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Prestens hjørne
NATURFORSTÅELSEN VI MISTET
Noen tekster i Bibelen er merkelige. Jeg
tenker på vers som disse:
Fjellene hoppet som værer og haugene
som lam. Havet så det, og flyktet. Jordan
snudde og rant tilbake. (Salme 114,3-4)
Markene kler seg med sauer,
Dalene svøper seg i korn.
De roper av glede, de synger
(Salme 65,14).
Her er en naturforståelse som er fremmed
for oss. At marker og daler kan rope og
synge. At fjell og hauger kan hoppe som
sauer og lam.
På Palmesøndag sa Jesus: Dersom de tier,
skal steinene rope. Og vi husker hvordan
han truer storm og bølger så de faller til ro.
Hva slags naturforståelse er dette? Her
er det liten forskjell på mennesker, dyr og
natur. Alt er levende. Alt kan prise Gud.
Alt kan gi uttrykk for takk og hengivenhet
overfor Skaperen. Gud har lagt noe av seg
selv ned i alt han har skapt. Og har makt
over det.
I vår vestlige, moderne kultur ser vi det
ikke slik. Vi har for lenge siden definert
naturen som død eller sjelløs materie vi
kan bruke til egne formål. Bare mennesket
er ånd. Mennesket er hevet over resten av
verden. Vi skal herske og utnytte. Bare
mennesket skal til himmelen. Bare vår sjel
er bestemt for det evige liv i Guds himmel.
Er dette Bibel-troskap?
Er dette en riktig forståelse av oss selv og
skaperverket?

Naturfolkene har en annen naturforståelse. De har en respekt eller ærefrykt for alt
omkring seg. De ser det guddommelige i alt
– og seg selv som en del av livsveven. Alt
henger sammen, og det er viktig, beholde
balanse og fred i naturen.
Da den hvite mann kristnet naturfolk på
mange kontinenter, tok de fra dem denne
naturforståelsen. Vi kristne erobrere må
erkjenne at dette var et overgrep. Vi må
lære å vinne tilbake den naturforståelsen
naturfolkene har – og som faktisk er å
finne i vår egen hellige bok. Vi må lære den
grønne livsvisdommen, og vende tilbake til
en naturforståelse som verner skaperverket
fra overforbruk og miljøskadelige utslipp
som fører til økende klimakrise og sammenbrudd i Jordens økosystemer.
Vi må igjen lære veien til livet, før det er
for sent.
Øystein Spilling,
universitetsprest UMB

Om forsiden:
Nordby kirke sett fra en annen vinkel enn den der de fleste parkerer og kommer inn. Ta en titt over jordene
neste gang du kommer fra Ski. Høstfarger og sol er også en av Guds gode gaver til oss. Foto: E. Fløistad.
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Kirkevergens hjørne
Den 1. september 2013 begynte jeg som
kirkeverge i Ås. Jeg er heldig som får etterfølge Gerhard Winge i denne spennende,
varierte og utfordrende jobben. I skrivende
stund har jeg tre uker og en dag bak meg
som kirkeverge i Ås, og det er fortsatt
mange arbeidsområder og prosjekter jeg
ikke har full kunnskap om. Det blir derfor
en kort utgave av «Kirkevergens hjørne» i
dette nummer.
Innvendig oppussing av Ås kirke
Som det har vært orientert om i tidligere
nummer av Menighetsbladet, skal det nå
gjøres en stor jobb med innvendig oppussing
av Ås kirke. Prosjektet blir lagt ut på anbud
på Doffin-nettsidene i oktober, og vi regner med oppstart i kirken rett over nyttår.
Kirken blir derfor stengt for gudstjenester
og kirkelige handlinger fra og med 1.1.2014
og i ca. 8 måneder framover.
Har du ledig et kirkebenklager?
I forbindelse med oppussingsarbeidet må vi
i en periode fjerne alle benkene fra kirken.
Er det noen som har en låve eller et annet
lagerlokale som vi kan leie som kirkebenklager? Ta kontakt med meg så snart som
mulig! Vi vet ennå ikke eksakt hvor lang
lagringsperioden vil bli.

Navnet minnelund på Ås kirkegård
Navnede minnelunder er forholdsvis nytt
på kirkegårdene i Norge. Dette er primært
urnelunder hvor det ikke er egne gravminner, men man har et felles gravminne der
det settes på en plate med navnet til avdøde.
Minnelunden har også en felles beplantning
som stelles av kirkegårdspersonalet.
Fellesrådet har ønske om å få etablert
navnede minnelunder på alle de tre kirkegårdene, og først ute er kirkegården i Ås.
Arbeidet med planlegging og utforming av
de lokale kirkegårdvedtektene er i startgropen.
Velkommen innom kontoret
Kirkekontorene i Nordby og Ås er servicekontor for alle som bor i bygda, for alt som
gjelder kirke og menigheter, gudstjenester
og kirkelige handlinger, kirkegårder og
graver. Kom innom oss eller ring om du har
spørsmål eller problemstillinger du ønsker
hjelp til å finne ut av. Vi skal besvare og
bistå så godt vi kan.
Astrid Holmsen Krogh,
kirkeverge i Ås

4-årsbok og kurs i Ås og Kroer
I disse dager sendes det ut invitasjoner til
alle 4-åringer som tilhører Ås og Kroer
menigheter. Datoene for utdeling er den
10. november i Ås arbeidskirke for alle som
tilhører Ås sokn, og 17. november i Kroer
kirke for alle som tilhører Kroer sokn. Har
du lyst på bok? Følg med på posten og meld
fra til kateketen. Noen som ikke har mottatt
invitasjon? Ta kontakt med kirkekontoret!

Det vil også bli arrangert 4-årsklubb to kvelder
i november, der vi kommer til å snakke
litt om boka, ha noen aktiviteter og spise
kveldsmat sammen. Datoer kommer i
invitasjonen. Disse vil være felles for Kroer
og Ås. Fireåringene i Nordby fikk 4-årsboka
under familiegudstjenesten 13. oktober.
Kristine Bekken Aschim, kateket
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Internasjonalt kirkeforum
I Ås menighet har det alltid vært et stort
internasjonalt engasjement. Denne virksomheten er allsidig og har omfattet misjon
og bistandsarbeid i mange land. I en rekke
år har vi samlet inn penger til et misjonsprosjekt, for øyeblikket gjelder dette prosjektet «Landsbyutvikling i Etiopia» drevet
i regi av den etiopiske lutherske kirken og
Det Norske Misjonsselskap.
Fra i høst vil vi gjerne legge større vekt
på bredden i den internasjonale aktiviteten
i menigheten. Derfor har vi skiftet navn på
den NMS-foreningen som tidligere har hett
«Misjonsringen» og i de siste par årene har
hett «Misjonsforum», til nå å hete «Internasjonalt Kirkeforum». Dette innebærer
ikke bare et skifte av navn, men også en
viss omlegging av arbeidet. På møtene
engasjeres nå ulike grupper i Ås menighet
som er aktive i forskjellige organisasjoner.
På septembermøtet i høst stilte våre nye
tanzanianske studenter ved UMB opp med
tanzaniansk mat. De fortalte om hvordan
studentlivet var på Sokoine University, og

hvordan de har møtt Norge. Den 14. oktober møter vi Mavis, som etablerte Mavis
Home for foreldreløse barn i Zimbabwe, et
arbeid som har vært støttet av Åsgård og
Brønnerud skoler i Ås i en rekke år. Den
22. oktober er det konsert med det dyktige
Watoto barnekor fra Uganda, som mange
har hørt før. Vi får nyheter og orientering
om arbeidet i Watoto barnebyer 11. november.
Kommende vår planlegger vi å sette
fokus på Stefanusalliansen, Kirkens Nødhjelp, vårt eget misjonsprosjekt og Norsk
kirke i utlandet. Møtene holdes i Arbeidskirken og blir annonsert på gudstjenestene
i Ås. På møtene gir vi en gave til Ås kirkes
misjonsprosjekt eller den av organisasjonene som blir presentert.
Vi tar gjerne imot forslag til tema og
ønsker alle velkomne til møtene. Internasjonalt kirkelig samarbeid og hjelpearbeid
er en viktig del av kirkens liv!
Kontaktperson: Sylvi Haldorsen,
tlf. 64 94 19 40, syhaldor@online.no

