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Prestens hjørne

Om forsiden:  
Kroer kirke i flomlyset der de gamle armaturene høsten 2012 ble erstattet med nye 48 W LED-lamper. Med dette 
sparer vi strøm, ca. 2000 kWt per år. Dette er en Grønn Menighet verdig! Lysstyrken er omtrent den samme som 
før, og vi sparer 1500–2000 kr i årlige driftsutgifter, avhengig av strømprisen. Om natta er kirka minst like fin som 
før. Foto: E. Fløistad 

Hjertetrim, retreat og å møte Gud,

velkommen til retreat i mai!
Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet 
går ut fra det (Salomos ordspråk 4,23).

I Bibelen er hjertet uttrykk for mennesket og 
betegner menneskets mulighet til å se Gud. Salige 
er de rene av hjertet, sier Jesus, for de skal se Gud 
(Matteus 5,8).

3.–5. mai arrangerer Ås, Kroer og Nordby 
menigheter i samarbeid en retreat på Tomasgården 
retreatsenter ved Kornsjø, en drøy times biltur unna 
Ås. Tomasgården ligger ensomt til i skogen ved en 
stor innsjø. Det finnes kanoer til utlån. Mulighetene 
for turgåing er meget gode. På denne tiden av året 
våkner naturen, og fuglesangen vil være følgesvenn 
for den som ønsker å være utendørs. Det er kun 11 
plasser tilgjengelig, så det gjelder å være tidlig ute 
med å melde seg på.

Hva er poenget med å reise på retreat? – Vi 
reiser på retreat for å møte Gud.

Er det nødvendig å reise på retreat for å kunne 
møte Gud? – Nei, det er det naturligvis ikke, men 
det er en stor hjelp.

Hvorfor det? – Når jeg er på retreat, så søker 
jeg stillhet og konsentrasjon. Den velprøvde ytre 
retreatrammen med stille måltider med musikk og 
tidebønner hjelper meg til å falle til ro.

Hva er det jeg oppnår med å være stille? – Jeg 
oppnår først og fremst å møte meg selv. Når jeg er 
stille, er det meg og mitt liv som kommer til syne. 
Å være stille er å møte meg selv. Det kan være 
godt, men også vondt, derfor er det mulighet for å 
be om en samtale.

Må en være sliten eller ha spesielle behov for å 
være med? – Nei, en retreat er for alle som ønsker 
stillhet, og har behov for å søke Gud.

Forutsetningen for et møte med Gud er et møte 
med meg selv. Gud har ingen andre muligheter til å 
treffe meg hjemme enn det å møte meg der jeg er, 
med det jeg har og består av. Skal jeg treffe Gud, 
forutsetter det at jeg er tilstede hos meg selv.

Vi ønsker å arrangere en retreat med mest 
mulig stillhet. Det er en fin og annerledes 
fellesskapsopplevelse å tilbringe stille tid sammen. 
Det vil være mulighet til individuelle samtaler og en 
frivillig felles samling lørdag kveld med samtale. I 
starten vil det være et informasjonsmøte, til slutt 
oppsummeringssamtale. Det vil være gudstjenester 
og tidebønner morgen, middag og om kvelden. Det 
er opp til den enkelte hvordan tiden skal brukes. 
En kan disponere dagen slik en har mest behov for.

Velkommen til stillhet på Tomasgården, til 
oppredde senger og dekkede bord. Til hjertetrim, 
til et møte med Gud.

Sigurd Bakke,
sogneprest i Nordby

Nordby, Ås og Kroer menigheter inviterer til retreat på Tomasgården 3.–5. mai
Meld deg på i god tid. Det er begrenset med plasser. Vi setter opp venteliste om mange ønsker å  
være med. Fullstendig program er lagt ut på http://www.as.kirken.no og i kirkene. 
Påmelding til Sigurd Bakke, e-post: sigurd.bakke@as.kommune.no, tlf. 990 15 790.



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 2013 3

Ny tros- og livssynspolitikk?
Skal trossamfunn fortsatt ha vigselsrett? Skal kirken fortsatt ha ansvaret for 
forvaltningen av gravplassene? Hvordan kan religionsfriheten ivaretas best i 
vårt samfunn? Finnes det grenser for religionsfriheten? Hvordan kan kirker 
og tros- og livssynssamfunn likebehandles? Se også artikkel side 21.

Dette og mange andre spørsmål skulle det statlige 
tros- og livssynspolitiske utvalget se på. I begyn-
nelsen av januar kunne utvalget overrekke utrednin-
gen ”Det livssynsåpne samfunn” til kultur minister 
Hadia Tajik. Utvalget besto av 15 medlemmer og 
ble ledet av generalsekretæren i Kirkens Bymisjon, 
Sturla Stålsett. Medlemmene kom fra flere ulike 
tros- og livssynssamfunn, fra flere politiske partier 
og noen fageksperter. Utvalget skulle ”gjennomgå 
statens tros- og livssynspolitikk og fremme forslag 
til endringer som kan bidra til å skape en mer hel-
hetlig politikk på området”.

Åtte prinsipper
Utvalget ønsket å legge et grunnlag for tros- og 
livssynspolitikken med 8 prinsipper. 
1. Tros- og livssynsfriheten beskyttes for alle.
2.  Den enkeltes tros- og livssynspraksis må ikke 

krenke andres rettigheter og friheter.
3. Ikke-diskriminering/forskjellsbehandling på 

grunn av tros- og livssynspraksis.
Disse tre prinsippene følger av at Norge er for-
pliktet på menneskerettighetene, og religions- og 
trosfrihet er en sentral menneskerett. 
4. Det legges aktivt til rette for alle borgeres tros- 

og livssynspraksis.
5. Likebehandling: Samme grad av støtte fra staten 

til sin tros- og livssynsutøvelse.
6. Statens aktive tros- og livssynspolitikk må 

vurderes mot sentrale fellesverdier: demokrati, 
rettsstat, menneskerettigheter, ikke-diskrimine-
ring og likestilling.

7. Organisert tros- og livssynsutøvelse som mottar 
statlig støtte, må forventes å vise vilje til åpenhet 
og vise annen tros- og livssynsutøvelse den samme 
respekt som en selv forventer og nyter godt av.

Utvalget skulle ha som utgangspunkt at staten 
fortsatt skal føre en ”aktivt støttende tros- og livs-
synspolitikk”. Prinsippene 4–7 følger av dette.
8. Alle bør akseptere å bli eksponert for andres 

tros- og livssynspraksis i det offentlige rom.
Dette siste prinsippet innebærer at tro og livssyn 
skal kunne komme til uttrykk også utenfor private 
eller lukkede rom.

Økonomi
Utvalget legger fram mange forslag på ulike 
områder, blant annet økonomi. Hvordan skal sta-
tens støtte til trossamfunn begrunnes? Og hvordan 
skal den regnes ut? Hva skal tas med og hva ikke? 
Foreløpig vil ikke dette føre til endringer i statens 
og kommunens finansiering av Den norske kirke. 
Det handler om å få til en bedre økonomisk like-
behandling for de andre tros- og livssynssamfun-
nene. Utvalget diskuterer om det skal settes krav 
til tros- og livssynssamfunn for at de skal kunne 
få statlig støtte. Dette er en vanskelig diskusjon. 
Krav om likestilling av kvinner og menn i styrende 
organer kan stå i konflikt med trosfriheten når det 
er religiøst begrunnet at kvinner ikke kan sitte i 
styrende organer. Dette er et eksempel på hvor 
komplisert tros- og livssynspolitikken kan være.

Følger for kirken?
Hvordan vil Den norske kirkes medlemmer 
berøres? Det er foreslått at ansvaret for gravferds-
forvaltningen skal flyttes fra Kirkelig fellesråd til 
kommunen. Det ville i så fall bety at kommunen 
overtok ansvaret for administrasjon og drift av 
kirkegårdene. Det vil ikke bety noen forandring 
når det gjelder kirkens begravelsesseremonier. 
Dette forslaget har vært framme før, uten at det 
fikk støtte og ble gjennomført.

Et annet forslag er at trossamfunnene ikke lenger 
skal ha offentlig vigselsrett. Hvis det blir vedtatt, 
betyr det at alle som vil gifte seg, først må innom 
en offentlig myndighet. Så kan man ha en kirkelig 
seremoni i tillegg. Slikt er vanlig i mange andre 
land. Her var utvalget delt. Mindretallet ønsket at 
trossamfunn fortsatt skulle kunne ha vigselsrett.

Utvalget har også en rekke andre forslag som 
vil bli diskutert i tiden framover. Utredningen skal 
nå ut på høring. Utredningen handler om viktige 
spørsmål for landet vårt. Det handler om hvordan 
vi skal leve sammen med religiøs og trosmessig 
forskjellighet, om verdier og håndtering av verdi-
konflikter. 

Per Kristian Aschim, rådgiver  
i Presteforeningen og bosatt i Ås
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Det skjer i Ås menighet

Anne-Karine Kjus 
urframfører messe 
i Ås kirke
Søndag 17. mars kl. 19 er det 
duket for storkonsert i Ås 
kirke. Da urframfører koret 

Tryllefløytene fra Kolbotn en ny messe som Anne-
Karine Kjus har skrevet. Den består av 7 satser 
etter klassisk mønster: Kyrie, Gloria, Agnus Dei, 
Sanctus, In Paradisum, Pie Jesu og Requiem. 

Hva handler tekstene i en messe om?
– Tekstene er gamle liturgiske bønner på latin, 

sier Anne-Karine Kjus til Menighetsbladet. – Her 
har du for eksempel Sanctus-teksten i oversettelse:

Hellig, hellig, hellig, er Herren,
Hærskarens Gud!
Himlene og jorden er full av din herlighet.
Hosianna i det høyeste.

Hva inspirerte deg til å komponere?
– Jeg har alltid trodd på Gud, og det å lage en 

Messe ble derfor naturlig for meg. 
Men en hel messe – når ble du komponist?
– Jeg har også alltid vært inspirert til å skrive 

og å komponere, helt siden jeg var 13–14 år. Det 
meste har vært til eget bruk. Dette er første gang 
jeg har laget noe klassisk, og for kor. Messen er 
utgitt på Cantando musikkforlag. Den er min første 
utgivelse. Men det er en god følelse!

Musikkstudent Michael Grolid har arrangert 
verket for strykere. Han har med seg kantor 
Jostein Grolid på piano. Anne-Karine synger selv 
solopartiene, sammen med datteren Jasmin Kjus 
Belmekki. Taktstokken er overlatt til Liv Ragnhild 
Torneberg. 

