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Prestens hjørne

Om framsida: Kroer kirke, fotografert i malerisk kveldslys av et utflytta sognebarn fra Kroer, Dag-Ragnar 
Blystad, på hjemlige trakter. I dette nummeret kan du lese mer om: - Fasteaksjonen 4. april, side 14,  - Kirke-
jubileum i Ås, s. 15,  - Dåp på en lørdag, s. 26.

Prostens hjørne

Et nådens år!

I Ås er dette et år for markeringer og feir-
inger! 
- Som verdensvid kirke markerer vi 

at det er 500 år siden den lutherske 
reform asjonen startet.

- Som nasjonal kirke markerer vi at Den 
norske kirke ikke lenger er statskirke, 
etter å ha vært det siden 1537. 

- Som lokal kirke markerer vi at et av 
våre kirkebygg – Ås kirke – i år er 150 år.

Den 31. oktober er det 500 år siden Luther 
slo opp sine 95 teser på slottskirkedøren 
i Wittenberg, der han var munk, prest og 
professor. Han ønsket å starte en diskusjon 
i kirken. Resultatet ble en reformasjon av 
både kirke og samfunn i hele Europa.

I disse dager opplever vi også en ytre 
«re-formasjon» av Den norske kirke. Tiden 
som «statskirke» er over. Etter reform-
asjonen ble «cuius regio, eius religio» («i 
hvems rike, med hans religion») prinsippet 
for kirkens organisering. Det innebar at 
kongen eller fyrsten valgte religionen 
folket skulle tilhøre. Det var en effektiv 
metode for å innføre ny kirkeordning og 
kirkeforståelse. Men samtidig innebærer 
luthersk skriftforståelse at enkeltmennesket 
skal kunne velge hvordan han/hun vil 
forstå sitt forhold til troen og Gud, blant 
annet ved møte med Guds ord gjennom 
Bibelen på folkespråket. Som en av flere 
reformatorer var Luther med på å innføre et 
individualistisk menneskesyn, som førte til 
store samfunnsendringer og bar i seg kimen 
til individuell trosfrihet og pluralisme.

I første omgang merker vi ikke 

overgangen fra statskirke til fri folkekirke 
på dramatisk vis. Gudstjenesten feires, 
kirkelige handlinger utføres, de diakonale 
godhetsgjerninger skjer (ofte i det stille), 
trosopplæringen bygges stadig ut, og 
menighetene arbeider videre.

Men for prestene kommer 2017 etter to 
år med store endringer. I 2015 ble boplikten 
opphevet, til glede for mange prester som 
får muligheten til å bo i egne hjem, og 
kanskje også til sorg for noen lokalsamfunn 
som opplever at presten ikke lenger bor der 
han eller hun har sin tjeneste. I 2016 fikk 
prestene for første gang definert arbeidstid 
og fritid. Selv om innholdet i prestetjenesten 
er som før, kan prestene nå planlegge når 
de skal arbeide, og når de skal ha fri, med 
langt større forutsigbarhet.

Fram til 2020 skal også kartet for 
en fornyet kirkeordning tegnes, og vi 
vil sannsynligvis oppleve endringer i 
lederroller og strukturer. Lokalt faller 
dette sammen med de varslede endringer i 
kommunestrukturen. Det skal bli spennende 

Ås kirke, uten statlig styring, nyoppussa på 
jubileumsårets første dag, 1. januar 2017. Foto: E. 
Fløistad
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å se hvordan disse to «re-formasjonene» 
vil påvirke hverandre. Selv har jeg tatt til 
orde for å følge den opprinnelige praksis 
med å legge den kirkelige organiseringen 
til grunn for kommuneinndelingen! Søndre 
Follo kommune – det hadde vært noe! 

For Martin Luther ble en eksistensiell 
krise drivkraften for de store endringene 
han sto bak. I møtet med sin egen angst og 
utilstrekkelighet hadde han et brennende 
ønske om å forstå det Paulus skriver om 
Guds rettferdiggjørelse. Slik fikk han en 
gjennomgripende opplevelse av å møte 
Guds nåde. For Luther ble dette nøkkelen 
til troen, til kirken og dermed også til 
samfunnet. Omvendelsen i møte med Guds 
ord ga støtet til oppgjøret med det han 
opplevde som kritiske tilstander i kirken, 
og dermed også i datidens samfunn.

Kan tiden vi lever i nå, kalles for en 
krisetid? Vi ser mange krisetegn, både 
i samfunnet og i vår kirke. Opplevelsen 
av stabilitet er truet, både på det ytre og 
indre plan, av forferdelige krigshendelser, 
kunnskapen om at mennesker utsettes for 
grusom vold og overgrep, flyktninger i 
milliontall, klimautfordringer med mer. 
I kirken rapporteres det om synkende 
tall på flere fronter. Men det er også noen 
lyspunkter: Flere går til nattverd, og flere 
deltar aktivt i gudstjenestelivet. 

Uansett: Endringene i kirkens 
organisering og ordninger kan brukes 
til å møte behov i kirke og samfunn på 
en bedre måte, og til å klargjøre kirkens 
selvforståelse inn i en ny tid. Av Luther 
og mange andre har vi lært at kraften i 
en kirkelig «re-formasjonen» ligger i den 
enkeltes henvendelse til Gud med sitt liv 
og med sine eksistensielle utfordringer 
og spørsmål. Det skjer når disse møtes 
av Guds ord og gjennom nådemidlene: 
dåpen, forkynnelsen og nattverden – og 
fellesskapet. Når mitt liv møtes av Jesu 
kjærlighet og frelse. Dette møtet må kirken 

legge til rette for. Kraften i dette møtet må 
forkynnes og feires. Det er kirkens oppdrag. 
For i dette møtet ligger også forvandlingens 
kraft, der nåden kan rekkes oss, og rekkes 
gjennom oss. Nåden som forteller oss at alt 
er gjort ferdig, og at vi skal få gå i tro, håp 
og handling i møte med lokalsamfunnets 
og verdens kriser og sorger, gleder og 
feiringer.

Gratulerer med å ha vært – i 150 år – et 
kraftsentrum og samlingssted der dette kan 
skje, Ås kirke! Prosessen fram mot den 
kirken som nå er formelt fristilt fra staten, 
har vært lang og kunne endt opp annerledes 
enn den har gjort. Grunnlovens §16 sier 
at «Den norske kirke, en evangelisk-
luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og 
understøttes som sådan av staten.» Dette 
kan leses og tolkes på mange måter. I vår 
tid, og i vår del av verden, velger jeg å 
lese formuleringen som et tegn på at Den 
norske kirke er ønsket som en viktig faktor 
i vårt samfunn. Det er en gave som skaper 
rom for Guds nåde. I verden, og for hvert 
menneske. Godt nytt år – 2017 – et nådens 
år!

