i alle deler av verden.
Under kveldsmessen torsdag 29. september fikk
vi besøk av biskop emeritus Paride Taban fra Den
katolske kirke i verdens nyeste land: Sør-Sudan,
her sammen med kveldens prest, Svend Holmsen.
Paride har mange venner i Ås, og har besøkt
oss en rekke ganger før. Ibenholt-lysestakene på
alteret i Ås kirke er en gave fra ham.
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Paride er nå 75 år, men er stadig i full aktivitet
med sitt eget fredssenter: ”Kuron peace village”
i det krigsherjede landet, se Kurons egen nettside:
http://www.kuronvillage.net.
Ønsker du å støtte dette arbeidet, formidler støttegruppa, ”Norwegian friends of Kuron”, gaver
direkte til biskopens arbeid. 33 personer er faste
givere, det er plass til flere. Spørsmål om denne
støttegruppa sendes til erlingfl@broadpark.no.
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Kirkevergens hjørne

Gravsteiner med navn på begge sider
Mange familier har gravsteder som har tilhørt
slekta eller gården i generasjoner. Når det ikke er
plass til flere navn på gravsteinen, kan man slipe
den ned og begynne på nytt. Men mange vil gjerne
beholde både stein og forfedrenes navn, og da er
det selvsagt mulig å snu steinen og skrive på den
andre siden. Dette er blitt mer og mer vanlig på
våre kirkegårder, og det er en fornuftig bruk av ressursene.
Nå ser vi imidlertid at det på flere steder dukker
opp plantefelt på begge sider av steinen, både på
forsiden og på baksiden. Det er sikkert gjort i beste
mening. Man ønsker å pynte for alle. Men dette
er ikke tillatt etter vårt regelverk. Plantefeltet skal
være på steinens forside, på egen grav, og det må
ikke være bredere enn gravsteinen. Dersom vi
planter på steinens bakside, er vi på naboens grav,
og det kan ikke tillates. Gravsteinen blir nemlig
plassert helt i bakkant av egen grav.
Et annet moment er at dette vil vanskeliggjøre
gressklipping og annet vedlikeholdsarbeid for våre
ansatte, som for øvrig gjør en utmerket jobb.

Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke
alle graveiere for utmerket stell og vanning på egne
graver. Dette er avgjørende for helhetsinntrykket.
Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger om
at kirkegårdene våre er vakre, velstelte og verdige.
Og dette inntrykket ønsker vi å videreføre.
Gerhard Winge,
kirkeverge i Ås

Stor takk
Tusen takk til alle som gjorde en fantastisk innsats
under loppemarkedet i Ås arbeidskirke i august! Vi
satte ny inntektsrekord med et bruttoresultat på kr
205.354. Vi har også lave utgifter, kun ca. kr 8 200,
derfor går det tett oppunder kr 200.000 direkte til
menighet og kirke. I tillegg har vi i løpet av året
hatt bokmarked, møbelsalg og utleie av telt, noe
som tilsammen har innbrakt ca. kr 22.600.
Men, hvil ikke på laurbærene! Vi ønsker stadig
å forbedre oss, så kom igjen med innspill og nye
idéer.
Loppemarkedskomitéen 2011
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Emilie Osrønningen, Kristine Berg Hegglund, Berthe T. Hegglid og Knut Helge Kråkenes Moe

Sommerens Minilederkurs i Nordby
Minilederkurs (Milk) er et tilbud fra KFUK-KFUM
som gjennomføres lokalt i menighetene. I Nordby
har vi fulgt 9 deltakere i nesten et år med undervisningskvelder, praksisoppgaver, egen Milk-leir
og konfirmasjonsleir. Temaene har variert fra det å
være en leder, fokus på egne sterke og svake sider,
lederroller og samtale. Vi har og pratet dypere om
kristendommen, hva er vårt forhold til Gud?
Milkerne våre har i løpet av året vært med på
mye. Noen ble med på LysVåken i november, andre
ble med på Tårnagenthelg i januar, og var med på
barneklubben. Underveis har de fått arbeidsoppgaver og ansvar. De har fått prøve seg som leder,
tatt utfordringen og gjennomført den!
30. juni til 3. juli dro vi på en Milk-leir på Gulsrud leirsted. Her foregikk den siste delen av kurset,
samt planlegging av konfirmantleiren i august. Noe
av programmet fikk vi vite om på forhånd, men ett
og annet var hemmelig – med god grunn! For lørdag
morgen kom følgende ordre: ”Ta på dere varmt
tøy og sko som tåler å bli møkkete og våte! Møt
opp ved bilen så snart som mulig!” Turen gikk til
Skuterud, den nederste delen av Blaafarveverkets
koboltgruver. Her ble vi møtt av gruveklatrere som
skulle ta oss med igjennom fjellet!
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Det å være en leder handler av og til om å gjøre
oppgaver man ikke helt har kontroll over. Det fikk
vi jammen erfare nå. Alle måtte igjennom en sikkerhetsrunde med test av utstyr før vi slapp inn i
fjellet. Det som ventet oss, var mørke gruveganger,
kun opplyst av hodelyktene våre. Vann, masse
vann! Gruvesjakter hvor vi måtte rappellere, både
10, 20 og 40 meter rett ned. Og da vi til slutt kom
oss igjennom, ventet strålende sol, matpakker og
en god prat på oss alle.
Tusen takk for i år, Milkere 2011! Vel møtt,
Milkere 2012, vi sees snart!
Knut Helge Kråkenes Moe, ungdomsprest
i Nordby. Foto: Marek Vokac
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Stor kirkemusikalsk satsing søndag 20. november:
Ås Kirkekor fremfører ”Messias”
Ås Kirkekor har kastet seg ut i en gedigen oppgave,
nemlig å tolke barokkomponisten Georg Friedrich
Händels hovedverk ”Messias”. Søndag 20. november kl. 18 blir dette fantastiske verket fremført i Ås
kirke med profesjonelle solister og orkester.
Siden januar har korsangerne øvd jevnt og trutt
hver torsdag kveld i Ås kirke. I tillegg har det
blitt en god del hjemmeøving med CD. ”Messias”
er nemlig et krevende verk rent sangteknisk, og
dermed litt av en utfordring å gi seg i kast med.
For det har jammen vært mange noter og stemmer å drille inn! Men nå sitter det, og korsangerne
gleder seg til konserten. Ås Kirkekor får god hjelp
av Kragerø Kantori, og det vi får høre søndag 20.
november, blir et stort og velklingende kor med
nærmere 100 sangere.
Sangsolistene er alle store navn i norsk musikkliv: Elise Gillebo (sopran), Ingebjørg Kosmo (alt),
Henrik Engelsviken (tenor) og Ole Jørgen Kristiansen (bass). Tre av dem er ansatte ved Den Norske
Opera. Orkestret vil bestå av strykere fra Kristiansand Symfoniorkester. Paukist, trompetist og
en ung bratsjist er fra Ås. Kantor Robert Carding
spiller cembalo. Kantor Jostein Grolid dirigerer
verket.
Händel komponerte ”Messias” i 1741. Da hadde
han vært gjennom en alvorlig sykdomsperiode
hvor han faktisk var blitt oppgitt av legene i England. Men med ukuelig vilje til liv og produktivitet
kastet Händel seg over komposisjonsarbeidet, og
etter kun 24 dager hadde han skrevet ferdig musikken til ”Messias”. Det ble uten tvil hans største
suksess som komponist. Selv opplevde han hele 56
fremførelser av dette verket!