Hvordan har samarbeidet med arrangør Mic-
hael Grolid og koret Tryllefløytene vært?

– Jeg hørte Tryllefløytene øve sist onsdag. 
Det høres veldig bra ut! Dirigent Liv Ragnhild 
Torneberg er dyktig! Så langt har jeg bare hørt én 
av satsene som Michael har arrangert, og det var 
svært bra! Han er et stort talent. Jeg må innrømme 
at jeg er svært spent på hvordan det blir til slutt. 

Inngangsbillett kr 150, kr 100 for studenter. 
Barn slipper inn gratis! 

Arve Skutlaberg

Kode-B-5.-klassinger
Lørdag 26. januar samlet en gjeng spente 
5.-klassinger seg i Ås arbeidskirke. På programmet 
stod det bli-kjent-leker, kodeknekking, pølsespi-
sing og gudstjenesteverksted. Men hva er egentlig 
Kode-B? Jo, det er et opplegg som i år går over to 
ettermiddager/kvelder. Her blir barna bedre kjent 
med Bibelen – hvordan man knekker kodene og får 
slått opp på riktig sted, og så får de høre noen av de 
sentrale fortellingene. 

Kode-B-deltakerne ble delt inn i grupper og 
konkurrerte om å bygge Babels tårn høyest mulig 
– kun ved hjelp av spagetti og marshmallows! 

Barna deltok også på familiegudstjenesten  
27. januar. Her fikk de sitt eget Nytestamente til 
odel og eie. 5.-klassingene satt på fremste benk 
og hjalp presten med å lese bønner. Pent og pyn-
telig. Men da de sang og danset sammen med Ås 
Soulchildren, var det ingen som sto stille! Orkes-
teret besto for dagen av Asle Benoni (bass), Brage 
Søderholm (gitar) og Torjus Nevland (trommer). 
Juliane-Marie Løken dirigerte. 

Jenny Marie Ågedal/Arve Skutlaberg
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Ungdommens kammerkonsert i Ås kirke

Søndag 21. april kl. 18 er det ungdommens kam-
merkonsert i Ås kirke. Medvirkende: Yoko Toda 
(piano) og strykekvartetten «Nameless». Den 
består av Nanna Tao Karlstrøm (fiolin, 13 år),  Lud-
vig Gudim (fiolin, 14 år), Michael Grolid (bratsj, 
15 år) og Jan Inge Dyrhaug (cello, 15 år). Det blir 
musikk av den franske komponisten Maurice Ravel 
og den ungarske komponisten Béla Bartók. Blant 
annet!

Nameless har sitt utspring i satsingen Unge 
Talenter ved Barratt Due musikkinstitutt. To av 
medlemmene, Michael og Ludvig, er fra Ås. I løpet 
av fjoråret vant gruppen tre ensemblekonkur-
ranser: «Sparre Olsen-konkurransen» på Gjøvik, 
«Midgard-konkurransen» i Horten og «Ungdom-
mens Musikkmesterskap». Så her snakker vi om 
Norges beste strykekvartett i sin klasse!

Ungdommene er allerede svært dyktige på sine 
instrumenter. De har vunnet mange konkurran-
ser som solister, og spilt konserter både i Norge, 
Danmark, Israel og Vietnam. På konserten skal de 
både spille sammen og være solister. Nameless ble 
engasjert til å spille i begravelsen til Karin Stol-
tenberg i fjor høst. Da ga Åse Kleveland ungdom-
mene følgende skussmål: «Den unge kvartetten 
gjorde en strålende innsats! Det er helt uvirkelig 
å oppleve hvor gode de er, ikke bare teknisk, men 
i forståelsen og formidlingen av Ravels fabelaktige 
musikk.» I år venter spillejobber i Sveits og under 
Darwin-jubileet i Oslo.

Til å akkompagnere solistene var det nødvendig 
å engasjere en meget dyktig pianist, nemlig Yoko 
Toda. Hun har studert ved Kunitachi-musikkhøy-
skolen i Tokyo, og mottok i 1996 Takeoka- prisen 
for beste eksamen. Mastergradsarbeidet hennes var 
en studie over Franz Liszt. Et stipend fra Rotary 
ga henne mulighet til å studere med professor Jiri 
Hlinka ved Barratt Due musikkinstitutt. I 2002 
hadde hun egen solo-recital under Festspillene 
i Bergen. Fra 2003 har hun vært ansatt ved Den 
Norske Opera&Ballett som ballettrepetitør, og som 
akkompagnatør ved Barratt Due musikkinstitutt. 
Hun er aktiv som kammermusiker, akkompagnatør 
og orkesterpianist. 

Velkommen til konsert med unge og talentfulle 
ungdommer. Entré kr 100. 

Arr.: Ås MusikkArena og Ås menighet

Yoko Toda
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Velkommen til kirke i påsken
Vi er i fastetiden, og står på terskelen til den stille 
uke. Påskens drama skal utspille seg på nytt, fra 
palmesøndags «Hosianna» til langfredags «Kors-
fest» og påskedagens «Han lever». Kirkene våre er 
åpne:
• Palmesøndag 24. mars kl. 11: Påskevandring 

og familiegudstjeneste i Ås arbeidskirke. 
Høymesse i Nordby kirke.

• Skjærtorsdag 28. mars kl. 18: Nattverds-
gudstjeneste i Nordby kirke.

•  Langfredag 29. mars kl. 11: Pasjonsgudstjeneste 
i Ås kirke.

• Lørdag 30. mars kl. 23: Påskenattsmesse i Ås 
kirke. En annerledes gudstjeneste med en spesiell 
stemning i den sene kveldstime. Dette er den 
eldste kjente gudstjeneste i kirken: Påskelyset 
bæres inn i en mørklagt kirke, påskelovsangen 
synges. Messen markerer overgangen fra mørke 
til lys, sorg til glede, og død til liv. Fastetiden er 
slutt, og gleden over livets seier skal feires.

• Påskedag søndag 31. mars kl. 11: Høytidsguds-
tjenester i Ås kirke og Nordby kirke. Påskens 
salmer, liturgi, tekster og musikk skal få oss til å 
kjenne jubelen over oppstandelsen.

• 2. påskedag mandag 1. april: Påskegudstjeneste 
på Moer sykehjem kl. 11. «Syng påske» i Kroer 
kirke kl. 18.

Ås trenger flere frivillige 
i barnearbeidet
Er du en student? Eller kanskje en småbarnsfar? 
Kanskje er du en bestemor, eller en tante? Uansett 
hvem du er, hvis du er en person som er glad i barn 
og som ønsker at de skal få høre mer om Jesus, 
da håper vi at du har lyst å bli med på det store 
dugnadsarbeidet som menighetsarbeidet er. Vi 
trenger stadig flere frivillige i vårt arbeid. Deriblant 
i Prekenklubben. Prekenklubben er et tilbud til 
barna som kommer på gudstjeneste i Ås kirke. 
Under prekenen får barna bli med ut og får høre 
dagens tekst bli presentert på en mer barnevennlig 
måte. Der er det også aktiviteter – tegning, klipping 
og liming, og så blir det ofte en kjeksbit og litt saft. 
Har du har lyst å bidra som frivillig i Prekenklubben 
eller i andre aktiviteter? Eller kanskje har du lyst 
å starte opp en barneklubb? Vær frimodig og ta 
kontakt med kirkekontoret tlf. 64 96 23 40 eller 
kateketen tlf. 64 96 23 44.

Påskevandring og 6-års-klubb
I mars vil alle 6-åringene i Ås og Kroer menigheter 
motta en invitasjon til å være med på 6-års-klubb 
og påskevandring i kirka. Klubben går over to 
kvelder, og avsluttes palmesøndag 24. mars i Ås 
arbeidskirke kl. 11, med påskevandring og utdeling 
av boken «Tre i et Tre» av Runar Bang. Håper 
mange 6-åringer har lyst å bli med på skattejakt, 
vandring og undring!

Frivillig i KRIK?
KRIK Ås er et tilbud for ungdom fra 13 til 19 år. 
KRIK står for Kristen IdrettsKontakt, og er altså 
et sted for dem som er glade i idrett og friluftsliv, 
og som ønsker å være en del av et åpent kristent 
miljø. KRIK Ås samles i gymsalen på Åsgård skole 
ca. annenhver søndag kl. 19. Dette er også en av 
aktivitetene som konfirmantene deltar på. I år er det 
omkring 20 konfirmanter med her. Nå trenger vi 
flere frivillige ledere. Er du glad i å bevege kroppen 
og har lyst å skape et godt miljø for ungdommen? 
Ta kontakt med Ås kirkekontor, eller KRIK-leder 
Magnar Sundfør, tlf. 928 85 198.

Jenny Marie Ågedal / Kristine Bekken Aschim

Foto: Torvald Sørbø
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Nyateisme, tro og helse 
i Ås kirkeakademi
Torsdag 7. mars kl. 19.30 i Ås arbeidskirke. Tema: 
«Her lukter kristenmanns blod: Den aggressive 
nyateismen. Hvem er de, hva vil de?» Eskil Skjeldal 
er teolog og forfatter. For tiden er han stipendiat ved 
Menighetsfakultetet, og han skriver jevnlig i Vårt 
Land og Dag og Tid. Møtet arrangeres i samarbeid 
med studentlaget ved UMB.

Tirsdag 16. april kl. 19.30 i Ås kulturhus. Tema: 
«Tro og helse.» Audun Myskja er lege med fartstid 
fra Ås, og spesialist i allmennmedisin. Han har 
nylig tatt medisinsk doktorgrad på musikkterapi. 
Myskja er kjent for sitt arbeid med alternativ 
medisin i kombinasjon med skolemedisin. Han har 
utgitt en rekke bøker og CD-er, blant annet «Den 
musiske medisin». Møtet arrangeres i samarbeid 
med Ås bibliotek. 

Håkon Andersen

Årsmøte i Ås menighet
Ås menighet avholder årsmøte søndag 17. mars 
kl. 12.30 etter gudstjeneste og kirkekaffe i Ås 
arbeidskirke. Saker som ønskes behandlet på 
årsmøtet, sendes Ås menighetsråd v/ sekretæren 
innen 1. mars 2013. 
E-post: hanne-marit.pettersen@as.kommune.no. 
Postadresse: Kirkekontoret, Sagaveien 3, 1430 Ås. 
Vel møtt!

