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Prestens hjørne

Om forsida: 
 Prosesjonskorset i Kroer kirke er fra 1999. Treskjæringen er gjort av min far 
Thorleif Martinsen. Motivet er de greske bokstavene Alfa (Α) og Omega (Ω) – 
begynnelsen og enden. Dette er en metafor fra Johannes’ åpenbaring som også 
er gått inn i språket vårt. Ikonet på framsiden er malt av kirkekunstner Hege 
Aasmundtveit. Symbolikken er Kristus på korset som «trår døden under sin fot». 
Tekst og foto: Svend-Kristian Martinsen.

Velkommen til dåp
Før ble så godt som alle barn i Norge døpt. 
Dette var det ingen diskusjon om, det var 
bare noe alle gjorde, det hørte med. I dag er 
dette annerledes, og færre blir døpt nå enn 
før. Samfunnet har endret seg. Vi er blitt 
fl erkulturelle og fl erreligiøse, og religiøs 
tro står ofte på dagsordenen i media. 
Mange snakker også om det livssynsåpne 
og livssyns nøytrale samfunn som et ideal. 
Religiøs tro skal i mange sammenhenger 
ikke ha noen betydning og skal helst 
gjemmes bort og være en privatsak. 

Alt dette har vært med på å skape en 
usikkerhet rundt dette å døpe et lite barn. 
Er det riktig å døpe? Burde vi ikke heller 
vente slik at barnet eventuelt kan velge selv 
når det blir gammelt nok?

Grunnen til at vi i vår kirke døper små 
barn, er at vi vil hevde at i dåpen er det Gud,  
og ikke barnet eller dets foresatte, som er 
den som handler. At det er Gud som velger 
fellesskap med oss, er en grunnpilar i den 
kristne tro. Og dette understrekes nettopp 
ved å døpe det lille barnet. At Gud velger 
oss, er det viktigste som skjer i dåpen. 

Og kanskje er det slik i dag at det kan 
være viktig for en som vokser opp, å ha 
et utgangspunkt, et ståsted og en retning 
for det livet som skal leves. Det kan skape 
trygghet, tilhørighet og identitet. 

Så opplever vi også i vår kirke i dag at 
mange, både voksne, barn og unge, som 
ikke er døpt, ønsker å bli døpt. Men nå er 

det ikke så lett. Det er ikke enkelt for en 
voksen, et større barn eller en ungdom å stå 
fram foran en forsamling og bli døpt slik i 
full offentlighet, så mange lar det være. 

Selv om vi i vår kirke har en tradisjon 
for  å ha dåp i gudstjenesten på søndag kl. 
11, er det ingen grunn til at det alltid må 
være nettopp slik. Av praktiske grunner, og 
også for å få en ramme rundt dåpen, kan 
det være riktig at selve dåpen fi nner sted i 
en kirke. Men det er ingen ting i veien for 
å åpne kirken på en hverdag og foreta en 
helt privat seremoni i all enkelhet, om det er 
ønskelig. Vi har lange og gode tradisjoner 
for det også.

Hva skal så til for å bli døpt? For noen 
uker siden var det en reportasje i Dagsre-
vyen på TV om ”drop-in” dåp i en kirke i 
Østfold. Her kunne hvem som helst komme 
til en åpen kirke på en lørdag, bli møtt av 
en prest og bli døpt der og da. Det er ikke 
vanskeligere enn det. 

Den som ønsker å bli døpt, eller å la 
barnet sitt bli døpt, kan bare komme, med 
minst to vitner, eller faddere, som skal være 
til stede når dåpen skjer. Om dette er van-
skelig, så kan vi, om nødvendig, stille med 
faddere. Ta kontakt med en av oss prestene 
i Ås, så kan vi i fellesskap fi nne en ordning 
for dåp som kan passe for deg.

Georg Børresen, sokneprest i Ås
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17. mai- fest i Ås arbeidskirke 
Velkommen til 17. mai-fest i Ås arbeidskirke kl. 18–21. Kirka ligger i Drottveien 41 
i Ås. Det blir en glad fest med allsidig program i et internasjonalt fellesskap. Det er 
Ås menighet og Bjørnebekk asylmottak som inviterer. 

Når dagen nærmer seg, blir det mer informasjon å fi nne i avisene og på nett-
sidene til Ås menighet: www.as.kirken.no. Solveig E. Nielsen

Diakoniutvalget i Ås og Kroer
På menighetsfesten 3. november ble 
medlemmene i Diakoniutvalget i Ås og 
Kroer menigheter takket for stor innsats. 
På bildet ser vi (f.v.) Gro Mette Rønningen, 
Rakel Hauer Øiestad, Terje Sørhaug og 
leder Tora Sellevoll Roberts. I tillegg har 
utvalget bestått av Sonja Johnson, Gerd-
Mari Lye og Gerda Elise Røed. 

Nå er det satt sammen et nytt utvalg. 
Terje Sørhaug fortsetter som sekretæ r. Fra 
det forrige får han med seg Gro Mette Røn-
ningen. Nye medlemmer er: Eija M. Lam-
pinen Bakken, Astrid Rangøy Moe, Helge 
Skinnes og Odd Henning Unhjem. 

Prostidiakon Atle Eikeland er en viktig 
inspirator for utvalget. Han jobber med dia-
koni både lokalt i Ås og i prostiet. 

Arve Skutlaberg
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Ås Ten Sing med konsert 
24. april
Tradisjonen tro er det snart tid for årets Ten 
Sing-konsert. Søndag 24. april kl. 18 braker 
det løs i Ås arbeidskirke! 15 ungdommer 
har jobbet gjennom hele året for å lage en 
konsert med temaet #BliSint hvor vi skal 
fokusere på KFUK-KFUMs kampanje for 
å stoppe urettferdigheten i verden.  Bil-
lettprisene er kr 100 for voksen, kr 30 for 
studenter og barn under 18 år og kr 200 for 
familier. Dette blir et show fylt med sang, 
dans, drama og media, som ingen vil gå 
glipp av! Så kom, kom, kom!

Elise Bekken Aschim

L eirer for barn og unge
Misjonsselskapet inviterer barn og unge på 
leir i vår og sommer. Les mer på nettsiden 
til NMSU 
http://www.nmsu.no/ost
http://goo.gl/zspnI6

Ten Sing sin konsert i april 2012. Foto: E. Fløistad.
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Haydn-messe i Ås kirke
Lørdag 23. april kl. 18 kan du høre Joseph 
Haydns «Missa in Angustiis» i Ås kirke. 
Haydn komponerte messen i 1798  under 
napoleonskrigene da mange opplevde treng-
selstider. Flere av satsene har en mørkere 
og mer dramatisk karakter enn vi er vant 
til hos Haydn. Dette er opplagt et av hans 
mest interessante verk. Komposisjonen er 
også kjent som «Nelson-messen» til ære for 
den britiske admiralen som nettopp hadde 
vunnet en seier over Napoleon da verket ble 
urfremført.

Messen blir fremført av Bærum Bach-
kor sammen med Follo Sinfonietta og pro-
fesjonelle sangsolister. Follo Sinfonietta vil 
også ha en egen avdeling under sin leder og 
solist Nils Thore Røsth. Håkon Andersen

Ås kirkekor fyller 50
– skal skrive historie
Til høsten fyller Ås kirkekor 50 år. I den 
forbindelse vil vi lage et jubileumsskrift. 
Vi er derfor i gang med å grave i histori en 
til koret. Vi mangler imidlertid en del 
kunnskap om de første årene (1966-1980). 
Derfor henvender vi oss nå til leserne av 
Menighetsbladet for hjelp. Kanskje noen 
av dere var med i den tiden? Vi er interes-
sert i bilder, avisomtaler, årsmeldinger, 
medlemslister, repertoarlister, plakater og 
programmer fra arrangementer. Husker du 
en spesiell historie eller opplevelse, hører vi 
gjerne fra deg. 

Ta kontakt med Anne Guri Marøy 
(tlf. 971 96 223), Anders Lunnan (tlf. 
476 82 414) eller Oddvar Moen (tlf. 
952 47 131).

Anne Guri Marøy

Ås kirkekor, orkesteret, solist Elisabet Voll Ådnøy 
og kantor Jostein Grolid fikk trampeklapp for Misa 
Campesina under visitasgudstjenesten 10. mai i 
fjor. Søndag 1. mai i år framfører koret dette verket 
på nytt. 

Faures «Requiem» i Ås kirke
Lørdag 12. mars kl. 17 er det konsert i Ås 
kirke med Ås korforening, Soon blandede 
kor og elever fra vokallinja ved Follo Folke-
høgskole. Andre medvirkende: Gunnar 
Petersen-Øverleir (orgel), Ingeborg Fim-
reite (fi olin) og Eirik Krokfjord (baryton-
solist). Christian Killengreen leder det hele.