Händel var en typisk barokkomponist. I hans
korstil er den ”affektive symbolikk” et slående
trekk. Tekstene til ”Messias” er en samling skriftsteder fra Det Gamle og Det Nye Testamente. Ut
ifra disse tekstene malte Händel innholdet ut i
toner, og resultatet er noen fascinerende tonemalerier. Som eksempel kan nevnes satsen ”All we like
sheep have gone astray”. Her illustrerer Händel
hvordan menneskene farer hver sin vei. Dette gjør
han ved å komponere raske tonekaskader som går
i alle retninger, mens teksten ”we have turned”
er representert med en melodisk figur som alltid
vender tilbake til utgangspunktet. Som korsanger
er det spesielt interessant å synge denne musikken
når man får en innføring i symbolikken som ligger
bak nettopp disse melodiske motivene.
Det er forhåndssalg av billetter på Ås kirkekontor i Sagaveien 3 og hos Kirkekorets medlemmer.
Billetter fås også kjøpt ved inngangen. Ås kirke tar
bare 300 tilhørere, så det er kanskje lurt å kjøpe på
forhånd.
Jostein Grolid,
kantor i Ås

Solistene, fra venstre: Elise Gillebo, Ole Jørgen Kristiansen, Henrik Engelsviken og Ingebjørg Kosmo.
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Fest på misjonsprosjektet
i Vest-Etiopia
Dei to fyrste vekene
av juli var alle i programmet vårt samla
i byen Gimbi for
halvårsrapportering
og budsjettrevisjon
av dei NORADfinansierte prosjekta
til NMS. Det blir
mange og lange
dagar rundt langSamson stampar kaffibønner.
bordet og framfor
PC-skjermane ved
slike høve, og det sosiale fellesskapet i mat- og kaffipausar er faste høgdepunkt. Me klarte å overraske
dei andre med ein skikkeleg sauefest!
Aud-Karin Hovi, føregjengaren vår som
bistandsrådgjevar, var på besøk hjå oss rundt påsketider. Før ho drog, gav ho oss 1000 birr i handa med
klar beskjed: Kjøp ein sau og lag fest for prosjektfolket! Og det gjorde me. Handla sau, slakta og laga
eit festmåltid med nydeleg injerra og affaanyi (ein
lokal Wollega-wot laga av sauekjøt og grøn peppar).
Heite saker! I den tussmørke tropekvelden var det
god stemning, ikkje minst då sjåføren vår slo til
med mime- og gjettekonkurranse. To av karane
tapte, og som straff måtte den eine male kaffien og
den andre servere den til gjestene. I ein kultur med
klare kjønnsroller blir det moro av slikt.
Silje og Aslak Gotehus
i Wollega, Etiopia

Ås-ungdom på sommerens TT

Den 28. juni til 3. juli reiste 15 ungdom fra Ås TenSing og Klubben til TT (tenårings treff) på Gjøvik.
Det arrangeres av KFUK-KFUM. Med på lasset
var også menighetens to ungdomsarbeidere: Jenny
Marie Langseter og Kristine Bekken Aschim. Hele
1600 ungdommer fra hele landet var samlet til en
uke med mye moro, sang og fellesskap. De kommer
fra Tensing-kor, ungdomsklubber, KRIK (Kristen
idrettskontakt) og KM-global. Temaet for årets TT
var Tro, håp og kjærlighet.
Vi overnattet på en skole utenfor sentrum. Dette
var vår underleir. Her hadde vi samlinger morgen
og kveld hvor vi lekte, sang, og snakket om temaene for TT. Vi hadde og en gudstjeneste søndagen
før vi dro.
Ellers opplevde vi en uke med show, blant annet
en TT-versjon av Human angry birds – mennesker
som fortalte om sine opplevelser og tanker rundt
tro, håp og kjærlighet. Og ikke minst den berømte
skjerfdansen (se youTube). Det var også et TT-torg
med tilbud innen innen dans, ansiktsmassasje,
dirigering, og foredrag om tro og globalt arbeid. En
dag var satt av til bading, ta sjansen-konkurranse
og kretsstafett.
Hva synes Ås-ungdommene var best med TT?
Noen sier at TT-torget var veldig bra, siden de
kunne velge hvor mye de ville delta og hva de ville
være med på. Andre syntes showene i fjellhallen
var det beste, med bra stemning, kule sanger, og at
man der fikk virkelig føle kjærligheten og fellesskapet med 1600 andre ungdommer.
Ungdommene jeg har snakket med, skal så absolutt på TT neste år. Er du mellom 13 og 18 år: Ta
kontakt med Ås TenSing, Klubben eller KRIK og
si at dere også vil reise på TT til neste sommer.
Bli med på TT 2012!

Kvinnene kosar seg med injerra og affaanyi.
Foto: Gotehus blogg.
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Jenny Marie Langseter,
voksenleder i Klubben i Ås

Kirkens Nødhjelp
arrangerer klimaseminar
lørdag 12.november
i Ski menighetssenter

Fortsett kampen for en rettferdig klimaavtale
Lørdag 12.november kl. 10–16 arrangerer Kirkens
Nødhjelp regionalt klimaseminar i Ski menighetssenter. – Tørke- og sultkatastrofen på Afrikas Horn
og flommen i Pakistan har aktualisert behovet for
en rettferdig klimaavtale, sier Ragnar Ruden, diakon i Sarpsborg.
12 millioner mennesker er rammet av sult på
Afrikas Horn. Minst 8 millioner mennesker er
rammet av flommen i Pakistan.
Dette er eksempler på katastrofer vi dessverre
bare vil se flere av i fremtiden på grunn av klimaendringer, og det viser oss at det er de fattigste som
vil bli rammet hardest, sier Ruden.
I år som i fjor arrangerer derfor Kirkens Nødhjelp klimaseminar i Østfold og Akershus. På seminarene vil deltagerne blant annet få muligheten til
å utfordre våre folkevalgte på en av vår tids største
utfordringer.
Vi fortsetter klimakampen. – På nyåret skal
regjeringen fortelle oss hvor mye vi skal kutte i klimautslipp og hvor det skal gjøres. Det vil vi være
med å påvirke, sier Ruden.
Til tross for at regjeringen og partiene som var
med og skrev under på klimaforliket fra 2008, ga
store løfter om utslippskutt, har de norske utslippene bare økt.