Marit B. Aalde,
leder av Ås menighetsråd

Du, en fast giver?
Ås menighet ønsker flere faste givere. Som fast 
giver får du være med å sikre menigheten en stabil 
og forutsigbar inntekt, slik at det er mulig å plan-
legge og opprettholde et variert tilbud av aktiviteter 
for små og store. Vi ønsker at du skal tenke over 
om dette kan være noe for deg. Du velger selv hvor 
mye, og hvor ofte du vil gi. For å komme i gang, 
fyll ut blanketten som du finner på hjemmesiden 
under «Ås menighet – Givertjenesten». Blanketten 
ligger også tilgjengelig i begge kirkene. 

Er du allerede giver, men kan tenke deg å justere 
beløpet eller frekvensen? Fyll ut samme blankett 
med de endringene du ønsker. Utfylt blankett 
leveres eller sendes til kirkekontoret. Ved spørsmål, 
ta kontakt med menighetskoordinator Hanne Marit 
Pettersen, hanne-marit.pettersen@as.kommune.no, 
eller leder for givertjenesteutvalget Anne-Marthe 
Leinebø, anne.marthe.leinebo@gmail.com.

Givertjenesteutvalget i Ås menighet

Eskil Skjeldal                          Audun Myskja

Nytt fra Ås menighetsråd
På januarmøtet i Ås menighetsråd ble Jens B. Aune 
valgt til nestleder. Han er også rådets representant 
i Kirkemusikalsk utvalg. Møtedager for Ås meni-
ghetsråd nå i vår: 12. mars, 16. april, 14. mai og 
11. juni.

Hanne-Marit Pettersen,
menighetskoordinator i Ås og Kroer

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

Vi trenger også flere sjåfører! For å styrke til-
budet om kirkeskyss trenger vi flere som kan være 
med på kjøredugnaden. Kan du stille for en ekstra 
hyggelig kjøring før kirketid en gang imellom? 
Ring Gro Mette Rønningen, tlf. 971 76 023, eller 
Elsie Ørstavik, tlf. 481 41 704.

Diakoniutvalget i Ås og Kroer
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Det skjer i Kroer menighet

«Syng påske»  
i Kroer kirke 2. påskedag
Velkommen til «Syng påske» i Kroer kirke  
2. påskedag 1. april kl. 18. Kroer AdHoc, solister 
og strykere fra Barratt Dues musikkinstitutt invi-
terer til en musikalsk oppsummering av påskens 
innhold og betydning. 

Mange komponister og diktere har latt seg 
inspirere av Bibelens budskap. Vi skal få høre 
musikk av det store format, en arie av J.S. Bach 
fremført av sopranen Elisabet Voll Ådnøy. Men 
også en korversjon av Anders Frostensons lille, 
men innholdsrike kirkevise «Kvar kjem vel dei 
lysaste draumane frå?». Anders Frostenson (1906–
2006) ønsket å forenkle tekstene slik at de fra et 
teologisk perspektiv ble mer sangbare salmer. Hans 
fornyelse av den kristne sangskatten har inspirert 
salmediktere over hele verden.

Vår lokale tonedikter Marit Holmøy har laget en 
sang som kor og solist skal synge med ledsagelse 
av fiolin og piano. 

Sist, men ikke minst: Forsamlingen skal selv få 
synge, fra «Påskemorgen slukker sorgen» til nyere 
salmer. Prost Hege E. Fagermoen binder det hele 
sammen ved å lese fra Bibelen. Vel møtt!

Anne Christine Pittet Grolid,
kantor i Kroer

Gudstjeneste og 
medarbeiderfest i Kroer 
Prost og hardingfele i grisgrendte strøk.
Søndag 27. januar var første gang i Kroer kirke at 
preludiet ble fremført på hardingfele. Det var også 
Michael Grolids debut på dette instrumentet, med 
en egenkomponert fantasi over «Over måte fullt av 
nåde». Det låt fantastisk. Utrolig hva den gutten 
får til. Hardingfele blir aldri det samme etter dette. 
Det blir musikk i alt han tar i. Og hvor kjøper han 
hardingfela?  På «nettet» så klart!

Om kvelden var det medarbeiderfest på 
Samfunnshuset. Etter høytidelig avsynging av 
Kroer-sangen var det over på kveldens meny – 
Innherredssodd. Dette i tillegg til tre fra Trøndelag 
øverst på seierspallen i NM i langrenn, ble litt 
for mye for enkelte, mens andre koste seg. Marit 
Holmøy gledet oss med sin fiolin, Ås-kantor Jostein 
Grolid trykket på de riktige tangentene, og Kroer-
kantor Anne Christine Pittet Grolid tryllet frem de 
sarteste toner på sin tryllefløyte. «Nyprosten» Hege 
E. Fagermoen sto for kveldens verbale innslag. Det 
dreide seg om presteerfaringer fra Skjåk. Hege 
laget en liten revolusjon der. Det var herlig å høre 
hvor bra det kan gå når man våger å følge sine idéer 
og overbevisning. Hva med julaften i fjøset? Bedre 
setting finnes vel knapt. Jo, vi følte virkelig at vi 
var på landet, og det er vi jo som kjent i Kroer.

Svend-Kristian Martinsen
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Musikkspillet «Jesus» – 
i Kroer kirke
Velkommen til musikkspillet «Jesus» av Ivar 
Skippervold i Kroer kirke søndag 14. april kl. 17. 
Ivar Skippervold fikk i 2001 «Bibelprisen» for sine 
18 syngespill fra bibelhistorien. Høsten 2011 var vi 
så heldige at vi fikk besøk av ham i Kroer kirke. 
Da satte vi opp «Den barmhjertige samaritan». 
Nå samarbeider Kroer barnekor med Triaklubben 
i Kroer og Ås barnekantori om å sette opp et 
musikkspill som handler om Jesu liv. Unge sangere 
vil fremføre soloversene. Barna i korene og klubben 
skal være skuespillere. Historien om Jesus blir 
fortalt slik at også små barn får med seg innholdet. 
Med andre ord: Vel møtt til en familieforestilling!

Anne Christine Pittet Grolid,
kantor i Kroer

Årsmøte i Kroer menighet
Menigheten avholder årsmøte søndag 10. mars 
i Kroer kirkestue like etter gudstjeneste og 
kirkekaffe. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, 
sendes til menighetsrådets leder innen 28. februar. 
E-post: teiglandronning@hotmail.com, telefon: 
975 78 967. Postadresse: Kirkekontoret, Sagavn. 3, 
1430 Ås. Vel møtt!              Asbjørn Rønning,

leder av Kroer menighetsråd
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Det skjer i Nordby menighet

Korkonsert og familiefest 
Fredag 1. mars kl. 17.30 har Nordby Gospel kon-
sert i Nordby kirke sammen med Ås Barnekantori 
og Kroer barnekor. Konserten vil vare omtrent en 
time. Etterpå blir det fest med kaker og saft på  
Nordby menighetssenter. Barna som deltar, er fra 
4 år og oppover, og det er stor variasjon når det 
gjelder hva korene skal framføre av sanger. Musi-
kalsk ansvarlige er Anne Christine Pittet Grolid, 
Jostein Grolid, Hilde Wang og Hanne Tegnér.

Kirketreff og bønnesamlinger
Velkommen til kirketreff i Nordby kirke hver 
annen torsdag kl. 12–13.30. Her er det en sam-
ling med kort andakt, sang musikk og stillhet. Vi 
spiser lunsj sammen på Menighetssenteret. Det går 
skyss fra Granheimtunet kl. 11.40. Møt opp foran 
hoved inngangen, hvis du bor der eller i nærheten. 
Vi møtes disse torsdagene: 28. februar, 14. mars,  
11. april, 25. april, 23.mai, 6. juni. De samme 
dagene er det bønnesamlinger i Nordby kirke kl. 
19–20 for alle som ønsker å delta. Velkommen!

Årsmøte i Nordby menighet
Nordby menighet avholder årsmøte søndag 7. april 
i Nordby menighetssenter, like etter gudstjeneste 
og kirkekaffe. Saker som ønskes behandlet på 
årsmøtet, sendes til menighetsrådets leder innen  
10. mars. E-post: oaardals@online.no, tlf. 905 18 577. 
Postadresse: Kirkekontoret i Nordby, Menighets-
senteret, Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro. Vel møtt!

Olav Aardalsbakke,
leder av Nordby menighetsråd

Konfirmantklubben  
i Nordby menighet
Nordby menighets konfirmantklubb er rett rundt 
hjørnet og har sin første tur om en snau måned. 
Konfirmantklubben ble lansert som et frivillig 
tillegg i konfirmasjonstiden og har i stor grad fokus 
på friluftsliv og skaperverket i naturen. I løpet av 
konfirmanttiden vil de få mulighet til å se den flotte 
naturen både i Ås og andre steder på Østlandet. 
Dersom du er konfirmant i Ås eller Nordby så kan 
du enkelt sende en forespørsel til undertegnende.

I Nordby konfirmantklubb kan vi tilby:
- Natur og friluftliv
- Pannekake-lappen ( sertifisert pannekakelager!)
- Lære om miljø og skaperverk
- Lek og moro
- Noe fjellvett og -førstehjelpskurs.
- Langweekend i Stange kommune  

med 2 overnattinger.

Det er begrenset antall plasser, men fortsatt plass 
til noen flere om dette høres spennende ut.

Ring Morten på: 416 44 531 eller kontakt på 
e-post: morten.odegaard@as.kommune.no
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Sogneprest Sigurd A. Bakke serverer vegetarisk hurtigmat til dompaper, kjernebitere og andre av vinterens 
omstreifende fugler! Foto: Ole Herman Winnem.

Temalørdag om spiritualitet
Å leve nærmere Gud og seg selv
Lørdag 9. mars kl. 11–14.30 i Ås kirke arrangerer 
vi en ny temadag om spiritualitet. Ingvild Røsok 
kommer for å innlede over temaet «La fare hen la 
gå ... Om overgivelsens mystikk».

I løpet av timene vi er sammen, blir det tid til 
samtale, enkel bevertning, stillhet, refleksjon og 
bønn. Vi håper dagen kan inspirere til fortsatt 
oppmerksomhet på det indre livet og våre møter 
med oss selv og med Gud. Dagen avsluttes med 
nattverdgudstjeneste ved sogneprest Sigurd Bakke. 

