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Loppemarked
rbeidskirkes

Nytt i år:
• Lykkehjul i lekeavdelingen

     • Retro-avdeling

                 Du kan betale med kort

                        Les mer på s. 8 i bladet.

Fredag 29. august kl. 15–19
Lørdag 30. august kl. 10–15

• Auksjon lørdag kl. 12
• Kafé med kaker, vafl er, kaffe, pølser m.m.
• Hamburgergrill
       • Lopper av alle slag – godt sortert
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Kateketens hjørne

Om forsiden: Det er Georg Børresen som har laga det nye lykkehjulet til lekeavdlingen på loppemarkedet. 
Han forsikrer at det blir ikke dyrt å å spille.  Foto: E. Fløistad.

Jeg er glad i sommeren. Dagene er lange 
og lyse. De varme og blide solstrålene kiler 
våre kinn behagelig. Naturen er grønn 
og frodig, blomstene åpner seg i alle sine 
farger, og løvet på trærne danser i som-
mervinden. Frukt, frø og bær er i ferd med 
å dannes – noe som vi merker på morelltreet 
i hagen vår i Hurum. På samme måte som 
det gror rundt oss, kjenner vi at det spirer 
inni oss. Den vidunderlige forandringen vi 
opplever i naturen, gjør noe med oss. Vi blir 
fylt av liv, varme og glede.

Det er så mye som skjer i hverdagene 
våre. Vi kommer og går, ordner og styrer 
med ting, prøver å balansere forsiktig 
mellom familie og jobb. Vi er nesten hele 
tiden underveis fra et sted til et annet. Men 
å leve betyr ikke bare å være underveis. 
Det dreier seg også om å stoppe opp, ta 
vare på øyeblikket, og å kjenne på alt godt 
i skaperverket som Gud, vår Skaper og 
Far, har gitt oss. Sommeren er en tid hvor 
vi kan hvile, oppleve, glede oss over, og 
sette pris på det årstiden bringer frem. Gud 
vil vi skal nyte det Han har skapt uten å 
tenke på fortidens anger eller fremtidens 
bekymringer. Dette er en gave fra Gud som 
vi frimodig kan ta imot. Skaperverket er en 
verdifull gave fra Gud! 

«Når jeg ser din himmel, et verk av dine 
fi ngre, månen og stjernene som du har satt 
der – hva er da et menneske siden du kommer 
ham i hu, et menneskebarn siden du tar 
deg av det. Du gjorde ham lite ringere enn 
Gud og kronet ham med ære og herlighet. 
Du gjorde ham til herre over dine henders 
verk, alt la du under hans føtter. Sauer og 
okser, alle sammen, ja også markens ville 
dyr, himmelens fugler og havets fi sker, alt 
som ferdes på havets stier.» (Salme 8, 4-9). 

Sommeren handler om kvalitetstid 
med familien. Om nærhet, latter, stryk 
og klemmer. Jeg elsker når barna kryper 
inntil meg og legger seg i fanget mitt. To 
små velskapte runde armer som holder 
rundt mamma – himmelsk! Hver sommer 
tilbringer jeg ferien i hjemlandet mitt 
Ungarn. Det er der jeg virkelig kan hvile 
og koble av: Atmosfæren i min nydelige, 
historiske og romantiske by Budapest. 
Tradisjonell ungarsk mat. Det å snakke 
med folk på morsmålet. Være sammen med 
familie og venner ved innsjøen Velence. 
Besøke min lokale menighet. Se hvordan 
barna mine tilpasser seg min kultur, mitt 
språk og mine opprinnelige omgivelser. 

Hviledager hører til skapelsens orden. 
«Den sjuende dagen hadde Gud fullført 
hele sitt verk. Og Gud hvilte den sjuende 
dagen etter at Han hadde gjort alt dette. 
Gud velsignet den sjuende dagen og lyste 
den hellig. For den dagen hvilte Gud etter 
det verk han hadde gjort da Han skapte.» 
(1. Mos. 2.2) «Og Herren Gud vandret i 
hagen i den svale kveldsvinden.» (1. Mos. 
3,8) Vi trenger også å gå rundt i «vårt 
verk» og betrakte de positive ting om Gud 
skaper gjennom oss. Å refl ektere over hvor 
kraften og idéene kommer fra. «Jeg plantet, 
Apollos vannet, men det er Gud som ga 
vekst» skriver Paulus i 1. Kor 3,6. Gud gir 
vekst i vårt liv, og til menneskene rundt 
oss. Vi er redskap i Guds hånd, og det er et 
privilegium.

Sommertiden faller sammen med den 
grønne perioden i kirkeårets rytme – 
Troens vekst. Den handler om å modnes 
som menneske, og å vokse som kristen i tro, 
håp og kjærlighet: Oppleve Guds nærvær i 
skaperverket. Finne meningen med livet og 



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 4 – 2014 3

bli det mennesket Gud vil at vi skal være. 
Vi kan gjøre det ved å koble helt av og la 
forpliktelsene hvile for en stund. Ved å være 
stille, lytte og oppdage. Ved å lese Bibelen 
og kristen litteratur, og la oss inspirere av 
den Hellige Ånd. Ved å takke og be. 

Jeg har lest tre bøker denne sommeren 
som har inspirert min tro. Den første er 
«Ditt hellige rom» av Christopher Jamison. 
Forfatteren hjelper oss å skape vårt eget 
hellige tilfl uktssted, et rom for å møte 
Gud i hverdagslivet. Boken formidler 
klostervisdom til moderne mennesker. I 
«A Christian view of hospitality» viser 
Michelle Herschberger blant annet at det 
engelske ordet hospitality (gjestfrihet) 
stammer fra «hospes» på latin, som både 
betyr gjest og vert. Begrepet går tilbake 
til den greske episke tradisjon hvor verten 
tilbød bosted og mat til besøkende, i 
bytte mot fortellinger fra den fremmedes 
verden. Begge hadde noe å bidra med. På 
samme måte blander rollene seg i kristen 
gjestfrihet – gavene byttes og det Hellige er 
til stede. Jesus er den ytterste Vert og Gjest. 
Michelle Herschberger kommer med mange 
eksempler fra Bibelen der både vert og gjest 
blir velsignet av å møtes: Enken i Sarepta 
(1. Kong 17,7-16), Peter og Kornelius (Ap 
10,1-23), Kvinnen ved brønnen (Joh 4, 1-26). 
Den siste boken jeg har lest er et intervju 
med Pave Frans. Jo mer jeg leser om ham, 
desto mer fascinert blir jeg av denne kloke, 
ydmyke og jordnære mannen. Han deler 
sine tanker om kall, tjeneste, misjon og 
åndelige opplevelser på en slik måte at det 
gir spirituelt påfyll i disse varme dagene 
når sjelen er mer åpen for å ta imot. 

Må din vei komme deg i møte,
Vinden alltid være bak din rygg,
Solens lys leke på ditt kinn,
Regnet falle vennlig mot din jord.
Og må Guds gode hånd verne om deg
Til vi møtes igjen!
(Gammel irsk velsignelse)

Timea Bakay Holby, kateket i Nordby

Evaluering av 
gudstjenestereformen
Det er kommet brev fra biskop Atle Som-
merfeldt om «Evaluering av lokal grunnor-
dning», det vil si liturgien under gudstjenes-
tene. Menighetsrådene vedtok ny liturgi for 
omtrent 2 år siden. Godkjenningsperioden 
for den nåværende grunnordningen er for-
lenget til 1. mai 2015. Kirkerådet arbeider 
med å utvikle et nasjonalt evalueringsverk-
tøy for gudstjenestereformen. Dette for-
ventes ferdig høsten 2014. Borg biskop har 
i samråd med prostene besluttet at det gis 
utsatt frist for 2-årsevalueringen, i påvente 
av den nasjonale evalueringen.

Hanne Marit Kjus Pettersen,
menighetskoordinator i Ås

Timea Bakay Holby

Fast kirketjener til Ås kirke
Menighetsrådet har tidligere drøftet 
spørsmålet om frivillige medarbeidere. Det 
har i mange år vært frivillige som har utført 
kirketjener- og klokkertjenestene i Ås kirke 
og Ås arbeidskirke. Menighets rådet er 
an svarlige hvis noen blir skadet, for eksem-
pel ved ringing med klokkene i tårnet. 
Trappa er veldig smal og bratt. Ås menig-
hetsråd vedtok 10. juni å lyse ut kirketjener-
stillingen i Ås kirke som en fast stilling fra 
2015. Dette vil påvirke menighetsrådets 
økonomi, slik at man får overført ca. kr 
33.600 mindre fra Fellesrådet hvert år.

Arve Skutlaberg
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Ekstraordinært landsmøte:
- KFUK-KFUM beholder navnet
- Skarpskodd demokratierfaring for unge delegater fra Ås

Norges KFUK-KFUM er en av landets 
største kristne barne- og ungdomsorgani-
sasjoner med over 19.000 medlemmer 
fordelt på 500 grupper over hele landet. 
Internasjonalt er vi del av verdens største 
kvinnenettverk YWCA og verdens største 
ungdomsbevegelse YMCA. Ten Sing, 
Ungdomsklubber og Kristen idrettskontakt 
(KRIK) er bare noen av aktivitetene som 
Norges KFUK-KFUM organiserer.

I år ble det gjennomført et Ekstraordi-
nært Landsmøte da man i fjor, på det ordi-
nære Landsmøtet, ble enige om at det var to 
viktige saker som trengte videre utredning 
og behandling før de kunne vedtas, nemlig 
saken om «Ressursmobilisering» og «Nytt, 
forenklet merkenavn». Landsmøtet vedtok 
å beholde navnet KFUK-KFUM. Saken 
om ressursmobilisering resulterte i et 
vedtak om ny organisasjonsmodell (se mer 
på http://kfuk-kfum.no/om-oss/nyheter/
vedtak-landsmoete-2014).