Klimabudskap fra Afrika
Kirkens Nødhjelps partnere har satt i gang en gigantisk afrikansk klimakampanje i en rekke afrikanske
land (We Have Faith – act now for Climate Justice),
der de krever klimarettferdighet. Kampanjen retter
seg mot årets klimatoppmøte som skal avholdes i
Sør-Afrika i november/desember.
Dette budskapet kommer fra noen av de landene
som vil rammes hardest av klimaendringer. – Vi
skal kjempe sammen med våre partnere for klimarettferdighet, og gjøre det vi kan for å skape støtte
blant befolkningen på for dette, sier Ruden.
Changemaker med gruppe i Sarpsborg.
I Sarpsborg har ungdommen nettopp startet en
Changemaker-gruppe for å arbeide for en mer
rettferdig verden. Dette er ungdomsbevegelsen til
Kirkens Nødhjelp, for ungdom i alderen 13–30 år.
Changemaker jobber med å endre de grunnleggende
årsakene til global urettferdighet, gjennom politisk
påvirkning og informasjonsarbeid. Bevegelsen er
partipolitisk uavhengig og baserer seg på frivillighet.
At ungdommen engasjerer seg, gir håp for fremtiden både her og i Afrika.
– Vi som er godt voksne, må også engasjere oss,
vi skylder våre barn og barnebarn det, sier Ruden.
Meld deg på seminaret innen 8. november, til
www.kirkensnødhjelp.no/klimaseminar, eller
direkte til regionskonsulent Mona Bøe:
mob@nca.no, tlf.: 992 47 920.
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Kirkevalget i Ås
– kvinnemakt i Ås og Nordby
Menighetsrådene i Ås og Nordby har fått et klart
flertall kvinner på faste plasser, mens mennene er
i flertall i Kroer.
I Ås kommune stemte 13,2 % av kirkemedlemmene ved valg av menighetsråd, og 12 %
ved valg av medlemmer til bispedømmerådet i
Borg. Valgdeltakelsen ligger dermed omtrent på
landsgjennomsnittet (13,5 %). Ni ungdommer under
18 år innfant seg i valglokalene. Oppslutningen om
valget var minst i Nordby sokn (11,2 %) og høyest i
Kroer (15,2 %). Resultatet for Ås sokn viser 14,4 %
valgdeltakelse. Valgdeltakelsen i Ås var litt svakere
enn for 2 år siden, mens det på landsbasis rapporteres om litt økt oppslutning. De nye menighetsrådene konstituerer seg i løpet av oktober.
Menighetskoordinator i Ås Hanne-Marit Pettersen
retter en hjertelig takk til alle frivillige valgfunksjonærer. De bidro på utmerket måte – og har også
gitt tilbakemeldinger om en hyggelig jobb! Det har
vært et godt samarbeid med kirkevergen og kommunens folk om forberedelse og gjennomføring av
valget.

Andreas Henriksen Aarflot
valgt til Bispedømmerådet
Andreas Henriksen Aarflot fra Ås fikk fornyet tillit
i Borg bispedømmeråd. Sammen med Frøydis Indgjerdingen fra Hurdal representerer han ungdommen i rådet. Begge har erfaring fra bispedømmerådet fra før. De to andre som ble valgt inn, er Anne
Brun Andersen fra Kråkerøy og Jofrid Trandem
Myhre fra Jeløy.
Arve Skutlaberg
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Nytt menighetsråd i Ås:
Marit Børset Aalde
Jenny Marie Langseter
Sigrun Stenersen Espe
Bjørg Lindquist
Gro Mette Rønningen
Åshild Kolderup Utvik
Jens Bernt Aune
Turid Elisabeth Leirgul
Varamedlemmer:
Halvor Aarrestad
Aslaug Johanne Figenschau Skjellum
Terje Sørhaug
Marit Johanne Rauset
Magne Reke
Nytt menighetsråd i Nordby:
Evy Marie Flekstad Lavik
Terese Ryan Andersen
Olav Aardalsbakke
Sidsel Helene Sverdrup Tangerås
Torbjørg Refsnes Jørgensen
Cathrine Wilhelmsen
Varamedlemmer:
Turid Ragnhild Vegge
Kåre Lauvli
May Østeby Aardalsbakke
Christine Santi
Bjørg Brynjelsen
Nytt menighetsråd i Kroer:
Svend-Kristian Martinsen
Asbjørn Rønning
Anton Edvin Folkvord
Marie Lillehammer
Varamedlemmer:
Inger Lise Wærstad
Solveig Helen Røed
Arne Birger Martinsen
Bjørg Malme
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Den gongen Jan Skarpodde
vart arg
Det å vera med på dugnad for demokratiet er moro,
eller av og til noko vi berre må gjera. Kanskje kan
det også følast som ei sur plikt. Men det er sjeldan
det gjer oss arge. Då Jan Skarpodde var med på
å telja opp stemmene etter kyrkjevalget i Ås sokn
i 2009, vart han arg. Rett og slett, og med god
grunn:
På valglista til Ås menighetsråd sto det 15 namn,
men berre dei 13 første kunne reknast med ved
oppteljinga av uretta lister. Dei to siste på lista,
Torbjørn Okstad og Ole-Ludvik Kleven, kunne i
følgje valgreglane i 2009 korkje få listestemmer
eller ekstrastemmer ved kumulering, med mindre
veljaren hadde stroke namn som var oppførde på
dei 13 første plassane. Veljarane måtte lesa valgreglane svært nøye for å forstå dette.
Systemet for korleis veljarane kunne retta
listene, var både urettferdig og tungvint. I visse
høve annullerte reglane valga veljaren hadde gjort.
Valget vart ikkje rettferdig, korkje for veljarane
eller for kandidatane.
Jan sette seg ned ved PCen og byrja skriva.
Først ein skarp versjon med alt som var gale. Men
etter fleire omgangar med ”sova på”, avsinting og
kreativ omatt-tenking kom han fram til tre viktige
valgprinsipp som han sende til Ås menighetsråd:

•
•

Uretta lister må vera gyldige
Veljarane kan kumulera så mange dei
ønskjer på lista
• Veljarane kan stryka så mange dei ønskjer
på lista
Prinsippet til Jan er enkelt og greitt at stemmetalet for ein kandidat skal reknast som antall listestemmer, pluss antall kumuleringar, minus antall
stryk. Den som får flest stemmer, er vinnar, og den
som får færrast stemmer, tapar. Rettferd i praksis,
med andre ord.
Ved kyrkjevalget i haust brukte heile Den
norske kyrkja Jans reglar for menighetsrådsvalg,
med eitt viktig tillegg som er heilt i tråd med Jans
tankegang: Veljarane kunne føra opp nye namn på
lista, og desse fekk 1 stemme kvar, uavhengig av
kor mange namn det sto der frå før. Jans rettferdige
harme og gjennomtenkte skriveri førte altså til
større rettferd for kandidatane på listene, og meir
makt til veljarane. Dette må kallast demokrati i
praksis!
I 2009 protesterte Jan også mot systemet med
alfabetiske valglister til bispedømmerådet. For at ei
liste skal vera gyldig, må veljaren nummerera minst
ein kandidat. Det same systemet vart brukt ved
haustens valg. Valgmåten fører til mange forkasta
lister. – Valgkomitéane i bispedøma må ta jobben
med å laga prioriterte valglister, slik systemet er
ved alle andre valg her i landet. Dei to listetypane
veljarane skal bruka ved kyrkjevalget, må byggja
på same valgtekniske prinsipp, meiner Jan. – Og
det er framleis behov for mykje betre informasjon
om kva kandidatane står for.
– Jeg kan bekrefte fra Kirkerådets side at Jan
Skarpoddes reaksjon på opptellingsreglene ved
menighetsrådsvalget – og flere lignende reaksjoner – var medvirkende til at reglene ble endret ved
valget i 2011, seier Per Kristian Aschim i Kirkerådet til Menighetsbladet. – Når det gjelder alfabetiske lister og preferansevalg til bispedømmerådet,
så vedtok Kirkemøtet i sin tid under tvil å prøve
dette. En ønsket å se om det bare var fordi det var
nytt og ukjent at det gikk som det gikk i 2009. Når
det i 2011 fortsatt var mange stemmer som måtte
forkastes, er holdningen i Kirkerådet at vi må lete
etter andre ordninger for framtiden.
Arve Skutlaberg
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Det skjer i Ås menighet
Kirkekurs for fireåringene i oktober
Tirsdagene 18.10., 25.10. og 1.11. er det kirkekurs for
fireåringer. Det skjer i Ås arbeidskirke. Samlingene
varer fra kl. 17.30 til 19.00. Her skal barna få være
med på leker og aktiviteter, synge og lære litt mer
om noen av temaene som ”Min kirkebok” tar opp.
I tillegg spiser vi kveldsmat sammen. Vi ønsker
at barna kommer i følge med en voksen. Meld
dere på til kateket Jenny Marie Ågedal, e-post:
jenny.marie.agedal@as.kommune.no. Vel møtt!