Program
kl. 11.00: Registrering med kaffe/te/frukt.
kl. 11.15–12: Innledning om dagens tema
kl. 12–13: Stille tid med meditasjon over bibel-

tekst og bønn
kl. 13–13.45: Oppsummering og samtale
kl. 13.45–14.30: Nattverdgudstjeneste

Ingvild Røsok er lærer ved St. Olav videre-
gående skole i Sarpsborg og doktorgradsstipendiat 
ved Menigetsfakultetet, hvor hun også underviser. 
Hun er katolikk (tidligere pinsevenn).

Sigurd Bakke er sogneprest i Nordby menighet 
og har arbeidet med spørsmål knyttet til åndelig 
veiledning, retreat og bønn. 

Hvem er dette for? Alle som ønsker å leve nær 
Gud og seg selv i hverdagen. Hva koster det? Kr 50, 
som betales på seminardagen. 

Påmelding, helst innen mandag 4. mars til  
sigurd.bakke@as.kommune.no, tlf. 990 15 790, 
postadresse: Sogneprest Sigurd Bakke, Kirkekon-
toret i Nordby, Menighetssenteret, Nordbyfaret 2, 
1407 Vinterbro. Oppgi navn, postadresse og tele-
fonnummer. 

Kontakinformasjon
Sigurd Bakke, tlf. 990 15 790
Atle Eikeland, tlf. 416 16 323
Elin F. Sæverås tlf. 934 41 915
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REISESIDEN – 
turer i menighetene

Stor interesse for 
menighetsturen 2013
Det har vært stor interesse for å bli med på årets 
menighetstur, som skal gå gjennom De baltiske 
statene. Vi skal bruke en stor og moderne turbuss 
med plass til 54 passasjerer. Likevel er det i skri-
vende stund 16 personer på ventelisten. Det betyr 
at det muligens vil bli arrangert en ny tur tidlig på 
høsten. Det vil komme opplysninger om det i neste 
menighetsblad.

Kristen Bjorå

 
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 

Søndagsskolen
Søndagsskolen i Ås finner 
sted under gudstjenes-
tene i Ås arbeidskirke, 
altså kl. 11. Noen ganger 
reiser vi på tur og finner 
på aktiviteter også etter 
gudstjenesten. Dette står 
i tilfelle i programmet. 
Under gudstjenestene i Ås 
kirke, har Prekenklubben 
tilbud for barna. Ønsker 
barnet ditt å være medlem 
i Søndagsskolen, koster det kr 50 per barn per 
semester. Dette settes inn på konto 1654.20.17167. 
Merk med «Søndagsskolen, barnets navn og fød-
selsår». Søndagsskolen et tilbud for alle barn som 
er på gudstjenestene – enten man er medlem eller 
ikke. Den er tilrettelagt for barn opp til 10 år, og 
bruker Norsk Søndagsskoleforbunds opplegg 
«Sprell levende». På hver samling får vi høre en 
kort bibelfortelling, så synger vi sanger sammen og 
har diverse aktiviteter. 

Program i vår: 
• 3. mars: Aketur i regi av Søndagsskolen. Opp-

møte ved Arbeidskirken kl. 11.
• 17. mars: Søndagsskole
• 24. mars: Familiegudstjeneste med påskevan-

dring. 
• 28. april: Familiegudstjeneste med forbønn for 

1, 2 og 3 års dåpsbarn. Søndagsskolen tilbyr 
aktiviteter etter gudstjenesten.

• 12. mai: Søndagsskole.
• 20. mai: Hele menigheten feirer gudstjeneste på 

Oscarsborg festning.
• 26. mai: Familiegudstjeneste. Søndagsskolen 

deltar.
• 9. juni: Sommeravslutning med grilling kl. 15.

Ansvarlige for søndagsskolen er
Øygunn Østhagen (tlf. 986 22 931), Dag Røsvik (tlf. 
902 05 878), Jenny Marie Ågedal (tlf. 920 99 102) 
og Paul-Roar Ågedal (tlf. 976 58 101). Om du har 
spørsmål om søndagsskolen, eller ønsker å være 
med å bidra, ta kontakt med en av lederne, eller Ås  
kirkekontor (tlf. 64 96 23 40). 



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 2013 13

Postkassa – brev til Menighetsbladet

Avletter som nattverdsbrød?
Menighetsråd og prester i Ås skal ha blitt så 
be geistret for et tilfelle av avletter som nattverds-
brød at man vil gjøre kakesorten til vanlig natt-
verdsbrød. Avletter er en type finere bakst fra de 
indre, østlandske dalstrøk, særlig de øvre bygder 
i Gudbrandsdalen. Kakesorten har en god del til 
felles med rømmebrød, krumkaker og strull. Den 
brukes særlig omkring jul. Diakonissehuset i Oslo 
har hittil bakt nattverdsoblater for hele landet. Der 
er man nå i full gang med å tilpasse seg kravet om 
at alle oblater i Den norske kirke skal være gluten-
frie. Nattverden er et av vår kirkes to sakramenter 
med sterk basis i Bibelen. Sakramentet skal forstås 
som en hellig handling, og mane til tro og tillit i 
Kristus. Nattverdens brød har selvsagt variert med 
sted og tid, men med alle varianter følger respekt 
for og fellesskap i tradisjonen.

Vi opplever sterke brytninger i en reformtid for 
Kirken. I en slik periode er det avgjørende viktig 
for Kirkens fremtid at endringer skjer i respekt for 
sammenheng og tradisjon. Kirken må være gjen-
kjennelig, spesielt i Kirkens mest sentrale ritualer 
og troselementer. Det kan være grunn til å spørre 
om et menighetsråd bør kunne innføre norsk tradi-
sjonsmat som nattverdsbrød. Er det slik vi ønsker 
at vår norske folkekirke skal være når det gjelder 
beslutninger og beslutningsmakt? Avletter bør ikke 
tas i bruk som nattverdsbrød i Ås, og i alle fall ikke 
før saken er blitt forelagt Kirkens høyeste organ, 
Kirkemøtet.

Torbjørn Skjellum

Sognepresten svarer
I vår kirke har det vært helt 
vanlig i de siste femten til tjue 
år, ja kanskje lenger, at meni-
gheter selv bestemmer hva 
slags nattverdbrød de ønsker 
å benytte. Mange steder er det 
benyttet en vanlig gjærbakst, 
polarbrød som ikke smuler, 
forskjellig type rundstykker 
o.a. I Ås menighet har et slikt brød blitt benyttet 
i kveldsmessene hver siste torsdag i måneden, de 
siste årene. Selv om usyret brød, brød uten gjær, ble 
benyttet av Jesus da han innstiftet nattverden, har 
man ikke sett dette som påkrevet i vår tid.

Grunnen til at de fleste menigheter allikevel 
velger den tradisjonelle oblaten, er at dette er 
enklere. Den kan oppbevares i årevis, og størrelsen 
gjør den enkel å håndtere og lagre. Men mange 
opplever at denne lille, runde skiven blir et godt 
stykke unna brød. Dessuten er den helt uten smak.

Fra og med første søndag i advent er kirken pålagt 
å ha tilbud om glutenfritt nattverdbrød, av hensyn 
til at flere ikke tåler mel med gluten i. Selvsagt er 
glutenfrie oblater å få kjøpt, men her i Ås ønsker 
vi å prøve noe nytt. Av vår nye prost, Hege Fager-
moen, som var sokneprest i Skjåk i Gudbrandsda-
len før hun kom til oss, er vi blitt presentert for et 
tynt brød som i Skjåk heter Avlett. I kirkene i Skjåk 
ble avletter benyttet som nattverdbrød. I prostens 
innsettelse i Ås kirke, 2. september i år, benyttet 
vi avletter som nattverdbrød. Både biskop, prost og 
sokneprest opplevde at dette fungerte godt. 

Siden september har jeg arbeidet litt med dette. 
Jeg har fått tak i glutenfritt mel og kommet i kon-
takt med en bakekyndig kvinne i Ås menighet, som 
har satt sammen en deig som gir et rundt, tynt og 
velsmakende brød, ca. 20 cm i diameter. Det lar 
seg bryte i biter uten å smule. På bakgrunn av dette 
ønsker Ås menighet å ha en prøveperiode med 
dette nye, glutenfrie brødet, for å se hvordan dette 
kan fungere hos oss.

Georg Børresen,
sogneprest i Ås
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STØTT
Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2013

Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring.
Sammen med andre. For andre. 

For hverandre.

Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller
eller ring 820 44 088 (200 kr) eller 
benytt kontonummer 1594 22 87493

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

17.-19. mars 2013

SAMMEN 
FORANDRE

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

2013-2014

SAMMEN 
FORANDRE

Stafettpinnen
Det er tidlig søndag morgen. Klokka er 3–4 minut-
ter på sju. Jeg er tidlig våken denne dagen, og skrur 
på radioen (NRK Pl). Nattradioen toner ut, og det 
er straks nyheter. Men så kommer det fra radioen:

Gud signe vårt dyre fedreland 
og lat det som hagen bløma.
Lat lysa din fred frå fjell til strand 
og vetter for vårsol røma.
Lat folket som brøder saman bu, 
som kristne det kan seg søma.

Elisabeth Grimstad er utflyttet innflytter.  
– Familien vår kom til Rustadfeltet i Ås i 
1975. Da gikk jeg i 6. klasse, og fikk gleden 
av å fullføre skoleåret på Holstad skole. Mens 
vi bodde i Oslo, var jeg KFUK-speider. På Ås 
ble det mye sang og musikk i TenSing. Moren 
min, Valborg Grimstad, døde sommeren 2011. 
Hun var ivrig med i flere misjonsforeninger 
for NMS, gikk på Åpent hus, og deltok på 
dugnader i Arbeidskirken. Hun gav meg alltid 
modne jordbær på fødselsdagen min! Nå bor 
jeg på Oppsal i Oslo og jobber som kirketjener.

Det var dette hun nevnte for meg ved flere anled-
ninger, min kjære mor, før hun gikk bort. Denne 
«hellige» stunden hver søndag morgen, først 
med denne salmen på radioen, og deretter en god 
bønnestund hvor hun ba for oss alle. Med navns 
nevnelse.

Med henne er nå en hel generasjon borte. Nå er 
det jeg som står her med «stafettpinnen» i hånden. 
Plutselig er jeg eldste generasjon i familien, lille 
meg. En merkelig opplevelse som jeg trenger tid til 
å fordøye.

Men jeg skal ta min etappe på alvor, jeg også. 
Slik mine forgjengere har gjort. Jeg skal bringe 
videre til den oppvoksende slekt fortellingen om 
ham som ble født i en stall i Betlehem for ca. 2000 
år siden. Og hva hans liv og virke betyr for oss den 
dag i dag.