Hovedverket er «Requiem» av Gabriel 
Faure. I tillegg blir det to salmer («Hvad est 
du dog skjøn», «I Himmelen») med melo-
dier av Edvard Grieg, en David-salme  med 
melodi av Christian Killengreen, «Panis 
Angelicus» av Cesar Franck og «Verleih 
uns Frieden» av Felix Mendelssohn Bart-
holdy. Billetter kr 200. Barn under 10 år 
går gratis. Konserten gjentas i Såner kirke 
søndag 13. mars kl. 18. Toril Strand Klemp

Ås korforening og Soon blandede kor under julekon-
serten i Ås kirke 19. desember. Foto: Arve Skutlaberg

Follo Sinfonietta
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Det skjer i Ås

Trosopplæringen:

Påskevandringsgudstjeneste 
med 6-åringer på Palmesøndag
Palmesøndag, 20. mars kl. 11, er det guds-
tjeneste for liten og stor i Ås arbeidskirke. 
Dette blir avslutningen av en «Helt 
førsteklasses klubb» som 6-åringene er 
inviterte til. Gudstjenesten er lagt opp 
som en påskevandring der vi legger vekt 
på påskefortellingene. 6-åringene blir med 
som medhjelpere under vandringen som 
skjer i midtgangen i kirka. Underveis i 
guds tjenesten vil 6-åringene få utdelt boken 
«Min kirkebok 6» som gave fra menig-
heten. Boken inneholder blant annet bibel-
fortellinger, sanger og tegneseriestriper. En 
super bok for en skolestarter!

1-2-3-gudstjeneste
Søndag 3. april inviterer vi til vår årlige 
1-2-3-gudstjeneste i Ås arbeidskirke. Her 
er de barna som har blitt døpt de tre siste 
årene, spesielt invitert. Dette er en gud-
stjeneste som er tilpasset de aller minste, 
både i form og innhold. Også barnekoret 
Baluba blir med på å sette preg og farge på 
denne gudstjenesten, det er bare å glede seg! 

Tårnagenter 23.–24. april 
i Nordby kirke
Lørdag 23. april samles 8-åringer (født 
i 2008) fra hele Ås kommune i Nordby 
kirke. Vi er klare for ekte agentvirksom-
het. Kirken skal utforskes fra topp til tå, 
kirkeklokker skal inspiseres, agentmat skal 
spises – og vi har en gudstjeneste å redde. 
Tårnagentgudstjenesten fi nner sted søndag 
24. april kl. 11, hvis agentene har klart å 
fullføre oppdraget.

Søndagsskolen
Søndagsskolen i Ås fi nner sted under guds-
tjenestene i arbeidskirken. På hver samling 
synger vi sammen, vi hører en kort bibel-
fortelling og har diverse aktiviteter. 
• 20. mars: Påskevandringsgudstjeneste, 

søndagsskolen deltar.
• 3. april: 1-2-3-gudstjeneste, søndags-

skolen deltar.
• 17. april: Søndagsskole under gudstj. 
• 8. mai: Søndagsskole under gudstj. 
• 16. mai: Gudstjeneste på Oscarsborg 

festning for hele prostiet. Ta gjerne med 
mat og piknikpledd, og bli med på fami-
lieutfl ukt!

• 29. mai: Søndagsskole under gudstjen-
esten, grilling etter gudstjenesten.

• 12. juni: Gudstjeneste for liten og stor på 
Ås-Mart’n.

Familiefredag
Neste familiefredag er 15. april. Vi starter 
med middag kl. 16.30 før samlingsstund 
og aktiviteter for barn i alle aldre. Familie-
fredag er åpent for store og små. Vi håper 
at nettopp du har lyst til å være med! Meld 
deg på hos Øygunn på tlf. 986 22 931, slik 
at vi vet hvor mange vi skal beregne mat til. 
Middag: kr 50 per voksen og kr 30 per barn. 

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer menigheter
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Frivillige 
kirketjenere og klokkere
Ås menighet søker frivillige som kan hjelpe 
til under gudstjenestene. For å gjennom-
føre en messe trenger vi en dugnadsgjeng 
på 5–7 personer: klokkere, kirkeverter og 
tekst lesere. I Ås arbeidskirke er det også 
behov for fl ere folk som kan være med og 
lage til kirkekaffe. 

Ta kontakt med menighetskoordinator 
Linda Janson på Kirkekontoret, tlf.: 64 96 23 47, 
e-post: linda.janson@as.kommune.no, eller 
leder av menighe tsrådet Halvor Aarrestad, 
tlf.: 64 94 21 32, e-post:
hala.hjemme@gmail.com.

Ås menighet i rødt –
underskudd i 2015
Menighetsrådets økonomi har i mange år 
vært relativt romslig. Vi har hatt råd til 
nyansettelser, selv om vi også har fått nye 
utgiftsposter. Dette har gjort at vi ikke har 
mast mye om givertjenesten, men heller 
bedt om gaver til piano, stoler etc. Gavene 
til slike investeringer har vi så supplert med 
tilskudd fra oppsparte midler.

2015 markerte et vendepunkt. Menighe-
ten gikk ca. 60 000 kroner i underskudd i 
fjor. Vi ser nå at vi må konsentrere oss mer 
om drifta. Og vi må få opp givertjenes-
ten til gammelt nivå. Vi må også vurdere 
å redusere antallet ofringer til eksterne 
formål, selv om dette er noe vi helst ikke 
ønsker å gjøre.

Uten at givertjenesten øker betraktelig, 
må vi begrense virksomheten. Menighets-
rådet ser ikke sektorer som kan nedpriorite-
res. Tvert imot står utfordringene i kø. Men 
forblir inntektene som nå, må vi vurdere 
å redusere antall ansatte. Men dersom 50 
av menighetens nye venner gir kr 200 pr. 
måned, vil vi kunne drive som budsjettert i 
2016. Mer informasjon på årsmøtet i menig-
heten søn dag 17. april etter gudstjeneste og 
kirkekaffe i Arbeidskirka.

Halvor Aarrestad,
leder av Ås menighetsråd

Nye folk i styret for Ås arbeidskirke
Etter mange års innsats har Bjarne Gjerde, 
Svein Rindal, Gudbrand Skiaker og Anne 
Winge sluttet i styret for Stiftelsen Ås 
arbeidskirke. Takk for alt det dere har gjort! 
Nye styremedlemmer er Bjørg Elisabeth 
Moen Winnem, Lise Marit Malum Bjørne-
reim og Erling Ulvik! Takk for at dere sa JA!

Behov for frivillige
For å drifte Arbeidskirka trenger vi fl ere 
frivillige som kan ta ansvar for ulike opp-
gaver, blant annet som husverter. Dette er 
nødvendig for at kirka fortsatt skal være en 
veldrevet og god møteplass for menigheten 
o g for andre i bygda. Ta kontakt med under-
tegnede, e-post: ellen.syrstad@gmail.com

Ellen Syrstad,
styreleder

Vårdugnad i Arbeidskirka 21.05.
Velkommen til vårdugnad i Arbeidskirka 
lørdag 21. mai kl. 10–14. Det er behov 
for folk til ulike oppgaver som vasking 
og rydding inne, feiing, raking og annet 
hagearbeid ute.
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Det skjer i Kroer menighet

Babysangen fl yttet til Ås menighetshus

I sist Menighetsblad skrev vi at vårens 
babysangkurs skal være i Kirkestua i 
Kroer. Men nå har vi bestemt å fl ytte det 
til Ås menighetshus, for å gjøre det lettere 
tilgjengelig for fl ere. 

Menighetshuset ligger i Johan K. Skanc-
kesvei 7 i Ås sentrum, på østsiden av jern-
banen, like bak Rema 1000.

Fredag 1. april kl. 11–13 starter vi altså 
opp babysangkurs for Ås og Kroer på 
Menighetshuset.  Først synger vi ca. en 
halvtime. Deretter blir det tid til mat og 
prat. Vi har felles lunsj med brød, pålegg, 
te og kaffe. Tilbudet er for barn fra 0–1 år, 
sammen med mor eller far. Vi synger gamle 
og nye barnesanger, regler og rim. På noen 
av sangene bruker vi rytmeinstrumenter 
som er formet som frukt og grønnsaker! 
Vi har også er par sanger som handler om 
sola og én om havet. Vi bruker forskjellige 
stoffer o.l. for å illustrere sangene. På noen 
av sangene har vi også bevegelser og danse-
trinn. Babysambaen er alltid like populær, 
som også leken Bom Chicka Bom. Baby-
sangdager: 01.04., 08.04., 22.04., 29.04. og 
06.05. Babysangkurset koster kr 300 pr. 
semester, inkl. lunsj. Påmelding til Anne 
Christine på tlf. 481 99 812, eller møt opp 
på Menighetshuset!