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 2014, kan søke om stipend. Søkere som ikke tidligere er tildelt stipend,
prefereres.
Søknadsskjema utleveres hos Advokatene Skar, Dyvik, Clemetsen & Langseth,
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 2013.
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Loppemarked som varmer
Hva skal vi si om årets loppemarked? At
det var fint vær. At det kom masse folk. At
mange leverte bra lopper som andre kjøpte
villig vekk. At stemningen var bra i og
utenfor Arbeidskirken den siste helgen i
august.
Alt det er sant. Likevel er den tanken som
slår meg: Tenk at det er mulig! Tenk at det
går an å få til noe sånt hvert år! Flere enn
100 frivillige som gir av sin tid og fantasi
og krefter – og som synes det er gøy og flott
å være med. Et mylder av folk fra alle verdenshjørner. Eimen av nystekte vafler. Små
og store som ser ut til å kose seg – enten de
kjøper noe eller ikke.
Det er ingen overdrivelse å si at Arbeidskirkens loppemarked i Ås har truffet blink.
Ikke først og fremst pga. resultatet: 224.000
netto. Sårt tiltrengte kroner til drift av
kirken, hvorav noe går til menighetsrådet.
Det er stort, men dette er det ytre resultatet.
Kanskje enda viktigere det som ikke kan
måles i kroner: opplevelsen av fellesskap.
Det å gjøre noe viktig sammen. Gjenbruk
med tanke på miljøet vårt. Å åpne opp
menighetens fellesskap for nye folk. Å
bygge naboskap og treffe nye folk. Ubetalelig!
Takk til alle som hjalp til på mange ulike
måter, til alle som leverte lopper, og til
dem som kjøpte dem: Du har vært med på
noe kjempeviktig! Takk til alle i komiteen
og spesielt til Benedicte Aschjem som har
ledet det hele med klokskap og erfaring. Nå
har hun gitt stafettpinnen fra seg til Sissel
Brandtzæg. Lykke til, Sissel!
Hva så med alle loppene som ikke ble
solgt? Noe blir kastet på Bølstad. Men
veldig mye blir overtatt av Redd Barna i
Ås. De kommer og sorterer og lagrer det de
kan bruke, på et lager i Enebakk. Loppene
får en ny sjanse til å komme andre til gode!
Fint å tenke på det også.

«Of course, we will help!» Afrikansk spontant
bidrag til parkeringsregulering ved loppemarkedet. Samora Macrice og Greyson Nyamoga
(foran) fra Tanzania og Livingstone Senyonga
(bak) fra Uganda. Foto: Terje Sørhaug.
Under: Birgitt Aarrestad hadde jobb som
kunsthandler under loppemarkedet. Det var
nok å velge i, både for ung og gammel. Foto:
Arve Skutlaberg

Jon-Geir Dittmann
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 5 – 2013
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Det skjer i Ås menighet
«REQUIEM»
av Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

ÅS KIRKE
Lørdag 26. oktober kl. 18.00
Inngang kr 200. Barn/stud. kr 100
Konserten er støttet av Ås kommune, Ås menighet
og Norsk Kulturråd

Ås Kirkekor har, sammen med Kragerø
Kantori, kastet seg ut i en ny stor oppgave,
nemlig å fremføre Mozarts fantastiske
«Requiem»
De meget spesielle omstendighetene
rundt Mozarts «Requiem» er et melodrama
à la Charles Dickens. Det finnes mange og
spennende anekdoter og teorier om hvem
som bestilte verket. En ganske sikker teori
er at det var en grev Franz von Walsegg som
gjennom en stråmann bestilte verket i 1791.
Han ønsket et «Requiem» til sin avdøde
kone. Mozart var svært syk, men påtok seg
oppdraget med bange anelser. Da Mozart
døde i desember 1791 uten å ha fullført
verket, forsøkte konen Constanze å få noen
andre til å overta oppgaven – ikke minst
siden oppdragsgiveren hadde betalt arbeidet allerede! Etter noe tid ble det Mozarts
elev, Franz Süssmayer, som etter Mozarts
ufullstendige anvisninger og med egenkomponert musikk fullførte «Requiem».
Verket er blitt umåtelig populært i den
klassiske tradisjonen, og ingen som har
befattet seg med musikken, blir uberørt.
Korene er så heldige at de har arbeidet med
denne genialt komponerte musikken helt
siden januar og er meget godt forberedte.
Vi har fått engasjert meget dyktige solister.
Tre av dem var også med som solister for to
år siden da korene satte opp Händels «Messias». Orkesteret består av unge musikere
som vil prege Norges musikkliv fremover.
6

MOZART REQUIEM

Kragerø Kantori & Ås Kirkekor
Solister: Hannah Carding-sopran Kari Lise Høgseth-alt
Henrik Engelsviken-tenor Ole Jørgen Kristiansen-bass
Robert Carding-orgel Orkester fra Barratt Due Musikkinstitutts
høgskoleavdeling dirigent Jostein Grolid

Å

Sett av datoen og vær velkommen til en
stor opplevelse! Billetter kan kjøpes på Ås
kirkekontor i Sagaveien 3 i kontortiden.
Medvirkende:
Ås Kirkekor
Kragerø Kantori
Hannah Carding – sopran
Kari Lise Høgseth – alt
Henrik Engelsviken – tenor
Ole Jørgen Kristiansen – bass
Orkester:
Unge og talentfulle musikkstudenter fra
Barratt Due Musikkinstitutt og Norges
Musikkhøgskole.
Robert Carding – orgel
Jostein Grolid – dirigent
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Søndag 29. september var det festgudstjeneste i Ås kirke. Biskop Atle Sommerfeldt ordinerte
Christine Henriksen Aarflot til prest. Hun er for tida stipendiat ved Menighetsfakultetet. Her er
hun sammen med noen av av de andre som deltok under gudstjenesten: (foran f.v.) Kristine Bekken
Aschim, Christine, Maja Leonora Skålvold, Idun Strøm Sefland (praksisleder på MF), og (bak
f.v.) Vidar Leif Haanes (rektor på MF), Gunder Skiaker og Andreas Henriksen Aarflot. Foto: Arve
Skutlaberg.

Allehelgenkonsert og Åpen kirke i Ås
Utvalget for Åpen kirke planlegger også i
år å arrangere Allehelgenkonsert i Ås kirke.
Konserten vil, på samme måte som i fjor,
bli gjennomført i nært samarbeid med Kulturskolen i Ås, og med økonomisk støtte fra
Ås kommune.
Konsertprogrammet er under forbere-

delse, og utøverne blir i hovedsak fordypningselever ved kulturskolen. Konserten vil
bli avholdt fredag 1. november kl. 18.
Utvalget for Åpen kirke holder som
vanlig kirken åpen den påfølgende lørdag 2.
november kl. 10 – 16, og søndag 3. november fra gudstjenestens slutt til kl. 15.
Utvalget for Åpen kirke

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 5 – 2013
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Velkommen til
TIDENES SALMEFEST
ÅS KIRKE LØRDAG 30. NOVEMBER 2013
Åpning kl. 10.00
Liturgisk avslutning kl. 22.00
Timesprogram:
Kort foredrag hver time
Kor/solosang – med fellessang
Fellessang/salmequiz/salmevandring/salmerebus
Pause i 15 min/kaffe m.m.
«Salmesuppe» i løpet av dagen
Bål utenfor kirken tennes når det blir mørkt
Salmestasjoner – vandringer
Nøyaktig program blir annonsert
på www.as.kirken.no i løpet av
november.
Disse har allerede sagt ja til å komme med bidrag:
Erling Ulvik, Atle Eikeland, Hege Fagermoen, Georg Børresen,
Per Kristian Aschim, Kristine Aschim, Ulrika B. Plur,
Anne Christine Pittet Grolid, Jostein Grolid,
Ås Kirkekor, Ås Barnekantori, solister
Kommer kanskje:
flere kor
Anders Aschim (om Elias Blix)
Estrid Hesselberg og Sindre Eide – «Syng Håp-salmer»

Kom og bli så lenge du vil – kom flere ganger i løpet av dagen –
eller bli i kirken i 12 timer!
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«Norsk salmebok 2013»
Ny salmebok er i trykken, og Ås menighet kan se fram til å benytte den før jul!
Saken ble behandlet på menighetsmøtet i Ås kirke søndag 6. oktober.
Menighetsmøtet vedtok forslaget fra Ås
menighetsråd om innkjøp av «Norsk
salmebok 2013». De fleste bøkene blir
i menighetsutgaven, men det bestilles
også noen bøker med stor skrift. Menighetsmøtet gikk inn for å ta salmeboka i
bruk fra 1. søndag i advent.
Den nye «Norsk salmebok 2013» inneholder totalt 899 salmer. Av disse er 240
nye – noen nyskrevne, andre er kjente.
De mest folkekjære salmene fra «Norsk
Salmebok» (1985) og «Salmer 1997» er
med i den nye salmeboka. Alle salmene
ledsages av korte informasjonstekster på
nynorsk og bokmål, slik at leserne får ny
innsikt i den enkelte salme. Salmeboka
inneholder også bønnebok, katekisme og
enkle liturgier og liturgiske ledd.