Hege E. Fagermoen,
prost i Søndre Follo 

Årets Ås-konfirmanter ble presentert for menig-
heten 15. januar. Prosti- og ungdomsprest Knut 
Helge Kråkenes Moe og kateket Jenny Marie 
Ågedal står for undervisningen. Men sokneprest 
Georg Børresen ledet presentasjonsgudstjenesten i 
Ås kirke. Foto: Jostein Grolid
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Juleverksted Ås Ten Sing
Onsdag 14. desember arrangerte styret i Ås 
Ten Sing juleverksted på Ten Sing-øvelsen.  
Det ble servert gløgg som velkomstdrink. 
Vi hadde forskjellige stasjoner der man 
kunne lage julekort, dekorere lys og lage 
pepperkaker. Tradisjon tro ble det servert 
vafler i pausen. Det er fast innslag på 
Ten Sing-øvelsene. Det var en hyggelig 
kveld! Vi fikk laget mange fine og kreative 
pepperkaker. julekort og fine lys.

Eline Yri Stokke

Ås Ten Sing på besøk på Moer Sykehjem

Rett før jul, 21. desember, var Ås Ten Sing 
på besøk på Moer Sykehjem. Vi var med 
på å synge julen inn sammen med de eldre 
på hjemmet. Vi sang sanger som Muse-
visa, Deilig er jorden og Romjulsdrøm. De 

Klubben i Ås
Datoer fra Klubben: 
• 10.–12.02. Vintertreff 
• 17.02.  Årsmøte
• 05.03.  Kongsberg-tur for hele   

  ungdoms arbeidet. 
• 23.04.  Ten Sing-konsert

eldre deltok energisk. Siden dette var siste 
gangen vi hadde Ten Sing før jul, spiste vi 
pølser, koste oss sammen og så på God 
MadagasKar-jul.

Kristoffer August Eriksen
Foto: Lise Marit Bjørnereim
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Hyggekveld på Bjørnebekk
En helt vanlig onsdagskveld, 18. januar, 
inviterte Diakoniutvalget, Ås Ten Sing, 
prostidiakon Atle Eikeland og Silje Mathea 
Kleftås Nygård (tidligere prest i Ås) til 
hyggekveld for beboerne på Bjørnebekk 
asylmottak i Kroer. På programmet sto 
lett servering, tid til prat og sang av Ten 
Sing. Det ble en hyggelig kveld både for 
oss og de ca. 30 beboerne som møtte opp. 
Medlemmene av Ten Sing ble igjen en 
stund etterpå for å prate litt mer. Dette må 
vi gjøre flere ganger!

Atle Eikeland,
prostidiakon Søndre Follo

Medlemmer av Ås Ten Sing synger på Bjørnebekk. Foto: Josef Tagghados

Vilde Edvardsen (t.v.) og Sophie Caroline Christi-
ansen Aas var konfirmantministranter under guds-
tjenesten i Ås arbeidskirke 22. januar. Det var også 
Vegard Aarstad, men fotografen var for seint ute til 
å få alle tre med på samme bilde! Arve Skutlaberg 
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter

Babysang i Ås
Babysangen i Ås begynner igjen rett etter 
vinterferien, fredag 3. mars kl. 11 på Ås 
menighetshus (Johan K. Skanckesvei 7). 
Tilbudet er for barn fra 0-1 år sammen med 
mor eller far. Vi synger sanger og regler i 
ca. en halv time før vi spiser en felles lunsj. 
Kurset koster kr 350 og går over 6 fredager. 
Påmelding på e-post til: linda.janson-haddal 
@as.kommune.no. Vel møtt!

Anne Christine Pittet Grolid,
kantor i Kroer

Jenny Marie Schea Langseter og Michelle på baby-
sang i Ås. Da bildet ble tatt, var datteren 6 uker 
gammel. Søndag 22.01. ble hun båret til dåpen i Ås 
arbeidskirke. Foto: Linda Janson-Haddal

Askeonsdagsgudstjenste
Onsdag 1. mars kl. 19 er det Aske-
onsdagsgudstjenste i Ås kirke ved sokne-
prest Georg Børresen. Dette er et sam-
arbeid med Fasteaksjonskomitéen og Grønt 
utvalg. Tema: fastetiden som vi nå går 
inn i, og Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
med mottoet «Ja, vi elsker dette vannet». 
Konfirmantministranter deltar. Vel møtt!

Kveldsgudstjeneste med band 
Søndag 2. april kl. 19 er du velkommen til 
en annerledes gudstjeneste i Ås kirke. Vi 
har med oss et band, ledet av Halvor Bek-
ken Aschim, som tar i bruk gamle, kjente 
salmer, men gir dem et nytt musikalsk 
uttrykk. Håper å se både unge og gamle i 
skjønn forening i kirkebenkene!

Trosopplæringen
Tårnagenter fra hele Ås  
4.–5. mars i Ås kirke
Lørdag 4. mars inviteres 8-åringer (født 
2009) fra Nordby, Ås og Kroer til Ås kirke. 
Vi er klare for skikkelig agentvirksom-
het. Kirken skal utforskes fra topp til tå, 
kirkeklokker skal inspiseres, agentmat skal 
spises – og vi har en gudstjeneste å redde. 
Tårnagentgudstjenesten finner sted 5. mars 
kl. 11 – hvis agentene har klart å fullføre 
oppdraget. Fyller du 8 år i år, er det bare å 
følge med i postkassen. Der kommer det en 
invitasjon!

Påskevandring på palmesøndag
Palmesøndag 9. april kl. 11 er det gudstje-
neste for liten og stor i Ås arbeidskirke. 
Dette er en påskevandringsgudstjeneste. 
Vi vandrer gjennom hele påskefortellingen 
ved bruk av påsketeppet vårt og ulike 
rekvisita. Dette er den ultimate mulighet 
for deg som reiser på påskeferie resten av 
påsken. Her får du hele påskebudskapet på 
en gudstjeneste!

Søndagsskolen i Ås
Søndagsskolen i Ås finner sted under 
guds tjenestene i Ås arbeidskirke, altså kl. 
11. Noen ganger reiser vi på tur og finner 
på aktiviteter også. Dette står i tilfelle i 
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programmet. Ønsker barnet ditt å være 
medlem i søndagsskolen, koster det kr 50 
per barn per semester. Dette settes inn på 
konto 1654.20.17167. Merk med «Søndags-
skolen», samt barnets navn og fødselsår. 
Likevel er søndagsskolen et tilbud for alle 
barn som er på gudstjenestene – enten man 
er medlem eller ikke.

Søndagsskolen bruker Norsk Søndags-
skoleforbunds opplegg «Sprell levende». Vi 
starter med en fellessamling for alle barna, 
før vi deler oss i to: barn opp til og med 1. 
klasse, og barn fra 2. klasse og oppover. På 
hver samling får vi høre en kort bibelfor-
telling, så synger vi sanger sammen og har 
diverse aktiviteter. De eldste barna løser 
oppgaver og har aktiviteter tilpasset sin 
alder. 

Om du har spørsmål om søndagsskolen, 
eller ønsker å være med og bidra, ta kontakt 
med en av lederne eller Kirkekontoret (tlf. 
64 96 23 40). Ansvarlige for søndagsskolen 
er: 

Dag Røsvik, tlf. 902 05 878
Paul-Roar Ågedal, tlf. 976 58 101
Knut Olav Moen, tlf. 975 28 901

Program:
• 12. februar: Karnevalsgudstjeneste for 

liten og stor i Ås arbeidskirke kl. 11, 
søndagsskolen deltar. Barnekantoriet 
skal synge.