Fra Ås Ten Sing og Ås Ungdomsklubb 
var vi tre unge delegater til Landsmøtet. 
To av oss deltok også på fjorårets møte. 
I forkant av Landsmøtet var vi med på et 
demokratikurs, kalt KM-Lobby. Her lærer 
vi om hvordan vi skal opptre på Landsmøtet 
og i andre demokratiske fora. Blant annet 
lærte vi om ulike hersketeknikker, hvordan 
man skal gå igjennom sakslisten, generell 
Landsmøte-skikk, og om hvordan man 
kan føre en debatt på best mulig måte. 
Vi stilte derfor veldig godt forberedte på 
Landsmøtet. Mange hadde gjort seg opp 
meninger om sakene som skulle behandles. 
I løpet av møtet fi kk vi erfare at det ikke 
alltid skal mye til for å gjøre en forskjell, og 
at nettopp vi fi kk til å gjøre den forskjellen! 
Vi samlet mange bra og nyttige erfaringer.
Vi var med på å bestemme utviklingen i 
organisasjonen vår.

Thea Wallin, 
Ås Ten Sing

Ås Ten Sing starter 3.9.
Ten Sing begynner igjen med øvelser i 
Ås arbeidskirke onsdag 3. september kl. 
18.30–21. Ten Sing er et tilbud for ung-
dom på ungdomsskolen og videregående. I 
tillegg til sang driver vi med dans, drama, 
medier og band. Vi får ny dirigent i år: 
Tonje Cecilie Stordalen. 

Klubben i Ås starter 5.9.
Klubben begynner igjen i Ås arbeidskirke 
den 5. september kl. 19. Klubben er et tilbud 
for ungdom i ungdomsskolen og vide-
regående. Vi har temakvelder, koser oss 
veldig i trygge omgivelser og har det bra. 
Vi møtes hver fredag kl. 19–22.
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TT
Årets Tenåringstreff

Ten Sing-seminar
27. juli–2. august var det tid for årets Ten 
Sing-seminar. Det er en uke med leder-
trening og fordypning innenfor et tema; 
for eksempel teknikk, dans eller konsert-
produksjon. Seminaret ble holdt på Sunn-
møre folkehøgskule i Ulsteinvik. Det ble 
en innholdsrik uke hvor vi opplevde mye. 
Noe som ble lagt godt merke til var hvor 
sosiale folk var, både ledere og deltagere. 
Hver dag var det fokustimer, hvor temaet i 

Den 24.–29. juli arrangerte KFUK-KFUM 
TT, som står for Tenåringstreff, som er 
KFUK-KFUMs største ungdomsfestival. 
Fra Ås dro det syv deltagere og to ledere.

I år var vi rundt 1500 13–19 åringer samlet 
fra hele landet til fem uforglemmelige dager. 
TT bestod av spektakulære sceneshow, 
kristen forkynnelse og fellesskap, 
en mengde spennende aktiviteter og 
seminarer, globalt engasjement og så mye 
mer! Årets tema var «Sett–avslørt–elsket». 
Kort oppsummert sier temaet at Gud ser 
deg akkurat som du er, han har avslørt alle 
sider ved deg, og han godtar og elsker deg 
uendelig mye.

Dagene begynte med at vi tok bussen til 
Fjellhallen og deltok på morgenshow. Det 

inneholdt både kristen forkynnelse, musikk, 
morgentrim, dans og konkurranser. Deretter 
dro vi til TT-torget som lå på Gjøvik gård. 
Der kunne man delta på seminarer, leker 
og være med på konserter. Det var også 
foredrag, «talk shows». Eller man kunne 
bare henge rundt sammen med venner.

En av dagene ble det arrangert Globalløp 
der 360 av deltakerne klarte å samle inn 
over en halv million kroner på en halv time, 
til kamp mot urett og fattigdom. Det er 
nesten det dobbelte av hva vi klarte å samle 
inn i 2012! Vi kan gjøre en forskjell!

Vi gleder oss allerede masse til TT15, og 
oppfordrer alle til å være med. TT brakte oss 
mange gode minner og møter med gamle og 
nye venner fra hele landet.

Tekst og foto: Aina Bjørnereim, Ås Ten Sing

år var: «Fra tro til handling». Det var også 
spennende seminarer, der vi lært mye og, 
ikke minst, fi kk man mange nye venner. En 
av kveldene var vi på Flø, en nydelig strand. 
Der hadde vi gudstjeneste med innslag fra 
fl ere av seminarene, noe som var veldig 
fi nt. Solen holdt på å gå ned, og det gjorde 
alt enda fi nere. I år var vi 137 deltagere. På 
bildet ser du oss, alle 'in action' med band, 
felleskor og dirigent. 

Eva Linnea Kvaal, Ås Ten Sing
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Det skjer i Ås

Semesterstart for barnearbeidet i Ås menighet

Søndagsskolen
Det er søndagsskole i Ås arbeidskirke 
under ordinære gudstjenester. Dette er et 
tilbud for barn fra 0–10 år. Det første som 
skjer dette semesteret, er «Gudstjeneste 
for liten og stor» søndag 7. september, 
hvor søndagsskolen deltar. Søndag 14. 
september reiser søndagsskolen på tur, og 
21. september blir det ordinær søndagsskole 
i Arbeidskirken. For videre program, følg 
med på nettsidene våre. www.as.kirken.no.

4-årsbok og kirkeklubb
Er du, eller blir du 4 år i år? Da kommer 
du til å få en invitasjon i slutten av sep-
tember fra oss på Kirkekontoret. Der står 
det at du er invitert på en gudstjeneste for 
4-åringer i Ås eller Kroer. Der skal du 
få en helt egen bok som bare er din. Din 
kirkebok. I forbindelse med utdelingen av 
4-årsboken kommer vi til å arrangere en 
4-årsklubb over tre kvelder. Her skal vi få 
høre ulike bibelfortellinger, leke, synge 
og spise kveldsmat sammen – og jammen 
tror jeg vi skal ha en fest med ballonger 
og sjokoladekake også! Les mer i invitas-
jonen og meld deg på til Jenny kateket: 
jenny.marie.agedal@as.kommune.no. 

Utdeling av 4-årsboka fi nner sted på 
høsttakkefesten i Ås arbeidskirke 12. okto-
ber, og i Kroer kirke 19. oktober.

Baluba barnekor
På Baluba har vi det gøy! Har ditt barn lyst 
til å være med på sanglek, lære enkle barne-
sanger og være med i et herlig fellesskap 
med mange andre barn? Da er Baluba 
stedet! Baluba er et kor med barn fra 1 år 

og opp til skolealder. Øvelsene fi nner sted 
hver onsdag kl. 18–19 på Ås menighets-
hus, Johan K. Skanckesvei 7. Underveis i 
øvelsen har vi en fruktpause med litt kaffe 
til de voksne. Velkommen til sang, lek og 
moro! Første øvelsesdag blir onsdag 27. 
august.

Ås barnekantori – også en musikkskole
Ås barnekantori starter opp øvelsene i Ås 
arbeidskirke mandag 1. september kl. 17. 
Koret er et tilbud til barn fra 1. klasse og 
oppover. Her lærer de å opptre, synge både 
sammen og solo, med og uten mikrofon. 
Og resultatet blir kjempebra! Koret blir 
ofte bedt om å delta på gudstjenester og 
konserter. På bildet synger Barnekantoriet 
på Høsttakkefesten i fjor, sammen med stu-
dentkoret Selah. Fullt hus!

Ungene lærer også grunnleggende 
sangteknikk og håndtegn for tonetrinnene. 
Vi lærer sanger i ulike stilarter. Øvelsene 
skje i to grupper etter alder og nivå, og 
avsluttes ofte med en sanglek. I løpet av 
semesteret øver vi gjerne inn et syngespill 
som fremføres i en av kirkene. En del av 
det pedagogiske opplegget er at barna skal 
få ekstra utfordringer ved enten å synge 

Baluba
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alene eller i en liten gruppe. I tillegg til 
dirigent, har vi det siste året hatt to dyktige 
hjelpedirigenter som er rekruttert fra koret. 
Ta kontakt med dirigent Jostein Grolid, tlf. 
412 87 055. Mer informasjon kommer på 
www.as.kirken.no/kor. Vi håper på mange 
sangglade barn i høst!

Familiefredag
I vår startet et nytt aktivitetstilbud her i 
menigheten; Familiefredag! Et tilbud for 
hele familien. Én fredag i måneden samles 
vi til middag kl. 16.30. i Ås arbeidskirke. 
Etter middag er det en samling med sang, 
musikk og alderstilpasset andakt for barna. 
Den siste timen bruker vi på lek, aktiviteter 
og hobbyaktiviteter – så her er det noe for 
enhver! Kl. 18.30 samles vi til felles avs-
lutning. Lillebror, storesøster og eldstebror, 
mor og far, tanter og onkler, bestemor 
og bestefar er alle varmt velkommen i 
fellesskapet! Datoene for familiefredag 
i høst: 19. september, 17. oktober og 21. 
november. 

Familiefredag driftes på dugnad. Vi 
trenger stadig nye hender som kan hjelpe. 