Ås kirke er åpen
i forbindelse med Allehelgen
Ås kirke holdes åpen lørdag 5. november kl. 12–15
og Allehelgensdag 6. november fra etter gudstjenesten og til kl. 15. Kom innom for å tenne lys
og for å ha en stille stund!
Utvalget for Åpen kirke i Ås

Kveldsmesser i Ås kirke
Vel møtt til kveldsmessen siste torsdag i måneden
kl. 19.30 i Ås kirke! Datoer i høst: 27. oktober, 24.
november. Hele kveldsmessen er laget på dugnad.
Har du lyst til å bidra med noe, så ta gjerne kontakt med student- og prostiprest Elise BjerkreimBentzen, tlf. 926 70 755, studentprest@umb.no
eller elise.bjerkreim-bentzen@as.kommune.no.

Søndag 18. september mottok 10 fireåringer ”Min
kirkebok” i Kroer kirke. Søndagen etter møtte 28
fireåringer opp i Ås arbeidskirke og mottok kirkeboken der. To flotte gudstjenester er overstått, og vi
har fått hilse på mange flotte barn! Vi håper boken
er til glede for både små og store der hjemme. Om
det er noen fireåringer (født 2007) i Ås som ikke
har fått boken, men som likevel ønsker å motta den,
så er det mulig å henvende seg til Ås kirkekontor.
Barna fulgte veldig godt med da dokka Tommas,
sammen med prest Georg Børresen holdt preken
om Jesus som stiller stormen. Barnekoret Baluba
(som øver hver onsdag på Menighetshuset) sang, og
det var barnedåp med mange tilskuere! En super
gudstjeneste der selv garvede bestefedre sto på
stolene for å se bedre!
Stine Ekern, student ved UMB
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Esther de Jong, student, UMB

Velkommen til høstfest 17.11.
Ås menighet inviterer til høstfest
torsdag 17. november kl. 19 i Ås
arbeidskirke. Tema for festen er
Miljø, forbruk og rettferdighet. Vi
markerer at Ås er godkjent som
Hans Jürgen
Grønn menighet – med andre ord
Schorre
en tjenende menighet med grønske på knærne! Rådgiver i Kirkerådet Hans Jürgen Schorre holder foredraget: Grønn menighet
– smykke eller arbeidsredskap? Det blir ”grønn”
bevertning, musikalsk innslag ved Michael Grolid
og Jonas Aune (NB: disse ungdommene er proffe),
og presentasjon av det nye menighetsrådet. Avslutningen blir ved personalsjef i Borg bispedømme
Ørnulf Elseth. Kollekten går til NMS-prosjektet
Landsbyutvikling i Etiopia. Alle er hjertelig
velkomne!
Hanne-Marit Pettersen,
menighetskoordinator i Ås

Trompetistane på galleriet
Trompeten er eit himmelsk instrument som lyfter
salmesongen atskillige hakk. Det er kanskje difor
dei som spelar instrumentet, må stå på galleriet?
Eller kanskje er det for at kantor Jostein Grolid på
orgelkrakken vil ha augekontakt med tonefølgjet
sitt? Kor som er: Ås menighet er velsigna med
fleire svært dyktige trompetistar. Her er eit knippe,
men sikkert ikkje alle.
Tekst og foto:
Arve Skutlaberg

Øivind Andersen og sonen Trond Ikdahl Andersen

Pressefrihet og etisk ansvar 15.11.

Ås kirkeakademi og Ås bibliotek inviterer til møte
i Ås kulturhus, Store sal, tirsdag 15. november kl.
19.30. Generalsekretær i Norsk presseforbund Per
Edgar Kokkvold holder foredrag om ”Pressefrihet
og etisk ansvar”. Ås kirkeakademi har i år tatt opp
spørsmål knyttet til etikk og samfunn. Kveldens
tema står sentralt i debatten rundt pressens dekning
av terrorhandlingene i sommer. Alle er hjertelig
velkommen! På kirkevis blir det enkel bevertning
og kollekt.
Nils Standal

Menighetsturen til
Etiopia høsten 2012
Vi vil minne om menighetsturen til Etiopia for Ås menighet
høsten 2012. Endelig og bindende påmeldingsfrist er satt
til 1. november 2011. Turen gir
oss to hele uker i Etiopia. Prisoverslaget fra reisearrangøren
er på ca. kr 20 000 for reise og
opphold. Er du interessert i å
vite mer om denne reisen?
Planen
ligger
på
hjemmesiden:
web.me.com/kmhaldor/Kirketrim. Du kan også
få vite mer ved å kontakte Jon Kr. Øiestad (e-post:
roiestad@online.no, tlf. 97 66 50 09) eller Sylvi
Haldorsen (e-post: syhaldor@online.no, tlf.
90 85 57 38).
Tekst og foto: Sylvi Haldorsen og Jon Kr. Øiestad
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Det skjer i Kroer menighet
Odd Hroar Meldal-Johnsen går av
etter lang og tro tjeneste i Kroer

Ny klokker/kirketjener i Kroer kirke

Odd Hroar Meldal-Johnsen har sluttet som klokker
og kirketjener i Kroer kirke etter 22 års tjeneste.
Han fylte 80 år i sommer, og 4. september hadde
han sin siste ordinære tjeneste som klokker og kirketjener. En æra er med andre ord over. Nå er Odd
Hroar blitt superpensjonist!
Odd Hroar har vært aktiv i Kroer menighet helt
tilbake til 1978, både som kasserer (20 år), revisor
(13 år), kirketjener (14 år, 450 gudstjenester) og
klokker (22 år, 650 gudstjenester). Han er også
Kroers representant i styret for Menighetsbladet,
med spesielt ansvar for pakkegjengen!
I løpet av sin tid som klokker/kirketjener har
Odd Hroar gått 25.000 klokketårn-trappetrinn,
tellet opp ca. 1 mill kroner i kollekt og heist og firet
flaggene 1000 ganger. Som ihuga ”en gang speider,
alltid speider” var jo dette midt i blinken! Som
kirketjener har han holdt kirken i orden både inne
og ute. Under byggingen av Kirkestua var han ivrig
med på dugnadene.
Hva skulle så en voksen mann med slik innsats
bak seg fortjene i gave? Det måtte bli en Årringenestubbe fra Krosser gård, fra et furutre som var 80
år gammelt allerede da Odd Hroar ble født. Stubben er designet og forarbeidet av Cathrine Glende,
barnebarn av Edle Glende som var leder av Kroer
menighetsråd 1962–
66. Med andre ord:
tradisjon.
Menigheten takker
for innsatsen og håper
Odd Hroar får mange
gode år på eller ved
siden av stubben og
at den kan vekke
de gode minner om
tiden i Kroer kirke og
menighet.