• 5. mars: Tårnagentgudstjeneste i Ås 
kirke kl. 11. Søndagsskolen reiser så på 
tur. Avreise fra Arbeidskirken kl. 13. 

• 19. mars: Søndagsskole under gudstje-
nesten i Ås arbeidskirke kl. 11.

• 9. april: Gudstjeneste for liten og stor i 
Ås arbeidskirke kl. 11. Påskevandring. 
Søndagsskolen deltar.

Familiefredag
Bli med på Familiefredag! Et tilbud for hele 
familien. Én fredag i måneden samles vi til 
deilig middag kl. 16.30 i Ås arbeidskirke. 
Middagen koster kr 50 per voksen og kr 30 
per barn. Etter middag er det en samling 
med sang, musikk og bibelfortelling for 
barna. Den siste timen bruker vi på lek, 
aktiviteter og hobbyer. De voksne kan ta 
seg en prat over kaffekoppen – så her skal 
det være noe for enhver! Kl. 18.30 samles vi 
til en felles avslutning. 

Datoene for vårens Familiefredager: 10. 
mars, 7. april og 5. mai. 

Ønsker du å bli med, setter vi stor pris 
på en påmeldings-SMS til Øygunn på tlf.: 
986 22 931 innen onsdagen før Familie-
fredagen, slik at vi lettere kan beregne 
mat. Familiefredag driftes på dugnad. Vi 
trenger stadig nye hender som kan hjelpe. 
Har du lyst til å være med og hjelpe til på 
kjøkkenet? Eller kanskje du er god på hob-
byaktiviteter, ønsker å bake en kake, synge, 
eller holde andakt? Ta kontakt med Jenny 
kateket på Kirkekontoret om du ønsker å 
bidra med noe! Tlf.: 64 96 23 44, e-post:  
jenny.marie.aagedal@as.kommune.no. 

Tekst og foto: Jenny Marie Ågedal,
Kateket i Ås og Kroer

12. februar: Karnevalsgudstjeneste i Ås arbeidskirke kl. 11. Barnekantoriet synger!
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Det skjer i Kroer menighet

Vi synger:
• Evergreens
• Viser
• Salmer
• Barnesanger

Invitasjon til 

AllSangKveld

Sanger du ..
• ..sang på skolen
• ..sang i Triangelklubben
• ..sang på vellet
• ..sang i kirken
• ..aldri har sunget
• ..aldri har hørt 

Sanger for
• Barn
• Voksne
• Gamlinger
• Alle

Kroer
Gyldne

Triangel

NB!
Dette er ikke et kor, men deg og meg og naboen.

ønsker velkommen.
Se for øvrig KROER-NYTT 

og fb@kroer menighet

Ulrika Bergroth-Plur 

Erland Skatter

Ole-Magnus Holm

Karnevalsgudstjeneste med dåpsjubileum i Kroer kirke 5. mars

Fyller du 10 år i år, så ble du kanskje også 
døpt for snart 10 år siden. Det er et jubileum 
som vi har lyst til å feire i vår menighet. Du 
inviteres til karnevalsgudstjeneste 5. mars 
kl. 11 i Kroer kirke. I gudstjenesten får du 
tildelt et nytestamente som menigheten 
ønsker å gi deg på din 10-årsdåpsdag. Invi-
tasjonen kommer i postkassen!

Tekst og foto: Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer

Kroer Menighetsråd har innledet samar-
beid med Kroer VEL og Kroer skoles FAU. 
Vi kaller det «Kroer Gyldne Triangel» og 
har nedsatt en felles samarbeidskomité. Vi 
planlegger å samarbeide om arrangementer 
og støtte opp om hverandres aktiviteter.  

Kroer er en liten bygd, men rommer 
mange gode og kreative ressurser. Skolen, 
vellet og Kirken er 3 viktige bærebjelker. 
Etter hvert håper vi å engasjere stadig flere 

gode krefter i samarbeid om å skape gode 
Kroer-opplevelser. 

Det første på planen er verdens første 
AllSangKveld i Kroer kirke søndag 12. 
mars kl. 19; denne arrangeres i forbindelse 
med KroerMarkedet, se plakat. Til høsten 
planlegger vi SkuronnFestival i forbindelse 
med HøsttakkeFesten. Her vil bygdas egne 
bedrifter presentere seg – det er flere enn 
du tror. Svend-Kristian Martinsen

Karneval og utdeling av nytestamenter til 10-årin-
ger. Bildet er fra Ås arbeidskirke i fjor.
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Torsdag 2.mars

Torsdag 16.mars

BEAT

BEAT

Torsdag 4. mai

Torsdag 2.februar
Aking på 

Bjørnebekk-
jordet

Pølsegrill

Torsdag 16.februar

Torsdag 20.april

Torsdag 18.mai

Torsdag 30.mars

Torsdag 1. juni

Søndag 12. mars
Kroer kirke 
kl. 19.00

Sommerleir
Mer info senere

Liv i ballbingen !

AllSang-kveld
«Hele Kroer Synger»

Søndag 5.mars
Kl. 11.00
Karnevals-
gudstjeneste.
10-åringer får 
«Nytestamente»

v

Tilsluttet Norges KFUK og KFUM
Drives i regi av Kroer menighet

Beregnet for barn fra 3. til 7. klasse.
Vi møtes på Kroer Samfunnshus (Vellet)

mellom kl. 18 og 20.

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

LEDERE:
Liv og Edvin Folkvord, 

Bjørg Malme, Asbjørn Rønning,
Anders Magnus Martinsen Mjøs, 

Berit K. og Svend-Kristian Martinsen

Kontakttelefon: 905 31 140 Berit K. Martinsen

Motto:
Vær deg selv. Stå opp for andre

NB ! OBS !
Møtene 

• 2. februar
• 16. februar

• 16. Mars
Holdes i 

Kirkestua 

NB, OBS! 
Møtene 2. og 16. februar, og 16 mars 
holdes i Kirkestua.

Kirkeskyss
Har du behov for kirkeskyss i Ås 
eller Kroer? Ring Diakoniutvalget på 
forhånd, tlf.: 950 04 667, innen fredag 
før den aktuelle søndagen.
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Det skjer i Nordby menighet

Kirketreffet i Nordby
Velkommen til Kirketreff i Nordby kirke 
hver annen torsdag kl. 12. I kirken er det 
sang, musikk og andakt, før vi spiser for-
middagsmat på Menighetssenteret. Vi 
av slutter kl. 13.30. 

I vinter blir det Kirketreff på følgende 
torsdager: 16. februar, 2. mars, 16. mars, 30. 
mars og 20. april. Velkommen!

Nordby menighet,
Anne-Lise Røed

Vårkonsert i Nordby 
menighetssenter
Søndag 12. mars kl. 18 
inviterer Nordby skole-
korps og Kirkemusikk-
utvalget i Nordby 
menighet til vårkonsert! 
Vi byr på allsang led-
saget av god musikk. 
Korpset byr på et feng-
ende repertoar, og vi 
får høre våre egne unge 
talenter som solister.