Ås menighetsråd inviterer til

Menighetsfest
i Arbeidskirken torsdag 7. november kl. 19.
Prost Hege E. Fagermoen vil holde inspirasjonsforedraget «Å vikle ut en menighet».
Hege har nå vært prost i Søndre Follo Prosti
i ett år, og hun har inspirert og gledet menigheten både i ord og toner. Sett av datoen
og kom til en hyggelig kveld i høstmørket.
Bevertning og musikkinnslag. Kollekt.
Alle hjertelig velkommen!

Temalørdag: Spiritualitet
Ås kirke lørdag 16. november kl. 10–14.30.
Hvordan forstå det jeg ikke forstår?
Professor ved Menighetsfakultetet Jan Olav
Henriksen innleder. Stille tid til meditasjon
over bibeltekst. Oppsummering og samtale.
Nattverdgudstjeneste ved sogneprest Sigurd
A. Bakke. Enkel bevertning. Inngang kr 50.
Sigurd A. Bakke,
sogneprest i Nordby

Folkedansgudstjeneste i Ås
Søndag 20. oktober er det Folkedansgudstjeneste i Ås arbeidskirke kl. 11. Det blir
en annerledes og sprelsk gudstjeneste når
Folkedanslaget «Springar'n» og Spelemannslaget «De frilynde» står for det
meste av dans og musikk i kirka. Likevel er
det mye gjenkjennelig. Liturgien blir stort
sett som på en vanlig gudstjeneste, og det
benyttes fine folketoner fra vår rike salmeskatt.
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 5 – 2013
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Det skjer i Kroer menighet
26. September var vi på skogtur

Program for resten av høsten:

En glad gjeng i “Lang, Lang Rekke” på
vei mot Krosser-skogen
Etter 20 minutters rolig marsj var vi fremme
ved ”Base Camp”.

Bålet sørger for varming av Spikersuppe og
steking av Pinnebrød

Da mørket senket seg, var det Skattejakt
på tolv refleks-bokstaver som hang i
trærne, og ordet ble ”Kristuskrans”.

«Syng høst» med ny vri!

Babysang i Kroer!

Kroer kirke, søndag 3. november kl. 18.
I løpet av høsten kommer en ny salmebok. Den har en større sjangerbredde enn
tidligere salmebøker, og er derfor en sann
skattkiste for alle aldersgrupper! Salmeboken inneholder så vel gamle og kjære
salmer, som nyere sanger fra inn- og utland.
Under årets «Syng høst» vil KroerAdHoc-kor med solister fremføre flere nye
salmer. Det blir også en god del allsang!
Vel møtt til «Syng høst» i Kroer kirke!

Fredag 18. oktober kl. 11 begynner babysangen i Kroer kirkestue. Vi synger gamle
og nye barnesanger, og har regler og rim.
Deretter er det felles lunsj. Babysangkurset
avsluttes med deltakelse på en gudstjeneste
for liten og stor i Kroer kirke søndag 17.
november. Kroer Barnekor m.fl. deltar.
Prostiprest Anette Cecilie Nylænder og
kantor Anne Christine Pittet Grolid holder
babysangkurset. Se kirkens nettside:
www.as.kirken.no
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Diamanter ruster ikke
1953 var året da Solveig Kjos og Leif Halden giftet seg, og det skjedde i Kroer kirke.
For noen uker siden kom det forespørsel fra
brudens bror om jeg trodde det gikk an å
åpne den samme kirken for en markering
av parets diamantbryllup. Selvfølgelig!!
Ikke mange får oppleve dette, men finnes
det noen hyggeligere anledning?
Diamant-paret ankom i buss sammen
med gjester. De var på sightseeing Ås rundt
med Håvard Steinsholt som guide. Kroer
kirke var visstnok en hemmelig post på
programmet.

En venn av parets barnebarn spilte ventemusikk mens paret gjorde seg klar til
innmarsjen. Så gikk dørene opp og Mendelssohns brullupsmarsj tonet fra orgelgalleriet mens de to seniorene skred pent
hånd i hånd opp kirkegulvet, og satte seg
andektig i brudestolene nå som dengang.
Det var tydlig at de koste seg, og at seremonien vekket gode minner. Undertegnede
ga til beste en orientering om Kroer kirkes
historie og menighetens daglige liv.
Så var det blomsteroverrekkelse, før alle
marsjerte ut på kirkebakken hvor det ble
servert kaffe og boller mens praten gikk
livlig.
Svend-Kristian Martinsen

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 5 – 2013
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Det skjer i Nordby menighet

Konfirmant i 2014?

Timea Bakay Holby er i full gang med jobben
som menighetspedagog og trosopplærer i
Nordby menighet.

Babysang
Velkommen til en helt spesiell opplevelse
for deg og barnet ditt. Vi synger gamle
og nye barnesanger, danser og hører rim
og regler. Babysangen starter torsdag den
24. oktober kl. 12–13.30, og fortsetter med
5 torsdager etter hverandre. Pris: kr 300,
inkludert lunsj. Alder: 0–1 år. Påmelding:
innen tirsdag den 22. oktober.

Nå er det snart oppstart for konfirmasjon
2014. Informasjon og påmeldingsmulighet
ble gitt ut for ikke lenge siden, men om du
er en av dem som ikke har fått informasjon,
så se her!
På www.nordbykirke.no ligger informasjonen som er gitt ut, under mappen konfirmant. Ønsker du å melde deg, så kontakt
knut.helge.moe@as.kommune.no. Påmeldingsfrist er 1. november 2013. Velkommen
som konfirmant!
Knut Helge Kråkenes Moe,
ungdomsprest i Nordby

Timea Bakay Holby,
Menighetspedagog i Nordby menighet

Basar
Lørdag 2. november fra kl. 12 til 15 har
Nordby menighetsforening basar til inntekt
for ungdomspreststillingen. Det blir også i
år salg av julebakst og håndarbeider. Tombola for de minste, åresalg med fine gevinster og hjemmebakte kaker. Kafeteria med
salg av hjemmebakt. Vår nye trosopplærer
Timea Bakay Holby har andakt, og Nordby
gospel synger. Ta med familie og venner til
en hyggelig formiddag på Nordby menighetssenter.
Hilsen oss i Nordby menighetsforening
Bjørg Brynjelsen
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Nordby-konfirmantene 2013