Det er ansatt ny klokker/kirketjener i Kroer kirke etter
Odd Hroar Meldal-Johnsen.
Han heter Bright Delali
Agodzo, er 33 år og kommer
fra Ghana. Han er student og
jobber for tiden med mastergraden i miljøvitenskap ved
UMB. Han er også formelt
kvalifisert som renholder. Bright har bakgrunn fra
Den evangeliske presbyterianske kirke, som har
lange tradisjoner i Ghana. Han er med i Studentlaget ved UMB, og synes at en liten deltidsstilling i Kroer passer perfekt ved siden av studiene.
I perioden frem til mars 2012 skal han tilbake til
Ghana for å jobbe med et prosjekt i forbindelse med
studiene. Der har han også sin familie. I mellomtiden må kirketjenerjobben gå på dugnad. Bright
har allerede vært med på et par gudstjenester og
fått hilse på menigheten. Vi ønsker Bright hjertelig
velkommen i Kroer menighet.

Svend-Kristian
Martinsen

Svend-Kristian Martinsen

Dugnad på Kirkestua i Kroer
Kirkestua har sett litt rufsete ut utvendig et par år.
Nå er det slutt. Nylig var det male-dugnad, så nå er
den ”ship shape”. Utvendig vedlikehold skal heretter samkjøres med selve kirkebygget, og da er det
under Fellesrådets vinger.
Svend-Kristian Martinsen
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Musikalske oktoberhøydepunkter
I slutten av oktober er det duket for to musikalske
høydepunkter i Kroer kirke:

Syng høst 23. oktober
Søndag 23. oktober kl. 18 inviterer koret Ad-Hoc
til musikkandakt med temaet ”Syng høst!”. Publikum vil her få høre, og delta i, mange fine sanger.
Sangtekster er innholdsrike, og høsten er tiden for
refleksjon og ettertanke. Kveldene er mørke, og vi
går vinteren i møte. Samtidig er det mye vakkert i
naturen rundt oss: fine farger, glødende lav sol på
himmelen, krystallklare dager.

Familiekonsert og bibelhistorie
med Ivar Skippervold 29. oktober

Koret skal blant annet synge ”Åkrane kvitnar
mot hausten” med tekst av Haldis Reigstad. Hun ble
dikter i voksen alder, og har også skrevet teksten
til ”Tett ved sida mi går Jesus”. ”Såkorn som dør i
jorden, oppstår som fylte aks” av Svein Ellingsen
er en annen salme vi skal synge den kvelden. Den
belyser bibelverset fra Johannes-evangeliet som sier
at hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir
det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det
rik frukt; det som blir lagt i jorden, danner grunnlag for at nytt liv skal kunne spire fram. Av andre
sanger vi skal synge, kan jeg nevne ”Haust” av Per
Sivle, ”Vitae Lux” med melodi av Frode Alnæs,
og den flotte høstvisen ”Krystallklare dager”.
Heller ikke å forglemme: ”Lauvfall”, en høstsang
diktet av Hans Hyldbakk med melodi av Henning
Sommerro, duoen bak ”Vårsøg”, en sang kåret til
Norges vakreste vise.
Jonas Aune, elev ved musikklinjen på Ski videregående, er invitert til å spille på det nye kirkeflygelet
i Kroer. Det vil også bli solosang og instrumentale
innslag i forskjellige sammensetninger.

Vi får besøk av Ivar Skippervold lørdag 29. oktober
kl. 16. Sammen med barn fra Kroer og Ås barnekantori setter han opp bibelspillet ”Den barm hjertige
samaritan”, en forestilling som absolutt anbefales
både barn og voksne!
Ivar Skippervold er prisbelønnet for sine
syngespill. Han er både tekst- og barnebokforfatter, musiker og komponist. Med sin gitar og sine
viser har han reist rundt i hele Norge. ”Når Ivar
kommer på besøk står også buktaling og trylling
på programmet,” kan man lese på nettet. Barna fra
Kroer og Ås som skal delta, har i hele høst vist stor
sangglede under forberedelsene til syngespillet.
Vel møtt i Kroer kirke!
Anne Christine Pittet Grolid,
kantor i Kroer

Ring telefonnummer 950 04 667
for kirkeskyss i Ås og Kroer
Diakoniutvalget i Ås og Kroer har tatt initiativ til
et bedre opplegg for kirkeskyssen i Ås og Kroer.
Fra og med 1. oktober kan du ringe telefonnummer 950 04 667 og bestille skyss til gudstjenesten.
Diakoniutvalget har kjøpt inn en egen telefon for
formålet, og de vil ha denne telefonen på rundgang.
På kjørelista står en fast gjeng med frivillige som
vil kjøre ved behov. Det er fint om dere bestiller
skyss seinest lørdagen før gudstjenesten, slik at vi
har litt tid til planlegging.
For diakoniutvalget i Ås og Kroer,
Gro Mette Rønningen
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Det skjer i Nordby menighet
Keltisk messe, ny menighetspedagog
og menighetsfest
Bots- og bededag 30. oktober kl. 18 blir det keltisk
messe i Nordby kirke, med innsettelse av menighetspedagog Morten Ødegaard. Etterpå, kl. 19–21, blir
det menighetsfest i Nordby menighetssenter.

Basar
i Nordby Menighetssenter 5. november kl. 12.00–
15.00. Det blir også salg av julekaker og julegaver.
Hele inntekten går til ungdomspreststillingen.

Allehelgensdag 6. november kl. 11 er det høymesse i Nordby kirke. En korgruppe fra menigheten
deltar under sin dirigent Paul Gerhard Blix. Prest:
Sigurd A. Bakke. Kantor: Hilde N.V. Wang.

Adventskonsert i Nordby kirke
2. søndag i advent, 4. desember, kl. 18 kan dere
glede dere til adventkonsert med Nordbykoret,
dirigent Evy Ernsteen, korgruppa fra Nordby
menighet, dirigent Paul Gerhard Blix, og lokale
solister. Prest Sigurd Bakke er med, og kantor er
Hilde N.V. Wang.
Hilde N.V.Wang
Kantor i Nordby

Konfirmantleir på Tjellholmen
Onsdag 3. august, tidlig på morgenen, dro den første
bilen av gårde til Tjellholmen på Hvaler, fullastet
med utstyr. Tre ledere dro i forveien for å gjøre klar
leiren for Nordby-konfirmantene. Strålende vær,
bølgeskvulp og ei flott øy ventet på oss alle!
En båt fullastet med spente konfirmanter og
bagasje gikk i skytteltrafikk, mange turer. Alle
kom seg til slutt til øya, og inn på hyttene sine.
Leiren var i gang! Vi startet brått med konkurranse,
informasjon og etter hvert utforsking av øya. Det
å oppdage villsau var for eksempel en artig ting.
Mye skjedde på én gang, og plutselig var det kveld.
Dagen gikk fort!
Vi hadde flere dager med strålende sol, 20 grader
i vannet og god stemning. Denne leiren var ikke
en rolig leir! Hver morgen startet med oppvarming
etter frokost; med natursti, konkurranser eller turneringer. På timeplanen senere på dagen sto undervisning om Gud, om Jesus og om Den Hellige Ånd,
samtalegrupper, sang og spill. Alle endte til slutt
opp hese eller helt uten stemme.
Konfirmantene deltok aktivt hele veien! De
skulle for eksempel dramatisere fortellingen om
den bortkomne sauen. Den teksten blir aldri den
samme etter denne leiren! Kveldene ble avrundet
med stille samling, lystenning, tekstlesning og bønn.
Den siste natta skjedde noe helt spesielt. Da
gikk turen inn i skogen til Bibelsmuglingsløypa.
Deltakerne skal komme seg fra start til mål uten
å bli oppdaget. I løypa stod det 4 vakter med lommelykter. De patruljerte rundt for å finne smuglere.
Konfirmantene måtte snike seg av gårde, gjemme
se bak busker og trær, være helt stille og gjøre
seg usynlige. De som ble funnet, måtte tilbake til
start. Noen sneik bedre enn andre, noen brukte
trær og busker som gjemmeplasser, andre forsøkte
å etterligne trær eller gjemme seg bak hverandre.
Plutselig lød det et forferdelig rop i den mørke
skogen: ÆÆÆÆÆÆ!!!! JEG HAR SATT MEG I
SAUEBÆSJ!!! Tilbake til start og prøv igjen!
Vi forlot Tjellholmen i øsende regnvær, men det
gjorde ingen ting. For stemningen var fremdeles
på topp. Jeg håper konfirmantene har kost seg like
mye som lederne gjorde! Tusen takk for turen!
Knut Helge Kråkenes Moe,
ungdomsprest i Nordby
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Morten Ødegaard ny menighetspedagog i Nordby