Nordby Skolekorps og 
kirkemusikalsk utvalg i Nordby menighet

Nordby Gospel
Nordby Gospel inviterer alle barn fra 
5 til 10 år til å synge med oss i Nordby 
menighetssenter hver torsdag 17.30–18.30. 
Vi har mange spennende ting på program-
met denne våren. Dirigenten vår er Chris-
tian Wang. Kateket Timea Bakay Holby er 
kontaktperson. 

Hun treffes på tlf.: 64 96 26 74 / 909 39 054, 
e-post: Timea.Holby@as.kommune.no.

Fredagsgruppa
Fredagsgruppa er et musikktilbud for ivrige 
sangere. Vi samles på fredager kl. 14–16 i 
Nordby menighetssenter. Vi øver til guds-
tjenester og konserter eller bare lærer oss 
nye salmer og sanger. En gang i måneden 
har vi et måltid sammen. Kantor Hilde Vei-
dahl Wang er kontaktperson. 

Hun treffes på SMS: 996 94 012 eller 
e-post: hiwang@online.no. 

Stor kirkekonsert  
i Nordby kirke 24.04.
Kammerkoret Coro Misto fra Nesodden 
markerer tjueårsjubileum med konsert 
i Nordby kirke mandag 24. april kl. 
19. Marilena Zlatanou er dirigent og 
sangsolist, og Stefan Ibsen Zlatanos spiller 
piano og orgel. Vi får blant annet høre 
Georg Friedrich Händels mesterverk Dixit 
Dominus. Det blir sjelden framført, til tross 
for egen art og uttrykksfullhet. Musikken er 
polyfonisk, noe som tiltaler spesielt dette 
koret. Coro Misto har gjennom hele sin 

Karnevalsgudstjeneste 12.02.
Velkommen til karnevalsgudstjeneste i 
Nordby kirke søndag 12. februar kl. 11. Det 
blir dåpsmarkering for 10-åringer.
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Bønn, stillhet og trospraksis
To temalørdager i Ås kirke

Vi inviterer til to samlinger i serien 
«Temalørdag i Follo», der vi tar opp bønn, 
stillhet og trospraksis. Begge skal være i Ås 
kirke kl. 11–14 på følgende dager:
• Lørdag 11. februar: «Å feste blikket – 

konsentrasjon og øvelse». Innledning 
ved Sindre Skeie. 

• Lørdag 22. april: «Se, han kommer 
til deg». Innledning ved Ellen Merete 
Wilkens Finnseth. Hun er forfatter, jour-
nalist og religionsviter.

Samlingene starter med kaffe, te og frukt, 
før innledningen. Det er tid til stillhet, 
refleksjon og bønn, og programmet av sluttes 
med nattverdgudstjeneste. Inngangspenger 
kr 100.

Pusterom-samling  
i Nordby kirke
Velkommen til siste Pusterom-samling, 
onsdag 19. april kl. 19–20 i Nordby kirke. 
Den første var 25.01. Tid for hvile og 
ettertanke. Tiden begynner med en enkel 
innføring. Så blir det egen tid og stillhet 
– musikk. Pusterom avsluttes med en kort 
liturgi og nattverd.

Nordby menighetsråd,
sokneprest Sigurd Bakke

Retreat i fastetiden
Du er velkommen til retreat 29. mars til 1. 
april, hjemme! Start i Nordby kirke ons-
dag kveld, avslutning i Langhus kirke på 
lørdag. Fastetiden er en god tid for stillhet 
og bønn, og for å innrette seg mot påskens 
budskap. Du inviteres til et gratis opplegg 
bestående av egentid med bønn, tre veiled-
ningssamtaler og to fellessamlinger i løpet 
av noen dager i fastetiden. Dette er et 
samarbeid mellom prestene i Ås og Lang-
hus. Programmet er under forberedelse, så 
mer info kommer i en egen brosjyre og i 
Menighetsbladet. Ta kontakt med sokne-
presten i Nordby, Sigurd A. Bakke:
e-post: sigurd.bakke@as.kommune.no, 
tlf.: 990 15 790. Åpent for alle interesserte.  
Velkommen!

tjueårige eksistens arbeidet med barokkens 
kammer korrepertoar. De ti satsene er basert 
på gammel testamentlige tekster og handler 
om det godes seier over det onde. Vi får 
også høre musikk av Rossini, Mendelssohn 
og litaueren Juozo Gudaviciaus. 
Pilegrimskoret fra Tannhäuser (Wagner) 
står også på repertoaret. Sist, men ikke 
minst, dirigentens egne komposisjoner 
Three poems by Emily Dickinson (I’m 
no body, Compensation og Hope) i 
ur framførelse. Emily Dickinson blir nå 
ansett som en av USAs viktigste poeter 
selv om hun var nokså ukjent i sin samtid 
(1830–1886).

Hilde Veidahl Wang,
kantor i Nordby
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Ås menighets misjonsprosjekt

Den norske ambassadøren 
besøker Green LiP-prosjektet

Den norske ambassadøren i Etiopia, 
Andreas Gaarder, er ikke bare komfortabel 
i 5-stjerners hotell eller på sammenkomster 
med presidenter og statsministere. Han er 
nettopp tilbake fra et besøk til Gumuz-dis-
triktet i Vest-Etiopia der NMS driver Green 
LiP -prosjektet som Ås menighet støtter. 
I tre hele dager var NMS-misjonærene 
sammen med ambassadøren på tur i dette 
lokalomådet for minoritetsgruppen gumuz. 
Det rapporteres at han trivdes meget bra 
på landsbygda, der han fikk den nasjonale 
retten injera og grønnsaker – og tradisjonell 
gumuz-mat: stappe med «slimsaus». 

Ambassadøren var ikke lettskremt. 
Følget dro med tuk-tuk (trehjuls motorsyk-
kel) til en middag med medarbeidere 
fra prosjektet. Doningen satte seg fast i 
gjørma, og diplomaten måtte vaske seg 
under bøttedusj! 

Andreas Gaarder ga tydelig uttrykk for 
at han var imponert over arbeidet NMS 

gjør sammen med partneren Mekane Yesus 
-kirken og kirkens utviklingsavdeling 
DASSC. Han var spesielt opptatt av hvor 
viktig utdanning er for utvikling og myn-
diggjøring av mennesker. Misjonærene 
kunne fortelle at NMS er meget engasjert i 
utdanning, spesielt for jenter og minoritets-
grupper. Misjonen gir stipend til ung-
doms- og videregående skole, og til høyere 
utdanning. Man har alfabetiseringskurs 
på Amharisk (som er offisielt språk) og på 
morsmålet. I tillegg driver prosjektet arbeid 
blant ungdommer ved ungdomssenteret i 
Blånildalen.

I tillegg til å se på arbeidet støttet av 
NMS besøkte ambassadøren byggeplassen 
til den store dammen ved Blå Nilen nord 
for Asosa. Dammen vil føre til en omfat-
tende omplassering av lokale folkegrupper 
i området. NMS er engasjert i hjelp til dem 
som blir berørt. 