Har du lyst til å være med å lage middag, 
eller vaske opp? Eller kanskje du er god på 
hobbyaktiviteter, ønsker å bake en kake, 
synge, eller holde andakt? Har du lyst til 
å hjelpe til? Ta kontakt med kateket Jenny 
Marie Ågedal, tlf, 64 96 23 44, e-post: 
jenny.aagedal@as.kommune.no

Konfi rmant 2015?
I slutten av august måned vil alle ungdom-
mer i 2000-kullet tilhørende Ås og Kroer 
menigheter motta en invitasjon til konfi r-
masjon i posten. I Nordby menighet blir 
brevene sendt ut i september. Der får dere 
mer informasjon om hvordan konfi rma-
sjonstiden er lagt opp her hos oss. 

Påmeldingen skjer via vår internett-
portal www.as.kirken.no. Har du lyst til 
å være en del av et inkluderende og godt 
fellesskap? Har du lyst til å være med på 
leir? Ønsker du å lære mer om kristen tro, 
og synes du det er en fi n tradisjon å bli kon-
fi rmert i kirka? Tror du på Gud, eller lurer 
du rett og slett på om det å være en kristen 
er noe å satse på? Da er konfi rmasjonstiden 
midt i blinken for deg! Vi har rom for både 
tro og tvil. Har dere spørsmål om det å være 
konfi rmant? Les mer på www.konfi rmant.
no, eller ta kontakt med kateket Jenny 
Marie Ågedal, tlf, 64 96 23 44, e-post:
jenny.aagedal@as.kommune.no.

Barnekantoriet
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Velkommen 
til å synge 
i Ås Kirkekor!
Første øvelse i koret er torsdag 21. august 
kl. 19 i Ås arbeidskirke. Ås Kirkekor er 
opptatt av å drive med sang på et godt 
nivå, men innenfor rammer der korsangen 
er en hobby. Vi samarbeider gjerne med 
profesjonelle sangere og musikere for 
å heve kvaliteten på våre satsninger. 
Koret ønsker å tilby et hyggelig sosialt og 
inkluderende fellesskap - med musikken i 
fokus. Det er en fordel med notekunnskap, 
men dette er ingen forutsetning for å være 
med. Koret har ingen opptaksprøve, men 
det kan tas en stemmetest for å plassere 
sangerne i den riktige stemmegruppa. På 
øvelsene brukes det god tid til oppvarming 
og sangteknikk; noe som gjør at hver 
enkelt får det beste ut av stemmen og at 
koret får en god samklang.

Fra høstens program:
• Søndag 12. oktober: Konsert i Ås 

arbeidskirke i forbindelse med LIONS’ 
kulturdager. Solveig Kringlebotn og 
Bjarne Sakshaug deltar.

• Lørdag 8. november: Konsert i Ås kirke 
sammen med Ås Korforening, med 
blant annet et verk av G.F. Händel for 
kor, solister og orkester.

• Søndag 9. november: Festgudstjeneste 
i Ås kirke med blant andre biskop Atle 
Sommerfeldt.

• Lørdag 13. desember: «Lucia-konsert» 
sammen med Ås Barnekantori.

Mer informasjon på www.as.kirken.no/kor. 
Jostein Grolid,

kantor i Ås

Rigging og rydding
Før festen trenger vi folk til en riggedag, 
for å gjøre klar til loppemarkedet. Det skjer 
lørdag 23. august. Det meste av ryddin-
gen skjer før gudstjenesten på søndag 31. 
august.

Levering av lopper
Det blir ikke marked uten lopper. De 
beste loppene er de som kommer av seg 
selv. Du kan levere dine loppebidrag i/
ved Arbeidskirken fra mandag 25. august 
til onsdag 27. august. Om du må bli kvitt 
noe før det, kontakt Niels Thyge Nielsen på 
tlf. 971 46 741 eller nielsthyge@yahoo.no. 
Han kan også hjelpe med henting.

Meld deg til tjeneste!
Vil du være med og gjøre en innsats 
under årets loppemarked? Kontakt Sissel 
Brandtzæg på tlf. 924 12 051 eller e-post: 
sissel.brandtzaeg@gmail.com. Fortell hva 
du har mest lyst til å gjøre, og når det passer 
for deg å gjøre en innsats. 

Hilsen loppemarkedkomitéen

Loppemarked
rbeidskirkes

Ås menighets loppemarked er 40 år. Bli 
med på loppefest i Arbeidskirken 29.–30. 
august. 
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Ås kirke på veg mot ny glans
– Vi holder tidsplanen, seier kyrkjeverje 
Astrid Holmsen Krogh til Menighetsbladet.  
– Det er alltid noen ting som tar lenger tid 
enn planlagt, men vi har litt «slack» slik at 
det uforutsette også kommer med. 

Opninga av kyrkja skal markerast med 
festgudsteneste søndag 9. november. Då 
kjem bisp og prost, kor, trompetistar, stry-
karar og solistar. Og det som kan krypa 
og gå av prestar og andre kyrkjegjengarar 
i mils omkrets! Men pass på å vera mjuk 
i nakken den dagen. Det vert mange fi ne 
detaljar å sjå på. Særleg innan malarfaget! 
Høgt under taket.

Arve Skutlaberg, tekst og foto.

Malarane frå MHA Entreprenør AS har skrapt seg 
ned til dei opprinnelege fargane, som til dømes 
oker på benkene. Etter litt pussing og eit nytt strøk 
skal speglen i benkeryggen ådrast. F.v. Dan André 
Bernhardsen, Józef Kubala og Tor Steinar Bakken 
(formann). Józef er frå Krakow-området sør i 
Polen, så han har sett fi ne kyrkjer før.

Ganske mykje av interiøret har no fått dei rette 
fargane. Legg merke til mønsteret på bjelkane i 
taket. – Slik var det da kirken sto ny i 1867, seier 
Tor Steinar Bakken.  – Litt svenskinspirert, kanskje. 
Men så var vi jo fremdeles i union da. Tregolvet er 
slipt. I midtgangen og koret kjem det blågrå teppe.

Preikestolen er ådra. Det vil seia at malaren har 
etterlikna strukturen i høvla tre på den malte 
overfl ata. Slike effektar er også brukte på alter 
og dører. Enkelte profi lar skal forgyllast, både på 
preikestolen og i korbogen. 
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Det skjer i Kroer menighet

Musikk i Kroer høsten 2014!

Babysang på senhøsten
Babysangen i høst blir på fredagene kl. 11 
fra 31. oktober til 28. november i Kirkes-
tuen i Kroer. Tilbudet er for barn fra 0 til 
1 år, sammen med mor eller far. Vi synger, 
har bevegelsesleker, regler og rim. Deretter 
har vi en felles lunsj. Kontakt: 
anettececilie.nylaender@as.kommune.no 
eller a-chrigr@getmail.no. KROERADHOC

KROERADHOC er et prosjektkor for 
voksne sangere. I høst skal koret delta på: 
• Konsert sammen med Solveig 

Kringlebotn, Bjarne Sakshaug og Ås 
kirkekor søndag 12. oktober kl. 19 i Ås 
arbeidskirke. 

• Syng høst i Kroer kirke søndag 26. 
oktober kl. 18. Dette blir en konsert 
med kor, solister og allsang.

Koret øver mandagene fra 8. september til 
20. oktober kl. 19-21. Har du lyst til å være 
med? Kontakt: skmartinsen@gmail.com

Høsttakkefesten 19. oktober
I høst blir det musikalske innslag med barn 
på Høsttakkefesten 19. oktober kl. 11. i 
Kroer kirke.

Anne Christine Pittet Grolid,
 kantor i Kroer

Kroer Triangelklubb er beregnet for barn 
fra 3. til 7. klasse. Den er tilsluttet Norges 
KFUK-KFUM og drives i regi av Kroer 
menighet. Klubben er nå inne i sitt 35. 
driftsår! 

Medlemskontingenten er kr 75 pr. halvår 
eller kr 130 pr. skoleår. Ikke-medlemmer 
betaler kr 20 pr. møte.

Klubben starter opp torsdag 11. september 
kl. 18–20 på Kroer Samfunnshus, og 
fortsetter hver annen torsdag. Se detaljert 
program på www.as.menighet.net og 
oppslag på Kroer skole. 

SSkkooggttuurr
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Ås misjonsforum
Ås misjonsforum arrangerer fem møter 
i høst. Møtene holdes i Peisestua i Ås 
arbeidskirke kl. 19.30, når ikke annet er 
oppgitt.
• 15. september: Mavis Home – et engasje-

ment for foreldreløse barn i Zimbabwe.
• 16. september: På Brønnerud skole kl. 

16-18. Salg av produkter fra skolehagen 
til inntekt for Mavis Home.

• 13. oktober: Moderne slaveri. Hvordan 
og hvor praktiseres slavehandel i dag? 

• 10 november: Studentenes  Teltmaker-
misjon.

• Desember: Misjonsforums adventsmøte. 
Dato og lokalitet fastsettes senere.

Sylvi Haldorsen

Ås menighets misjonsprosjekt
Det norske misjonsselskap (NMS) arrang-
erte generalforsamling og sommerfest på 
Ekeberg i Oslo 2.–5. juli. Vi var tolv fra 
Ås menighet som deltok på hele eller deler 
av arrangementet. Et høydepunkt var den 
internasjonale landsbyen, der misjons-
landene var representert med hvert sitt telt. 

Ås menighets forrige misjonsprosjekt på 
Madagaskar var presentert på sommerfes-
ten med 18 deltagere fra den gassiske kvin-
neforeningen Maria Martha. De hadde selv 
spart i 10 år for å kunne treffe misjonsfolk 
i Norge, og de takket for at misjonærene 
kom med lyset til Madagaskar! Vi bringer 
denne takken videre til alle som har støttet 
misjonsprosjekt. 