Morten Ødegaard er ansatt som ny menighetspedagog i Nordby menighet. Han er født i Hamar
og oppvokst i Ottestad. Morten er 29 år gammel,
har fordypning i fotball fra videregående skole, og
spiller curling på elitenivå.
– Idrett er min store lidenskap, sier Morten til
Menighetsbladet. – Jeg har også vært aktiv i kristent ungdomsarbeid siden jeg selv var konfirmant,
og fattet stor interesse for dette gjennom et positivt
møte med kirken og dens lære. Dette gjorde også at
jeg valgte å ta utdannelsen min på Det teologiske
menighetsfakultet for å kunne få drømmejobben
som ungdomsarbeider. Nå kommer jeg fra en jobb
som menighetspedagog og kateket i Brumunddal
og Veldre menighet i Hedmark, en stilling jeg
hadde i 3 år.
Hvorfor menighetspedagog i Nordby?
– Da jeg så utlysningsteksten, ble jeg imponert over hvor mye som skjer i en menighet som
er nesten tre ganger mindre enn menigheten jeg
kom ifra. Og ikke minst over hvor store ressurser
Nordby har til rådighet med tanke på ansatte. Dette
fortalte meg at Nordby er en menighet som ønsker
å få til ting. Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med
både de yngste som er med i arbeidet, og helt opp til
de eldste som fortsatt er aktivt med i menigheten. I
tillegg så har jeg som alle andre drømmer og visjo-

ner om aktiviteter som kan være en del av kirken,
og som jeg tror og håper at både barn og ungdom
vil finne attraktivt å være med på.
Så du liker å få ting til å skje?
– Ja, jeg liker å gjøre ting. Å sitte stille kan være
veldig behagelig, men å være aktiv sammen med
andre mennesker er noe jeg virkelig liker aller best.
I min forrige jobb hadde jeg et veldig stort engasjement i TenSing-koret. Fra begynnelsen og frem
til jeg sluttet, tok det mer og mer av min tid. Etter
hvert fikk vi hele 35 faste medlemmer. Koret var
preget av godt samhold og trivelig miljø. Så til vinteren/våren vil jeg prøve å få TenSing her i Nordby
i gang igjen. I tillegg brenner jeg for kirke-idrett
som en arena med stort potensial.
Men curling og kateket er vel en sjelden kombinasjon?
– Jeg er nok den eneste kirkelige ansatte i Norge
som har curling som hovedidrett og hobby, tror jeg.
I flere år spilte jeg på elitenivå, men nå har jeg trappet ned litt og deltar bare når resten av gutta på
laget har tid og mulighet. Men curling er en sport
som passer for alle, uansett funksjon og alder. Du
trenger ikke å være en atlet for å bli god. Spillet
kombinerer ferdigheter, taktikk og lagarbeid på en
suveren måte. Og curling-miljøet er så lite at man
blir fort kjent med alle som spiller. I Brumunddal og Veldre menighet klarte jeg forresten å lage
bedriftsidrettsungdomslag, og målet mitt er å klare
det samme i Nordby. Så finnes det interesserte ungdommer og voksne, er det bare å ta kontakt!
Hvordan skal kirken nå ut til ungdommen?
– Barn og unge må være en viktig del av kirkens
arbeid. Fantasien er i grunn det eneste som setter
grenser for hva en kan finne på. Utfordringen for
oss som arbeider i kirken, er å lage tilbud som barn
og ungdom selv syntes er attraktive. Og de unge
må selv være med på å skape aktivitetene. Unge
mennesker ønsker å ta ansvar, får utfordringer, og
dermed oppleve samhold og fellesskap. De ønsker
både å bli sett, og selv å se andre mennesker. Jeg
tror ungdom vokser på oppgaver gjennom å mestre
dem. Jeg gleder meg til å komme i gang med arbeidet, og ser frem til å møte alle barn, unge og eldre
i Nordby menighet.
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Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har
følgjande møte i haust på Ås menighetshus:
• Søndag 23. oktober: Møte kl. 19. Talar:
Olav Straume
• Søndag 30. oktober: Samtalemøte kl. 19
• Søndag 6. november: Misjon og mat kl. 17
• Søndag 13. november: Møte kl. 19. Talar:
Knut Andresen
• Søndag 20. november: Møte kl. 19. Talar:
Ragnar Ljønes
• Søndag 27. november: Møte kl. 19. Talar:
Oddvar Pederstad
Trygve Gjedrem

Takk for tiden på Ås kirkekontor!
Anna Berit Føyen begynte i ny stilling 1. oktober. Hun har vært ansatt på kirkekontoret i Ås
siden 15. mars i år.
Anna Berit ønsker å jobbe mer kreativt og
utadrettet. Derfor begynner hun som redaktør
i KABB (Kristent arbeid blant blinde og svaksynte). – Nå er det lyd og storskrift som vil stå
i fokus, sier hun til Menighetsbladet. – Jeg vil
gjerne takke for tiden i Sagaveien 3. På kirkekontoret er det bare trivelige mennesker, og jeg
vet jeg vil savne det friske lunsjfellesskapet her.
Det har også vært givende å hilse på alle som
stikker innom kontoret, ikke minst i forbindelse
med kirkevalget.

Toril Strand Klemp Foto: A. Skutlaberg.

Toril Strand Klemp i ny stilling ved Ås kirkekontor
Toril Strand Klemp har overtatt stillingen som
sekretær for prosten ved Ås kirkekontor, etter at
Anna Berit Føyen sluttet 1. oktober. Toril har vært
ved kontoret siden 2000 som sekretær for kirkevergen, og kjenner derfor jobben godt.
– I den nye stillingen skal jeg dels jobbe for den
nye prosten i Søndre Follo, dels med kontorarbeid
og ”kundekontakt” ved kirkekontoret, sier Toril til
Menighetsbladet. – I jobben ved kirkevergekontoret
har jeg arbeidet mye med administrasjon av kirkegårdene. Nå får jeg mer varierte arbeidsoppgaver,
blant annet med kontakt og oppfølging av prestene i
det nye prostiet. Det blir også mye kontakt med folk
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som ringer eller kommer innom kontoret. Vi vet
ikke hva de kommer med til oss: bryllup, barnedåp
eller dødsfall. Glede i én telefon, sorg i en annen.
Vår oppgave er å ta imot folk på en profesjonell
og hyggelig måte, og hjelpe dem videre til riktig
medarbeider ved kontoret.
Toril er oppvokst på Stabekk i Bærum, men har
bodd 33 år i Ås med mann og barn. På fritiden er
hun med i Ås korforening, mangeårig styreleder
faktisk.
Fra 1. desember overtar Heidi Tomter Sire jobben
som sekretær for kirkevergen.
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Er du kjent i Ås?