Det er nå utarbeidet en midtveisevalu-
ering av prosjektet. Den viser at Green LiP 
virkelig har brakt bedre levevilkår til dem 
som nås av prosjektet. For eksempel har 40 
000 mennesker blitt kurset siden oppstarten 
for litt mer enn 2 år siden. I underkant av 90 
000 mennesker er nådd direkte, og mer enn 
110 000 andre indirekte. 

Teksten er basert på en rapport fra misjonær 
Sophie Küspert-Rakotondrainy.
Bearbeidet av Sylvi Haldorsen

Lærer Muchahid Harun fra Shigogo fra Mao 
Komo-fylket underviser 100 voksne tre ganger i uka 
i 9 måneder. Foto fra  Ny Blomst 4/2016
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Ski menighet inviterer til fastesamlinger

Nabomenigheten i Ski inviterer til faste-
samlinger i Ski nye kirke alle hverdags-
kvelder fra 1. mars til og med 7. april. Kirken 
er åpen fra kl. 21, men selve programmet 
begynner kl. 21.30 og varer i 20 minutter. 
Nettopp dette stramme opplegget gjør det 
meningsfylt og overkommelig å avslutte 
hverdagen i kirken, i fastetiden. Faste betyr 
«å holde fast», og samlingene skal hjelpe 
oss med å holde fast ved de sentrale sidene 
ved den kristne tro.

Fastesamlingene i Ski nye kirke skal 
også hjelpe oss til å foreta et lite taktskifte. 
På sen kveldstid er det lite annet som kon-
kurrerer om vår oppmerksomhet. En travel 
hverdag kan avsluttes i et vakkert og stille 
kirkerom – med stillhet, rolig musikk og 
ord til ettertanke.

I Ski menighet har denne markeringen 
av fastetiden blitt en god tradisjon. Derfor 
inviterer vi nå folk til å delta på tvers av 
menighetsgrensene i Follo. Samlingene 
består av stillhet, musikk og ord til etter-
tanke – før det hele avsluttes med at menig-
heten synger kompletoriet, en av kirkens 
tidebønner. Melodien er rundt tusen år 
gammel. Teksten er hentet fra Salmenes 
bok. I mange klostre avsluttes dagen nett-
opp slik. Velkommen! 

Ski menighet

Fire biskoper bidrar under årets fastesamlinger i Ski nye kirke: Helga Byfuglien, Atle Sommerfeldt, Per Arne 
Dahl og Andreas Aarflot. Prostene i Follo, Hege E. Fagermoen og Sven Holmsen deltar også, sammen med 
flere andre profilerte forkynnere. 

Tro og Lys Follo  
– et sted for deg
Er du på leiting etter et 
fellesskap som passer akkurat 
for deg og dine behov? Da er kanskje Tro og 
Lys Follo løsningen for deg. Vårt fellesskap 
er særlig tilrettelagt for mennesker med 
særlige behov, og deres pårørende. Og Tro 
og Lys er et godt sted å være for alle typer 
mennesker. Vi er del av den internasjonale 
og tverrkirkelige Tro og Lys-bevegelsen. 
I fellesskap prøver vi å ta være på hele 
mennesket – inkludert det åndelige. Vi deler 

hverdagshistorier, synger de kjente sangene 
og lærer oss nye. Vi spiser sammen, feirer 
bursdager og det beste av alt: Vi feirer 
gudstjeneste sammen som en avslutning på 
fellesskapet. Vårens arrangementer:
• Søndag 19. mars kl. 11. Tro og Lys-

gudstjeneste i Ås arbeidskirke.
• Lørdag 8. april kl. 14 i Ås arbeidskirke.
• Lørdag 13. mai kl. 14 i Ås arbeidskirke.
• Lørdag 3. juni kl. 14 i Ås Arbeidskirke.

For Tro og Lys Follo, Marit Rauset
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Menighetsbladets grønne spalte  

Grønn diakoni – vern om skaperverket

Denne overskriften får kanskje noen til 
å lure. Hva mener Menighetsbladet med 
«grønn diakoni». 

Plan for Diakoni for Den norske kirke 
peker ut fire særlige utfordringer for dia-
konien i dagens samfunn: Nestekjærlighet, 
inkluderende fellesskap, kamp for rettfer-
dighet og vern om skaperverket. Diakoni 
defineres ofte som kirkens omsorgsarbeid. 
At nestekjærlighet, inkluderende fellesskap 
og kamp for rettferdighet da er naturlige 
komponenter under «paraplyen» diakoni, 
er noe de fleste gir sin tilslutning til.

Noen stusser derimot litt over at vern 
om skaperverket er kommet inn i diakoni-
begrepet. Det betyr ikke at de problem-
atiserer Kirkens ansvar for å jobbe med 
miljøspørsmål. Det er heldigvis mer enig-
het om dette i dag enn tidligere, selv om 
man kan være uenige om virkemidler, og 
om hvor konkret Kirken skal være. Det er 
forbindelsen mellom verne om skaperver-
ket og diakoni noen undrer seg over. Er 
ikke dette to ulike arbeidsområder? I Ås 
har vi da også et Diakoniutvalg og et Grønt 
utvalg. Så hvorfor «blande» dette, hvorfor 
legge til enda en oppgave for diakonien, 
spør man seg.

Et medlem av diakoniutvalget i en annen 
menighet i prostiet, uttalte nylig: «Å jobbe 
for å verne skaperverket er omsorg for kom-
mende generasjoner». Dette er et presist 
utsagn som jeg synes viser en forbindelse 
mellom det å jobbe for jorden vår, som jo 
er Guds skaperverk, og omsorg for våre 
medmennesker, som er skapt i Guds bilde.

Ser vi oss rundt i verden, finner vi at 
det er de mest utsatte, ofte marginaliserte 
grupper, som lider under klimaendringer 
og naturkatastrofer. Å jobbe for å motvirke 
menneskeskapte klimaendringer som 
kan få alvorlige konsekvenser for sårbare 
medmennesker, er solidaritet og derfor 
nestekjærlighet i praksis. Altså diakoni. Selv 
blir jeg som diakon inspirert av å lese om 
Ås menighet sitt misjonsprosjekt i Etiopia. 
Her jobber man med landsbyutvikling. 
Dette innebærer blant annet å utvikle 
landbruksmetoder som er mer bærekraftige 
for miljøet. Samtidig ser man at dette hjelper 
mennesker til å oppnå bedre livskvalitet, 
og marginaliserte grupper blir løftet opp. 
Dette er helhetlig diakoni. Virkeligheten i 
våre lokalsamfunn er annerledes, men også 
her ønsker vi en helhetlig diakoni hvor alle 
elementene i planen er med i arbeidet.