Jeg tenker også på hva slags «byggesteiner vi 
bruker i våre dager, både i hjem og skole? Og i 
samfunnet for øvrig? Hør på det nest siste verset i 
den samme salmen:

Vil Gud ikkje vera bygningsmann, 
me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land, 
kan vaktmann oss ikkje tryggja.
Så vakta oss, Gud, så me kan bu 
i heimen med fred og hyggja.

Det føles godt denne tidlige søndags morgen å gå i 
mammas fotspor. Jeg er med i en større sammen-
heng. Med stafettpinnen i hånda er jeg klar til å 
starte min etappe. Og jeg føler meg trygg, for jeg 
vet at Gud går foran. Lykke til med din etappe, 
kjære medvandrer!

Elisabeth Grimstad
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2013
Fasteaksjon finner sted 19. mars. Da kommer årets 
bøssebærere – konfirmanter, studenter og voksne – 
på dørene til alle husstander i Ås. De vil utfordre 
deg og be om en gave til det omfattende arbeidet 
som Kirkens Nødhjelp driver. Motto for årets 
aksjon er SAMMEN FORANDRE. I det ligger at 
sammen kan vi skape forandring: for andre og for 
hverandre.

Tre konfirmanter fra Ås har allerede banket på 
døra til ordfører Johan Alnes, litt på forskud. Han 
hadde pengene klare. Oppfordringen fra ordfø-
reren er: «Vi har to store dugnader i Norge, TV-

aksjonen om høsten og Fasteaksjonen nå før påske. 
Her inviteres alle til å bidra slik at mennesker uten 
de godene og den livskvaliteten vi har, kan hjelpes 
til en bedre og mer meningsfylt hverdag. Befolk-
ningen i Ås er rause til å gi. Det er jeg sikker på vil 
gjelde årets Fasteaksjon også.»

Menighetsbladet oppfordrer alle til å huske å ha 
kontanter i huset denne dagen. Om vi legger tilside 
litt av vår overflod noen av dagene nå i fastetiden, 
kan det gjøre en stor forskjell for dem som trenger 
det mest.

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Konfirmantene Eva Linnea Kvaal (t.v.), Aina Bjørnereim og Sigurd Fløistad banket på kommunedøra, og ordfører 
Johan Alnes har lukket opp – litt på forskudd, som alle skjønner. Han hadde pengene klare og oppfordrer alle 
innbyggere i Ås til å ha kontanter i huset den 19. mars om kvelden, og gi til Fasteaksjonen. Alle husstander i Ås får 
besøk den kvelden.
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Fra Kirkens Nødhjelp om 
Fasteaksjonen 17.–19. mars
Vi møter hverdagshelter i Kirkens Nødhjelps 
prosjekter over hele verden. Dette er mennesker 
som er født på feil side av urettferdigheten. Men 
de vil forandre verden, og de vet hvordan. De 
er forbilder. Med årets fasteaksjon vil Kirkens 
Nødhjelp fortelle historiene til noen av disse 
forbildene. Vårt arbeid bygger på deres kunnskap 
og engasjement. De sikrer bærekraftige løsninger 
som er forankret i lokalsamfunnet. De får det 
til! Støtten fra norske menigheter gir forbildene 
mulighet til å skape virkelig og varig forandring. 
For seg selv, for andre og for hverandre.

Det er menigheter landet rundt som står for 
gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteak-
sjon. I Ås, Nordby og Kroer er aksjonen 19. mars. 

Pengene som samles inn, går til Kirkens Nød-
hjelps arbeid over hele verden. Støtt aksjonen 
direkte ved å:
• Benytte kontonummer 1594 22 87493
• Sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner)
• Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)

Sulekha Adan (30) så med fortvilelse på 
tørkekatastrofen som rammet hennes eget hjemsted 
nordøst i Kenya, på grensen mot Somalia. Hun 
vendte ryggen til en lysende bankkarriere i Nairobi 
for å være med på Kirkens Nødhjelps katastro-
feinnsats i området. Hun er med på å utgjøre for-
skjellen på liv og død, håpløshet og håp. – Det er så 
mye lidelse, og jeg har ikke et rolig øyeblikk, men 
jeg må også ta meg tid til å lytte og trøste, sier hun.  

Sulekha er en av hverdagsheltene i Kirkens 
Nødhjelps prosjekter som gir livreddende nødhjelp 
når katastrofen rammer. Ofte føler hun seg fortvilet 
og hjelpeløs, men hun er blitt et forbilde for mange. 

Forbønn
Gode Gud, vær du med Sulekha Adan og alle de 
som gir livreddende nødhjelp når katastrofene 
rammer. Du vet hvor lett det er å kjenne seg motløs 
i møte med all lidelsen. Gi henne av din styrke. 

Ezra Randy (23) er født og oppvokst i Korogocho-
slummen i Nairobi i Kenya. 

– Jeg er fra Koch, sier han stolt, og folk ser for seg 
fattigdom, kriminalitet og vold. Men der andre ser 
håpløshet, ser Ezra muligheter. Han jobber frivillig 
som programleder og aktivist i radio stasjonen Koch 
FM. Budskapet er fred og utvikling, og språk et er 
musikk. 

– Målet mitt er å forandre verden, og finnes det 
noe bedre sted å begynne enn i mitt eget nabolag? 
spør han. 

Ezra er også en av hverdagsheltene i Kirkens 
Nødhjelps prosjekter. Han var foraktet, men han 
har blitt et forbilde. Nå vil han forandre verden, og 
han vet hvordan. Med din støtte forener han folk 
fra ulike stammer og religioner i kampen mot fat-
tigdom og urettferdighet.

Forbønn
Gode Gud, vi takker deg for Ezra og de andre ung-
dommene som jobber i radiostasjonen Koch FM. 
Vær du med dem og hjelp dem til å bygge bro mel-
lom mennesker fra ulike stammer. 
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UnderskriftsFasteaksjon 
til Oljefondet
I forbindelse med Fasteaksjonen vil det bli samlet 
inn underskrifter på et opprop til det norske Olje-
fondet om å investere mer i fattige land. Det vil 
skape nye arbeidsplasser og muligheter for fattige 
mennesker. Jobb er viktig for å komme seg ut av 
fattigdommen. Verden mangler 600 millioner job-
ber. Minst. De neste 15 årene må det derfor skapes 
veldig mange nye arbeidsplasser. Norge har tjent 
enormt mye penger på å selge olje. På denne måten 
har vi skaffet oss en av verdens største sparegriser 
– Oljefondet. Pengene blir plassert i utenlandske 
selskaper, men nesten bare i rike land! Kirkens 
Nødhjelp og Changemaker tror gode investeringer 
i fattige land kan skape arbeidsplasser og bekjempe 
fattigdom. Vi utfordrer alle i menighetene til å 
skrive under oppropet om at Norge skal investere 
betydelig mer av Oljefondet i fattige land, på en 
måte som kommer fattige mennesker til gode.

I 2011 og 2012 handlet underskriftskampanjen 
i fasteaksjonen om skattesnyteri i fattige land. 
Menigheter og frivillige samlet inn mer enn 38.000 
underskrifter til finansminister Sigbjørn Johnsen. 
Han har nå lovet å innføre regler som hindrer 
norske selskaper i å snyte på skatten i fattige land, 
med virkning fra 2014.

Lister vil være lagt ut i kirkene i Ås i fastetiden. 
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STØTT
Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2013

Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring.
Sammen med andre. For andre. 

For hverandre.

Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller
eller ring 820 44 088 (200 kr) eller 
benytt kontonummer 1594 22 87493

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

17.-19. mars 2013

SAMMEN 
FORANDRE

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

2013-2014

SAMMEN 
FORANDRE

Skriv under på søndag, eller send SMS OLJEFOND 
(ditt navn, din e-post) til 2242.

Foto: Torvald Sørbø
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Bilder fra lesere
Redaksjonen har mottatt noen nydelige vinterbilder 
fra Torvald Sørbø. Ett av dem ser dere nedenfor 
her. Send oss gjerne bilder dere  ønsker å dele i 
Menighetsbladet. De beste kommer på trykk her. 

Synes du det er underlig at vi bruker plass og 
penger til å trykke «bare bilder» uten tekst? Det 
rare er at om Menighetsbladet skal trykke flere enn 
16 sider i hvert blad, blir det billigst å trykke 32 
sider. Dette vil vi prøve å få til i 2013. Da blir det 
plass til flere bilder framover.

Erling Fløistad

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har 
følgjande møte i vår på Ås menighetshus: 
• Søndag 10. mars kl. 19: Møte. Talar: Ragnar Ljønes
• Søndag 17. mars kl. 19: Møte. Talar: Thor Pederstad
• Palmesøndag 24. mars kl. 19: Møte. Talar: Sverre 

Øvstedal
• 2. påskedag 1. april kl. 19: Samtalemøte
• Søndag 14. april kl. 19: Møte. Talar: Olav 

Gulbrandsen
• Søndag 21. april kl. 19: Møte. Talar Aud Hoaas
• Søndag 28. april kl. 19: Møte. Talar: Odd Åge Ågedal

Trygve Gjedrem 

Foto: Torvald Sørbø
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Quiz i Menighetsbladet
Menighetsbladet utfordret Atle Eikeland til å lage 
Quiz-spalte i Menighetsbladet. Han svarte kjapt 
og kontakt: «Ja det kan eg!» Som mange vet har 
Atle fartstid som quizmester på Lesestedet i Ås 
sentrum. Spørsmålene i dette nummer er hentet fra 
Bibelen og Ås.

Bibelen
1. Hvem av evangelistene i Det nye testamente skal 

ha vært lege?

2. Hvilket kapittel i Bibelen er det lengste?

3. Hvilke to av menighetene som Paulus skriver til, 
befant seg i dagens Hellas?

4. Tolleren Sakkeus klatret opp i et tre for å se 
Jesus. Hvilket tre?

5. Din laban er et uttrykk vi kjenner, likeledes 
Laban seigmenn. Men, hvilken kjent person fra 
Det gamle testamente var Laban svigerfar til?  
a) David, b) Jakob, c) Isak, d) Moses

6. Hvilket folkeslag tilhørte kjempen Goliat?

7. Erstatt spørsmålstegnene med riktig ord: Jesus 
sa om fariseerne at de «avsiler myggen og sluker 
????».

Ås
8. Hvor mange kommuner grenser Ås til?