Fra forrige oppgave: Jan Solli foran Rustad skole.

Denne gangen må det kåres 2 vinnere. Det er Astrid
Rangøy Mo og Hanne-Marit Pettersen. Begge var
fullstendig klar over at Jan Sollis ”sykkel-pust i
bakken” måtte være foran Rustad skole. Gratulerer! Nå har sikkert disse to vinnerne trodd at de,
eller kanskje bare en av dem, skulle få bestemme
neste oppgave. Slik er det ikke denne gangen. I stedet får de en ny oppgave som må løses for å kunne
bli invitert med på tur i Ås: gående, syklende eller
ved hjelp av andre transportmidler. Redaksjonen
håper imidlertid at både Astrid og Hanne-Marit
får skarp konkurranse av alle de andre som leser
Menighetsbladet.
Den som er først til mølla, med en e-post til
as.menblad@online.no, får bestemme neste fotomotiv.
Hva er så oppgaven? Hvor har fotografen stått da
disse to bildene ble tatt?
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

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 2012, 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 2011.

TV-aksjonen NRK går i år til Norsk Folkehjelps
arbeid med å rydde miner og klasebomber.
Etter kriger og konﬂikter ligger det igjen ﬂere
hundre millioner eksplosiver over hele verden.
For 200 kroner kan Norsk Folkehjelp rydde
10 kvadratmeter fri for eksplosiver i en landsby,
langs en skolevei eller på en åker. Din støtte vil
bidra til å redde mange liv.

SØNDAG 23. OKTOBER
BESØKER BØSSEBÆRERE
ALLE NORSKE HJEM

Les mer på blimed.no

Ta vel i mot dem og husk å ta ut kontanter
k
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Takk for gaven!
Du kan gi en gave til det kirkelige arbeidet i Ås, enten til menighetene (Ås, Nordby, Kroer), til drift av
kirker og menighetshus, eller til en del av menighetens arbeid som du synes fortjener en oppmerksomhet.
Kirkekontorene i Ås og Nordby kan gi mer informasjon om dette.

Fødselsdagsgave til Ås arbeidskirke
Stiftelsen Ås arbeidskirke takker hjerteligst for
gaven på kr 5100 fra Ragnhild og Gudbrand Skiaker. De rundet begge 80 år, og dette ble markert
med stor fest i Arbeidskirka 28. mai. Bursdagsgaven gikk til kirka!
For Stiftelsen Ås arbeidskirke,
Svein Rindal

Anonym gave til Åpent Hus
Åpent Hus takker for en anonym gave på kr 5000
fra en av de trofaste vennene våre. Ledergruppen
vil gjerne si takk for pengene, men også for tanken
som ligger bak. Vi setter stor pris på at arbeidet
vi gjør, er til glede for mange eldre i menigheten.
Gavene er en stor inspirasjon til å fortsette å arbeide
for Åpent Hus.
For Åpent Hus i Ås,
Tora Roberts

Unge solister med Follo kammerorkester 6.11.
Søndag 6. november kl. 18 blir det anledning til
å overvære en konsert der elever fra Ås kommunale kulturskole opptrer som solister med Follo
kammerorkester. Arrangementet, som er blitt til
i et samarbeid mellom orkestret og kulturskolen,
vil finne sted i Arbeidskirken i Ås. Vi skal møte
ikke mindre enn ni unge utøvere, hvorav to er
sangere, mens de øvrige utdanner seg på forskjellige instrumenter. I kveldens løp får vi innslag på
fløyte, klarinett og horn, i tillegg til fiolin, bratsj
og cello. Én av deltakerne vil dessuten uroppføre et
egenkomponert stykke. Programmet omfatter både
kjent og mindre kjent musikk helt fra barokken og
fram til nyere tid. Av norske komponister er Johan
Svendsen representert med sin mesterlige Romanse
for fiolin og orkester.

Tor Brevik

Jørund Nikolai Tilley

Follo kammerorkester,
Tor Brevik

Michael Grolid

Astrid Langsrud

Iver Bunkholt
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Service-SIDER
Ta vare på sidene
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

DYREPENSJONATER
Follo Kattepensjonat
64 94 63 77
Kongeveien 124
mob. 900 25 048
FOTO
Ås Foto, Sentrumsgården

64 94 12 41

FRISØRER - DAME/HERRE
Hårstudio 1095
Moerveien 2

64 94 10 95
HELSEKOST

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

64 94 08 00

HELSE OG VELVÆRE
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.

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

64 94 10 65

BLOMSTER OG DEKORASJONER
Ås Blomster
Moerveien 6

64 94 12 36
BYGGEVARE

INTERIØR

MAXBO Ås
Brekkeveien 19, tlf. 64 97 47 80, faks 64 97 47 81
Trelast, byggevarer, dører, vinduer,
garderobe/kjøkken, maling.
DAGLIGVARER
Coop-PRIX-Ås
Idrettsveien 1
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Ås Glassmesterforretning A/S
Gamleveien 1
64 94 04 10
Bygg - Bil - Blyglass - Speil - Persienner og Markiser

64 94 28 18

Fargerike Ås, Skoleveien 2
64 94 06 50
Stoffer - Søm - Maling - Tapet - Gulv Hjembesøk - Håndverk
Granlien møbeltapetsering og interiør
Haugerudveien 23, 1430 Ås
932 31 358
Verksted og showrom på gamle Holstad skole,
e-post: granlien@innredningshjelp.no,
www.innredningshjelp.no
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JORDMOR
Annett Michelsen
Haugerudveien 4
Privatpraktiserende jordmor

UTLEIE
64 94 33 13
mob. 911 35 380

KONTORMØBLER/INNREDNINGER
Norske Kontormøbler A/S
905 46 083
Se vår hjemmeside: www.norskekontormobler.no
e-post: jan.ivar@norskekontormobler.no
SERVERING & CATERING
Damene fra Texas catering i Ås
Liv:
995 89 506.
Siv:
925 44 376.
Vi har mat til enhver anledning og diskuterer
gjerne løsninger med deg. www.damenefratexas.no
Follo Lunsj og Catering
Industriveien 13, 1400 Ski
982 17 777
Vi tilbyr koldtbord, snitter og varmmat til
konfirmasjoner, bryllup, begravelser og andre
selskaper.
SPESIALFORRETNINGER I ÅS SENTRUM
Ås Optiske A/S – Krogh Optik
Åstorget

64 94 04 67

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B

64 94 00 07

Kroer Samfunnshus
Utleie til alle anledninger

950 09 825

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

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

64 94 09 51

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

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

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

NORDBY

KROER

Døpte
Odin Schei Danevad
Sara Kreutz
Sigmund Johannes Kvamme
Niri Holthe Nordbø, døpt i
Hvitsten kirke
Kine Svendstad Olaussen
Sigrid Svanes
Lars Henrik Ranoa Syrstad
Isak Torgersen, døpt i
Hattfjelldal kirke

Døpte
Ane Huseby Bratli
Sofie Ostorp Dønhaug
Elias Erikstad Eskemose
Ludwig Fiksdal-Eberg
Kasper Leander Hansen
Andrea Kilaas-Roen
Ludvig Herberth Thoresen
Lundmark
Markus Molvik-Abelsen
Mari Spornæs Wetlesen, døpt i
Ås kirke
Ulrik Østby-Weydahl