NMS sine norske etiopiamisjonærer, 
Sonja og Klaus-Kristian Kuspert, og Marit 
Breen, var også til stede på Ekeberg. De 
gir ut bladet «Ny Blomst» med nyheter fra 
arbeidet i misjonsprosjektet vårt. Se: http://
www.nms.no/etiopia/. Ås menighet har 
fremdeles et halvt år igjen av sin nåværende 
prosjektavtale med NMS. Vest-Etiopia er 
den fattigste delen av Etiopia med en margi-
nalisert befolkning. Sommerfesten på Eke-
berg viste oss hvor viktig det er at kirken 
aktivt deltar i bistandsarbeid og internasjo-
nalt kirkelig samarbeid. Vår støtte fører til 
at mange løftes ut av fattigdommen og gis 
en ny mulighet for fremtiden. 

I november har dere som er spesielt reise-
lystne mulighet til å dra til Etiopia for å se 
noe av arbeidet Ås menighet støtter. Ravi-
nala Reiser arrangerer tur til Vest-Etiopia 
i november, og når Menighetsbladet nå 
 kommer ut, er det kanskje fremdeles ledige 
plasser. Informasjon fi nner du på: 
http://www.ravinala.no/vest-etiopia-november-2014/category2610.html 

Fra Det norske misjonsselskap sin general-
forsamling og sommerfest på Ekeberg i Oslo. Foto: 
K.M. Haldorsen.
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Det skjer i Nordby menighet

Barn og ungdom i Nordby
Familiegudstjenesten i Nordby kirke 
søndag 24. august kl. 11 er spesielt lagt 
til rette for årets førsteklassinger. Vi skal 
bruke et opplegg som heter «Jeg er helt 
førsteklasses». Det blir spennende. 

Helgen 6–7. september er det konfi rma-
sjonsgudstjenester i Nordby. Vi har 53 fl otte 
konfi rmanter!

Barnekoret starter opp onsdag den 
10. september kl. 17.30. Ta kontakt med 
kateketen, Timea Bakay Holby, e-post:
timea.holby@as.kommune.no. 

Forsangertjenesten
Menighetsmusikerne og forsangerne 
starter opp sine øvelser fredag 29. august. 
Alle som har lyst til å synge og spille på 
gudstjenester i Nordby kirke, tar kontakt 
med kantor Hilde Nora V. Wang, e-post: 
hiwang@online.no, så gjør vi en avtale om 
øvelse. Utøvere i alle aldre er velkommen! 
Vi samles på fredager.

Kirketreff i Nordby
Velkommen til Kirketreff i Nordby kirke 
hver annen torsdag kl. 12. Her er det en 
samling med kort andakt, sang, musikk og 
stillhet. Vi spiser lunsj sammen på Meni-
ghetssenteret, og avslutter ca. kl. 13.30. 
Treffdager: 04.09., 18.09., 02.10., 16.10., 
30.10, 13.11. og 27.11. Velkommen!

Bønnesamlinger
De samme dagene er det bønnesamling i 
Nordby kirke kl. 19–20 for alle som ønsker 
å delta.

Nordby menighet
Anne-Lise Røed

Spiritualitet
Velkommen til seminar om spiritualitet 
i Nordby kirke lørdag 1. november kl. 
11–14.30. 

Gunvor Hovland, sogneprest i Langhus, 
snakker om relasjoner – jordiske og him-
melske. Vennskap med Gud, er det mulig? 
Kan jeg forholde meg til Gud som en venn? 
Kan jeg samtale med Gud som jeg samtaler 
med en venn? 

Tid til stillhet. Nattverd. 
Velkommen!

Sigurd Bakke,
sogneprest i Nordby

Babysang
Torsdag 11. september kl. 12 starter Nordby 
menighet nytt tilbud om babysang. Det 
skjer i Nordby menighetssenter. 
Påmelding til kateket Timea Bakay Holby, 
e-post: timea.holby@as.kommune.no. 



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 4 – 2014 13

Nordbykonfirmantene på leir
Vi var på Tjellholmen i Hvaler fra 30. 
juli til 3. august: 44 konfi rmanter, 7 ung-
domsledere og 4 voksenledere: Kristine 
Bekken Aschim, Knut Helge Kråkenes 
Moe, Tom Møller (badevakt og frivillig 
medhjelper) og jeg. Konfi rmantene fi kk 
undervisning om Gud, Jesus og den Hellige 
Ånd. Vi hadde forskjellige aktiviteter som 
natursti, rebus, turnering, bading og klipp-
hopping. Festkvelden bød på mye moro 
og lek. Og vi hadde skumringskvelder 
med andakt, nattverdgudstjeneste og natt-
løypa. Vi lagde Kristus-kransen. Vi så 
villsauer…... Dette var min første konfi r-
mantleir, og den var helt topp! Spirituell og 
lærerik, gode samtaler, fl inke miniledere og 
konfi rmanter.

Timea Bakay Holby, kateket i Nordby

Konfirmanter fra Ås og 
Kroer på leir
Fra 9. til 12.august var Ås- og Kroer-
konfi rmantene på leir på Stenbekk mis-
jonssenter utenfor Sarpsborg. Til tross 
for et noe skiftende vær, klarte ledere og 
konfi rmanter å skape sommerens vakreste 
eventyr sammen. Kort oppsummert kan 
vi nevne: konkurranser, fotball- og volley-
ball-cup, bading, Camp Stenbekk, kiosk, 
Kristus-kransen, showkveld, leker, torden-
skrall, oppgaver, undervisning, nye venner, 
hvilepuls, bønnevandring, masse god mat, 
dessert hver dag, vennskap og kjærlighet. 
Takk til både ledere og deltakere som 
gjorde leiren til et godt sted å være.

Jenny Marie Ågedal,
Kateket i Ås og Kroer

Under Camp Stenbekk skulle konfi rmantene blant 
annet ta lagbilde. Her ser dere vinnerlaget, lag 4: 
Øverst, Ingvild Wollebek, Celin Borge Johansen, 
Johanne Karbø, Sindre Bihaug Berntsen, Sigurd 
Berge Stemsrud og Lars Roar Johansen. Foto: Aina 
Bjørnereim.
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Konfirmanter i Ås og Kroer menigheter 2014
Her er navna på årets 33 konfi rmanter i Ås menighet og 4 konfi rmanter i Kroer menighet. 
Det er 4 konfi rmasjonsgudstjenester i helga 13.-14. september. Sokneprest Georg Børresen, 
kateketvikar Kristine Bekken Aschim og kateket Jenny Marie Ågedal har hatt ansvaret for 
konfi rmantundervisninga i Ås og Kroer. 

Ås arbeidskirke, lørdag 13.9. kl. 11:
Simen Basteson
Gustav Alvar Emhjellen
Celin Borge Johansen
Anne Marte Kvarme
Ambjørg Marie Lier-Lundgren
Jørgen Fjeld Nilsen
Lars Marius Rognerud
Ingrid Skuterud
Thea Sofi e Fjørtoft Ve
Aleksander Steneng Velde

Ås arbeidskirke, lørdag 13.9. kl. 13:
Martin Støkken Aker
Marie Heistad
Camilla Huseby
Linn Huseby
Lise Marit Hustad
Lars Roar Johansen
Johanne Karbø
Sina Mittet
Kajsa Røkholt
Sigurd Berge Stemsrud
Emil Thorup
Håvard Korshavn Vestøl

Ås arbeidskirke, søndag 14.9. kl. 13:
Harald Viken Almås
Martin Viken Almås
Anette Andresen
Sindre Bihaug Berntsen
Hans Ole Dørdal
Marie Hammerlin Johnson
Lars Rysstad Sannan
Thea Siggerud
Silje Myhre Ødegård
Mathias Aas

Kroer kirke, søndag 14.9. kl. 11:
Mats Tubaas Glende
Stine Sogstad
Mari Svensen
Ingvild Wollebek
-----------

Carl Christian Bruland ble konfi rmert i 
Karasjok kirke palmesøndag 13. april.
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Konfirmanter i Nordby menighet 2014
Her er navna på årets 53 konfi rmanter i Nordby menighet. Det er 5 konfi rmasjonsguds-
tjenester i helga 6.–7. september. Det er ungdomsprest Knut Helge Kråkenes Moe og kateket 
Timea Bakay Holby som er ansvarlige for konfi rmantundervisninga i Nordby. 

Lørdag 6. september kl. 10.30
Ida Marie Burum
Camilla Eide
Mathias Ascheoug Fortun
Mina Celina Hansen
Tine Berg Harlem
Ingrid Hauan
Sondre Kornstad
Benjamin Nilsen
Silje Moldrup Pedersen
Kristin Middagsmo Roald
Elias Bråttvik Sjølli
Scott Andersen Soligard

Lørdag 6. september kl. 12 
Julie Næss Brodahl
Martin Eidsmo
Veronica Irmelin Ellingsen
Espen Gokshol
Kevin Tøgersen Johnsen
Matias Nicolay Braathen Kristiansen
Helene Triber Munthe
Ellen Askevold Sandbakken
Hedda Solbakken
Jørgen Emil Thoen
Christoffer Tronrud
Aleksander Vossli

Lørdag 6. september kl. 13.30 
Markus Aase
Simon Højlo Christensen
David Stenerud Eldor
Johannes Fjeld
Sandra Sumelius Hensel
Jonas Melsom Jørgensen
Sofi e Thorkildsen Moe
Linus Carl Rosbach
Jonathan Aleksander Soares Schippert
Sunniva Svendsen
Håkon Sønsterud Tollefsrød
Veronica Dahlby Tveitan

Søndag 7. september kl. 11 
Johanna Aaslund Andreassen
Truls Urdahl Jensen
Cecilia Maria Moura Mendes
Stian Lauritz Norløff
Marcus Oterholm
Emilie Solvang Ottesen
Tor Kristian Samuelsen

Søndag 7. september kl. 13
Alvilde Bemer
Benjamin Lien Granerud
Veronica Holmelid
Martin Johansen
Jonas André Kristiansen
Susann Helena Kristoffersen
Emilie Larsen
Helene Burum Larsen
Kasper Gustav Skogholt
Espen Tomten Østli
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Samtale hjelper sørgjande
Sorg omsorg Follo tilbyr sørgjande støtte i 
sorga gjennom sorggrupper. Det har organ-
isasjonen gjort i 25 år. Sorggruppene er 
opne for folk frå alle religionar og livssyn. 
Tilbodet er livssynsnøytralt. Tone Merete 
Eng frå Ås er nestleiar. Ho vil intervjuast! 
På kafé. 