Tekst og foto: Anne Christine Pittet Grolid, 
kantor i Kroer

Tre av deltakerne på 
høstens babysang: 
Mia Nathalie, Signe 
og Snorre.

Anne Christine Pittet Grolid. Foto: Jostein Grolid
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Syng påske i Kroer kirke 2. påskedag

2. påskedag kl. 18 blir det musikkandakt 
i Kroer kirke hvor vi gjennomgår hele 
påskens budskap i ord og toner.

Koret KroerAdHoc presenterer fi re nye 
og fl otte sanger av presten og dikteren John 
Lamberton Bell. Han er knyttet til den øku-
meniske bevegelsen The Iona Community, 
og er en av de viktigste stemmene innenfor 
liturgisk fornyelse i vår tid. John Bell er 
også en meget produktiv sangdikter. 

Med oss har vi to dyktige sangsolister! 
Den ene er sopranen Elisabet Voll Ådnøy. 
Hun har vokst opp her i Ås og studerer nå 
sang ved Norges Musikkhøyskole. I tillegg 
til å være solist med koret, kommer Elisabet 
til å fremføre en solosang fra det klassiske 

repertoaret. Den andre solisten er Ellen 
Alnes Nygård. I år er hun konfi rmant. Vi 
møtte henne senest under karnevalsguds-
tjenestene i Ås og Kroer 7. februar. Da 
dirigerte hun Barnekantoriet og sang solo.

Vi skal også ha med oss noen instrument-
alister på henholdsvis fi olin/bratsj og cello. 
På cello får vi høre Michael Heim, og på 
fi olin og bratsj Michael Andreas Grolid. 
Jostein spiller piano, og undertegnede 
bidrar på fl øyte og som dirigent for koret. 
Det blir altså noen instrumentale perler 
også!

I år blir det noen velklingende satser fra 
en triosonate av Johann Joachim Quantz 
(1697–1773). Han var en berømt fl øytist og 
fl øytebygger, i tillegg til komponist. Han 
var fl øytelæreren til selveste Fredrik II av 
Preussen, også kalt Fredrik den store. Fløy-
ten var på denne tiden det mest populære 
instrumentet rundt omkring ved Europas 
hoff, og derfor blir Rokokko-perioden også 
kalt «fl øytens gullalder». På samme vis som 
møbler og bygninger fra denne tiden har 
musikken gjennom sine ornamenter mange 
«snirkler» og «pyntenoter». Komponistene 
på denne tiden ville både lage musikk som 
var vakker å høre på og uttrykke dype 
følelser gjennom musikken. Disse satsene 
vil derfor være med på å fremheve påskens 
budskap.

Menigheten vil få delta i mange felles-
sanger, akkompagnert av instrumentalist-
ene. Vi kommer til å synge mange av de 
fl otte sangene fra påskekapittelet i Salme-
boka. Da er det bare å ønske vel møtt i 
Kroer kirke 2. påskedag!

Anne Christine Pittet Grolid,
kantor i Korer

KroerAdHoc med Anne Christine Pittet Grolid som 
dirigent under «Syng Høst» 15. november. Foto: 
Arve Skutlaberg. 
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Send GAVE på 
sms til 2426 (200 kr) 

eller benytt 
kontonummer 
1594 22 87493

FASTEAKSJONEN 2016 
13.–15. MARS

Det skjer i Nordby menighet

Kirketreffet i Nordby
Velkommen til Kirketreff i Nordby kirke 
torsdager kl. 12. I kirken er det sang, musikk 
og andakt, før vi spiser formiddagsmat på 
Menighetssenteret. Vi avslutter kl. 13.30.  

Det blir Kirketreff på følgende torsdager: 
17. mars, 31. mars, 14. april, 28. april, 12. 
mai og 26. mai. Velkommen!

Nordby menighet,
Anne-Lise Røed

Nordby menighet takker for to store gaver

Stor gave 
fra Nordby Rotary-klubb
Nordby menighet  fi kk i 2015 en gave på 
hele 27 900 kroner fra Nordby Rotaryklubb. 
Den går i sin helhet til ungdomspreststill-
ingen i Nordby. Menigheten takker for den 
generøse gaven! Ungdomspreststillingen er 
menighetens ansvar. For å beholde den må 
vi samle inn mye penger. Nordby Menig-
hetsforening står sentralt i dette arbeidet. I 
tillegg har vi noen få faste givere. Men vi 
trenger fl ere! 

Stor gave også fra Nordby 
sanitetsforening
Nordby sanitetsforening har nå i februar 
gitt Nordby menighet en gave på kr 10 000 
for å arbeide med barn i Nordby. Nordby 
Menighet takker for denne store gaven.

Olav Aardalsbakke,
leder av Nordby menighetsråd
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Påskegudstjenestene 
Her er litt mer informasjon om årets påskegudstjenester. Alt er ikke helt på plass ennå, men 
kateket Timea B. Holby, kantor Hilde Veidahl Wang og vikar Judit Görögh ved Nordby 
kirkekontor har fått med ganske mye før Menighetsbladet går i trykken. 

20. mars, Palmesøndag, Joh 12, 1–13
Ås arbeidskirke kl. 11: Påskevandring. Utdeling av 6-års bok. Se egen 

omtale.
Nordby kirke kl. 11: Påskevandring med konfi rmantgruppe. Sigurd A. 

Bakke. Timea B. Holby. Hilde Wang. Vi dramatiserer påskeevangeliet, 
og du kan være med! 

24. mars, Skjærtorsdag, Joh 13, 1–17
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste. Georg Børresen. Musikk ved 

Marit Holmøy, Håkon Andersen, Håkon Tollefsrød og Hilde Wang. 
Barna får påskeboken og fargelegger påskebilder!

25. mars, Langfredag, Mark 14, 26–15, 37
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste. Georg Børresen. Musikk ved Håkon 

Andersen, Marit Holmøy, Håkon Tollefsrød og Hilde Wang. 

26. mars, Påskeaften, Mark 16, 1–8
Ås kirke kl. 23: Felles påskenattgudstjeneste. 

27. mars, Påskedag, Joh 20, 1–10
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste med nattverd. Sigurd A. Bakke, Hilde 

Wang. Musikk ved familien Berlin.

28. mars, 2. påskedag, Joh 20, 11–18
Moer sykehjem kl. 11: Fellesgudstjeneste.
Kroer kirke kl. 18: «Syng påske». Se egen omtale.

Påskedag 2015: 
Sokneprest Georg 
Børresen leder 
menigheten i 
salmen «Deg 
være ære …» på 
kirkebakken som 
avslutning på 
gudstjenesten. 
Foto: 
Arve Skutlaberg.
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Nytt fra 
Loppemarkedskomitéen i Ås 
arbeidskirke
Vi er i full gang med å planlegge menig-
hetens loppemarked i Ås arbeidskirke. 
Salgsdagene i år er fredag 26. og lørdag 27. 
august. Men allerede nå har vi kapasitet til 
å ta imot lopper. Vi kan også hente lopper 
hos dem som ikke kan levere selv.

Har du lopper som du mener er aktuelle 
for Arbeidskirkens loppemarked, kan du 
gjøre avtale for levering eller henting med 
Niels Thyge Nielsen på tlf.: 971 46 714, eller 
på e-post: nielsthyge.nielsen@getmail.no.

Husk at en god loppe gleder mange: 
Giveren blir glad! Mottakeren blir glad! Og 
kjøperen blir glad! Bli med og gjør årets 
loppemarked til «the best loppemarked 
ever!»

Med hilsen Loppemarkedskomitéen!

Niels Thyge Nielsen pumper opp dekket på en bar-
nesykkel som ble solgt på fjorårets marked. Foto: 
Arve Skutlaberg

Retreat på Tomasgården i juni
Vi inviterer til retreat på Tomasgården 16.–
19. juni. Se nærmere omtale i senere num-
mer av Menighetsbladet. Pris ca. kr 2300. 
Påmelding til sokneprest Sigurd A. Bakke, 
e-post: sigurd.bakke@as.kommune.no eller 
tlf.: 990 15 790. 

Tro og erfaring
Temasamlinger om spiritualitet – Tillitens vei

Lørdag 9. april i Ås kirke kl. 11
Innledning ved Ellen Merete Wilkens 
Finnseth. Hun er religionsviter, skribent 
og forfatter av boka «Nattsyn, en vandring 
med Job». Inngang  kr 50. Informasjon og 
påmelding til sokneprest Sigurd A. Bakke: 
e-post: sigurd.bakke@as.kommune.no, tlf.: 
990 15 790. Velkommen!