9. Hvor mange naturreservater er det i Ås 
kommune?

10. Hva er årsmiddeltemperaturen i Ås?

Quizmester: Atle Eikeland
Svarene finner du på side 22.

Landbruksmuseet stenger for å 
pusse opp – kirkekaffen tar pause
Landbruksmuseet har fått ny sjef, Per Olav Skjer-
vold. Det merkes, også for kirkegjengerne i Ås. 
Museet holdes stengt en tid for å få ro til ombyg-
ging. Vi vil informere dere om dette, slik at det 
ikke blir noen skuffelse når kirkekaffegjestene 
møter låst dør hos oss noen uker nå i vinter. Vi skal 
informere om når museet åpner igjen. 

Sidsel Irene Lorentzen

Menighetsbladet med overskot
Menighetsbladet gjekk med kr 9206 i overskot i 
2012. Inntektene til bladet kom frå gåver frå lesa-
rane (kr 86 500) og annonsesalg (kr 26 220). Takk 
til alle bidragsytarar! Trykking var den største 
utgiftsposten (kr 95 375). Takk også til blad-
boda og distributørane! Denne dugnaden er heilt 
avgjerande for at økonomien skal gå rundt. Takk 
også til kantor Jostein Grolid som fører bladet trygt 
ut på verdsveven.        Redaksjonen

www.delenvenn.no

Bjørn har én venn som lytter og én venn som snakker. 
Erik er begge de to vennene. En god venn skjønner 
når det er lurt å si noe og når det er best å la 
være. Ikke alle har en slik venn, så kanskje du vil 
dele din? Kirkens SOS har behov for mennesker med 
slike kvaliteter til å betjene vår krisetelefon. 
Du deler ved å fylle ut navnet og e-postadressen 
på delenvenn.no
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Kjent inventar i nytt hus
Slik lyder tittelen på en av de mange utredningene 
om ny kirkeordning. Grunnloven ble endret i 2012, 
og kirken skal etter flere hundre års samliv med 
staten stå på egne bein. En slik radikal omlegging 
krever at det ruskes opp i lovverk og organisasjons-
modeller. Kirken ønsker at medlemmer, råd og sty-
ringsorganer skal være pådrivere i den prosessen 
som ender opp i en ny kirkelov. 

Kirkerådet har vedtatt en kortfattet visjon for 
kirkens arbeid: 

I Kristus, nær livet – en bekjennende, misjone-
rende, tjenende og åpen folkekirke

Som middel for å oppfylle denne visjonen har 
Kirkerådet vedtatt følgende mål for prosessen:

•	 Den norske kirke må forankres i en kortfattet 
rammelov vedtatt av Stortinget

•	 Den norske kirke må bli et eget rettssubjekt

•	 Kirkemøtet må få myndighet til å fastsette kir-
keordningen

•	 Kirkemøtet må få myndighet til å vedta kirkelig 
regelverk

•	 Arbeidsgiveransvaret for prester, proster og 
biskoper må overføres til kirkelige organer

•	 Kirkerådet og bispedømmerådene må ikke 
lenger være statlige forvaltningsorganer

Innenfor dette rammeverket ligger en rekke store 
og små spørsmål som må besvares:

•	 Hva skal være lokalt organisasjonsnivå? (sokn, 
fellesråd, prosti)

•	 Hvem skal ha arbeidsgiveransvar for hvem? 
(embete og råd)

•	 Hvordan forholde seg til kommuner og lokal-
samfunn? (valg, finansiering, eiendommer)

Menighetsrådet har allerede blitt utfordret til å 
reflek tere over disse spørsmålene. Kirkerådet tar 
sikte på å sende utkast om ny kirkeordning på 
høring i 2013, og håper at nytt lovverk er på plass 
i perioden 2014–2016. Kirken har en utfordring i 
hvordan dere som medlemmer i kirken kan påvirke 
prosessen, og oppfordrer alle til å tenke over prob-
lemstillingene. For mer informasjon, besøk gjerne 
nettstedet www.kirken.no/kirkeordning.

Halvor Aarrestad

Kristine Bekken Aschim kateketvikar i Ås og Kroer

Kristine Bekken Aschim frå Ås steppa inn som 
kateketvikar i Ås og Kroer då Jenny Marie Ågedal 
gjekk ut i permisjon i slutten av januar. Kristine er 
oppvaksen i barne- og ungdomsarbeidet i Ås, og 
har vore aktivt med i både Klubben og TenSing. 
No får ho ansvar for undervisning av ca. 70 kon-
firmantar. For teologistudenten er nok det berre for 
praktikum å rekna. 

– Jeg har tatt meg ett års permisjon fra studiene 
på MF, seier ho til Menighetsbladet. – Jeg gleder 
meg til å arbeide med barna og ungdommene, lage 
gudstjenester sammen med dem, og gi dem tros-
opplæring. 

Her er Kristine fotografert etter Kode B-gudste-
nesta 27. januar. Der heldt ho god orden på 5.-klas-
singane!

Arve Skutlaberg
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Er du kjent i Ås?

Det var opptil flere som hadde klart for seg hvor 
Torbjørn Skjellum var avbildet i forrige Menighets-
blad. Seieren denne gangen går til Thorolf Jakob-
sen, som skriver:

Torbjørn sitter på huk ved minneplaten for 
Milorg-leiren vinteren 1944–45 i Bølstadskogen. 
Den befinner seg ved innkjørselen til Bølstad gård, 
nesten tvers overfor porten til gjenbruksplassen, 
og den ble avduket i mai 1995 ved 50-åsmarkerin-
gen for frigjøringen. Jeg var personlig til stede da! 
En eldre minneplate mener jeg finnes i skogen vest 
for gjenbruksplassen, men den er lite tilgjengelig; 
derfor den nye ved fylkesveien. 

Neste oppgave er av det vinterlige slaget, tatt et 
sted i Ås 6. februar 2013. Det kunne være fristende 
å spørre hvem som eier sykkelen? Den har sin 
faste parkeringsplass her. Spørsmålet er allikevel 
et annet: Hva er nummeret på huset i bakgrunnen? 
Svaret sender du på e-post til asmenblad@online.no. 
Litt ære og berømmelse deles ut til én eller flere 
innsendere med riktig svar. Lykke til med husnum-
mer-jakten.

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad 

Svar på Quiz på side 20
1. Lukas. 2. Salme 119. 3. Korint og Thessaloniki. 
4. To svar kan godkjennes: Morbærtre står det i 
den norske Bibelen; grunnteksten avslører at det 
var en type fikentre, morbærfiken, også kjent som 
faraofiken, nevnt hos profeten Amos. 5. b) Jakob. 
6. Filisterne. 7. Kamelen. 8. 5: Oppegård, Ski, 
Frogn, Vestby og Hobøl. 9. 4: Pollevann, Pollen, 
Østensjøvannet, Nordre Pollen. 10. 5,3 °C.

Svar på forrige oppgave: Torbjørn Skjellum sitter på 
huk ved minneplaten for Milorg-leiren i Bølstadskogen. 
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Menighetsbladets grønne spalte
Å møte fattigdommen
I desember fikk jeg muligheten til enda en gang å 
besøke Etiopia. For oss «kvitinger» som har lært 
å bli glad i Afrika, er det en «vitamininnsprøyt-
ing» å komme tilbake til varmen, lukten, lydene 
og de varme smilene. Det er fantastisk å få treffe 
igjen gode venner, og spennende å følge med i en 
rivende utvikling i dette landet.

Men så er det en annen side. Hvordan takler jeg 
å møte all fattigdommen, alle tiggerne og alle de 
skitne, fillete barna? Vi fikk en dag sammen med 
ansatte i Mekanu Jesu-kirken i Awassa, som arbei-
der med menighetsplanting i et fattig muslimsk 
område. Vi kom så nær innpå deres liv, på hva de 
ønsket, og hva de maktet med små midler. De rørte 

ved våre hjerter, så det var nesten ikke til å bære for 
velfødde nordmenn.

Tilbake i Norge til juleforberedelser i et rikt 
land. Kontrastene blei store, og jeg klarer ikke å 
glemme «fattigdommens ansikt». Det er ikke rett-
ferdig at noen skal leve i stor overflod, mens andre 
ikke får dekket sine mest basale behov. Jeg kan 
hjelpe med å gi til prosjekter og organisasjoner som 
gir hjelp til selvhjelp. Det fikk jeg også gleden av å 
se i Etiopia. Mitt lille bidrag kan gjøre forskjell for 
enkeltmennesker. Slik klarer jeg å takle møtet med 
fattigdommen. Dette er også en utfordring til deg. 
Husk at vi er Grønn Menighet.

Astri Tønnessen Berg

Konsert med Ås TenSing
Velkommen til konsert med Ås TenSing søndag 
21. april kl. 18. i Ås arbeidskirke. Vi har i hele år, 
som vanlig, jobbet fram mot denne konserten som 
avslutter TenSing-året. Det blir et show som består 
av sang, dans, drama og bidrag fra mediagruppa. 
Tema for konserten er «Umulig». Vi vil prøve å 
belyse at ingen ting er umulig for Gud, og sam-
men kan vi få det til. Alle er hjertelig velkommen! 
Konfirmanter kommer gratis inn. Det vil bli kafé 
etter konserten.

Gunder og Benedicte Aschjem

Nattvolleyballcup
Fredag 25. januar dro 19 flotte ungdommer og tre 
ledere fra Ås, alle utkledde som indianere og cow-
boyer, på Oslo & Akershus krets av Norges KFUK-
KFUMs årlige nattvolleyballcup i KFUM-hallen 
på Ekeberg. 

 Midt på natta var det andakt og show med årets 
ettåringer i Communication for Change.

Kristine B. Aschim og Maria Saxegaard
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Kirkevergens hjørne

Innvendig renovering av Ås kirke
For et snaut år siden ble det informert om at dette 
prosjektet var godkjent av Riksantikvaren og 
Biskopen i Borg. I juni 2012 søkte Ås kommune 
v/ kirkevergen Husbanken om å få rentekompen-
sasjon for et lån på 3,5 mill. kroner eks. MVA. I 
juli fikk vi melding om at dette var innvilget. Vi 
var heldige som kom med, for kort tid etterpå var 
Husbankens bevilgning på denne posten oppbrukt, 
og ordningen med rentekompensasjon vil neppe bli 
videreført!