Adventskonsert
Velkommen til adventskonsert med
Nordbykoret i Nordby kirke 1. desember, 1.
søndag i advent kl. 18.
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Kirkestaben på tur
I overgangen mellom september og oktober
reiste staben i Nordby menighet på tur til
Kjærnes gård i Våler kommune. Morten
Ødegård, vår tidligere trosopplærer, hadde
anbefalt dette stedet, og noen av oss hadde
vært innom TV2 og sett «Hver gang vi
møtes».
Vi ble møtt av vertsparet på gården,
Berit og Per A. Kjærnes. Per er vokst opp
på gården. Han er geolog, og har blant annet
vært prosjektleder for Statoil på Sjtokmanfeltet i Barentshavet. Så vi fikk luftet våre
synspunkter og tanker om energispørsmål,
etter at dagens arbeidsmøter var gjennom-

ført.
Vi har en ny medarbeider i staben denne
høsten, trosopplærer Timea Bakay Holby,
og ny kirkeverge i Ås, Astrid Holmsen
Krogh. Det var hyggelig å dra på tur med,
og bli bedre kjent med, de nye. Maten var
hjemmelaget på gården, og smakte utsøkt.
Natten ble tilbrakt på nydelige rom med
gode senger, der hvert rom hadde navnet på
en artist på døren. Selv lå jeg på rommet til
Elg fra bandet «Dance with a stranger», og
sov utmerket. Kjærnes gård er et godt sted
å reise til.
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Vennlig hilsen
Hilde N.V. Wang
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Prost Heges første 365 dager
For ett år siden ble Follo prosti delt, i
Søndre og Nordre Follo. Hege Elisabeth
Fagermoen kom fra sognepreststilling i
Skjåk til ny-prost-tjeneste i Søndre Follo
prosti. Innsettelsen fant sted i Ås kirke
den 2. september i fjor. Nå har hun lagt ett
proste-år bak seg, og Menighetsbladet har
hatt en prat med henne.
Kall til å bli prest
Hege vokste opp på Siggerud i Ski sammen med mor og far og en 8 år yngre
bror, gikk ungdomskolen på Vevelstad og
videregående på Manglerud. – Det at jeg
skulle velge å studere til prest, kom som
en stor overraskelse, både for familien min
og ikke minst for meg sjøl. Det var ingen
akademikere i familien, og i hvert fall
ingen prester. Det som nok gjorde utslaget,
var at jeg i konfirmasjonstida og etter det
gjennom ungdomsarbeidet fikk kontakt
med unge ledere som var teologistudenter.
Teologi-tankene ble modnet i løpet av et par
år, og jeg fikk et tydelig kall til å gå presteveien. Den begynte på MF i 1987. Tidligere
hadde jeg nok tenkt på journalistikk, men
også på det å utvikle sangen som et mulig
levebrød.
Du bor på Ski; ikke i ditt eget prosti?
– Det er riktig. Med mann og 3 barn flyttet vi inn i hans barndomshjem. Dette ble
veldig praktisk og godt for oss, all den tid
det ikke var «rom for oss i herberget» på Ås.
Fra Nordstrand og til Skjåk
Heges første prestestilling ble på Nordstrand. Der virket hun som kapellan. En av
hovedoppgavene ble konfirmantarbeidet.
På mandager, som er presters fridag, var
Hege med på å skrive bok til bruk for konfirmanter. Den kan anbefales til alle som
ønsker en presis og lettforståelig innføring
i kristen tro og i norsk kirkeliv. Tittelen er
14

Et gammelt ord sier at gresset alltid er grønnere på den andre siden. – Som prest og som
kristen vil jeg være med på å fortelle om det
«grønne gresset» som fins akkurat her hvor du
er. Det er et fint bilde på kirken og menigheten. Du er velkommen til å finne din plass på
dette grønne gresset som ligger klart for deg
både til hvile og utfoldelse.
Vi ønsker at Kirken skal være åpen og inklu-
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Hva er prostens oppgaver?

«Brukerveiledning», og der finnes det også
matoppskrifter når du trenger annet påfyll.
Prøv «Himmelsk honningkake» på side 14.
– Etter 11 år på Nordstrand ønsket jeg
nye utfordringer og søkte sognepreststilling
i Skjåk. Dit reiste jeg med «hele mitt hus».
Mannen min er jurist, og etter ei tid lurte
de på om han ikke kunne søke rådmannsstillingen i Skjåk. Vi var sjøl litt usikre på
hvor lurt det var, men det ble nå slik etter
hvert. Når det gjaldt det kommunale, ble
ordningen at sognepresten forholdt seg til
ordføreren, og Hege til sin mann bare på
hjemmeplan. Begge deler fungerte veldig
bra, ler hun.
Men det å komme fra Siggerud, Oslo
og Nordstrand til en landsens kommune
i Gudbrandsdalen med 2300 innbyggere
kunne vel ikke være helt enkelt?
– Det gikk overraskende bra, må jeg
si. Både kulturen og samfunnet der var
annerledes, selvfølgelig, og en av grunnene
til at jeg ville dit. Tradisjoner er viktige i
Skjåk – og stoltheten. Med den følger det
stor gjestfrihet, noe som både jeg og vi som
familie dro nytte av i rikt monn. I et lite
og oversiktlig samfunn ser du den enkelte.
Presten kommer lett inn i folks hjem, og
gjennom det inn i livene deres også.
Hege fikk oppleve at prostiet i NordGudbrandsdal var en god enhet for samarbeid. Det var ikke satt i gang noe Trosopplæringsprosjekt der enda, og Hege fikk
det som en av sine spesialoppgaver. Etter 5
år i Skjåk hadde sognepreststillingen tent
lysten på en stilling som prost. Hun søkte
og fikk tilslaget i Søndre Follo med Ås som
tjenestested. Da var hun jo nesten hjemme
igjen.

– Prostereformen kom i 2004. Det ble
vedtatt ny tjenesteordning for proster og
gjort endringer i tjenesteordningen for
menighetsprester. Reformen innebar en ny
organisering av prestetjenesten, med færre
og større tjenestedistrikter. Prosten ble da
tatt ut av ordinær prestetjeneste, fikk personalansvar for alle prestene og ble strategisk
leder i prostiet.
Hva betyr så dette i praksis?
– Prosten har medarbeidersamtaler med
alle prestene en gang i året, som følges opp
med en utviklingssamtale. Jeg ønsker å være
en tilgjengelig prost og leder for prestene,
følge opp enkeltsaker der de trenger rådgivning eller bistand, og selvfølgelig når det er
sykdom.
Videre holdes disse møtene på fast basis:
• Prestemøte med alle prestene en gang i
måneden.
• Fellesmøte med de fire kirkevergene 2
til 4 ganger i semesteret med gjensidig
drøfting av fellestiltak og utfordringer. Et
eksempel: I Søndre Follo er planer for tre
nye kirkebygg: Son, Nesodden og Drøbak/
Frogn. Der følger jeg prosesser, påtegner
på søknader og bistår. Jeg sitter også i alle
de fire fellesrådene.
• Årlig heldags prostebesøk i hver enkelt
kommune der kommunen, menighetsrådene, kirkevergen og prestene deltar,
holdes mellom bispevisitasene.
• Prostemøte for hele bispedømmet, innkalles av biskopen hver måned.
– Prosten har biskopens «på-vegne-av-rolle»
og er biskopens nærmeste rådgiver og tilrettelegger. Prosten kan også få i oppdrag å
lage notater og betenkninger når det gjelder
aktuelle saker, f.eks. Stålsett-utredningen,
ny kirkeordning osv.
– I tillegg til «stasgudstjenester» som
innsettelser, avskjeder, jubileer o.l. har jeg
helt vanlige gudstjenester i alle menighetene
i prostiet. Dette er en flott måte å bli kjent
med folk, med kultur, med gleder og med
utfordringer.
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Gudstjenestereformen skal få flere
aldersgrupper til å merkes, synes og
høres
Du har vært opptatt av og arbeidet mye
med gudstjenestereformen. Så har du også
vært medlem av Kirkerådets høringsutvalg
og Nemnd for gudstjenesteliv. Hva kan du
si om gudstjenestereformen?
– Den skal hvile på tre fundamenter: stedegengjøring, involvering og fleksibilitet.
Med andre ord skal gudstjenesten kjennes
igjen som en gudstjeneste som angår meg
og mitt liv, og oss og vårt liv, vi som hører
til på dette stedet. Gudstjenestereformen
setter i system at flere enn de ansatte skal
være med på å utforme gudstjenesten, både
gjennom planlegging og gjennomføring. En
ønsker at lokalsamfunnets og menighetens
liv skal kjennes igjen i gudstjenesten, og at
flere aldersgrupper skal merkes, synes og
høres. Dette skaper deltakelse og eierskap
som er utrolig viktig for å vise i praksis at
gudstjenesten tilhører alle, og ikke bare
«spesielt interesserte».