 Se etter giroen vår!
I dette nummer av Menighetsbladet lig-
ger det en giro med oppfordring om å gi 
en fri villig gave for å fi nansiere Menig-
hetsbladet. Gavene er en forutsetning 
for å holde bladet i gang. Vi får ingen 
tilskudd, redaksjonen jobber gratis, og 
distribusjonen skjer på dugnad. Beløp et 
på giroen er kr 200, men det kan endres. 
Menighetsbladet trykkes nå i 7200 
eksemplarer og deles ut til alle hus-
stander i Ås. Kontonummer: 
1602 59 75417.

Redaksjonen
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Kirkeringen gav lysglobe til Arbeidskirka

Aud Nygård, Kari Inger Svennevik, Brita Edland, Liv 
Hegre Austenå og Tove Aschjem. Fire medlemmer var 
ikkje til stades då bildet vart teke: Karin Holmsen, 
Ingrid Krag-Rønne, Tora Roberts og Åse Hafstad.

Her er jo alle lysea tente! Damene i Kirke-
ringen i Ås er samla rundt den nye lys-
globen i Ås arbeidskirke etter gudstenesta 
31. januar. Då hadde tre konfi rmantar hatt 
liturgipraksis ved å tenna lys under «Forbøn 
for kyrkja og verda». Mange som gjekk til 
nattverd, stoppa opp og fekk ein ny fl amme 
til å lysa opp, til det ikkje var plass til fl eire 
rundt ekvator.

– Da man pusset opp Ås kirke i 2014, 
ble lysgloben fl yttet til Arbeidskirken, seier 
Tove Aschjem. – Vi i Kirkeringen så at 
folk brukte den fl ittig. Da globen ble fl yt-
tet tilbake til hovedkirken, var det noe som 
manglet. Vi forsto at tiden var inne for et 
nytt innkjøp fra vår side. Vi fant mange for-
skjellige lysglober på internett. Kari Inger 
Svennevik og Ingrid Krag-Rønne kontaktet 
kirkevergen, og sammen ble de enige om 
en bestemt type. Vi sendte forslaget til 
menighetsrådet og informerte om at Kirke-
ringen ønsket å gi lysgloben som gave til Ås 
arbeidskirke. Menighetsrådet og bispedøm-
merådet godkjente globen. Kirke vergen sto 
for bestillingen, og regningen på kr 16 000 
ble besørget av Kirke ringens kasserer Brita 
Edland. Lysgloben kom på plass i Arbeids-
kirken like før jul 2015. Det er godt å se at 
den blir mye brukt.

– Kirkering-idéen hadde jeg med meg 
fra Lambertseter menighet. Liv Hegre 
Austenå hentar opp eit par velbrukte ark 
frå handveska. – I 1971 var det noe som het 
«Aksjon ansvar». Jeg og fi re andre fant ut at 
vårt bidrag kunne være en Kirkering. Etter 
en tid ble det dannet tre ringer til. Hver ring 
hadde 6–7 medlemmer, altså passe mange 
til at vi kunne ha møtene hjemme hos oss 
selv. Småbarnsmødre, stort sett, men noen 
fedre var også innom. 

Kirkeringane var særleg aktive på 1980-
talet då Ås arbeidskirke vart bygd. I åra 
1984–88 samla dei inn 70 000 kroner på 
basarar og kakelotteri. – Vi kjøpte blant 
annet to messehagler, diverse inventar og 
spleiset på det første fl ygelet. På 1990-tallet 
bidro vi til fi nansiering av glassmaleriene. 
Lysestaker til Ås kirke var et annet langtids-
prosjekt. De fi ne gamle stakene ble stjålet i 
1980. Først høsten 2004 hadde vi samlet inn 
nok penger til å kjøpe nye, med god støtte 
fra Ås bygdekvinnelag, Ås sanitetsforening 
og Kvinne- og familieforbundet i Ås. 

Småbarnsmødrene har vorte eldre. Nokre 
har gått bort, men nye kvinner har kome 
til. – For tiden er vi 8–10 aktive, seier Brita 
Edland. – Vi samles i hjemmene en gang i 
måneden. Ofte har vi et tema vi samles om, 
eller vi leser noe og snakker om det etterpå. 
Ja, for så vidt snakker vi om ganske mye på 
møtene våre! Det er veldig sosialt. Vi liker 
å synge fra salmeboka. Kanskje noen yngre 
kan tenke seg å starte opp en ny Kirkering?

Slik er det med frivillig arbeid. Det gjer 
seg ikkje sjølv. Nye folk må føra arbeid, 
idear og investeringar vidare. Eit glas maleri 
her og ein globe der, slik at kyrkjene våre 
kan halda fram med å vera tenlege forsam-
lingslokale, i glede, sorg og høgtid. 

Arve Skutlaberg
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Ås menighets misjonsprosjekt

Kristne i Etiopia møter mange store utfordringer
Mange områder i Vest-Etiopia er dominert 
av muslimer. Her driver Mekane Yesus- 
kirken misjon. Senest i slutten av november 
ble tjue nye kristne døpt i synodens kirke-
bygg.

Hisa Azo (20) forteller:
Hele familien min er muslimsk – også 
kona mi og de tre barna våre. Da jeg fi kk 
et kristent vitnesbyrd fra en venn, syntes 
jeg det hørtes veldig bra ut, så jeg gikk til 
presten som er ansvarlig for mitt område. 
Han underviste meg, og det tok ikke lang 
tid før jeg bestemte meg for å bli døpt. La 
meg fortelle den positive siden først: Livet 
mitt er bedre nå fordi jeg ber til Gud, og 
jeg føler at jeg får bønnesvar. Jeg kjenner et 
mye nærmere forhold til Gud enn da jeg var 
muslim. Men det er også en negativ side: Vi 
mao seze er et lite folk som har vært her i 
alle tider. Oromoene, som kom senere, og 
som for det meste også er muslimer, eier 
gårdene, og vi er dagarbeiderne deres. Når 
vi blir kristne, har oromoene en grunn til å 
nekte oss å jobbe på gårdene sine. De kan 
ta fra oss alt.

Hisa Mamu (24) forteller:
Det er to år siden jeg begynte å gå i kirken, 
og nå er jeg døpt. Da jeg begynte å gå i 
kirken, tok naboene kona mi fra meg i 14 
dager. Andre som ble kristne, mistet kona 
i fl ere måneder. Heldigvis snakket prestene 
med eldsterådet, og jeg fi kk tilbake kona 
mi, men det var en vanskelig tid. Jeg ber 
om fred og harmoni hver eneste natt. Noen 
ganger får jeg ikke sove fordi jeg tenker 
på hva som kommer til å skje i familien 
min dersom vi fortsetter med å ha hver vår 
religion. Jeg er også redd for fremtiden til 
hele folket vårt. Det er for lite jord til alle, 

og da er det vi svakeste som blir presset ut 
til sumpområdene hvor det er dårlig jord. 
Når vi nekter å gi fra oss jorda til oromo-
bøndene, kan de ta den med makt og så gå 
inn for å sulte oss.

Store offer
Hisa Azo og Hisa Mamu har ofret mye for å 
bli kristne, og de går en vanskelig tid i møte. 
Det er spesielt utfordrende at de blir under-
trykt av en sterk majoritet. For også kirken 
domineres av majoritetsfolket, og all evange-
lisering foregår på oromo-språket. Hvordan 
kan kristendommen hjelpe dem til å bli frie 
og selvsikre dersom evangelisering en ikke 
gjøres på deres morsmål? Dersom de ikke 
kan be på seze, synge på seze og være stolte 
av morsmålet sitt? Her er det fortsatt mye 
som er ugjort i Mekane Yesus-kirken. NMS 
støtter språkutviklings prosjekter som har 
som mål å forkynne det kristne budskap – 
skriftlig og muntlig – til alle folkeslag og på 
alle språk. Samtidig er det viktig for oss at 
evangeliserings arbeidet ikke fører til økte 
spenninger mellom folkegruppene og reli-
gionene.

Sophie Küspert-Rakotondrainy,
misjonær  

Disse to unge mennene har opplevd mye motgang 
som kristne. Foto: Sophie Küspert-Rakotondrainy
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Færre på gudsteneste i Ås menighet i 2015

Færre deltok på gudstenester i Ås menighet 
i 2015, samanlikna med toppåra 2013 og 
2014. Nedgangen skuldast dels at det i fjor 
var færre gudstester, men det var også noko 
færre deltakarar på kvar gudsteneste. 