Atle Eikeland,
prostidiakon Søndre Follo

BLI BØSSEBÆRER
Fasteaksjonen  4. april

Ta kontakt med menighetskontoret

Fasteaksjonen er Kirken i Norges dugnad 
for global diakoni. Som i andre dugnader får 
du ofte mer enn du gir. Bli med på a ksjonen 
4. april. Når mange blir med, blir arbeidet 
en fest. Vi har forskjellige oppgaver, ikke 
alle går med bøsse. I Ås Arbeidskirke 
starter aksjonen kl. 18.
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Ås kirke 150 år
Det er med stolthet vi vil feire «nye» Ås 
kirkes 150-årsjubileum. Kirken ble innviet 
fredag 12. juli 1867 av biskop Jens Lauritz 
Arup i Christiania stift. Begivenheten 
ble innledet med prosesjon fra Land-
brukshøgskolen (Ås landbruksinstitutt) 
til kirken, anført av biskopen, soknets 
prester og byggekomitéen. Kirken var bygd 
for å romme 450 mennesker, men under 
innvielsen var omtrent 700 møtt fram. 
Mange måtte stå utenfor. 

Den første kirken i Ås var en liten gårds-
kirke i tre. Den ble bygd i ca. 970 på opp-
drag av en omreisende biskop fra Jylland. 
Dagens kirke avløste en gammel steinkirke 
fra 1170 som ble revet i 1865. Fra 1150-tallet 
ble det bygd fem steinkirker i Follo: Nesod-
den, Ski, Kråkstad, Vestby og Ås. De tre 
førstnevnte er fremdeles i bruk. Les mer 
i Asbjørn Bakkens jubileumsskrift «Ås 
kirke» fra 1967.

150-årsjubiléet er det all grunn til å feire. 
Ikke minst nå som kirken framstår som 
ny. Innvendig er de gamle fargene fra 1867 
hentet fram. Utvendig er tårnet og taket 
reparert, og alle murfugene fornyet. 

Vi startet feiringen med gudstjenesten 
1. nyttårsdag. Hovedmarkeringen blir 25. 
og 26. mars, med jubileumskonsert og fest-
gudstjeneste.

Jubileumskonsert i Ås kirke 25. mars
Velkommen til stor jubileumskonsert i Ås 
kirke lørdag 25. mars kl. 16. Her medvirker 
Ås Kulturskole, Ås & Vestby Musikk-
orps, Follo Sinfonietta, ÅsEnsemblet, Ås 
Seniorkor, Ås Korforening, Ås Kirkekor, 
Ås Barne- og ungdomskantori og koret 
«Våises». Fri entré. Kollekt til den kirke-
musikalske virksomheten i Ås. Ås kirke 
har – og har hatt – stor betydning som kul-
turarena og konsertlokale i Ås. Det ønsker 
vi å vise i denne konserten. Jostein Grolid,

kantor i Ås

Festgudstjeneste i Ås kirke 26. mars
Søndag 26. mars kl. 11 blir det festguds-
tjeneste ved biskop Atle Sommerfeldt, 
prost Hege E. Fagermoen og sokneprest 
Georg Børresen. Kantorene Jostein Grolid 
og Anne Christine Pittet Grolid har med 
seg Ås Kirkekor, Ås Barne- og ungdom-
skantori, Øivind Andersen (trompet) og 
strykere. Etter gudstjenesten samles vi alle 
i Ås arbeidskirke til lunsj. Alle er velkomne 
til å være med på denne store begivenheten!

Georg Børresen,
sokneprest i Ås

Ås kirke med nytt tak og ny kobber på tårnet, klar 
til jubileumsåret. Foto: A. Skutlaberg
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Biskopens hilsen

Folkekirken ikke lenger statskirke
Fra årsskiftet er ikke lenger Den norske 
kirke en statskirke. Som medlem i Den 
norske kirke vil du merke lite til endringen. 
Endringen betyr mest for de ansatte. 

De rundt 500 000 medlemmene i Den 
norske kirke i Borg vil som tidligere kunne 
delta i gudstjenester i sin lokalkirke, bidra 
som frivillige i kirkens diakonale arbeid og 
delta i lokalkirkens mangfoldige kultur-
tilbud. Medlemmene vil fortsatt få samme 
gode service og bli møtt med respekt og ver-
dighet ved livets store høytider, enten det er 
dåp, konfirmasjon, vigsel eller begrav else. 
Barna deres vil få samme omfattende tilbud 
om opplæring i den kristne tro gjennom 
opplevelser, aktiviteter og arrangementer i 
lokalkirken sin. Bibelen vil fortsatt leses, 
tolkes og forkynnes på samme måte i Den 
norske kirke som fram til årsskiftet. 

Det siste hundreåret har staten overført 
stadig nye ansvarsområder til organer i Den 
norske kirke. I 1920 fikk vi menighetsråd, 
deretter fulgte innføring av bispedøm-
meråd i 1933. I 1934 ble Bispemøtet for-
malisert og i 1984 ble Kirkemøtet opprettet. 
Ny kirkelov som blant annet regulerer for-
holdet mellom kommunen og menighetene, 
kom i 1996. I mai 2012 ble Grunnloven 
endret, og folkekirken ble et faktum: Den 
norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, 
forblir Norges folkekirke og understøttes av 
staten. Grunnlovens paragraf 16. 

Frem til årsskiftet har arbeidet med å 
overføre oppgaver og ansvar fra staten til 
kirken pågått for fullt. Fra 1. januar i år er 
Den norske kirke et selvstendig rettssubjekt 
med Kirkemøtet som øverste organ. Det var 
nødvendig siden det ikke lenger er naturlig 
at biskoper, proster og prester er statlige 
embets- eller tjenestemenn, eller at Kirke-
rådet og bispedømmerådene fortsatte som 

statlige forvaltningsorganer. Kirkemøtet 
har overtatt det meste av den myndigheten 
som tidligere lå i statsforvaltningen, og er 
det øverste representative organet for det 
nye rettssubjektet Den norske kirke. Folke-
kirken skal fortsatt finansieres av staten, 
og forholdet mellom Den norske kirke og 
kommunene er uendret.

Folkekirken er en demokratisk og mang-
foldig kirke. Alle medlemmer kan fortsatt 
stille til valg og påvirke utviklingen i Den 
norske kirke ved å stemme ved kirkevalget. 
Da velges menighetsråd, bispedømmeråd 
og Kirkemøtet. Folkekirken er til forskjell 
fra foreningskirken en kirke for alle, uav-
hengig av om troen er sterk, svak eller uklar. 
Dåpen er eneste grunnlag for medlemskap. 
Motivene for å ville tilhøre folkekirken 
må være mangfoldige slik vi mennesker 
er mangfoldige. Tilhørigheten kan knyttes 
til respekt for historien og tradisjoner, 
tilslutning til verdier og trosinnhold, 
behov for en himmel over livene sine og 
religiøs lengsel, eller ønsket om å bidra til 
lokalsamfunnets viktigste identitetsmarkør 
gjennom hele lokalsamfunnets historie. 
Ingen motiver er bedre enn andre i 
folkekirken.