Mål for prostetjenesten
– Som leder av prestetjenesten ønsker jeg
at prestene skal oppleve at de blir sett, og
at jeg kan medvirke til at de har gode og
meningsfylte oppgaver. Videre er det viktig
for meg å bidra til at de kirkelig ansatte føler
tilhørighet slik at alle blir et samarbeidende
team. Målet er at menigheten skal oppleve
å få den utrustning som er nødvendig for å
hente livskraft og styrke og være «lys og salt
i verden» og i lokalsamfunnet, slik Jesus sa.
Trives veldig godt i Ås
Har prost Hege funnet seg til rette i Ås?
– Jeg trives veldig godt her, med flotte
medarbeidere og de tre menighetene. De er
forskjellige med hver sine særpreg. Kroer
og Skjåk har mange likhetstrekk. Jeg ser
fram til å være der på julaften. I Nordby
opplever jeg at de har store ressurser med
mange utviklingsmuligheter. Den største
menigheten er jo i Ås med stort mangfold
og et utall av aktiviteter. Jeg trenger jo
bare å nevne det årlige loppemarkedet som

derende slik at alle kan hente næring og styrke gjennom Guds ord, fellesskapet, forkynnelsen og
sakramentene, sier ny-prosten i Søndre Follo, Hege Fagermoen.
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Kirken har alltid noe å strekke seg mot. Det gjelder alle oss som er ansatte der, men også alle som
kommer til gudstjeneste og hører til i felleskapet av de døpte, sier prost Hege Fagermoen.

et av kroneksemplene, og ikke minst det
store mangfoldet i gudstjenestefeiringen.
Musikken, musikerne og kirkekoret er jo
et eget gledeskapittel i seg selv! Jeg gleder
meg virkelig til å bli enda bedre kjent med
bygdefolket og med menighetene.
Likandes prost og et fyrverkeri
Prost Hege er aktiv, reflektert og har mange
hjertesaker både som prost, som prest og
som medmenneske. Noen ganger blir hun
svært så ivrig og snakker både på inn- og
utpust. Hun er godt likt blant alle sine
medarbeidere. Det ga Georg Børresen,
sognepresten i Ås, et tydelig eksempel på
da han under kirkekaffen ved innsettelsen
av prosten for et år siden sa: – Vi ble fylt av
sorg da vi oppdaget at vår fungerende prost
Sven Holmsen ikke hadde fått jobben. Han
var så godt likt, og vi syntes at han utførte
jobben sin som prost på aller beste måte.
Det var ham vi ville ha, men da vi møtte
deg, Hege, ble vår sorg vendt til glede.
Når det så har gått 365 dager etter den
uttalelsen, spør vi Georg om han kan kvalitetssikre utsagnet sitt:
– Hege er et fyrverkeri. Hun har en smittende entusiasme og optimisme. Hun er en
god leder og har mange spennende visjoner
og tanker om vårt prosti. I tillegg er hun
veldig stolt av alle oss som er sogneprester
og kapellaner hos henne. Hun synes vi har

høy faglig kompetanse, og at vi er hyggelige å være sammen med. Dette legger hun
aldri skjul på, noe som igjen er med på å
gjøre Søndre Follo prosti til et fint sted å
utføre prestetjeneste.
To kjappe spørsmål
Menighetsbladets tilmålte tid går mot slutten, men Hege godtar to kjappe til slutt, av
det mer useriøse slaget:
Vi lever i et konkurransesamfunn, og ei
lita nøtt må du få nå på slutten av samtalen.
Siden du ikke er bosatt i Ås, stiller jeg deg følgende, enkle spørsmål: Når er det mye snø?
Da blir det litt stille, men det å ikke prøve
seg med et eller annet, er ikke så bra; en er
jo både prest og prost der tanker og ord et
viktige arbeidsredskaper. Et vinterlig Skjåk
kommer opp. 1997 i Tromsø nevnes også.
Og så Berlevåg da, vinterstid, der Hege var
vikarprest gjennom hele studietida. Men
svaret er nærmere enn hun tror: Det er mye
snø når toget står på Ski ...
Det går bedre med det siste spørsmålet.
For to eller tre generasjoner siden var jo
det med status viktig. Da ville prosten være
prost og kona prostinne. Om du hadde vært
prost da, hva ville en kalt din mann?
– Jan Rune, kommer det kjapt før hun
kaster seg i Volvo’en og raser til Vestby for
å ta imot en ny medarbeider.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
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Lys Våken for 11-åringer
fra hele Ås i Nordby kirke

Natt til første søndag i advent er alle
sjetteklassinger over hele landet invitert
til å være med på en spennende og koselig
adventsnatt i sin lokale kirke. I år samarbeider Ås, Kroer og Nordby om et felles
Lys Våken-arrangement! Det finner sted i
Nordby kirke lørdag 30.11. og søndag 1.12.
Det blir moro!
Lys Våken handler ikke om at vi skal
være våkne hele natta, men om at vi skal
være våkne overfor det som skjer i oss og
rundt oss. Ikke minst kan vi oppleve at Gud
er Lys Våken for oss. Vi skal feire at Lyset
kom til verden, og at kirken går over i et
nytt kirkeår og at adventstiden er i gang. Vi
skal ha forskjellige morsomme aktiviteter,

vi skal spise god mat, vi skal overnatte i
kirken i soveposer og forberede søndagens
gudstjeneste sammen. Invitasjonen til Lys
Våken arrangementet kommer senere.
La 11-åringene få oppleve en kirke som
rommer alle – hele døgnet, hele livet!
La foreldrene oppleve en kirke som deler
tradisjoner og verdier – hele døgnet, hele
livet!
La menigheten få oppleve fellesskap som
gir glede og energi – hele døgnet, hele livet!
La omverdenen få oppleve en nyskapende
kirke som gir omsorg – hele døgnet, hele
livet!
Timea Bakay Holby,
Menighetspedagog i Nordby menighet

REISESIDEN – turer i menighetene
Julemarked i Rostock, 9.-13. desember
Mange har gitt uttrykk for et ønske om en
ny julemarkedstur. Denne gangen går turen
til Hansabyen Rostock, den største byen
i Nord-Tyskland. Vi reiser fra Ås den 9.
desember kl. 14.30. Vi tar DFDS-ferja til
København kl. 16.45. Etter en god frokost
på ferja kjører vi over Sjælland, og ferje
Gedser-Warnemünde. I Rostock skal vi bo
to netter på Pentahotel Rostok som ligger
helt sentralt inn til gågaten. I tillegg til å
besøke det berømte julemarkedet, skal vi
også gjøre oss kjent i byen. Vi får omvis18

ning med en svensktalende guide. Turen
avsluttes fredag 13. desember ca. kl. 10.30
når bussen ruller inn i Ås igjen. Prisen vil
avhenge av hvor mange vi blir, men ca. kr
4.500, inkl. halvpensjon (middag og frokost)
både på hotellet og ferja. En forutsetning
for turen vil selvsagt være at nok deltakere
melder seg. De som ønsker å være med må
melder sin interesse ganske raskt. Vel møtt
til en hyggelig tur i den mørke årstiden.
Påmelding på e-post: kristen@bjoraa.net
eller tlf. 992 26 881.
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Postkassa –

brev til Menighetsbladet
Takk til Ås menighetsråd

Du er hjertelig velkommen til konserten
«Beautiful Africa – a new generation»:
Ås arbeidskirke
Tirsdag 22. oktober
Kl. 18.00
Gratis inngang
Fengende trommer, energisk afrikansk
dans, spennende audiovisuelle effekter.
Inspirerende sanne livshistorier.
Opplev Watoto barnekor fra Uganda i en
engasjerende konsert av håp.

Jeg vil gjerne takke menighetsrådet for at
de tok mitt innlegg «Nytt nattverdsbrød: en
trussel» – publisert i Menighetsbladet , nr.
3/2013 – så alvorlig. Menighetsrådet stemte
imot innføring av det nye nattverdsbrød
som kan gir dramatiske helsekonsekvenser
for oss som har melk-intoleranse. Dette
viser hvor nødvendig det er å ha et sted hvor
man kan komme med sine tanker, følelser
og meninger og opplever at man har blitt
sett og forstått. At Menighetsbladet skaper
plass for slike innlegg, er så viktig. Og det
er opp til enhver av oss å ta det i bruk når
noe rører dypt. Takk for at dere lyttet til
meg.
Med vennlig hilsen,
Mary Kalfoss

Siden 1994 har Watoto barnekor reist rundt
hele verden som talspersoner for 47 millioner barn som har blitt foreldreløse på
grunn av HIV/AIDS, krig, fattigdom og
menneskehandel. Hvert av barna i koret har
lidd tap av en eller begge av sine foreldre.
Men nå har de en ny familie og nytt hjem i
en Watoto barnelandsby.