– Jeg brenner for dette arbeidet, seier ho 
til Menighetsbladet. – Jeg har sett hvor god 
hjelp sørgende får ved å delta i sorggrupper. 
I Sorg omsorg Follo har vi et stort behov 
for å informere om at tilbudet vårt fi nnes, 
og at det i høst er bedre enn noen gang. 15 
nyutdannede sorggruppeledere er klare til 
innsats. De har gjennomført et kurs på 15 
timer, og er motiverte til å gjøre en frivillig 
innsats. Sorg omsorg Follo har klart et støt-
teapparat for å følge opp gruppelederne. 

Kven vender de dykk til?
Når noen i vår nærhet dør, skjer det noe 

med oss som skal leve videre. Vi opplever 
sterke og ukjente følelser, eller kjenner oss 
bare helt tomme. Evne til konsentrasjon og 
arbeid blir redusert, og vi kan få problemer 
med å følge med i sosiale sammenhenger. 
Alt dette er vanlige, normale reaksjoner 
– sorg. Samlivsbrudd kan oppleves på lik-
nende måter, både hos voksne og barn, hos 
den forlatte og hos den som forlater. Faktisk 
også når bruddet synes å skje udramatisk. 

Tilbyr sorggruppene noko som familie 
og vener ikkje kan bidra med?

– En viktig del av sorgen kan være å 
gi rom for følelser. Støtte fra familie og 
venner er av stor betydning. Men ikke alle 
har familie i nærheten. For noen kan det 
være vanskelig å snakke med slekt eller 
nære bekjente om sorgreaksjoner. Det føles 
uvant. For mange er det stor hjelp å snakke 
med andre sørgende. 

Kan alle gå i same gruppe?
– I noen grad kan vi plassere folk i grup-

per etter hva de har opplevd. Noen har blitt 
enke eller enkemann, foreldre kan oppleve 

å miste et barn, og noen har behov for å 
delta i sorggruppe etter samlivsbrudd. Og 
vi tilbyr sorggrupper for ungdom. Men jeg 
opplever stadig at det går fi nt å ha deltakere 
i ulik livsfase og situasjon i samme gruppe. 
Ofte oppstår det varige vennskap mellom 
deltakerne, for eksempel en 19-åring som 
inviterer en på 73 ut på kafé. 

Sorg omsorg Follo driv ikkje terapi….
– Nei, vi er ikke et profesjonelt helsetil-

bud. Vi legger til rette grupper der folk kan 
snakke om sorgen sin med andre sørgende. 
Sorggruppene skal hjelpe folk til å takle 
sorgen, og fi nne tilbake til et godt liv. Det 
vil si: det er samtalene deltakerne imellom 
som gir resultater. Og så har vi nær kontakt 
med terapeuter, prester og andre fagfolk 
som vi kan henvise til når det er problemer 
vi ikke kan takle i sorggruppa.

Korleis opplever du å leia sorggrupper?
– I starten var det vanskelig. Hva har jeg 

gitt meg ut på nå? – tenkte jeg. Men så har 
jeg også opplevd mye latter og fått gode til-
bakemeldinger. Du lærer mye ved å lede en 
sorggruppe, ikke minst om deg selv. Og nå 
har vi blitt mange fl ere som kan samarbeide 
om å lede gruppene. Det er inspirerende å 
se at arbeidet nytter.

Men de har ein draum?
– Vi har et sterkt ønske: Et sorgsenter i 

Follo med romslig åpningstid, lave terskler 
og folk som har tid til å lytte og samtale når 
de sørgende har behov for det. Det fi nnes 
et sorgsenter på Ahus, men vi opplever at 
det er mange begrensninger, og at det ikke 
dekker behovene for sorgsamtaler i Follo. 

Arve Skutlaberg



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 4 – 2014 17

LIONS’ Kulturdager 2014:
Etter omfattende kildesøk og gravende journalistikk på tordenfulle senferie kvelder, 
har Menighetsbladets kulturredaksjon gjort følgende musikalske gullfunn: 

7.10.: kulturkonserten.aas – 
musikken gror i Ås…
Ås arbeidskirke tirsdag 7. oktober kl. 19. 
Konsert med unge dyktige musikere fra Ås. 

12.10.: Ås-kunstnere og -kor lager 
stor kirkekonsert!
Sett den sterkeste og rødeste magneten du 
har rundt søndag 12. oktober kl. 19! Da 
skal du nemlig på konsert i Arbeidskirka. 
Ås-musikerne Solveig Kringlebotn 

(sopran) og Bjarne 
Sakshaug (klaver) har 
konsert sammen med 
Ås kirkekor (dirigert 
av Jostein Grolid) og 
prosjektkoret KroerAd-
hoc (dirigert av Anne 
Christine Pittet Grolid). 
Vi gleder oss til en stor 
sang- og musikkveld!

Pianist Bjarne Sakshaug er repetitør 
ved Den Norske Opera og tilknyttet 
Norges Musikkhøgskole. Han er også 
medlem av Oslo Sinfonietta, som solist og 
orkestermusiker, og har medvirket på fl ere 

Har du drømt om å synge sammen med Solveig 
Kringlebotn?  Bli med i kirkekoret, da vel...

Har du mistet en du var glad i? 
Ønsker du å snakke med andre som også 
har mistet noen? Det blir oppstart av to nye 
sorggrupper i Follo nå i høst. Ta kontakt 
med oss og slå av en prat, så får du vite mer 
om det å gå i en sorggruppe. Sorg omsorg 
Follo kan kontaktes på tlf. 477 10 801. 
Du fi nner mer informasjon på 
http://www.sorgomsorgfollo.no
Velkommen til oss!          Tone Merete Eng,

nestleder i Sorg omsorg Follo

SORG OMSORG FOLLO

cd-innspillinger.
Solveig Kringlebotn er en av vår tids 

fremste sopraner. Punktum.
Det er LIONS’ klubbene Ås og Ås/

Eika som står bak Kulturdagene i Ås. Se 
lokalavisene for endelig program.

Arve Skutlaberg
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REISESIDEN – turer i menighetene

Lær sunn mat 
av bygdekvinnene
Er du opptatt av sunn matglede og fellesska-
pet rundt matbordet? Ås Bygdekvinnelag 
inviterer til lærerikt og morsomt matlaging-
skurs for barn og voksne i fellesskap. Kurset 
går over 2 onsdagskvelder; 3. og 10. septem-
ber, begge dager kl. 17.30–19.30 på Brøn-
nerud skole. Påmelding innen 29. august 
til Gro Johnsen, tlf. 911 21 603, e-post: 
grjohnse@yahoo.no. Deltakeravgift: kr 50 
pr. deltaker.

Sunn matglede er Norges Bygde-
kvinnelags landsomfattende aksjon i 2014. 
Gjennom matlagingskurs for barn og voksne 
vil vi bidra til sunne matvaner i hverdagen, 
matglede og økt praktisk kunnskap om 
råvarer og matlaging. Kurset er for alle, 
uansett nivå og erfaring på kjøkkenet. Det 
er særlig egnet for barn i alderen 8–14 år.

Ås Bygdekvinnelag

Menighetstur 12 år på rad
Årets menighetstur til Sør-Sverige og 
Gotland ble en suksess, og føyer seg inn 
som den 12. i rekken av vellykkede turer. 
Kristen Bjorå har vært sjåfør og hovedar-
rangør hver gang. Lederteamet hans har 
inkludert Knut Lein, Sidsel Lein og Vigdis 
Bjorå. De kan skilte med lange ventelister 
og fornøyde deltagere! Ikke mindre enn 
to fyldige skriftlige referater foreligger fra 
den siste turen. Menighetsbladet får bare 
plass til to bilder.

Deltakerne på årets menighetstur. Foto: Kristen Bjorå.

Foto: Terje Sørhaug.
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Menighetsbladets grønne spalte

Plant et tre
Du vet 
hvor du er.
I skogen
er det mange trær.
Du skal vite
at Gud er nær.
Du kan plante et tre.

Fortsett å be.
Med fl ere trær
og parker med blomster,
over hele verden,
vil CO2 bli tatt opp.

Miljøvennlig.
Og en framtid for
våre etterkommere.
Jesus Kristus er med.

Jon Samset
10. juni 2014.

Pirathage og tre ved Raveien.

Vann forandrer alt 
– seminar 18. oktober
Grønt utvalg i Ås menighet og prost Hege 
Fagermoen inviterer til vannseminar lørdag 
18. oktober kl. 10–13 i Ås arbeidskirke. 
Tema: Vann forandrer alt. Vannforsyning 
er særlig aktuelt nå i høst, siden årets TV-
aksjon søndag 19. oktober går til vannpro-
sjekter i regi av Kirkens Nødhjelp. Målet er 
at TV-aksjonen skal sikre varig tilgang til 
rent vann for 1 million mennesker.