Skillet mellom stat og kirke betyr ikke 
at forholdet er over. Forholdet mellom 
stat og kirke vil fortsatt være viktig i det 
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norske samfunnet. I det livsynssåpne, fler-
kulturelle norske samfunnet er Den norske 
kirke en majoritetskirke med om lag 73 % 
av befolkningen som medlemmer. Kunn-
skap om religion og religionens betydning 
er avgjørende for utviklingen av et bære-
kraftig, flerkulturelt samfunn. Folkekirken 
har en viktig rolle i å forme det nye Norge 
gjennom å vedlikeholde og fornye norske 
verdier – og kulturarven, og samtidig 
skape god dialog med nye trossamfunn 
og religioner. Folkekirken spiller en 
konstruktiv og kritisk rolle i å utforme 
det flerreligiøse samfunnet med ulike 
kulturtradisjoner som del av fellesskapet. 
Den evangelisk- lutherske folkekirkes 
verdier og idealer om rettferdighet, 
maktfordeling og alle menneskers likeverd 
har vært, og vil fortsatt være, avgjørende 
for utviklingen av det norske samfunnet. Vi 
håper at kommuner og organisasjoner vil 
verdsette og fortsette å bruke folkekirken 
aktivt som samfunnsaktør fremover. 

Kirkens kall og oppgave overfor folk og 
land videreføres. Visjonen til folkekirken 
er «mer himmel på jord».  Folkekirken er 
en annerledes organisasjon, det er ingen 
typisk forening, ingen organisasjon ledet 
av en generalsekretær eller direktør. Kirken 
er både et lokalt, nasjonalt og globalt 
fellesskap, en bygning og et oppdrag. Den 
norske kirke har ikke blitt herre i eget hus 
1. januar 2017, Kirkens Herre er den samme 
i 2017 som i år 100 og i 1964. Det er Gud 
som er Kirkens Herre. Vi vet hvordan 
Gud er fordi Gud ble menneske i Jesus fra 
Nazareth. Jesus viser oss at vi kan ha tillit 
til at Gud er kjærlighet og møter all slags 
mennesker med nåde og velsignelse. Det 
har vært kirkens oppdrag å formidle og 
gi rom i bygninger og fellesskap for dette 
budskapet, til alle tider og på alle steder, 
både i ord og handling. Slik vil det fortsatt 
være.

Atle Sommerfeldt,
biskop i Borg

To marsmøter  
i Ås kirkeakademi
Tirsdag 14. mars kl. 
19.30 i Ås kulturhus: 
Lars Inge Magerøy ga i 
fjor ut en bok om Mar-
tin Luther, «Munken 
som endret Europa». 
Foredraget vil gi en presentasjon av Luthers 
liv og stille spørsmål om hvilken betydning 
Luthers tanker og teologi har i dag. Magerøy 
er utdannet ved Menighetsfakultetet. Han 
har vært bibelskolelærer og instituttstyrer 
ved IKO – Kirkelig Pedagogisk Senter, og 
han har skrevet bøker innen teologi, etikk, 
religionspedagogikk og misjon. Noen 
husker ham også som studentlagsprest ved 
NLH. Nå er han sogneprest i Enebakk.

Torsdag 23. mars: kl. 19.30 
i Ås arbeidskirke: Einar 
Solbu holder foredrag om 
«Guds menighet, syng 
for vår skaper i lønn –  
salmen i nordisk kirkeliv», 

i anledning Nordens dag. Ås bygde-
kvinnelag serverer mat, og medlemmer 
av Ås kirkekor medvirker. Einar Solbu er 
utdannet kirkemusiker og har i perioder 
hatt deltidsstillinger som kantor. Han har 
vært førsteamanuensis og studiesjef ved 
Norges musikkhøgskole, direktør for Rik-
skonsertene og dekan ved Kunsthøgskolen i 
Oslo. Han står bak flere publikasjoner, blant 
annet «Kirkens kulturmelding – kunsten å 
være kirke».

Håkon Andersen
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Gudstjenesteforordningen i Ås – videreføring eller endring?
Menighetsrådene skal gjennomgå guds-
tjenesteforordningen og gi innspill til 
biskopen i Borg i løpet av mai. En forordnet 
gudstjeneste er en gudstjeneste som feires 
på søn- eller helligdager. Gudstjeneste-
forordningen danner det rettslige grunnla-
get for at kommunen bevilger nødvendige 
økonomiske ressurser til å holde gudstjene-
ster i Den norske kirke.

Som medlem i Den norske kirke og 
bosatt i Ås – hva ønsker du? 

• Savner du noe i gudstjenestene?
• Ville du hatt det annerledes, for 

eksempel tid og/eller format?

• Eller vil du ha gudstjenestene slik de 
er i dag?

Besøkstallet i våre gudstjenester er lavt i 
forhold til antall kirkemedlemmer. Hva kan 
menighetsrådet gjøre for at flere medlem-
mer oppsøker gudstjenestene? Besøkstallet 
på våre gudstjenester er forhåldsvis stabilt, 
men med en nedadgående trend.

Menighetsrådet i Ås skal nå arbeide med 
dette og er veldig interessert i innspill. Vi 
imøteser ditt bidrag. Send det med e-post 
til linda.janson-haddal@as.kommune.no 
innen 28. februar.

Ofringer – hvorfor så mange til egen menighet?
Menighetsrådet gjennomfører mange 
ulike aktiviteter for et stort antall men-
nesker. Dette koster penger. Ideelt sett ville 
menighetsrådet ønske at givertjenesten 
var tilstrekkelig til at den kunne finansiere 
aktivitetene innenfor menighetsrådets bud-
sjetter, og at alle våre ofringer kunne gå til 
eksterne gode formål. Slik er situasjonen 
dessverre ikke for menighetsrådet i Ås.

Formålet med aktivitetene er godt. 

Av hensyn til brukerne ønsker vi ikke å 
skjære ned eller kutte ut tilbud. Derfor har 
menighetsrådet vedtatt en offerliste som 
har flere ofringer til egen menighet enn 
en ideell situasjon tilsier. Menighetsrådet 
håper å kunne få flere inn i givertjenesten, 
slik at ofringene igjen kan gå til andre 
trengende utenfor egen menighet. Meld deg 
til givertjenesten ved å fyll ut skjemaet på 
https://goo.gl/tI3p3d Ås menighetsråd

Arbeidskirka fornyer seg
Arbeidskirka har fått nye stoler og serviser. 
Det er viktig at lokalene er attraktive når de 
leies ut til minnesamvær og selskaper.

Mange av de gamle stolene fra 1985 ble 
kjørt bort, via en Aschjem-traktor med 
henger og tralledugnad fra Niels Thyge 
Nielsen, Erling Ulvik, Georg Børresen, 
Linda Janson-Haddal og Oddvar Moen. 

12. januar rulla vi inn de nye, moderne 
og lettstelte stolene. Vi regner med at de 
skal vare lenge, og at folk finner seg til rette 
på rosa og grå seter. Femti av de gamle sto-
lene med minst slitasje forblir i tjeneste på 
konfirmantrommet.

Gaver fra Kirkeringen og private givere 
har gjort det mulig å kjøpe nye serviser til 
Arbeidskirka: Middagsservise til 100, og 
kaffeservise til 150 gjester. Nye glass og 
duker er også på plass. Styret ønsker å si 
tusen takk for gavene! Ellen Syrstad,

styreleder i Stiftelsen Ås arbeidskirke
Foto: Arve Skutlaberg & Bjørg Ulvik



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 2017 19

En liten vise til alle ildsjeler.