Menighetsrådet har drøfta om nedgang en 
heng saman med at ungdommar og barne-
familiar føretrekk å gå til gudsteneste i Ås 
arbeidskirke. Det er kanskje ikkje så sosialt 
og barnevenleg i Ås kirke. Den gode kyr-
kjesøkinga i 2014 fell saman med at hovud-
kyrkja var stengd for oppussing. 

Staben på kyrkjekontoret har drøfta eit 
forslag om å få til betre tilbod for barna 
under gudstenestene i Ås kyrkje, til dømes 
ved ein «tårnklubb» for barn. Men dette 
krev rydding og oppussing av tårnrommet. 
Saka skal drøftast i Fellesrådet.

Men kanskje er det slik at Ås arbeids-
kirke er eit betre gudstenestelokale som 
med fordel kan brukast meir? Og folk likar 
kyrkjekaffi -samlingane etterpå! Menig-
hetsrådet må spørja kyrkjegjengarane om 
råd i denne saka. 

Men ikkje alt i kyrkjestatistikken peikar 
nedover: Talet på døypte og konfi rmerte 
gjekk opp i 2015.

Arve Skutlaberg
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Den norske kyrkja blir sjølvstendig

Historiske endringar i kyrkjelova
5. februar la Regjeringa fram ein 
lovproposisjon (Prop. 55 L (2015-2016)) 
med omfattande forslag om endringar i 
kyrkjelova. Dei vil innebera eit tydelig skilje 
mellom stat og kyrkje. Den norske kyrkja 
får ei rettsleg, sjølvstendig handleevne, 
slik sokna har i dag. Blant anna vil 1600 
prester og andre medarbeidarar som i dag 
er statstilsette, få kyrkja som arbeidsgjevar. 
Stortinget skal behandla proposisjonen før 
Kyrkjemøtet i april.

– Vårt mål er at medlemmer og ansatte 
skal merke minst mulig til endringen. 
Dette handler om en stat som ikke lenger 
kun knytter seg til ett trossamfunn, og en 
kirke som i større grad fristilles til å være 

et selvstendig trossamfunn, seier Kyrkje-
rådets direktør Jens-Petter Johnsen til 
www.kirken.no. 

– Det er ikkje motsetning mellom å 
bevare kyrkja som folkekyrkje og å støtta 
det religiøse og livssynsmessige mangfaldet 
som fi nst i samfunnet vårt. Eg meiner vi 
har kome fram til ein god balanse mellom 
omsynet til likebehandling av trus- og 
livssynssamfunn og omsynet til at Den 
norske kyrkja har ei historisk særstilling i 
det norske samfunnet. Eg trur framlegget 
til endringar i kyrkjelova vil få brei tilslut-
ning, seier kulturminister Linda Hofstad 
Helleland i Regjeringa si pressemelding om 
saka (https://www.regjeringen.no/).

Arve Skutlaberg 



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 201616

En ny sang om en gammel 
fortelling

For noen uker siden skulle jeg holde en liten 
inspirasjonstale på en samling for de ansatte 
på hovedkontoret til Kirkens Nødhjelp. I 
dagene før samlingen hadde jeg begynt å 
lese en bok som heter «Dette forandrer alt», 
som var såpass medrivende at den ga meg 
lyst til å skrive en ny sang, som jeg tenkte 
det kunne være morsomt å bruke for første 
gang på denne inspirasjonssamlingen. Men 
det rakk jeg ikke. Jeg måtte nemlig lese hele 
den nokså tykke boken først, for å fi nne de 
rette ordene for det jeg ønsket å si. Dermed 
ble ikke sangen ferdig før noen uker senere.

I «Dette forandrer alt» ser Naomi Klein 
på sammenhengen mellom rådende poli-
tiske ideologier og den raske økningen i 
de globale klimagassutslippene. Noe av 
det mest interessante i boken er hva Naomi 
Klein kritiserer sterkest av alt. Det er 
nemlig en fortelling.

Utgangspunktet hennes er at vi mennes-
ker alltid bærer med oss en grunnleggende 
fortelling som defi nerer hvem vi er og hva 
slags verden vi lever i. Og hvilken fortelling 
har dominert verden de siste tiårene? Jo, det 
er fortellingen om at det er økonomisk vekst 
som driver verden fremover, og at mange 
vil lide dersom veksten stanser. Men for å 
opprettholde veksten må alltid hensynet til 
lønnsomhet veie tyngst, og dermed fl yttes 
all produksjon dit hvor den koster minst, 
det vil si der hvor fagforeningene står sva-
kest og miljøkravene er lavest.

Kritikken er ikke ny. Men for kirken er 
det interessant å se hvor stor makt Naomi 
Klein tillegger denne grunnfortellingen. 

For det betyr at den også kan utfordres av 
andre, bedre og sannere fortellinger.

Fortellingen om ustanselig økonomisk 
vekst er i ferd med å slå sprekker. Den 
mister troverdigheten, fordi det blir stadig 
tydeligere at den bygger på en hensynsløs 
utnyttelse av natur og mennesker.

Vi trenger en ny fortelling om hvem vi 
er, og hva slags verden vi lever i. Og den 
kan kirken være med og skape. Faktisk 
kjenner vi den allerede, for den går som en 
rød tråd gjennom Bibelen; lytt for eksempel 
til Marias lovsang i Lukasevangeliets første 
kapittel, om Gud som støter herskere ned 
fra tronen og løfter opp de lave.

Noe av kirkens samfunnsoppdrag er å 
bidra til å avsløre usanne fortellinger og 
ideologier – men enda mer: å være en kraft 
som skaper nye fortellinger, sannere fortel-
linger, ja, kirken må tale slik at mange kan 
kjenne at, ja, dette er en fortelling som jeg 
vil være en del av, en fortelling om vennlig-
het mot mennesker og skaperverk.

Og sangen? Den ble ferdig til slutt. Tror 
jeg. 

Sindre Skeie

Sindre Skeie er prest. Han bor i Ås og jobber som 
kommunikasjonssjef ved Stiftelsen Diakonhjemmet i 
Oslo. Og han skriver salmer.

Menighetsbladets grønne spalte       
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1 Hører du klokkene? Noe tar slutt.
Makten som truer vår jord, skal bli brutt.
Tidene skifter, og nå kan det skje.
Nå er det tid for å be:
Fred til hvert folk og hvert sted!

2 Mektige mennesker stjeler hvert år
rikdommer større enn noen forstår.
Skoger og elver og fjell sprenges bort.
Folk ser sin fremtid bli sort.
Alt skjer så nådeløst fort.

3 Ingen har krav på vår jord og vårt liv.
Ingen får røve vår kraft og vår tid.
Håpet må deles, for kampen blir lang,
ingen skal stjele din sang
eller ditt hjem og ditt fang.

4 Barnet som lå i en krybbe og sov,
kom med en fremmed og uventet lov:
Vi skulle dekke et bord på hvert sted.
Slik skulle alle få se
fremtidens rettferd og fred.

5 Klokkene varsler at noe blir til
når tusen folkeslag vet hva de vil:
Rettferd for oss og for dem som en gang
skal fylle jorden med sang
og ha sitt hjem i dens fang.

Hører du klokkene? Tekst/melodi: 
Sindre Skeie 2016

 - med en helt ny sang
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Samlivskurs 
for nybakte foreldre
Lørdag 23. og søndag 24. april inviterer 
helsestasjonene i Ås førstegangsforeldre 
til samlivskurs. Tid og sted: Ås kulturhus, 
Lille sal. Begge dager kl. 11–15.

Å bli foreldre er en fi n ting. Samtidig 
innebærer dette en forandring i parforhold et 
som kan by på utfordringer. Barne-, ung-
doms- og familiedirektoratet har derfor 
utarbeidet et samlivskurs, hovedsakelig 
ment for førstegangsforeldre. Det kalles 
Godt Samliv. Kurset kan også være aktuelt 
for par med fl  ere barn. Vi anbefaler nybakte 
foreldre å blir med på dette tilbudet.

Kurset er gratis, og vi serverer lunsj. 
Trenger noen å ta med barnet på grunn av 
amming eller annet, kan vi skaffe barne-
vakt. Men gi oss melding om dette i god tid 
på forhånd. 

Påmelding til Inger Nordstrand, e-post: 
inger.nordstrand@as.kommune.no, tlf.:
474 66 728. Ytterligere info: 
http://www.bufdir.no/Familie
http://goo.gl/2a6dlv

Tro og Lys våren 2016
Tro og Lys er en internasjonal, kris-
ten be vegelse som arbeider for at 
utviklingshemmede og deres familier skal 
fi nne sin plass i samfunn og kirke. Her er 
programmet for våren:

Lørdag 16. april kl. 14 i Ås arbeidskirke.
Lørdag 21. mai kl. 14 i Ås arbeidskirke.
Lørdag 11. juni kl. 14. Sommeravslutning.