Leder i Fellesrådet Olav Aardalsbakke takket
Gerhard Winge for lang og tro teneste som
kirkeverge i Ås. Det skjedde ved en seremoni
i forbindelse med ryddegudstjenesten i Ås
arbeidskirke 1. september. Arve Skutlaberg
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 5 – 2013
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Oppsiktsvekkende leserundersøkelse om menighetsblad
79 % av alle som mottar menighetsblad,
leser i bladet. Og 80 % av dem som leser
bladet, går aldri eller sjelden i kirken.
Dette kommer fram i en landsrepresentativ leserundersøkelse i regi av journalist/
redaktør Magnhild Landrø. Undersøkelsen
er utført våren 2013 av TNS Gallup, med
støtte fra RAM/Medietilsynet.
To rapporter kommer
Landrø vil senere i høst presentere to rapporter om menighetsbladene. Ved siden av
leserundersøkelsen kommer en rapport fra
utgivernes synsvinkel med overskriften
«Menighetsbladet – en effektiv kommunikasjonsarena, mot alle odds».
– Tallene fra undersøkelsen viser at
menighetsbladet har imponerende stor
leserkrets. Det er ikke tvil om at bladet er
viktig for manges følelse av tilhørighet til
kirken. 82 % av leserne sier at de sjelden
eller aldri går til ordinære gudstjenester i
kirken sin. Hele 34 % sier at de knapt har
vært innom sin lokale kirke overhodet. Men
bladet leser de altså likevel! sier Magnhild
Landrø. Hun mener det er oppsiktsvekkende at så mange som 79 % av dem som
får menighetsbladet fra Den norske kirke,
oppgir at de leser det (hver gang/så godt
som hver gang/av og til).
Uventet høy status
– Menighetsbladet har en uventet høy status
blant folk. Og det til tross for at de aller fleste
menighetsblader produseres av ufaglærte
og at bladet kontinuerlig må slåss for sin
økonomiske overlevelse, sier Landrø som
har lang erfaring fra journalistisk arbeid
og nå er aktiv som menighetsbladredaktør
i Røa og Ris menigheter i Oslo.
– Sett med mediemarkedsbriller er det
overraskende og imponerende at et blad
20

med så høy leserinteresse og med en så stor
tilhørighetsskapende rolle i nærmiljøet, kan
produseres med så minimalistiske budsjetter – og uten så godt som en eneste offentlig
støttekrone! De som gratisjobber i redaksjonene, er trolig i kategorien oppofrende og
visjonære. Det sier undersøkelsen ingenting
om. Men den sier iallfall at det er veldig få
redaksjoner (19 %) som «til en viss grad/av
og til» honorerer journalistisk innsats, sier
Magnhild Landrø.
Hun argumenterer for at kirken må satse
på nettsider, men understreker at gode nettsider ikke kan erstatte menighetsbladet.
– Det er en vesensforskjell mellom å bli
gitt informasjon gjennom et fysisk blad, og
det å selv oppsøke informasjonen på nettet,
sier Landrø.
Brita Skogly Kraglund
Kilde: http://www.kirken.no/ Vårt Land

Menighetsblad
• Det er i 2013 registrert minst 238
menighetsblad for Den norske kirke.
• De siste tiårene har man regnet med
at det kanskje har blitt utgitt 400–500
menighetsblad i Norge (udokumentert). Noen er blitt lagt ned og andre
slått sammen. Enkelte bymenigheter
har begynt å kjøpe seg annonsesider
i lokale aviser.
• Mange blad blir laget av frivillige
fra menigheten, uten mediefaglig
bakgrunn. De får sjelden penger for
jobben.
• Litt over halvparten av redaksjonene
har med folk fra menighetens stab.
Kilde: Magnhild Landrø: Menighetsbladet
– en overlevning eller en mulighet?
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Jentene i Ås barnekantori deltok flittig både med korsong, soloparti og liturgi under Hausttakkefesten i Ås arbeidskirke 13. oktober. Denne gongen hadde dei alliert seg med studentkoret Selah,
der gutane er i fleirtal! Fullt register med andre ord, i ei fullsett og spesialinnreia kyrkje. To dåpsfylgje i vakre bunadar på indre bane. Bugnande grødepynt frå Ås bygdekvinnelag i alle hjørne.
Stadig meir pirrande kyrkjekaffilukt utover i preika til prost Hege E. Fagermoen. Oktober har vore
vakker i år! Arve Skutlaberg

Kveldsmesser i Ås kirke
De tradisjonsrike kveldsmessene i Ås
kirke fortsetter i høst, hver siste torsdag i
måneden:
31. oktober kl. 19.30. Tema: Det evige liv
– å kjenne Gud. Kjærlighet til Gud ut fra
Johannes 17 og Jeremias 31, 33–34.
28. november kl. 19.30. Tema: Jesus og
hans venn. Disippelkjærlighet ut fra
Ikonet: Jesus og hans venn, Johannes 15,
13–15.

En viktig del av kveldsmessene er bønnevandringen. Det er innredet en rekke
stasjoner i kirken, der man kan be, meditere
ved bilder og ikoner, bli velsignet og bedt
for, selv tenne lys og skrive bønnelapper.
Det er alltid nattverd. Etter messene er det
enkel bevertning og mingleflyt i kirkerommet. Velkommen til stemningsfulle og
inspirerende kveldsmesser i Ås kirke.
En messekomité bestående av universitetspresten, studenter ved UMB og folk fra
Ås menighet står bak dette tilbudet, som
alle kan benytte seg av.
Øystein Spilling,
universitetsprest ved UMB
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Milk 2013 avsluttes med en topp leir!

Fredag 20. september møttes 15 personer
på Oslo S etter en liten togtur. Foran oss
ventet en tre og en halv times busstur til
Göteborg! Med på turen var 5 Nordbymilkere, 6 Ås-milkere, 2 Livdeltakere og 2
hovedledere, Kristine Bekken Aschim og
Knut Helge Kråkenes Moe.
Milk står kort og godt for MinI-LederKurs, et kurs som gjennomføres for dem
som ble konfirmert året før og har lyst til
å lære litt mer og samtidig hjelpe til under
neste konfirmantår. De får et lederkus, samt
mye moro!
Göteborg var en ren avslutningstur, men
vi hadde også noe praktisk undervisning.
– Hvordan samarbeide på best mulig måte
på tvers av kirkene? Gruppene ble blandet,
22

og de skulle gjennomføre praktiske oppgaver. Hvordan var kommunikasjonen mellom
dem? Latteren var høy, noe frustrasjon ble
det når de ikke fikk til å løse oppgavene,
men totalt sett var alle fornøyd! De fikk jo
godis uansett.
Lørdagen ble gruppa delt i to. Den ene
gruppa gikk til Liseberg og hadde karusellturer i flere timer. Den andre tok på seg
gode sko og oppdaget Göteborg sentrum.
Butikker, gater og cafeer ble besøkt!
I fellesskap avsluttet vi leiren med god
middag lørdag kveld. Takk for et godt milkår, Milkere 2013!
Kristine Bekken Aschim, kateket i Ås og Kroer,
og Knut Helge Kråkenes Moe, ungdomsprest i
Nordby
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YMCA-festival i Praha
Fjerde til tiende august var det duket for
«European YMCA-festival», som arrangeres hvert femte år i Praha. Fra Ås reiste en
gjeng på ti deltakere og to ledere.
Det var en fin uke med masse inntrykk,
nye bekjentskaper fra både fjern og nær,
forskjellige aktiviteter og konserter, en del

kortspill, tre stormer og x antall turer på
kiosken ved herberget. Det ble også litt tid
til å oppdage den fantastiske byen vi var i.
11. august vendte en sliten, men fornøyd
gjeng hjem til Norge igjen.
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Kristine Bekken Aschim,
kateket i Ås og Kroer
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Fargelegg
Fargelegg Maria og disiplene
som lytter til Jesus! Tegning: Kari Sortland
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De to bildene v Marta og Jesus er nesten like.
Finner du de fem feilene på bildet under?
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– Musikkvideoer
– Tegneﬁlmer
– BARNAS-konkurranser

Søndagsskolens !
nettside for barn
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Gruppeabonnement
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Tårnagentenes
eget nettsted!