Ved kommunestyrets behandling av årsbudsjett 
og handlingsplan i desember, var dette prosjektet 
lagt inn i kommunens investeringsprogram for 
2014. Og det ble vedtatt, uten protester. Dermed 
skal alle økonomiske utfordringer være løst. Pro-
sjektet må nå legges ut på anbud i Doffin-systemet, 
og det må engasjeres byggeledelse. Husbanken 
krever at arbeidene må være i gang senest i januar 
2014, og det er dette tidspunktet vi satser på.

Ås kirke må derfor stenges i en periode på 
anslagsvis 6–8 måneder i 2014, og det må skaffes 
alternative lokaler til alle aktiviteter. Det er 
allerede sperret for vielser i denne perioden, og 
alle gudstjenester vil bli avviklet i Ås arbeidskirke. 
Begravelser vil bli henvist til Kroer kirke, Nordby 
kirke eller til Arbeidskirken. 

Så nå kan vi begynne å glede oss til en renovert 
og nymalt Ås kirke utpå høsten 2014. Og i 2017 
skal vi feire 150-årsjubileum med nytt flygel.

Opprettelse av gravplassutvalg
Det skjer mange og raske endringer i samfunnet 
vårt. Det flerkulturelle innslaget øker. Kirkever-
gen må forholde seg til mange tros- og livssyn i 
forbindelse med gravferder, og ved forvaltning av 
gravplassene. 

Ås kirkelige fellesråd vedtok derfor i møte  
6. desember at tiden er inne for å opprette et bredt 
sammensatt gravplassutvalg under Fellesrådet. 
Utvalget skal være behjelpelige med å utrede saker 
som kommer på Fellesrådets bord de kommende 
årene:
• Nye gravferdsforskrifter er trådt i kraft. Felles-

rådet må sørge for at våre lokale gravplassved-
tekter blir tilpasset disse.

• Det er åpnet for å etablere minnelunder, og det 
må lages lokale vedtekter for disse.

• Det er muligheter for at gravferdsmyndigheten 
skal overføres fra kirken til kommunen. Dette 
bør i så fall forberedes grundig.

• Fellesrådet vil oppnevne et gravplassutvalg med 
representanter fra ulike interessegrupper i kom-
munen, og lage mandat for arbeidet.

Rullestolrampe ved Nordby kirke
Fellesrådet har endelig vedtatt at i vår skal 
rullestoladkomsten til Nordby kirke bygges. Planen 
er utformet av landskapsarkitekt MNLA Nils 
Skaarer og godkjent av Riksantikvaren, Biskopen 
i Borg og Ås kommune. Denne løsningen ivaretar 
kirkens nåværende preg. Rullestolbrukerne får 
direkte tilgang til kirkens inngang, og blir dermed 
likestilt med andre kirkegjengere. Løsningen 
tilfredsstiller de nyeste kravene til rullestolramper. 
Og den vil ikke berøre gravfeltet nord for kirken. 
Calluna Grøntanlegg AS skal utføre arbeidet. 
Dersom kirken må stenges i en kort periode, kan 
Nordby menighetssenter eller en av de øvrige 
kirkene brukes som alternative lokaler.

Gyldenlærsofaen i Tårnrommet
Gyldenlærsofaen i Tårnrommet i Ås kirke skal 
renoveres. Den skal demonteres og leveres på verk-
sted for behandling og reparasjon. Fellesrådet skal 
prøve å finne alternative lokaler til alle gjenstan-
dene som står i Tårnrommet.

Fellesrådets møteplan
Tirsdag 19. mars kl. 20, Ås kirkekontor.
Torsdag 6. juni kl. 19, Nordby menighetssenter.

Gerhard Winge,
kirkeverge i Ås
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Jubileumskonsert for 
Vennskapsforeningen  
Norge - Madagaskar

Hilde Margrethe Voll minner oss om at Venn-
skapsforeningen Norge-Madagaskar markerer 
10-års jubileum i år. Det markeres med konserter i 
Kulturkirken Jakob i Oslo lørdag 13. april kl. 19.30. 
Musikeren Rajery fra Madagaskar og Grændsen 
Salmeorkester skal framføre musikk fra Norge og 
Madagaskar. 

Den verdenskjente musikeren Rajery er en 
talentfull sanger, låtskriver og perkusjonist, og blir 
hyllet som «Prinsen av valiha» (bambusharpe) i 
sitt hjemland. Rajery er en av Madagaskars abso-
lutt største world-music-stjerner, med sitt særegne 
sound på bambusharpen og vokal. For tiden turne-
rer han med prosjektet 3MA, som foruten Rajery 
består av Ballaké Sissoko fra Mali og Driss El 
Maloumi fra Marokko. Debutplaten ble kåret til 
årets World-Music-album på de europeiske hitlis-
tene.

Grændsen Salmeorkester består av Kari Iveland 
(vokal), Anders Rønningen (strengeinstrumen-
ter), Fredrik Svartdahl (bass) og Markus Hernes 
(perkusjon). Kari Iveland er kjent for albumet 
«Avtrykk» fra 2004, som ble utgitt på Kirkelig 

Kulturverksted. Den inneholdt en samling av felles 
salmer, originale sanger fra Madagaskar gjendiktet 
til norsk og norske folketoner gjendiktet til gassisk. 
Platen ble produsert av Erik Hillestad og beskrev 
møtet mellom to musikalske tradisjoner. Anders 
Rønningen komponerte «Guds draum» sammen 
med Ole Paus i 2008. «Guds draum» ble framført 
under generalforsamlingen til Det Norske Misjons-
selskap i Bergen i 2008.

Billetter kr 280 for voksne og kr 150 for barn. 
Billetter kan kjøpes på www.billettservice.no, 
www.jakob.no eller ved inngangen. Jubileumsar-
rangementet starter kl. 14.30. Paneldebatt kl. 15. 
Filminnslag og fotoutstilling.

Rajery med valiha (bambusharpe)

Grændsen Salmeorkester: Anders Rønningen, Fredrik Svartdahl, Kari Iveland og Markus Hernes 
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Noen å snakke med – sykehusprestene på Ahus
Å bli rammet av sykdom er for de fleste av oss en 
alvorlig og dyptgripende hendelse. Livets sårbarhet 
kommer med ett så tett på. Da kan det være godt å 
ha noen å dele tankene sine med, både for pasienter 
og pårørende. Prestetjenesten ved Akershus uni-
versitetssykehus (Ahus) er et godt utbygd tilbud i 
så måte. 

Samtalene mellom sykehusprest og pasient 
beveger seg i et stort spenn. Alt fra livets store 
spørsmål, til det å dele en kopp kaffe sammen for å 
gjøre dagen litt hyggeligere. Noen ønsker å snakke 
om tro, kanskje å bli bedt for eller få nattverd ved 
sykesengen. Andre har behov å dele tanker om for-
hold i eget liv som med ett har fått en ny aktualitet. 

Sykehuspresten beveger seg mellom livets 
ytterpunkter. Det er den store gleden når et barn 
kommer til verden, og det er sorgen og savnet som 
kommer til uttrykk når et kjært menneske dør. Og 
mellom alt dette er alle tanker og følelser hos men-
nesker som er rammet av sykdom.

Prestetjenesten på Ahus er tilgjengelig 24 timer 
i døgnet. Vi er der for alle, uansett tro og livssyns-
tilhørighet. Vi kontakter også representanter for 
andre tros- og livssynssamfunn. Mange har for-
dommer mot å snakke med presten. Noen opplever 
seg selv som ikke kristne nok. Andre forbinder det 
å snakke med sykehuspresten med at ”nå nærmer 
jeg meg slutten”. Men vi sykehusprester ser på 
oss selv som loser som skal hjelpe pasienter og 
pårørende i en kort og krevende periode. Og det er 
ingen dørterskler hos oss!

Sykehuskirken er alltid åpen. Her kan man sette 
seg ned, tenne lys og be. Hver torsdag kl. 14 har 
vi gudstjeneste, og på tirsdager kl. 11.30 samles vi 
til formiddagsbønn. Vegg i vegg ligger sykehusets 
livssynsrom. Her finnes ulike religiøse skrifter, 
bønnetepper og muligheter for rituell fotvask før 
man går inn i for å be.

Prestetjenesten på Ahus er til for å bli brukt. Vi 
sykehusprester ønsker å være til hjelp for pasienter 
og pårørende i en sårbar og vanskelig situasjon.

Erik Mathisen,
sykehusprest på Ahus

Sykehusprestene ved Ahus: f.v. Anne Løyning, Bjarte Lien Eie, Hilde Hallsteinli Unsvåg, Elin Græsli Storjord, Hilde 
Frøkedal , Erik Mathisen og Kristine Værnes. I tillegg Bjørg Finnbakk som nettopp er ansatt.
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21. april, 4. søndag i påsketiden, Joh 14,1-11
Ås kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Tårnagenter. 

A.C. Nylænder. K. Bekken Aschim.  
J. Grolid. Ås Barnekantori.

Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.  
G. Børresen. H.V. Wang.

Torsdag 25. april
Ås kirke kl. 19.30. Kveldsmesse. Ø. Spilling. 

E. Espe.

28. april, 5. søndag i påsketiden, Joh 17, 6-11
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Gudstjeneste. For-

bønn for 1-, 2- og 3-åringer. A.C. Nylænder. 
K. Bekken Aschim. J. Grolid.

Gudstjenestelista fortsatt fra siste side:
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse.  

H.E. Fagermoen. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.  

S.A. Bakke. H.V. Wang.

5. mai, 6. søndag i påsketiden, Matt 6, 7-13
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen.  

J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Samtalegudstjeneste 

med konfirmantene. K.H.K. Moe.  
M. Ødegaard. U. Bergroth-Plur.

Landsbyprosjekt i Etiopia hjelper kvinner

Misjonær Sonja Küspert forteller følgende om 
hvordan landsbyprosjektet som Ås menighet støt-
ter i Etiopia, hjelper kvinner:

Wagatu Kanchar er enke. Hun bor i Begi-
området, og har to gutter og ei jente. Hun tilhører 
en etnisk gruppe med lav status. Wagatu var svært 
fattig, og klarte ikke å ernære familien sin. Men 
landsbyprosjektet oppfordret henne til å delta i en 
«sparegruppe». Dette hjalp henne til å få seg sauer, 
og hun lærte å dyrke grønnsaker. Sauene fikk lam, 
og Wagatu kunne selge noen av dyrene. Så kjøpte 
hun en kalv. Nå er hun ikke lenger avhengig av 
strøjobber, men selvberget. Hun selger både sauer 
og grønnsaker, og har nok mat til hele familien. 