Døde
Reidar Henry Andersen
Edel Marie Nordskaug

Døde
Liv Rannveig Gislerød
Ragnhild Greaker
Terje Broager Grøn
Kjell Reidar Johannessen
Sigrid Klynderud
Kjell Harald Kjærsrud
Jan Melbye Kristoffersen
Alf Johan Myrvold
Turid Fleischer Schem
Gotfred Uhlen
Elfrida Veidal
Anne-Karin Vik
Thorstein Knut Wetlesen

Viet
Eva Bergstrøm og Emil Lauritz
Bryhn
Anne Bemer Eriksen og Knut
Andreas Nadheim

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

Døde
Berit Halvorsen
Per Erik Hansen
Trond Stavrum
Bjørn Arild Søland
Moerveien 7, 1430 Ås

Tlf 64 94 42 00 www.galleriet-frisor.no

Gaver i forbindelse med
gravferd/bisettelser:
Stiftelsen Ås arbeidskirke takker
hjerteligst for gaven på kr 9050
gitt ved Valborg Grimstads båre.
For Stiftelsen Ås arbeidskirke,
Svein Rindal

En stor og varm takk for minnegaven på kr 5160 til Diakoniutvalget i Ås og Kroer, gitt ved
Elfrida Veidahls begravelse.
For Menighetsrådet i Ås og
Diakoniutvalget i Ås og Kroer,
Gro Mette Rønningen

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

1540 Vestby

Hele døgnet

www.gsb.no
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En stor og varm takk for minnegaven på kr 16.465 til Åpent
Hus i Ås, gitt ved Esther Myhrers begravelse.

Norskeid familiebyrå for hele Follo
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For Åpent Hus i Ås,
Tora Roberts

ÅS KIRKEKONTOR, Sagavn. 3,
postboks 224, 1431 Ås.
Tlf. 64 96 23 40. Fax. 64 96 23 39
www.as.kirken.no

Kontortid mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 9–15,
onsdag kl. 12–15.
Sekretær: Toril Strand Klemp. Tlf. 456 18 025.
E-post: toril.klemp@as.kommune.no
Kirkevergen i Ås: Tlf. 64 96 23 30.

Prestene:
Fungerende prost, Sven Holmsen. Tlf. 464 17 744.
E-post: sven.holmsen@as.kommune.no
Sogneprest i Ås, Georg Børresen,
Drøbakveien 19, 1430 Ås. Tlf. 901 66 477.
E-post: georg.borresen@as.kommune.no
Sogneprest i Nordby, Sigurd Bakke, Rådyrvn. 3,
1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 04 69.
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no
Stud.prest/prostiprest, Elise Bjerkreim-Bentzen.
E-post: elise.bjerkreim-bentzen@as.kommune.no
Tlf. 926 70 755.
Prostiprest Anette Cecilie Nylænder. E-post:
anette.cecilie.nylaender@as.kommune.no
Fellesrådet for Kroer, Nordby og Ås:
Leder: Christofer Solbakken, Hareåsen 12 D,
1407 Vinterbro. Tlf. 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: Asbjørn Rønning.
E-post: teiglandronning@hotmail.com
Organist: Anne Christine Pittet Grolid.
Tlf. 481 99 812. E-post: a-chrigr@online.no
Kroer kirke, Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf. 64 94 36 05.

Ås menighet:
Menighetsrådets 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.
Tlf. 451 38 465. E-post:
jenny.marie.aagedal@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.
Tlf. 64 96 26 73.
E-post: knut.helge.moe@as.kommune.no
Organist: Hilde Veidahl Wang. Tlf. 996 94 012.
E-post: hiwang@online.no
Menighetspedagog: Hanne Tegnér. Tlf. 915 89 895.
E-post: hanne.tegner@as.kommune.no
Menighetspedagog/trosopplærer: Morten
Ødegaard. Tlf. 64 96 26 74/416 44 531. E-post:
morten.odegaard@as.kommune.no
Menighetsrådets formann: Christofer Solbakken,
Hareåsen 12 D, 1407 Vinterbro. Tlf. 996 46 735.
Sekretær for menighetsrådet: Bjørn J. Rødsand.
Tlf. 900 79 594. E-post: b.rodsand@online.no
Kirketjenerkontakt: Herlof J. Brendskag. Tlf.
958 12 521. E-post: herlof.brendskag@gmail.com
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
19. s. e. pinse, 23. oktober, Sal. 73. 23-28
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Folkedansgudstjeneste. G. Børresen. J. Grolid.
Ofr.: TV-aksjonen, Norsk Folkehjelp.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.
S. Holmsen. H. Wang. Ofr.: TV-aksjonen,
Norsk Folkehjelp.
Torsdag 27. oktober.
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. E. BjerkreimBentzen. Ø. Pihl.
Bots- og bededag, 30. oktober, Hebr. 3. 7-11
Ås kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. S. Holmsen.
Ø. Pihl. Ofr.: Egen menighet, ungdomsarbeidet.
Nordby kirke kl.18.00: Keltisk messe med
innsettelse av menighetspedagog Morten
Ødegaard. S.A. Bakke. K.H.K. Moe.
H. Wang. Menighetsfest kl. 19–21. Ofr.:
Misjonsalliansen.
Allehelgensdag, 6. november, Matt. 5. 1-12
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. E. BjerkreimBentzen. J. Grolid. Ås kirkekor. Ofr.: Egen
menighet, kirkekultur.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen.
A.C.P. Grolid. Ofr.: Sorg og Omsorg i Follo.
Nordby kirke kl.11.00: Høymesse. S.A. Bakke.
H. Wang. Ofr.: Ungdomspreststillingen.
22. s. e. pinse, 13. november, 2 Mos. 3. 11-15
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Misjonsmesse.
G. Børresen. J. Grolid. Baluba. Ofr.: NMSprosjektet i Etiopia.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.
K.H.K. Moe. Ø. Pihl. Nordby Gospel deltar.
Ofr.: Menighetens arbeid.
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Domssøndag, 20. november, Matt 25. 31-46
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse.
E. Bjerkreim-Bentzen. Ø. Pihl. Ofr.: Norsk
misjon i Øst.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. S. Holmsen.
A.C.P. Grolid. Ofr.: Kristen idrettskontakt.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.
G. Børresen. H. Wang. Ofr.: Menighetens
barne- og ungdomsarbeid.
Torsdag 24. november.
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. E. BjerkreimBentzen. Ø. Pihl.
1. søndag i advent, 27. november, Luk. 4. 16-22a
Ås kirke kl. 11.00: Lys Våken- gudstjeneste.
E. Bjerkreim-Bentzen. J.M. Ågedal. Ø. Pihl.
Ås SoulChildren. Ofr.: Egen menighet,
trosopplæringen.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste/
Lys Våken. S.A. Bakke. M. Ødegaard.
H. Wang. Ofr.: Ungdomspreststillingen.
2. søndag i advent, 4. desember, Luk. 21. 27-36
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
G. Børresen. J. Grolid. Ofr.: Egen menighet,
ungdomsarbeidet.
Ås kirke kl. 18.00: Lysmesse. S. Holmsen.
J. Grolid. Speiderne.
Kroer kirke kl. 19.30: Lysmesse. J.M. Ågedal.
A.C.P. Grolid. Ad Hoc-koret. Ofr.: Egen
menighet.
Nordby kirke kl. 18.00: Adventskonsert.
S.A. Bakke. H. Wang. FAM-koret. Nordbykoret. Solister. Ofr.: Kirkemusikalsk arbeid.
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