Quiz
1. Hva heter Ås-mannen som i august 2009
ble valgt til generalsekretær i Kirkenes
Verdensråd?
2. Hvilken
protestantisk
bevegelse
forbinder du med John Wesley?
3. Hvilken tittel har den øverste lederen av
den ortodokse kirke?
4. Hvilket hav delte Moses?
5. Stemmer det at Ås var Miljøpartiet
De Grønnes sterkeste kommune i hele
Norge ved høstens stortingsvalg?
6. Hva heter Norges minste fugl?
7. Hvem stod bak figuren Sylfest Strutle?
8. Hvilke to rypearter hekker i Norge?
9. Hvilken by er Norges østligste?
10. Hva heter festivalen som arrangeres i
Voss tidlig på sommeren hvert år, med
aktiviteter som rafting, paragliding,
klatring osv. på programmet?

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
har følgjande møte i haust på Ås menighetshus:
• Søndag 3. november kl. 17: Møte på Ski,
saman med Follo og Enebakk misjonsforeiningar.
• Søndag 10. november kl. 19: Møte.
Besøk frå Fjellhaug.
• Søndag 17. november kl. 19: Samtalemøte.
• Søndag 24. november kl. 19: Møte. Talar:
Oddvar Pederstad.
• Søndag 1. desember kl. 19: Møte. Talar:
Knut Andresen
• Søndag 8. desember kl. 19: Samtalemøte
Trygve Gjedrem

11. Hvem i Bibelen fikk navnet Israel av
Gud?
Quizmester: Atle Eikeland

Møtedatoer
• Ås menighetsråd: 12.11. og 10.12.
Arbeidsutvalget skal ha møte 29.10. og
26.11.
• Kroer menighetsråd: 30.10. og 04.12.
• Fellesrådet: 02.12. kl. 20 på Kirkekontoret i Ås.
• Arbeidsutvalget skal ha møte 21.11.
Svarene finner du på side 29.

Hanne-Marit Pettersen,
saksbehandler ved Ås kirkekontor
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Er du kjent i Ås?
Ikke veldig mange hadde klart å løse oppgaven forrige gang. De fleste så nok Vinterbrosenteret og TusenFryd i bakgrunnen. Ida
(8) og Erik (9) Bakken, derimot, som bor
i Tiursvingen, hadde ingen problemer med
«rognebær-adressen», som er (eller nå må
vi kanskje si var) Berget 15, Vinterbro. Gratulere til dere to. Dere var veldig dyktige og
skal få premien som vi lovte. Kanskje dere
klarer den nye oppgaven i dette nummeret
også? Da må dere be om litt transporthjelp,
men det får dere sikkert til. I alle fall skal
dere få lov til å bestemme hvor fotoet til
desembernummerets «Er du kjent i Ås»
skal tas. Det er vel en OK tilleggspremie?
Denne gangen har fotografen vært på en
høstlig kveldstur. I Ås er det jo tre kirker
med tårn, men det er jo tårnbygninger på
Universitetet og kanskje andre steder også.
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Oppgaven lyder: Hva står det på masteskiltet? Send svaret til asmenblad@online.no,
og lykke til med skilt-jakta!
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Løsning på forrige oppgave: Bildet er tatt på adressen Berget 15, Vinterbro.
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Se på fuglene.
«Se på fuglene», sa Jesus i Bergprekenen.
Jeg har møtt mange som har fortalt meg at
de har stor glede av å gjøre nettopp dette.
Dette er altså en aktivitet som Jesus oppfordrer til. Han ville at vi skulle lære noe om
Guds omsorg ved å legge merke til fuglene.
Vi kan også lære av fuglenes omsorg for
ungene sine. Bildet viser løvsangerunger
som blir matet med insekter. Løvsanger er
Norges vanligste fugl. En løvsangerfamilie
spiser mange tusen insekter i løpet av en
sommer.

I sommer har jeg vært i Vestfold. Der
møtte jeg en mann som fulgte med en
sivhaukfamilie. I fjor kom fem unger på
vingene i dette sivhaukreiret. En av ungene
var mindre enn de andre og da tiden var
inne til at de skulle fly til Afrika, var den
ikke god nok flyger til å fly så langt. Mora
fløy sydover med de fire ungene som kunne
følge henne. Faren ble igjen og drev flytrening med den siste ungen til den var dyktig
nok til å ta turen sammen med ham.
Tekst og foto: Ole Herman Winnem

Kirkeskyss i Ås og Kroer

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

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

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

Service-SIDER
Brann/større ulykker
Politi
Ambulanse
Legevakt
Follo politistasjon
Kirkens SOS
Krisesentret
Drosje
Ås kommune Servicetorget
Kirkekontoret i Ås
Kirkekontoret i Nordby
Kirkevergen i Ås

110
112
113
64 87 19 30
64 97 49 00
815 33 300
64 97 23 00
64 94 27 70
64 96 20 00
64 96 23 40
64 97 73 90
64 96 23 30

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

64 94 08 00

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

BIBLIOTEK
Besøk Ås bibliotek og Nordby filial
Til sammen har vi åpent hver dag unntatt
søndag. Tlf. 64 96 23 72 (Ås) og tlf.
64 96 44 85 (Nordby)
BILVERKSTED
Aas Bilverksted A/S, Eriksen
Langbakken 12
64 94 00 68
BILEIERE Hvorfor ikke bruke ”Nærbilverkstedet”
i bygda? Vi utfører km-service og reparasjoner
på alle bilmerker. Faste priser.
BLOMSTER OG DEKORASJONER
Ås Blomster
Moerveien 6

64 94 12 36
BYGGEVARE

MAXBO Ås
Brekkeveien 19, tlf. 64 97 47 80, faks 64 97 47 81
Trelast, byggevarer, dører, vinduer,
garderobe/kjøkken, maling.
FRISØRER - DAME/HERRE
Hårstudio 1095
Moerveien 2
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Ås Elektriske
Raveien 2
Alt i elektriske installasjoner

64 94 10 65

Ås Glassmesterforretning A/S
Gamleveien 1
64 94 04 10
Bygg – Bil – Blyglass – Speil – Persienner og
Markiser
INTERIØR
Fargerike Ås, Skoleveien 2
64 94 06 50
Stoffer – Søm – Maling – Tapet – Gulv –
Hjembesøk – Håndverk
Granlien møbeltapetsering og interiør
Haugerudveien 23, 1430 Ås
932 31 358
Verksted og showrom på gamle Holstad skole,
e-post: granlien@innredningshjelp.no,
www.innredningshjelp.no
JORDMOR
Annett Michelsen
64 94 33 13
Haugerudveien 13
mob. 911 35 380
Privatpraktiserende jordmor

64 94 10 95
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 5 – 2013

KONSULENTER

UTLEIE

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

64 94 04 67

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B

64 94 00 07

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

64 94 09 51

Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger

950 09 825

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

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Erling Fløistad, Svend-Kristian
Martinsen, Arve Skutlaberg, Anne Pernille Stamnestrø, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke,
Halvor Aarrestad.
Adresse: Ås kirkekontor, Sagaveien 3, postboks 224, 1431 Ås. E-post: as.menblad@online.no.
Regnskap: Oddvar Moen, Moerveien 8 B, 1430 Ås. Bankgiro: 1602 59 75417. Opplag: 7000.
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås. Trykk og innbinding: 07 Gruppen AS.
Leveringsfrist neste nummer: 5. november 2013.

Annonsér i Menighetsbladet
Redaksjonen takker alle annonsører som
støtter bladet. Menighetsbladet kommer
ut 6 ganger i året. Vi tilbyr både rubrikkannonser og plass på Service-sidene våre.
E-post: as.menblad@online.no, eller
Olav Aardalsbakke, tlf. 905 18 577.

1. Olav Fykse Tveit. 2. Metodismen. 3. Patriark. 4. Rødehavet. 5. Nei. Det var Nesodden.
Ås var blant «topp 10». 6. Fuglekonge. 7.
Harald Heide Steen jr. 8. Fjellrype og lirype.
9. Vardø. 10. Ekstremsportveko. 11. Jakob,
Isaks sønn.