 Ole Herman Winnem

Iori Roberts ved oversetterpulten på galleriet i Ås 
kirke. Foto: Arve Skutlaberg.

Konfirmantene Magnus Bakkan, Selma Steneng 
Hagen og Karoline Alise Byre Augestad deltok som 
medhjelpere under gudstjenesten i Ås arbeidskirke 
søndag 17. januar. Menigheten fikk god og hyggelig 
service! Foto: Arve Skutlaberg.
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Ås kirkeakademi
Om Hans Nielsen Hauge

Tirsdag 19. april kl. 19.30 i Ås kulturhus. 
Da kommer Signe og Sigbjørn Ravnåsen 
for å snakke om Hans Nielsen Hauges etikk 
og ledelsesfi losofi : «Hans Nielsen Hauge – 
mannen som vekket Norge»

Hans Nielsen Hauge bidro til å forvandle 
det norske samfunnet ved å leve et kris-
tenliv som preget hverdagen. Han skapte 
jobber, lærte mennesker å lese, løftet folk 
ut av fattigdom og fornedrelse og gav dem 
verdighet og frihet. Han så det enkelte men-
neske og dets verdi, og dette gjaldt både 
kvinner og menn.

Det er spennende å se hvor aktuelle Hans 
Nielsen Hauges tanker og idéer er for vår 
tid, hvordan vi fi nner hans fi losofi  igjen i 
moderne ledelsesteori. Dette er bakgrun-
nen for Haugeinstituttets arbeid. Det ble 
opprettet i 2005 med det formål å være et 
ressurssenter og en pådriver til etisk tenk-
ning og praksis innen moderne næringsliv, 
organisasjonsliv, arbeidsliv og utdanning. 
Basert på arven etter Hans Nielsen Hauge. 
Instituttet tilbyr kurs og konferanser, driver 
foredragsvirksomhet, tar prosjektoppdrag 
for bedrifter og samarbeider med blant 
andre Handelshøyskolen i Bergen og St. 
Olaf College i Minnesota.

Signe Ravnåsen er tidligere lektor ved 
Høgskolen i Telemark med kulturarvfor-
midling som fagområde. Hun er medlem 
av Haugekomitéen, styresekretær og en av 
visjonsbærerne bak Haugeinstituttet.

Sigbjørn Ravnåsen har ledet Haugeinsti-
tuttet fra starten av. Han har lang erfaring 
som lærer og skoleleder, og har sittet to 
perioder på Stortinget. Knyttet til Tele-
marksforskning, forsket han på Hans Niel-
sen Hauges etikk og ledelsesfi losofi , noe 
som førte til utgivelsen av boken «Å nd og 
hånd», som hittil har kommet i tre opplag 
og er oversatt til fl ere språk.

Torunn Tangvald

Sigbjørn Ravnåsen

Ås menighet trenger flere oversettere
I Ås bor det folk fra mange land. Flere av 
dem deltar på gudstjenestene våre. Derfor 
har vi i Ås kirke tilbudt oversettelse til 
engelsk. Dette gjøres av et team med fri-
villige oversettere. Der er det nå behov for 
fl ere folk. Du trenger ikke være «ekspert» 
i engelsk for å oversette på gudstjenester. 
Det er ark med liturgi oversatt til engelsk 
i kirken, og prestene sender prekenen til 

oversetteren før gudstjenesten. For hver 
enkelt oversetter dreier det seg om noen 
få søndager i året. Er dette noe for deg? 
Ta i så fall kontakt med Linda Janson på 
Kirkekontoret, tlf.: 64 96 23 47, e-post: 
linda.janson@as.kommune.no, eller du kan 
kontakte prosti diakon Atle Eikeland (også 
oversetter), tlf.: 64 96 23 32/948 56 362, 
e-post: atle.eikeland@as.kommune.no. 
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Karneval i Ås arbeidskirke
Fastelavnssøndag arrangerte menighet-
ene karnevalsgudstjenester i Ås, Nordby 
og Kroer. Samtidig var det markering av 
10-års-dåpsdag. På bildet t.v. gir kateket-
student Bente Engen Andersen et nytesta-
mente til en 10-årsjubilant. Bente studerer 
på MF og har praksis i Ås menighet. Kateket 
Jenny Marie Ågedal (t.h.) overvåker studie-
progresjonen.

Barna på gulvet tegnet på et papir som 
strakte seg langs hele midtgangen. Under 
nattverden smøg vi gamlingene oss tett 
inntil benkeradene for ikke å snuble i barn 
og blyanter. Kunstnerne selv tok det hele 
med stor ro, dypt konsentrerte. 

Eirunn Dvergsnes (i svart piratskaut) 
fylte vann i døpefonten o g la oppi små 
lapper som barna plukket opp. Det ble 
veldig populært, med lang kø! 

Tekst og foto: Arve Skutlaberg

Ås barnekantori under karnevalsgudstjenesten 
i Arbeidskirka på Fastelavnssøndag. Foto: Arve 
Skutlaberg

Vårkonsert
Ås Barnekantori inviterer til vårkonsert 
i Ås kirke søndag 10. april kl. 18. Små og 
store solister griper mikr ofonen. Og det 
blir garantert mange fi ne korsanger. Fri 
inngang. Kollekt til inntekt for korturen 
vår. Vi skal synge i Spania!

Jostein Grolid,
kantor i Ås
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Liv Hestenes 
med ny ikonutstilling
Liv Hestenes skal ha en ny ikonutstilling 
fra 5. til 29. mars i Galleri Arctandria i 
Frogner veien i Oslo. 

Ikoner er en svært viktig del av vår 
kristne kulturarv. Et ikon fremstiller per-
soner og hendelser beskrevet i Bibelen og 
i kirkens tradisjon. Gullet er sentralt. Det 
symboliserer Guds uskapte lys. Ikonet t.h., 
«Den store panaghia», fremstiller Maria og 
Kristus i inkarnasjonsøyeblikket. Panaghia 
er gresk og betyr allhellig. Ikonene under 
viser den oppstandne Kristus som velsigner 
sin Mor og Maria Magdalena, og erke-
engelen Gabriel.

Liv Hestenes er fra Ås. Hun var i mange 
år lektor ved Ås videregående skole. Hun 
har hatt fl ere ikonutstillinger, både i og 
utenfor Oslo. 

Arve Skutlaberg
Foto: Liv Hestenes

Pilegrimsgudstjeneste i Ås
5. juni arrangerer Ås menighet 
pilegrimsgudstjeneste sammen med Kris-
ten idrettskontakt (KRIK). KRIK er et 
av ungdomstilbudene våre. Turen starter 
ved Ås arbeidskirke kl. 11, og så vandrer 
vi til Ås kirke, med ulike poster og pauser 
langs veien. I Ås kirke avslutter vi med 
nattverd. Vel møtt til en annerledes og fi n 
gudstjeneste opplevelse! 

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer menigheter

I 2014 gikk pilegrimene opp Vassumbakken til 
Nordby kirke. Dagen var varm, og pausen kom godt 
med. Årets tur blir etter Davids prinsipp om «grønne 
enger» og «rettferdighets stier». Foto: Terje Sørhaug. 
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Fargelegg!
Disiplene kastet ut 
garnet der Jesus sa, 

Supersetning
Salme 9,3

10.-17. januar

Stol på ham, så griper han inn.

Supersetning
Salme 37,5

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

21.–28. februar

7.–14. februar

   som ble borte

39 bGruppeabonnement kun 239,- per barn

atabonnement
hjem i posten)en)

G b k 23G b t k 23

(priva
1166 bbllaadderr ++ 11 CCCDDD 
= kkkuuunn  39999,,- 

Bestill på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00

Abonnér på barnebladet

e

ggggjjjjjeeeeettttttteeeeeerrrrrrreeeeennnn

En
-DVD fra

deggjjettteeerrreeeeennnnnn

En

NSSF S0211 © 2011

Bibeltegneserier 
og gøyale aktiviteter!

Perfekt som 
faddergave!

1. Sara. 2. Aron. 3. Goliat. 4. Josef. 5. David. 6. Elisabet. 7. Nasaret. 8. Fiskere. 9. Jesus. 10. Gud.

Bibel-quiz
Hvor godt kan du bibelfortellingene? H dt k d b
Test deg selv med disse spørsmålene.
(Svarene står opp ned nederst på siden.)