Seminaret blir en kombinasjon av kunn-
skapsformidling og verdimessig bevisst-
gjøring. 

Innledere
Førsteamanuensis og vannforsker Helen 
Kristine French ved Bioforsk og NMBUs 
Institutt for miljøvitenskap.

Borg-biskop og tidligere nødhjelpsgene-
ral Atle Sommerfelt. 

I løpet av seminaret blir det god tid til 
spørsmål og samtale. Vi inviterer også til en 
liturgisk samling, og til et godt, økologisk 
måltid!

Vi vil komme med en påminnelse og 
endelig program i Menighetsbladet som 
kommer ut rundt den 10. oktober. Men 
avsett tid til dette seminaret allerede nå!

Les mer om TV-aksjonen på:
http://www.nrk.no/tvaksjonen/. 

Prost i Søndre Follo Hege E. Fagermoen
Grønt utvalg v/ Torger Gillebo

Bøssebærere for TV-aksjonen
TV-aksjon søndag 19. oktober trenger 
mange bøssebærere i Ås. Meld deg på 
ved å gå inn på nettstedet www.blimed.no.  

Tone Merete Eng ,
leder for TV-aksjonen i Ås
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Grunnlovsjubileet i Ås kirkeakademi

Høstens første møte i Ås kirkeakademi 
har grunnlovsjubileet på timeplanen. Det 
skjer tirsdag 16. september kl. 19.30. i Ås 
kulturhus, Store sal.

Vår egen Per Kristian Aschim, 
Ås-innbygger siden 1996, holder foredrag 
med tema «Enige i tro til Dovre faller?» 
Grunnlovens §2 er endret og statskirken 
er avskaffet. Hvor står vi, hva skjer videre? 
Hvordan ser framtiden ut for Kirken? Og 
hva har ledet fram til dagens situasjon?

Per Kristian Aschim er ordinert prest i 
Den norske kirke, og arbeider som rådgiver 
i Presteforeningen. Tidligere har han bl.a. 
vært stipendiat og universitetslektor ved 
Menighetsfakultetet og seniorrådgiver i 
Kirkerådet. Han er kirkehistoriker med 
faglig spesialfelt norsk kirkehistorie på 
1800-tallet. I Kirkerådet arbeidet han med 
stat - kirkespørsmål, kirkeordning, kirkelige 
valgordninger og religionspolitikk. Han var 
medlem av religionspolitisk utvalg under 
Norges kristne råd 2006–2012, og sekretær 
i arbeidsgruppen som la fram utredningen 
«Styrket demokrati i Den norske 
kirke» i 2008. Denne utredningen var 
premissgrunnlag for demokratireformen 
i Den norske kirke, og  for Kirkeforliket i 
2008. Han har publisert en rekke artikler, 
og arbeider nå med sin doktoravhandling 

om arbeidet med kirkelige reformer i Norge 
på midten av 1800-tallet. Innimellom kan 
han vikariere både som prest og organist!

Vi håper mange vil sette av denne 
kvelden for å høre et spennende foredrag! 
Velkomne, hver og en!

Ås kirkeakademi skal også ha to andre 
møter i høst:
• 21. oktober: Anne Sender: «Menneske-

rettigheter i et fl erkulturelt samfunn.» 
Anne Sender har vært forstander i Det 
Mosaiske Trossamfund. I april mottok 
hun Fritt Ords Pris for 2014.

• 25. november: Terje Nordby: «Kulturarv 
i kulturrelativismens tid.».

Torunn Tangvald
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Lesehjørne 
Informasjon fra Ås bibliotek
Åpningstider:
Ås: fra 1.9.: mandag–torsdag: kl. 10–18, fredag-lørdag; kl. 10–15.
Nordby: fra 12.8.: tirsdag og torsdag kl. 10–19, onsdag og fredag 
kl. 10–19, lørdag kl. 10–15. 

Bokomtaler

«Te med Mr. Dashti» av Marjan Kamali
Hvordan går man egentlig best mulig frem 
for å fi nne den perfekte iranske svigersønn? 
Matematisk, så klart! Darya er på evig 
jakt etter den perfekte ektemann til sin 25 
år gamle datter Mina, og har utarbeidet 
og perfeksjonert et regnearkskjema hvor 
alle fakta om den potensielle ektemannen 
plottes inn. Slik kan man enkelt og greit 
fi nne de beste kandidatene og kalle inn til 
teselskap slik at de unge (og foreldrene) 
kan ta hverandre i øyesyn! Mina er lei av 
foreldrenes velmenende, men meningsløse 
ektemannjakt, og etter Daryas siste mis-
lykkede teselskap legger mor og datter ut 
på en reise tilbake til Iran. Denne reisen byr 
på mange aha-opplevelser for dem begge. 
En varm og underholdende roman med en 
perfekt blanding av tradisjon, romantikk og 
gode karakterer som oppleves som svært 
troverdige!

Anbefalt av Maria Mäkinen

«Den som blunker er redd for døden» 
av Knud Romer
Jeg-personen i denne boka vokser opp i den 
lille byen Nykøbing Falster i Danmark på 
60- og 70-tallet. Han har dansk far og tysk 
mor. Det lille lokalsamfunnet snur fullsten-
dig ryggen til alle med tyske gener, og vår 
hovedperson får virkelig føle på kroppen 
hvordan det er å leve som en outsider. Det 
er skrevet mange romaner med dette temaet 
tidligere, men denne romanen er virkelig 

fantastisk. Den har et meget godt språk, den 
er skarp og vond, men også tidvis veldig 
morsom. Personskildringene er korthugde, 
du må gjette deg til en del, men mye ligger 
der rett under overfl aten og ulmer. Dette er 
en selvbiografi sk roman begått av en meget 
god penn. Nydelig!

Anbefalt av Maria Mäkinen

«Mirakel» av R.J. Palacio 
Hvordan reagerer du når du går forbi et 
handikappet barn på gata? Glaner du eller 
ser du bort? Tror du handikappete barn har 
begrenset erfaringsbakgrunn, begrenset 
intellektuell kapasitet eller begrensete 
muligheter på mange områder? 
August er født med et deformert ansikt. 
Han er sentrum for hele familiens 
oppmerksomhet og har inntil 10-års alder 
hatt hjemmeundervisning. Nå skal han 
begynne på skole sammen med andre 
barn. Hva tror du skjer? Hvordan reagerer 
medelevene? Eller enkelte foreldre? 
Lærerne? Eller August selv, søstera hans 
eller foreldra hans? Mange, sterke og 
kompliserte følelser og dilemmaer blir 
godt debattert i denne boka. Ei bok som 
utfordrer dine korrekte politiske meninger 
og gode intensjoner. Les!  

Anbefalt av Alf Ramsfjell

www.as.folkebibl.no 



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 4 – 201422

Kveldsmesser i Ås 
menighetshus
De tradisjonsrike kveldsmessene i Ås fort-
setter i høst. Siden Ås kirke er stengt for 
oppussing, vil de foregå i Ås menighetshus, 
Johan K. Skanckesvei 7. Det skjer hver 
siste torsdag i måneden kl. 19.30. Høstens 
temaer er:
• 28. august: Å fl ytte hjemmefra. Om å 

bryte opp fra hjemmet for å bli voksen.
• 25. september: Å fi nne seg selv. Om å bli 

den selvstendige person vi er skapt til å 
være. 

• 30. oktober: Er Gud lutheraner? Hva 
godt kan lutherdommen dele med andre 
kirkesamfunn?

•  27. november: Lucia – slem pike. Om 
Guds hellige rebeller og opprørske barn.

En viktig del av kveldsmessene er bønne-
vandringen. Vi har en rekke stasjoner der 
man kan be, meditere ved bilder, bli vel-
signet og bedt for, selv tenne lys, skrive 
bønnelapper og takkelapper. Det er alltid 
nattverd. Etter messene er det enkel bevert-
ning og minglefl yt i lokalet. Velkommen 
til stemningsfulle og inspirerende kvelds-
messer i Ås menighetshus.

Øystein Spilling,
universitetsprest ved NMBU

Møter over en Kaffekopp
Også i år vil vi invitere til Kaffekoppmøter. 
Vi spleiser utenlandske studenter med nor-
ske vertskap som vil invitere til et enkelt 
besøk i et norsk hjem, der det serveres en 
kopp kaffe og praten går om Norge og det 
landet studenten kommer fra. Vi tror disse 
besøkene i et norsk hjem betyr mye for stu-
dentene fra utlandet. 

Har du lyst til å invitere en internasjonal 
student på en kaffekopp? Send en e-post til 
kaffekopp@nmbu.no. 

Øystein Spilling,
universitetsprest ved NMBU 

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 
har følgjande møte i haust på Ås menighet-
shus: 
• Søndag 24. august kl. 19: Festmøte. 

Talar: Odd Åge Ågedal.
• Søndag 31. august kl. 19: Møte. Talar: 

Talar: Arne Jan Olsen.
• Søndag 7. september kl. 19: Møte. Talar: 

Knut Andresen.
• Søndag 21. september kl. 19: Møte. Talar: 

Ragnar Ljønes.
• Søndag 28. september kl. 19: Møte. 

Talar: Magne Gudvangen.
• Søndag 5. oktober kl. 19: Samtalemøte.
• Søndag 12. oktober kl. 19: Møte. Talar: 

Hans Jakob Moldekleiv.
Trygve Gjedrem

Spesialister på fl ytte- og vindusvask!
www.vinterbrorenhold.no.