FASIT til Quiz på side 25
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SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Max Haugland Berle
Christian Hjermundrud
Carlsen
Vebjørn Kihlman Evang
Adele Skjervold Gulbjørnrud
Tuva Einander Hole
Jakob Gorseth Jerven
Liam Alexander Løken
Sondre Østerås

Døpte
Elena Andresen Eriksen,
døpt i Kråkstad kirke
Leonel Glosimot
Henrik Steinhagen Halvorsen
Iver Pedersen Myrhol, døpt i
Ørsta kirke
Ingerid Eileen Ulviken Rygh,
døpt i Aurskog kirke
Julian René Skråning
Håkon Smogeli
Mille Sienna Eidem
Synnestvedt
Veronica Dahlby Tveitan

Døpte
Lucas Høgsveen

Viet
Kathrine Jørgensen og Anders
Felder
Bettina Wulff og Tord Sigurd
Holmsen Krogh
Døde
Harald Nikolai Astrup (gravlagt fra Nordstrand kirke)
Ilona Batta
Signe Bihaug
Svein Carlsen
Trygve Græe
Tore Høyem
Ove Kollsgård
Alf Matsson
Gerda Eline Nilssen
Bengt Rognerud
Torkel Marius Sandvei
Solveig Steen
Kirsten Signy Wiger

Viet
Hanne Skjønneberg og Finn
Jørgen Dahlen
Siren Kure Trondsen og
Øyvind Kvæstad
Tone Sannem og Eivind
Søgaard
Ida Christine Nordby og
Marius Jensen Hoel
Hilde Larsen og Thomas
Kjelgaard Brustad
Pernille Marie Thoen og
Andreas Busch Jacobsen

Døde
Claude Marivonne Engh

 
   
     

Døde
Cathrine Larsen Omarhaug,
begravet fra Ås kirke

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

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

w w w .gsb.n o

1540 Vestby

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

ÅS KIRKEKONTOR, Sagavn. 3,
postboks 224, 1431 Ås.
Tlf. 64 96 23 40. Fax 64 96 23 39
Kontortid mandag, tirsdag, torsdag, fredag
kl. 9–15, onsdag kl. 12–15.
Saksbehandler: Toril Strand Klemp. Tlf. 64 96 23 40.
E-post: toril.klemp@as.kommune.no
Kirkevergekontoret i Ås: Tlf. 64 96 23 30.
Saksbehandler: Heidi Tomter Sire. Tlf. 64 96 23 30.
E-post: heidi.sire@as.kommune.no
Søndre Follo prosti:
Prost Hege E. Fagermoen. Tlf. 64 96 23 41
E-post: hege.fagermoen@as.kommune.no
Prestene:
Sogneprest i Ås, Georg Børresen,
Drøbakveien 19, 1430 Ås. Tlf. 901 66 477.
E-post: georg.borresen@as.kommune.no
Sogneprest i Nordby, Sigurd Bakke, Rådyrvn. 3,
1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 04 69.
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no
Prostiprest Anette Cecilie Nylænder. E-post:
anettececilie.nylaender@as.kommune.no
Studentprest UMB: Øystein Spilling.
Tlf: 64 96 23 49 / 909 52 282 E-post:
oystein.spilling@as.kommune.no
Fellesrådet for Kroer, Nordby og Ås:
Leder: Olav Aardalsbakke, Ileveien 34,
1407 Vinterbro. Tlf. 905 18 577. E-post:
oaardals@online.no
Kirkeverge: Astri Holmsen Krogh,
Tlf.: 6496 2331 / 9969 3553
E-post: astrid.holmsen.krogh@as.kommune.no
Kroer menighet:
Menighetsrådets leder: Asbjørn Rønning.
E-post: teiglandronning@hotmail.com
Organist: Anne Christine Pittet Grolid.
Tlf. 481 99 812. E-post: a-chrigr@online.no
Kroer kirke, Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf. 64 94 36 05.

www.as.kirken.no

Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Marit Børset Aalde,
Drottveien 6, 1430 Ås. Tlf. priv. 468 22 039.
Saksbehandler: Hanne-Marit Pettersen.
Tlf. 64 96 23 47. E-post:
hanne-marit.pettersen@as.kommune.no
Kateket i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal (perm).
Vikar: Kristine Bekken Aschim. Tlf. 64 96 23 44.
E-post: kristine.aschim@as.kommune.no
Kantor: Jostein Grolid. Tlf. 412 87 055.
E-post: jostein.grolid@as.kommune.no
Ås arbeidskirke, Drottvn. 41, 1430 Ås. Utleie:
Svein Rindal. Tlf. 924 22 079. E-post:
r234sv@gmail.com
Ås kirke, Syverudveien 11, 1430 Ås.
Tlf. 64 94 02 34.
Nordby menighet:
Kirkekontoret i Nordby, Menighetssenteret,
Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro.
Tirsdag og torsdag kl. 10–12.
Tlf. 64 96 26 70. Fax 64 96 26 79.
Sogneprest/daglig leder for kirkekontoret:
Sigurd A. Bakke. Tlf. 64 96 26 72.
Saksbehandler: Berit Eldor.
E-post: berit.eldor@as.kommune.no
Ungdomsprest i Nordby: Knut Helge Kråkenes
Moe. Tlf. 64 96 26 73.
E-post: knut.helge.moe@as.kommune.no
Organist: Hilde Veidahl Wang. Tlf. 996 94 012.
E-post: hiwang@online.no
Menighetspedagog: Hanne Tegnér. Tlf. 915 89 895.
E-post: hanne.tegner@as.kommune.no
Menighetspedagog/trosopplærer: Timea Bakay
Holby. E-post: Timea.Holby@as.kommune.no
Menighetsrådets leder: Olav Aardalsbakke,
Ileveien 34, 1407 Vinterbro. Tlf. 905 18 577.
E-post: oaardals@online.no
Kirketjenerkontakt: Olav Aadalsbakke
Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2. Utleie:
Bjørg Christensen. Tlf. 920 20 576.
E-post: bjorg.christensen26@gmail.com
Nordby kirke, Nordbyfaret 1, 1407 Vinterbro.
Tlf. 64 94 63 15.
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VELKOMMEN TIL KIRKEN

20. oktober, 22. søndag i treenighetstiden, Luk 10, 25-37
Ås arbeidskirke kl. 11: Folkedansgudstjeneste. G. Børresen. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse. Dåp.
H.E. Fagermoen. H.V. Wang.
27. oktober, Bots-og bønnedag,
Luk 15, 11-32
Ås kirke kl. 11: Høymesse. Dåp.
A.C. Nylænder. Øystein Haga Kaldahl.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse.
Knut Olstad. H.V. Wang.
Torsdag 31. oktober, Reformasjonsdagen
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.
Ø. Spilling. Ø. Pihl.
3. november, Allehelgensdag, Luk 6, 20-23
Ås kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste.
G. Børresen. J. Grolid. Ås kirkekor.
Kroer kirke kl. 11: Allehelgensgudstj.
A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Allehelgensgudstj.
K. Olstad. H.V. Wang.
10. november, 25. søndag i treenighetstiden, Joh 5,1-15
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
«G-for liten og stor». Dåp. 4-årsbok.
G. Børresen. K.B. Aschim. Org.vikar.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse.
S.A. Bakke. H.V. Wang.
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17. november, 26. søndag i treenighetstiden, Luk 13, 10-17
Ås arbeidskirke kl. 18: Gudstjeneste av
ungdom. G. Børresen. K.B. Aschim.
J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11: Babysanggudstjeneste.
Dåp. 4-årsbok. A.C. Nylænder.
A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
K.H.K. Moe. H. Tegnér. U. BergrothPluhr.
24. november, Domssøndag/Kristi
kongedag, Joh 9, 39-41
Ås kirke kl. 11: Presentasjon av konfirmanter. H.E. Fagermoen. K.B. Aschim.
Org.vikar.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse.
S.A. Bakke. H.V. Wang.
Torsdag 28. november
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.
Ø. Spilling. Ø. Pihl.
1. desember, 1. søndag i advent, Matt 21,1-11
Kroer kirke kl. 11: Salmegudstjeneste.
G. Børresen. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Lys våken-gudstjeneste. K.H.K. Moe. H. Tegnér.
T.B. Holby. K.B. Aschim. S.A. Bakke.
H.V. Wang.
8. desember, 2. søndag i advent, Joh 14, 1-4
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
G. Børresen. J. Grolid.
Ås kirke kl. 18: Lysmesse, Speiderne.
G. Børresen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 19.30: Lysmesse. Presentasjon av konfirmanter. A.C. Nylænder.
K.B. Aschim. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 18: Lysmesse.
K.H.K. Moe. H.V. Wang.
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