1. Hva het kona til Abraham?

2. Hva het broren til Moses?

3. Hva het kjempen som David sloss mot?

4. Hvem var det som ble kastet i en brønn og
solgt som slave av brødrene sine?

5. Hva het gjetergutten som ble konge over Israel?

6. Hva het moren til døperen Johannes?

7. Hvilken by vokste Jesus opp i?

8. Var disiplene Peter og Andreas snekkere

9. Hvem sa «Jeg er den gode gjeter»?

Hvem er faren til Jesus?10. 
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www.asbank.no 

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 
har følgjande møte i vår på Ås menighets-
hus: 
• Søndag 13. mars kl. 19: Møte. Talar: Per 

Haakonsen.
• 2. påskedag, 28. mars, kl. 19: Sam-

talemøte.
• Søndag 10. april kl. 19: Møte. Talar: 

Hans Anton Eklund.
• Søndag 17. april kl. 19: Møte. Talar: 

Synnøve Spanne. Elevar frå Fjellhaug.
• Søndag 24. april kl. 19: Samtalemøte.
• Søndag 8. mai kl. 19: Møte. Talar: 

Oddvar Pederstad.
• 2. pinsedag, 16. mai, kl. 19: Samtalemøte.
• Søndag 29. mai kl. 19: Møte. Talar: 

Ragnar Ljønes.
• Søndag 5. juni kl. 19: Møte. Talar: Olav 

Straume
Trygve Gjedrem

Quiz
 1. Hvor mange barneskoler er det i det 

området av kommunen som dekkes av 
Nordby menighet?

 2. Tidlig på 70-tallet hadde Ås Norges 
yngste kinosjef. Hva heter han, og hva 
heter hans kone?

 3. Barn født i 2010 begynner på skolen til 
høsten. På hvilken skole i Ås begynner 
et barn fra Ljungbyveien?

 4. Hva het den siste russiske tsar?

 5. Hvilket vers i Det nye testamente kalles 
«Den lille Bibel»?

 6. Hvilket av disse landene tilhørte ikke 
Jugoslavia? a) Slovenia, b) Kroatia, c) 
Albania, d) Bosnia-Herzegovina.

 7. Hvor mange teser mot avlatshandelen 
skrev Martin Luther?

 8. Hvilket tre i furufam ilien feller nålene?

 9. Stemmer dette: Alle de 20 høyeste fjell-
toppene i verden ligger i Himalaya?

10. Hvilke av Vivaldis årstider går i moll? 
Quizmester: Atle Eikeland

Svarene fi nner du på side 25.
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 Er du kjent i Ås? 

Eldorveien er en yndet turvei. Det er mange 
som ferdes der, både sommer, høst, vinter 
og vår, hverdager og helgedager. Etter 
responsen på siste stedsoppgave kan det 
slås fast at følgende fi re personer er godt 

Løsning på forrige oppgave: Bildet er tatt i Eldor-
veien, nær Dysterbråtan.

kjent i området: Berit Aresvik Myhrer, Kari 
Boger, Torstein Furnes og William Jørgen 
Koren. 

Alle gratuleres med riktig stedsoppgave-
løsning. Sistnevnte skriver: «Bildet er tatt i 
Eldorveien, nær Dysterbråtan, mot skogen 
hvor det nylig er blitt hugget ned svære 
fl at er, der inne hvor det var så koselig før 
denne fl atehugsten».

Nytt bilde blei tatt midt i februar på for-
middagen, i klarvær og med kulde i lufta. 
Vil du posisjonere deg for riktig løsning, 
ber vi om at du oppgir hva som står på bak-
sida av skiltet midt på bildet. Send svaret 
til as.menblad@online.no. Lykke til med 
oppdagelsesferd i Ås!

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Kirkeskyss
Har du behov for kirkeskyss i Ås eller 
Kroer? Ring diakoniutvalget på tlf. 
950 04 667. 
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Rådhusplassen 29 (Ås kvartal) 
Telefon: 64 94 42 00 
www.galleriet-frisor.no 

Her klipper vi både                pp
damer og menn i alle aldre!e!e! 

Gudstjenestelista fortsatt fra siste side.

Fasit til Quiz på side 23:
1. Tre: Sjøskogen, Nordby og Solberg. 2. Terje 
Kristiansen og Vibeke Løkkeberg. 3. Rustad. 
4. Nikolai 2. 5. Johannes 3.16. 6. Alternativ c) 
– Albania. 7. 95. 8. Lerk. 9. Ja. 10. Sommer og 
vinter.

Fosterforeldre
Har dere tenkt tanken – kanskje vi skal 
bli fosterforeldre? Men så er dere ikke helt 
sikre ennå? Dere er invitert til informa-
sjonsmøte onsdag 16. mars kl. 17 hos Fos-
terhjemtjenesten i Akershus, Bufetat, Råd-
hussvingen 7, Ski. Her får dere vite mer.

Noen barn og unge kan av ulike årsaker 
ikke bo hjemme. Derfor er det stort behov 
for fosterhjem. Se også informasjon på 
http://www.bufdir.no/Fosterhjem, 
om møtet: http://goo.gl/pXWohf 

15. mai, Pinsedag, Joh 14, 23–29
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. Felles med 

Kroer .
Nordby kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.

Mand. 16. mai, 2. pinsedag, Joh 7, 37–39
Oscarsborg festning kl. 12: Felles guds-

tjeneste for hele prostiet.

17. mai, Grunnlovsdagen, Luk 17, 11–19
Ås kirke kl. 9.30: 17.maigudstjeneste.
Kroer kirke kl. 13: Freds- og solidaritets-

gudstjeneste. Ofr.: Blå Kors.
Nordby kirke kl. 9.30: 17. maigudstjeneste.

Lørdag 21. mai
Ås arbeidskirke kl.14: Tro og lys.

22. mai, Treenighetssøn., Luk 24, 45–48
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11. Høymesse. 

Torsdag 26. mai
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.

29. mai, 2. søn. i treenighet, Joh 3, 1–13
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste. 

Søndagsskole.
Nordby kirke kl. 11: Samtalegudstjeneste.

Menighetsturen 2016
Der er fremdeles noen ledige plasser på 
turen til Sverige, 28. juni–3. juli. Informa-
sjon om turen i forrige menighetsblad og på
menighetens hjemmeside: www.as.kirken.no. 
Påmelding sendes til: kristen@bjoraa.net  
eller SMS til tlf. 992 26 881. 
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Menighetsbladet til alle husstander i Ås – nesten

Her er pakkegjengen i full sving i Arbeidskirken 
en fredag formiddag; fra venstre: Svend-Kristian 
Martinsen, Edvin Folkvord, Niels Thyge Nielsen og 
Olav Aardalsbakke.

Ikke alle ønsker 
å motta Menighetsbladet
Redaksjonen får av og til melding fra folk 
som ikke ønsker bladet i sin postkasse. Det 
er få klager med tanke på at vi fordeler 
over 7000 eksemplarer til så godt som alle 
husstander i kommunen seks ganger i året. 
Når noen klager, prøver vi å informere 
bladbudene på de aktuelle rutene om dette. 
Men ordninga er ikke vanntett. Som dug-
nadsgjeng kan vi ikke føre et oppdatert 
register over folk som ikke vil ha bladet. 

Våren 2015 bad vi Fellesrådet drøfte 
distribusjonen av Menighetsbladet. Det 
skjedde i møtet 16. juni. Fellesrådets vedtak 
går ut på at massedistribusjon med frivil-
lige bladbud kan fortsette som nå, og at 
vi prøver å ta hensyn til de klagene som 
kommer inn, så godt det lar seg gjøre i et 
dugnadssystem. Denne praksisen bygger 
på prinsippet om at Menighetsbladet er 
omfattet av et redaktøransvar. Det ligger 
for vårt vedkommende hos kirkevergen. 
Menighetsbladet er ikke laget som ledd i 
næringsvirksomhet. Det omfattes derfor 
ikke av Markedsføringslovens bestem-
melser for uadressert reklame. Informasjon 
fra offentlige organer, trossamfunn og 
veldedige organisasjoner kan legges i alle 
postkasser. Mange fl ittige lesere av Menig-
hetsbladet har klistremerker med «Nei takk 
til uadressert reklame» på postkassen.

Derfor har redaksjonen full forståelse 
for at du ekspederer bladet vårt rett i papir-
sorteringa, uåpnet og ulest!

RedaksjonenBehov for nye bladbud
Stor takk til dere som har sagt ja til i bli nye 
bladbud i Nordby. Men vi trenger noen fl ere:
• Vinterbro Terrasse / Bølstadfeltet i Nordby.
• Myrerveien, Drøbakkveien, Kvæstadveien/Smebølveien 

og Landåskollen/Søråsveien/Skogfaret i Ås.
• Én rute i Kroer.
Kontakt Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577, e-post: oaardals@online.no.