Tlf.: 943 19 740

Vinterbro Renhold AS
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Avdeling Ås  
Brekkeveien 7, 1430 Ås 

Telefon 69 83 66 00 
www.spydbank.no 

 

19. oktober, 19. søndag i treenighet, Matt 
5,20-26

Kroer kirke kl. 11: Høsttakkefest. 4-års 
bok. G. Børresen. J.M. Ågedal. 
A.C.P. Grolid.

Nordby kirke kl. 18: Keltisk messe. 
S.A. Bakke. H.V. Wang.

Aud Max kl. 17: UKA-gudstjeneste. 
Ø. Spilling. Band.

Torsdag 23. oktober
Ås menighetshus kl. 19.30: Kveldsmesse. 

Ø.Spilling

26. oktober, Bots- og bønnedag, Luk 
13,22-30

Ås arbeidskirke kl. 11: Folkedansgudstjen-
este. G. Børresen. J. Grolid.

Kroer kirke kl. 18: «Syng høst». J. Grolid. 
A.C.P. Grolid.

Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tårn-
agent – felles med Ås. 4-års bok. 
K.H.K. Moe. T.B. Holby. J.M. Ågedal. 
H.V. Wang.

2. november, Allehelgensdag, Matt 5,1-12 
eller Joh 6, 37-40

Ås arbeidskirke kl. 11: Allehelgensguds-
tjeneste. G. Børresen. J. Grolid. Ås 
kirkekor.

Kroer kirke kl. 11: Allehelgensguds-
tjeneste. H.E. Fagermoen. A.C.P. Grolid.

Nordby kirke kl. 11: Allehelgensguds-
tjeneste. S.A. Bakke.

9. november, 22. søndag i treenighet, 
Matt 12, 33-37

Ås kirke kl. 11: Felles festgudstjeneste! 
Biskop Atle Sommerfeldt. 
H.E. Fagermoen og prester. 
J. Grolid. A.C.P. Grolid. Kor. Trompet. 
Strykere. Solister.

Gudstjenestelista, fortsatt fra siste side.

Tekstleserkurs

Det er mange år siden det ble holdt kurs for 
tekstlesere i våre menigheter. Menighets-
rådet i Ås vedtok 10. juni å holde tekst-
leserverksted lørdag 4. oktober kl. 10–15 
i Ås arbeidskirke. Undervisningen skal 
gis av Birgitte Bjørnstad Sæbø. Jeg sender 
invitasjon til de som er tekstlesere i dag, til 
prestene og kanskje noen i tillegg. 

Hanne Marit Kjus Pettersen,
menighetskoordinator i Ås
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Møtedatoer 2014:
Ås menighetsråd:

- tirsdag 16. september
- tirsdag 14. oktober
- tirsdag 11. november
- tirsdag 9. desember

Arbeidsutvalget har møter ca. 14 dager i 
forveien.

Ås kirkelige fellesråd
- onsdag 10.9. i Nordby menighetssenter.
- tirsdag 2.12. i Kroer kirkestue

Arbeidsutvalget har møte ca. 12 dager i 
forkant.

Bladbud til Menighetsbladet
Menighetsbladet trenger nye bladbud på 
følgende ruter i Ås:

- deler av Moerveien
- deler av Ås sentrum
- Parallellen
- Liaveien

Kontakt: Olav Aardalsbakke, e-post: 
oaardals@online.no

Frå 3 til 1 menighetsråd i Ås?
Kyrkjeverje Astrid Holmsen Krogh ønskjer 
å drøfta kor mange menighetsråd vi treng 
i Ås. Spørsmålet har kome opp i samband 
med at det skal setjast ned nominasjons-
komitéar før val av nye menighetsråd i 
2015. Referatet frå Arbeidsutvalet i Ås 
menighetsråd 7. august tyder på at saka 
enno ikkje er formelt drøfta i dei tre menig-
hetsråda vi har i dag. Det er 2 argument 
som talar for ei samanslåing: mange store 
saker som gjeld kyrkja i heile kommunen, 
og at det ikkje er lett å fi nna listekandidatar 
til 3 menighetsråd.

Arve Skutlaberg

Åpent hus i Ås
Onsdag 27. august kl. 11 til 13 starter Åpent 
hus opp igjen etter sommerferien. Vi holder 
som vanlig til på Ås menighetshus i Johan 
K. Skanckesvei 7. Alf Salvesen holder 
andakt. Savner du et hyggelig ukentlig 
fellesskap med kristen forkynnelse, god 
mat og prat, samt kulturelt innslag, er du 
hjertelig velkommen. Vi tar gjerne imot 
nye pensjonister! Yngre som har anledning, 
er også velkomne. Trenger du skyss, kan 
du kontakte Runar Hansen, tlf. 993 08 942 
som vil videreformidle ønske om henting. 
Velkommen til samvær med velsmakende 
kost og gode ord!

Terje Sørhaug

Søndag 1. juni var det pilgrimsvandring fra 
Rostadion ved Årungen opp til Nordby kirke.Bildet 
er fra en pause i Vassumbakkene. KRIK Ås hadde 
regien på gåinga. Prost Hege E. Fagermoen og 
menighetsprest Anette Cecilie Nylænder ledet oss 
med ord på veien. Etterpå var det gudstjeneste i 
vakre Nordby kirke. Foto: Terje Sørhaug

Fra årets sommertur med Åpent hus.
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Quiz
1. Bibelverset Johannes 3,16 kalles ofte ... ?

2. Hvem av Isaks sønner var hårete?

3. Daniel er kjent fra Bibelen som tro-
fast mot jødenes Gud. Hvor var han i 
landfl yktighet? a) Babylonia, b) Egypt, 
c) Persia.

4. I sommer har det vært mye snakk om 
Brasil, grunnet VM i en sport noen av 
oss liker å se på.. En av kamparenaene lå 
i byen Salvador. I hvilken delstat fi nner 
vi den byen? a) Bahia b) Sergipe c) Mato 
Grosso d) Rio Grande do Sul.

5. Brasil ble brutalt slått ut av VM i år. 
Men, hvor mange ganger har landet 
vunnet VM i fotball?

6. Hvilken by har gitt navnet til klesplag-
get jeans?

7. Hvilken gruppe ga ut albumet Joshua 
Tree i 1987? a) Boomtown Rats b) Cold-
play c) Thin Lizzy d) U2.

8. Hvilke to land i Sør-Amerika grenser 
IKKE til Brasil?

9. Hvilket stjernebilde er Karlsvogna en 
del av?

10. Hvilken fi sk kalles havets sølv?
Quizmester: Atle Eikeland

Svarene fi nner du på side 27.

Prostidiakonen kommer
Borg bispedømmeråd vedtok 25. februar 
å bevilge inntil 50 % dekning (inntil kr 
300.000) av lønnsmidler til en stilling som 
prostidiakon i Søndre Follo prosti. Prostidi-
akonen skal utøve sin tjeneste i samvirke og 
samråd med prosten.

I sommer oppfordret stiftsdirektør Per 
Johan Bjerkeli og prost Hege Fagermoen 
menighetsråd og fellesråd til å gjøre dette 
til en full stilling. 

Diakonen skal stimulere og motivere 
til engasjement i kirkens omsorgstjeneste, 
og bistå fellesråd og menighetsråd med å 
starte, fi nansiere og lede diakonale tiltak.

Stillingen er en nyskapning i Borg, så 
det er hentet inn erfaringer fra Agder og 
Telemark bispedømme. Det skal opprettes 
en styringsgruppe for stillingen med 
representanter fra hvert menighetsråd. 

I møte 3. juni sluttet Fellesrådet seg til 
disse planene om en prostidiakon i full 
stilling, og påtok seg samtidig et økonomisk 
ansvar på ¼ av 50 % stilling. Fellesrådet 
oppfordret menighetsrådene til å komme 
med ønske om særskilte arbeidsfelt for 
diakonen. Ås menighetsråd sluttet seg 
til planene 10. juni. Diakoniutvalget i 
menigheten har startet planleggingsarbeidet 
lokalt. Menighetsbladet kommer tilbake 
med mer informasjon i neste nummer.

Terje Sørhaug

Tro og lys
Tro og lys har samlinger på disse lørdagene: 
06.09., 18.10. og 13.12. Samlingene holdes i 
Ås arbeidskirke kl. 14. Søndag 23.11. deltar 
vi på gudstjeneste i Ski nye kirke.

Ole Herman Winnem
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 Er du kjent i Ås? 
Stedsoppgaven i Menighetsbladet nr. 3 
kom det hele tre svar på, og alle kåres til 
vinnere: Torstein Furnes, Ingunn Herland 
og Erling Tveit. Torstein har sendt inn 
dette korte og konsise svaret: «Bildet er 
tatt på Ås stasjon. Bildet er speilvendt. 
Toget er på vei til Vestby». Erling gikk til 
oppgaven med iver og entusiasme. Han 
fant fram til riktig løsning – omsider; 
etter å ha studert tognummeret. Det virka 
noe merkelig! Han tok med bildet og holdt 
det opp foran speilet på badet. Da var det 
ikke vanskelig å se at toget var på vei til 
Vestby, sier han. I mail’en fra Ingunn sier 
hun: «Toget er på vei til Vestby. Jeg fant det 
ut ved å holde bildet mot et speil. Da ser 
man tydelig stasjonsbygningen på venstre 

Løsning på forrige oppgave: Bildet i oppgaven var speilvendt, toget var på vei mot Vestby, bildet til høyre 
står rett vei. 

side med klokka høyt oppe på veggen. Jeg 
fi kk dessuten god hjelp av min bror som er 
stasjonsmester! Han visste selvfølgelig at 
lysene foran på sidene av toget lyser gult 
når det kjører framover, og at hovedlyset 
helt øverst på toget, også er gult. Togets 
nummer helt foran har speilvendte tall. 
Hvis jeg vinner, skal jeg ‘ dele premien’ med 
stasjonsmester-broren min. Takk for et fi nt 
blad».