Aniya Lemu i samme kommune dro også nytte 
av opplæringen. Hun produserer takker til å steke 
injera, de gode etiopiske pannekakene du vet. Hun 
gikk på kurs og lærte å lage en bedre type takke 
som veier mindre, er lettere å transportere og bil-
ligere å produsere. Aniyas nye takkemodell har 
blitt svært ettertraktet, og hun tjener mer penger til 
livets opphold. Hun samler også kvinner fra nabo-
laget, og gir dem opplæring. Det som Aniya lærte 
på kurset, blir til nytte for mange. De nye takkene 
bruker også mye mindre brensel. Miljødesign med 
andre ord! Og det liker jo vi i Ås å støtte, ikke sant?

Ås menighet samlet i 2012 inn kr 77 825 til 
landsbyprosjektet, hvorav kr 24 756 kom inn som 
ofring på Ås Misjonsforums møter.

Sylvi Haldorsen, foto: Ny Blomst

Wagatu sammen med sauene og kalven foran huset sitt. Aniya (t.v.) gir opplæring til nabokvinner. Foran dem 
ser du de nye takkene.
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Service-SIDER
Ta vare på sidene

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

BIBLIOTEK
Besøk Ås bibliotek og Nordby filial
Til sammen har vi åpent hver dag unntatt søndag. 
Tlf. 64 96 23 72 (Ås) og  
tlf. 64 96 44 85 (Nordby)

BILVERKSTED

Aas Bilverksted A/S, Eriksen
Langbakken 12      64 94 00 68
BILEIERE Hvorfor ikke bruke ”Nærbilverkstedet” 
i bygda? Vi utfører km-service og reparasjoner på 
alle bilmerker. Faste priser.

BLOMSTER OG DEKORASJONER

Ås Blomster
Moerveien 6      64 94 12 36

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      64 94 10 95

HELSEKOST

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

HELSE OG VELVÆRE

Hverdagsluksus - for en bedre hverdag  
Raveien 2, 2.etg        413 49 822
Klassisk massasje m/ laserbehandling, aroma-
massasje – antistressbehandling, Ørelysbehandling.
www.hverdagsluksus.net

Salong 9, Raveien 2      64 94 04 13
Fotpleie, Ansiktsbehandlinger, Manikyr, Voksing, 
Massasje og Akrylnegler.   www.salong9.no 

HÅNDVERKERE

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

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

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
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KONSULENTER

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! E-post: arve.skutlaberg@dknett.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

SPESIALFORRETNINGER I ÅS 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

UTLEIE

Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger      950 09 825

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

Ås arbeidskirke, Drottvn. 41
Utleie til private selskaper ved dåp, konfirmasjon, 
jubileum, minnesamvær m.m. Fast og tilfeldig 
utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter, 
konserter, møter, kurs og seminarer. 
Kontakt Svein Rindal (utleieansvarlig)
e-post: r234sv@hotmail.com, mobil  924 22 079 

 

Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
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

Annonsér  
i Menighetsbladet
Redaksjonen takker alle annonsører som 
støtter bladet. 

Menighetsbladet kommer ut 6 ganger i året. 
Vi tilbyr både rubrikkannonser og plass på 
Service-SIDENE våre. Bladet egner seg meget 
godt til markedsføring knyttet til høytider og 
kirkelige handlinger. 

Kontakt oss på as.menblad@online.no, 
eller Olav Aardalsbakke,  
tlf. 905 18 577.
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Loppemarked 
i Ås arbeidskirke

Drottveien 41, ved Rustad skole  

  Fredag 26. august kl. 15–19 
  Lørdag 27. august kl. 10–15 

• Godt utvalg av klær, sko, møbler, bøker, kunst,  
leker, sport, elektrisk, kjøkken, ting og tang 

• Auksjon lørdag kl. 12 
• Kafé med kaker, vafler, kaffe, pølser og brus  
• Hamburgergrill 
• Mottak av sorterte lopper ved Ås arbeidskirke fra 

mandag 22.8. til onsdag 24.8. kl. 18–20 
Arr.: Ås menighet og Stiftelsen Ås arbeidskirke 
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SLEKTERS GANG

www.gsb.no Norskeid familiebyrå for hele Follo

Vi ønsker å gi den beste
hjelp og veiledning

Tlf. 64 95 16 65 1540 Vestby
Hele døgnet
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ÅS

Døpte
Erika Sofie Arvidsson-Hansen
Lillie Blomholm Asak
Hallvard Grutle Bruland
Hanne Børretzen Fjørtoft
Ingeborg Hendset Larsen
Joakim Huse Larsen
Simen Nessestrand
Malin Slørstad
Ingrid Vollset
Ida Helene Wasa

Døde
Stein Guren Akre
Ada Annie Andersen
Johanna Bergliot Gjedrem
Karin Gyberg
Georg Hushovd
Gerd Lilleheier
Solveig Helene Melvold
Per Kristian Røkholt
Johnny Mikal Solli
Hjørdis Wiik
Aase Helene Aasen

NORDBY

Døpte
Fride Felde Bjerkholt
Martin Cappelen Hansen
Leon Hermansen
Lucas Jæger Johansen
Matheo Lotz Lahus
Casper Leander Rognlien, døpt i 

Oppsahl kirke
Kristoffer Fredriksen Skoglund
Matheo Alwin Wagner, døpt i 

Frogner kirke
Jenni Nilsson Øygarden

Døde
Arne Odvar Andresen
Rakel Antonsen
Ella Marie Haugsand
Edvard Asbjørn Olsen
Willy Kristian Østli

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

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

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

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

KROER

Døpte 
Julie Holtung

Døde
Ole Jens Berg
Olga Martinsen
Torger Thirud
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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. 64 96 23 40. 
E-post: toril.klemp@as.kommune.no

Kirkevergekontoret i Ås: Tlf. 64 96 23 30.
Sekretær: Heidi Tomter Sire. Tlf. 64 96 23 30. 

E-post: heidi.sire@as.kommune.no

Søndre Follo prosti:
Prost Hege E. Fagermoen. Tlf. 64 96 23 41
E-post: hege.fagermoen@as.kommune.no

Prestene:
Sogneprest i Ås, Georg Børresen, 

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

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

Prostiprest Anette Cecilie Nylænder. E-post: 
anettececilie.nylaender@as.kommune.no

Studentprest UMB: Øystein Spilling.  
Tlf: 64 96 23 49 / 909 52 282 E-post:  
oystein.spilling@as.kommune.no

Fellesrådet for Kroer, Nordby og Ås:
Leder: Olav Aardalsbakke, Ileveien 34,  

1407 Vinterbro. Tlf. 905 18 577. E-post:  
oaardals@online.no

Kirkeverge: Gerhard Winge, Hellinga 10 D, 
1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 11 97. 
E-post: gerhard.winge@as.kommune.no

Kroer menighet:
Menighetsrådets leder: Asbjørn Rønning.  

E-post: teiglandronning@hotmail.com
Organist: Anne Christine Pittet Grolid.  

Tlf. 481 99 812. E-post: a-chrigr@online.no
Kroer kirke, Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf. 64 94 36 05.

Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Marit Børset Aalde, 

Drottveien 6, 1430 Ås. Tlf. priv. 468 22 039.
Menighetskoordinator: Hanne-Marit Pettersen.  

Tlf. 64 96 23 47. E-post:  
hanne-marit.pettersen@as.kommune.no 

Kateket i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal (permisjon). 
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@hotmail.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 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 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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Gudstjenestelista fortsetter på s. 27.

24. februar, 2. sønd. i fastetiden, Luk 13,22-30
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.  

H.E. Fagermoen. H. Andersen.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. Vikar/Vikar.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.  

S.A. Bakke. H.V. Wang.

Torsdag 28. februar
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. Ø. Spilling. 

E. Espe.

3. mars, 3. søndag i fastetiden, Luk 22,28-34
Ås kirke kl. 11.00: Konf.messe. Dåp av konf. 

G. Børresen. K. Bekken Aschim. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.  

H.E. Fagermoen. U. Bergroth-Pluhr.

10. mars, 4. søndag i fastetiden, Joh 6,24-36
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.  

S.A. Bakke. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen. 

A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. Vikar.  

H.V. Wang.

17. mars, Maria budskapsdag, Luk 1, 39-45
Ås arbeidskirke kl. 11.00: «Tro og lys»-gudstj. 

G. Børresen. J. Aune.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. 

K.H.K. Moe. H. Tegnér. H.V. Wang.

Torsdag 21. mars
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. G. Børresen. 

E. Espe.

24. mars, palmesøndag, Joh 12, 1-13
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Påskevandring for 

6-åringer. Vikar/H.E. Fagermoen.  
K. Bekken Aschim. I. Svanes.

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

28. mars, skjærtorsdag, Joh 13, 1-17
Nordby kirke kl. 18.00: Fellesgudstj.  

G. Børresen. J. Grolid.

29. mars, langfredag, Luk 22,39-23,46
Ås kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste.  

G. Børresen. J. Grolid. 

30. mars, påskeaften, Mark 16, 1-8
Ås kirke kl. 23.00: Påskenattmesse.  

H.E. Fagermoen. J. Grolid. Forsangere.

31. mars, påskedag, Joh 20, 1-10
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.  

A.C. Nylænder. J. Grolid. 
Nordby kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. 

S.A. Bakke. H.V. Wang.

1. april, 2. påskedag, Joh 20, 11-18
Moer sykehjem kl. 11.00: Gudstjeneste.  

H.E. Fagermoen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 18.00: «Syng påske».  

H.E. Fagermoen. A.C.P. Grolid. J. Grolid. 
Kroer AdHoc.

7. april, 2. sønd. i påsketiden, Joh 20, 24-31
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.  

G. Børresen. U. Bergroth-Plur.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.  

S.A. Bakke. J. Aune. Menighetens årsmøte i 
Menighetssenteret etter gudstjenesten.

14. april, 3. sønd. i påsket., Mark 6, 30-44
Ås kirke kl. 11.00: «Misa Campesina». Dåp. 

H.E. Fagermoen. J. Grolid. Ås kirkekor. 
Kroer kirke kl. 17.00: Høymesse. G. Børresen. 

U. Bergroth-Plur. Triangelklubben, Kroer barne-
kor og Ås barnekantori «Historien om Jesus».

Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. 
Tårnagenter. K.H.K. Moe. M. Ødegaard. 
H.V. Wang