 Seks fredager i året er Arbeidskirken åsted 
for hektisk pakkevirksomhet når Menig-
hetsbladet kommer fra trykkeriet. Slik har 
det vært i mange år. Den som har holdt på 
lengst, er Olav Aardalsbakke. Han husker 
ikke helt når han begynte, men tror ikke at 
det er mye feil når han sier for 15 år siden. I 
den grad det er en sjef på dette pakkelaget, 
så må det være Olav. Han er yrkesmessig 
belasta for denne oppgaven, i og med at han 
var Aftenpostens distribusjonsansvarlige 
i Follo og Indre Østfold. Det er vanskelig 
å sette han fast om du nevner en adresse i 
hvilket som helst av de tre Ås-soknene. Nå 
er det riktignok hele 65 bladbud å spille på. 
Disse gjør en fantastisk jobb når de sørger 
for at alle husstander får Menig hetsbladet i 
postkassa.              Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
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Torstein Furnes, et av mange trofaste bladbud

Menighetsbladet har 65 bladbud som seks 
ganger i året sørger for at alle husstander i 
Nordby, Ås og Kroer får bladet i postkassa. 
Torstein Furnes er en av disse. I tre år nå 
har han hatt denne distribusjonsoppgaven 
– til 300 husstander, langs tre forskjellige 
kjøreruter: i borettslaget der han bor, i 
Sagaveien/Måltrostveien og på Brønnerud. 
Han meldte seg til tjeneste etter en annonse 
i Menighetsbladet og er innstilt på å fort-
sette med en slik menighetsoppgave. 

En annen Torstein Furnes-spesialitet 
som har med Menighetsbladet å gjøre, 
gjelder «Er du kjent i Ås»? Det er svært få 
ganger at han ikke har løst stedsoppgaven. 
Torstein er Ås-gutt med folke-, ungdoms- 

og videregående skole her i bygda, og etter 
det han han tatt en cand.mag. i informatikk 
på Blindern. Det førte han til Nofi ma med 
dataoppgaver og statistikkarbeid. Når det 
gjelder hobbyer og fritidsaktiviteter, er han 
svært allsidig. Da er det snakk om sykling, 
foto, fi lm, sjakk og reising, det siste med 
spesialisering på Middelhavslandene. 

Med dette veit alle dere som bor i Sollia, i 
Sagaveien, Måltrostveien og på Brønnerud 
at det er Torstein Furnes som sørger for at 
Menighetsbladet kommer i postkassene 
deres. Videre er menighetene stor takk 
skyldig til Torstein og til alle andre bladbud 
for den frivillige innsatsen dere gjør.

T ekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Her er Torstein Furnes ute i Sollia Borettslag for å legge det sist utkomne Menighetsbladet i postkassene, en 
frivillig menighetsoppgave som han gjør seks ganger i året med glede.
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Servicesidene
Brann/større ulykker   110
Politi   112
Ambulanse   113
Legevakt    64 87 19 30
Follo politistasjon    64 85 16 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

Galleriet Frisør
Ås kvartal, Rådhusplassen 29
www.galleriet-frisor.no    64 94 42 00

HELSEKOST

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

HELSE OG VELVÆRE

Salong 9, Brekkeveien 5     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

JORDMOR

Annett Michelsen     911 35 380
Torderudveien 25   
Privatpraktiserende jordmor

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
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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

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: Linda Janson, tlf.: 64 96 23 47, e-post: 
linda.janson@as.kommune.no.
 

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

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. 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.

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste 
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Erling Fløistad, Svend-
Kristian Martinsen, Arve Skutlaberg, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke, Halvor Aarrestad. 
Korrektur for dette nummeret: Kristen Fretheim. 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: 7200. 
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås. Trykk og innbinding: 07 Gruppen AS. 
Leveringsfrist neste nummer: 26. april 2016.

 
Liahøi Selskapslokaler 

til alle livets begivenheter  
Askehaugvn. 150, like v/ Nordby kirke 

Nå kan du leie kjøkkenet og lage maten selv. 
Nytt og pent utstyr på kjøkkenet. 

Storsalen ca  120 pers. Lillesalen ca  30 pers. 

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

www.bgr.no  •  Telefon 64 95 16 65 – hele døgnet
Familieeid byrå for hele Follo

Vi ønsker å gi den beste hjelp 
og veiledning

ÅS

Døpte
Amund Njøten Hansen
Thorvald Lerdahl-Johansen
Andreas Lunnan-Reitan 

(døpt i Nordberg kirke)
Robbin Fleischer Martinsen
Julie Svendstad Olaussen
Oscar Ramstad
Aina Kristine Leinebø 

Walberg
Aron Milian Aaslund-Meller

Døde
May-Brit Abrahamsen
Signe Guri Eriksen
Synnøve Hansen
Edel Opem
Marie Regine Selmer-Olsen

NORDBY

Døpte 
Lea Osk Christersdottir
Lukas Emilio Karlsen
Silje Haarstad Monsås
Leonora Sund-Herseth

KROER

Døpte
Sofi a Jarbo
Rudin Emilian Skuthe



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2016 31

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

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 

Søndre Follo prosti:
Prost: Hege E. Fagermoen. Tlf.: 64 96 23 41.

E-post: hege.fagermoen@as.kommune.no
Prostidiakon: Atle Eikeland. Tlf.: 948 56 362. 

E-post: atle.eikeland@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.: 990 15 790.
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

Kroer menighet:
Menighetsrådets leder: Svend-Kristian Martin-

sen. Holtveien 8, 1430 ÅS, tlf.: 920 55 159.
E-post: skmartinsen@gmail.com

Organist: Anne Christine Pittet Grolid. 
Tlf.: 481 99 812. E-post: a-chrigr@online.no

Kirketjener/klokker:  Helge Karl Nyhamn.
Tlf.: 410 00 039. E-post: helge.karl@gmail.com

Kroer kirke. Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf.: 64 94 36 05.

Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Halvor Aarrestad.

Granveien 6A, 1430 Ås. Tlf.: 64 94 21 32.
E-post: hala.hjemme@gmail.com 

Saksbehandler: Linda Janson. Tlf.: 64 96 23 47. 
E-post: linda.janson@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: 
Linda Janson. Tlf.: 64 96 23 47. E-post: 
linda.janson@as.kommune.no.

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

Kateket: 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 Aardalsbakke.
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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VELKOMMEN TIL KIRKE

Gudstjenestelista fortsetter på s. 25.

Dette symbolet i gudstjeneste lista 
viser at arrangementet er en del av 
trosopplæringen i menigheten.

13. mars, Maria Budskapsd., Luk 1, 39–45
Ås kirke kl. 11: Jazzmesse med Frimurer-

nes storband. 
Nordby kirke kl. 18: Ung messe. Konfi r-

manter. 

20. mars, Palmesøndag, Joh 12, 1–13
Ås arbeidskirke kl. 11: Påskevandring. 

Utdeling av 6-års bok. 
Nordby kirke kl. 11: Påskevandring.

24. mars, Skjærtorsdag, Joh 13, 1–17
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste. 

25. mars, Langfredag, Mark 14, 26–15, 37
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste. 

26. mars, Påskeaften, Mark 16, 1–8
Ås kirke kl. 23: Felles påskenattgudstj. 

27. mars, Påskedag, Joh 20, 1–10
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse. 

28. mars, 2. påskedag, Joh 20, 11–18
Moer sykehjem kl. 11: Fellesgudstjeneste.
Kroer kirke kl. 18: «Syng påske» felles 

for Ås, Kroer og Nordby. Ofr.: Musikk-
arbeidet i Kroer menighet.

Torsdag 31. mars
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.

3. april, 2. søn. i påsket., Joh 20, 24–31
Ås arbeidskirke kl. 11: Trosopplærings-

gudstjeneste, 1-, 2- og 3-åringer. Baluba.
Ås kirke kl. 18: Kveldsgudstjeneste, band.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse.

10. april, 3. søn. i påsket., Mark 6, 30–44
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Nordby kirke kl. 11: Høymesse. 

Lørdag 16. april
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og lys.

17. april, 4. søn. i påsketiden, Joh 14, 1–11
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste. Søn-

dagsskole. Årsmøte
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste, babysang. 

Ofr.: Søndagsskoleforbundet.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse. 

24. april, 5. søn. i påsketiden, Joh 17, 6–11
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Felles tårnagent-

gudstjeneste. 

Onsdag 27. april
Ås arbeidskirke kl. 11.30: Åpent Hus-

gudstjeneste. 

Torsdag 28. april
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.

1. mai, 6. søndag i påsketiden, Matt 6, 7–13
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste. Misa 

Campesina.

Torsdag 5. mai, Kristi Himmelfartsdag, 
Joh 17, 1–5

Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

8. mai, søndag før pinse, Joh 16, 12–15
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste. Søn-

dagsskole.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste. Ofring: 

Kroer menighet.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse.
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