Ny oppgave er av det langstrakte slaget; i 
dobbelt forstand. Hveteåkeren i forgrunnen 
er fotografert på forsommeren da den enda 
var grønn og umoden. Hvor er bildet tatt? 
Send svaret til as.menblad@online.no, men 
la deg ikke lure av åkeren, som kanskje er 
treska nå!

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
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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 

FASIT til Quiz på side 25 
1. Den lille Bibel. 2. Esau. 3. Babylonia. 4. Bahia. 
5. 5. 6. Genova i Italia. 7. U2. 8. Ecuador og 
Chile. 9. Stor Bjørn. 10. Sild.

På tide å prioritere egen helse?
Plages du med:
- Akutte eller kroniske smerter i rygg/nakke, skuldre og knær?
- Reumatiske plager, betennelser, sår som ikke gror?

Massasje og laserterapi er en god kombinasjon mot disse plagene. 
Aromamassasje og antistressbehandling er også gode alternativ.

Septembertilbud - 2 for 1!

Bestill én time til deg selv og én til et familiemedlem, en venn eller en nabo. 
Begge får 50 % rabatt. (gjelder de alternativene som er nevnt her).

Hverdagsluksus – for en bedre hverdag
Raveien 2 i Ås sentrum, 2. etg. Tlf: 413 49 822.    www.hverdagsluksus.net

Annonse
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Felles start kl 12.00 med:

Park-safari og Globusgudstjeneste  
- for alle aldersgrupper

Aktiviteter, kafé og besøk  
i dyreavdelingene  
etter gudstjenesten (frem til kl 16)

I kaféen selges lørdagsgrøt,  
pølser, svele og drikke

*
*

*
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Felles s

Arrangører av Globusfestivalen: SMM (Samarbeid 
Menighet og Misjon i Borg bispedømme; Det Norske 
Misjonsselskap, Normisjon, Misjonsalliansen, Den 
Norske Israelsmisjon, Himalpartner, Areopagos, 
Stefanusstiftelsen,Råde menighet og Borg bispedømme), 
TOMB og SØNDAGSSKOLEN
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Servicesidene
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 fi lial
Til sammen har vi åpent hver dag unntatt 
søndag. Tlf. 64 96 23 72 (Ås) og tlf. 
959 51 900 (Nordby, på Vinterbrosenteret)

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 i Ås sentrum, 2. etg      413 49 822
Klassisk massasje m/ laserbehandling, aroma- 
massasje – antistressbehandling, muskelstimulator 
– 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

RENHOLDSTJENESTER

Vinterbro Renhold AS 943 19 740
Spesialister på fl ytte- og vindusvask!

www.vinterbrorenhold.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 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

Smebøl gård

Trenger du selskapslokale? 
Kontakt: Gro Johnsen, e-post: gro@smebol.com. 
Facebook: Smebøl restaurant/kafé.   911 21 603

Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger     950 09 825

Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfi rmasjon, 
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, konfi rmasjon, 
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, konfi rmasjon o.l. 
Kont.: Ingrid Holen, tlf. 64 94 26 84/938 48 409.

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, Kristen 
Fretheim, Svend-Kristian Martinsen, Arve Skutlaberg, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke, 
Halvor Aarrestad. Korrektur: Tor Kristian Tveter. Adresse: Ås kirkekontor, Sagaveien 3, 
postboks 224, 1431 Ås. E-post: as.menblad@online.no. 
Regnskap: Oddvar Moen, Moerveien 8 B, 1430 Ås. Bankgiro: 1602 59 75417. Opplag: 7000. 
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås. Trykk og innbinding: 07 Gruppen AS. 
Leveringsfrist neste nummer: 23. september 2014. 
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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

ÅS

Døpte
Isa Elisabeth Gustafsson
Lise Jensen Hope
Lilly Marion Mosengen (døpt i 

Norderhov kirke)
Nora Marie Fougner Nestegard
Atle Strømnes (døpt i Hvitsten 

kirke)
Liv Ustvedt-Findreng

Døde
Gunnar Stig Berg (gravferd fra 

Kroer kirke)
Liv Jordan (bisatt fra Moer 

sykehjem)
Steffen Lars Norang (gravferd 

fra Nordby kirke)
Kirsten Ingrid Paulsen (grav-

ferd fra Frogn kirke)
Jarle Olav Rekkedal (gravferd 

fra Kroer kirke)
Paul Rustad (bisatt fra Ås 

arbeidskirke)
Magne Strand (gravferd fra Ås 

arbeidskirke)
Else Ross Wilhelmsen (bisatt 

fra Ås arbeidskirke)
Bjørg Wold (bisatt fra Ås 

arbeidskirke)
Berit Synnøve Ørbak (bisatt fra 

Nordby kirke)

NORDBY

Døpte
Jonathan Engødegård
Tine Berg Harlem
Malin Wånemark Hjelset
Joanna Kjæreng (døpt i Værnes 

kirke)
Ludvig Lund Lilleborgen
David Rotvær-Johannessen
Molly Louise Semmerud-

Garcia
Scott Andersen Soligard
Finley Harry Weydahl

Viet
Siv Ugedal Svendsen og Frank 

Hugo Olsson

Døde  
Yngve Restoft
Harry Gunnar Sæther
Per-Arne Westerberg

KROER

Døpte
Marie Kjølstad Lie
Runar Skagemo

Viet
Elin Kvarme og Paul Arthur 

Vittersø

Forbønn for inngått ekteskap
Wandee Khongjan Johansen og 

Jan Petter Johansen
Mishkin Sheilah Violeta Wals 

Navarro og Øystein Solberg

Døde:
Rasmus Arnfi nn Folkvord
Rolf Gulliksen
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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

Prest: Anette Cecilie Nylænder. 
Tlf.: 958 62 818. E-post: 
anettececilie.nylaender@as.kommune.no

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

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

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

Kirkeverge: Astrid Holmsen Krogh,
Tlf.: 64 96 23 31/996 93 553.

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.

Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Marit Børset Aalde,

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

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

Kateket i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal.  
Tlf.: 64 96 23 44 / 404 20 902. 
E-post: Jenny.Marie.Agedal@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.

www.as.kirken.no
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21.september, 15. søndag i treenighet, 
Matt 5,38-48

Ås arbeidskirke kl. 11: Høymesse. Dåp. 
A.C. Nylænder. J. Grolid.

Nordby kirke kl. 18: Ung messe, felles med 
Ås. K.H.K. Moe, T.B. Holby, 
J.M. Ågedal, H.V. Wang.

25. september
Ås menighetshus kl. 19.30: Kveldsmesse. 

Ø. Spilling.

28. september, 16.søndag i treenighet, 
Mark 7, 31-37

Ås arbeidskirke kl. 11: Høymesse. Dåp. 
G. Børresen. J.Grolid.

Kroer kirke kl. 11: Høymesse. 
A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.

Nordby kirke kl. 11: Høsttakkefest. Dåp. 
S.A. Bakke. H.V. Wang.

5. oktober, 17. søndag i treenighet, Joh 
11, 17-29 og/eller 30-46

Ås arbeidskirke kl. 11: Høymesse. Vikar, 
J. Grolid.

Nordby kirke kl. 11: Høymesse. S.A. Bakke.

12. oktober, 18. søndag i treenighet, 
Matt 8, 14-17

Ås arbeidskirke kl. 11: Høsttakkefest. 
4-års bok. Baluba. H.E. Fagermoen. J.M. 
Ågedal. J. Grolid.

Nordby kirke kl. 11: Høymesse. Vikar. H.V. 
Wang.

VELKOMMEN TIL KIRKEN

Gudstjenestelista fortsetter på s. 23.

24. august, 11. søndag i treenighet, Matt 
23,37-39

Kroer kirke kl. 11: Fellesgudstj. Ås/Kroer. 
Dåp. A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.

Nordby kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Opplegg for 1.-klassinger: Jeg er helt 
førsteklasses. Dåp. S.A. Bakke. 
T.B. Holby. H.V. Wang.

Torsdag 28. august
Ås menighetshus kl. 19.30: Kveldsmesse. 

Ø. Spilling. 

31. aug., 12. søn. i treenighet, Matt 6, 24-34
Ås arbeidskirke kl. 12: «Ryddegudstjen-

este». G. Børresen. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse. 

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

Lørdag 6. september (3 gudstjenester)
Nordby kirke kl. 10.30, 12.00 og 13.30: 

Konfi rmasjon. K.H.K. Moe. T.B. Holby. 
H.V. Wang.

7. september, 13. søndag i treenighet, 
Matt 25, 14-30

Ås arbeidskirke kl. 11: «G for liten og 
stor». Søndagsskole. Dåp. A.C. Nyl-
ænder. J.M. Ågedal.

Nordby kirke kl. 11 og 13: Konfi rmasjon. 
K.H.K. Moe. T.B. Holby. H.V. Wang.

Lørdag 13.september (2 gudstjenester)
Ås arbeidskirke kl. 11 og 13: Konfi r-

masjon. G. Børresen. J.M. Ågedal. Per 
Kristian Aschim.

14. september, 14. søndag i treenighet – 
Vingårdssøndag, Matt 20, 1-16

Kroer kirke kl. 11: Konfi rmasjon. G. Bør-
resen. J.M. Ågedal. Per Kristian Aschim.

Ås arbeidskirke kl. 13: Konfi rmasjon. G. 
Børresen. J.M. Ågedal. P.K. Aschim.

Nordby kirke kl. 11: Høymesse. S.A. Bakke. 
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