Jeg vet at jeg bæres av mange
som sjelden vil stikke seg frem.
Det er ikke alltid de synes.
Her kommer en vise om dem.
De står på et kjøkken og baker,
de rigger til stoler og bord.
De stiller på fest og på dugnad,
og de driver klubber og kor.

Det er ikke sikkert du vet det,
men noen drar ut på besøk
til folk som kan trenge litt omsorg.
Slik skaper de liv i ditt strøk.
De steller i stand festivaler.
De står i en gjenbruksbutikk.
Der var de før dørene åpnet,
og de ble de siste som gikk.

De kunne ha gjort noe annet.
De kunne tenkt mer på seg selv.
De kunne ha spurt: Hvorfor går jeg
og gjør dette kveld etter kveld?
Men gjenbruksbutikkene lever
fordi noen gir av sin tid.
Og ensomme finner seg venner
fordi noen deler sitt liv.

Det er ikke alltid de synes.
De stikker seg sjelden langt frem.
Men kanskje, hvis du vet om noen
og plutselig ser en av dem,
så ber jeg deg pent om å sende
en hilsen, helt ydmykt, fra meg,
og da skal du si mens du smiler:
– Det finnes en vise om deg.

T/M: Sindre Skeie 2016

Noter finnes her: 
http://sindregreier.wordpress.com

Takk for super innsats 
på Ås menighets loppemarked 2016

Loppekomiteen lar de tre 
glade selg erne på avdelin-
gen for «Vesker og sko» 
representere alle glade og 
blide loppe arbeidere under 
f jorårets loppemarked. 
F.v.: Anne Helland, Bjørg 
Ulvik, Bård Nedberg. Uten 
dere, intet loppemarked! 

Det var en opplevelse! 
Det var en suksess!
Det ble ny rekord: 325 000!
Og du var med!
Tusen takk!

 Hilsen Loppekomiteen 2016

Årets loppemarked  
25.–26. august – i startgropa

Loppemarkedskomitéen er klar til ny 
innsats i 2017. Vi satser på å slå den fan-
tastiske rekorden fra i fjor. Klarer vi å øke 
omsetningen til 350 000? Ja, med din gode 
hjelp tror vi det går. Flere enn 70 glade dug-
nadsfolk var med i fjor. Vi håper på hjelp 
fra dere og enda flere i år. Da blir festen 
desto større. 

For fest skal det bli, i hele uke 34. 
Salgsdagene blir fredag 25. og lørdag 26. 
august. Men i hele uke 34 er det full fart 
med loppemottak, sortering og rigging 
i og rundt Ås arbeidskirke. Det å lage 
loppemarked er en svær jobb. Komitéen har 
bruk for mye hjelp. Vi har erfaring med at 
folk blir glade og fornøyde av å gjøre en 
flott jobb sammen med mange andre greie 
folk. Så merk deg denne uken i august. Bli 
med på årets loppedugnad! Meld deg til en 
dugnadsøkt i uke 34. Kontakt Erling Ulvik, 
e-post: erlingulvik@hotmail.com.

Loppekomiteen 2017

Loppemarked
rbeidskirkes
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Ås Kirkekor synger naturlig nok for det 
meste kirkemusikk. Vi øser av en uuttøm-
melig kilde av musikk, fra minst 1000 år 
tilbake og fram til i dag. Koret har et aktivt 
år foran seg. I november skal vi fremføre 
Händels «Messias», og i august medvirker 
koret i en kammeropera. Vi øver på tors-
dager kl. 19–21.30 i Ås kirke. Semester-
avgift er kr 300. 

Velkommen til å begynne i Ås Barne- og ungdomskantori!
Kantoriet øver på mandager kl. 16.30–18 
(«tweens» og ungdommer) og kl. 17–18 
(barn) i Ås arbeidskirke. Koret har for tiden 
24 medlemmer og deles i to grupper etter 
alder. I tillegg til dirigent Jostein har vi en 
utdannet dirigent til, Anne Christine Pittet 
Grolid, samt to dyktige hjelpedirigenter 
som er rekruttert fra kantoriet, Ellen Alnes 
Nygård og Christine Julia Lange! Koret har 
medlemmer fra 7 til 16 år. Semesteravgift 
er kr 200. 

Ved spørsmål, kontakt kantor Jostein Grolid, 
e-post: jostein.grolid@as.kommune.no, tlf.: 
41 28 70 55.

Baluba
Ås menighet har også et kortilbud for 
barn mellom 1 og 7 år. Baluba øver på Ås 
menighetshus i sentrum (Johan K. Skanckes 
vei 7) på onsdager kl. 18–19. 

Foto: Jon Kr. Øiestad og Arve Skutlaberg.
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Årsmøte i Ås menighet søndag 19. mars
Ås menighet avholder årsmøte søndag 19. 
mars ca. kl. 12.30 etter gudstjeneste og 
kirkekaffe i Ås arbeidskirke. Saker som 
ønskes behandlet på årsmøtet, sendes 
menighetskoordinator Linda Janson-
Haddal, innen 1. mars:
linda.janson-haddal@as.kommune.no.  
Vel møtt!

Halvor Aarrestad, 
leder av Ås menighetsråd

Årsmøte i Nordby menighet søndag 
19. mars
Nordby menighet avholder årsmøte søndag 
19. mars ca. kl. 12.30, på Nordby menighets-
senter, etter gudstjenesten og kirkekaffen. 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, 
sendes til menighetsrådets leder innen 1. 
mars: oaardals@online.no, tlf.: 905 18 577. 
Vel møtt!

Olav Aardalsbakke,
leder av Nordby menighetsråd

Årsmøte i Kroer menighet søndag 12. 
mars
Kroer menighet avholder årsmøte søndag 
12. mars i Kroer kirkestue etter guds-
tjenesten og kirkekaffen. Gjennomgang og 
godkjenning av årsmelding og regnskap. 
Orientering om planer og utfordringer for 
2017. Samtale om samarbeid Vel-Skole-
Kirke. Saker som ønskes behandlet på 
årsmøtet, sendes innen 28. februar til: 
skmartinsen@gmail.no. 
Vel møtt!

Svend-Kristian Martinsen,
leder av Kroer menighetsråd

Møtedatoer i vår

Ås kirkelige fellesråd
- torsdag 2. mars 
- tirsdag 30. mai

Ås menighetsråd
- tirsdag 14. februar
- tirsdag 14. mars
- tirsdag 18. april
- tirsdag 9. mai
- tirsdag 13. juni 

Nordby menighetsråd
- torsdag 2. mars
- onsdag 5. april
- torsdag 11. mai
- onsdag 7. juni
- onsdag 6. september

Kroer menighetsråd
- 4. april
- 7. juni

Den Nye Oslo Trio 
med konsert i Ås kirke 19.03.
Den Nye Oslo Trio inviterer til konsert i 
Ås kirke søndag 19. mars kl. 18. Ensemblet 
består av Elena Shalneva (klaver), Daniel 
Lazar (fiolin) og Anton Dymkov (cello). På 
programmet står klassisk norsk musikk: Per 
Winge: Trio F-dur op. 3, Trygve Madsen: 
Trio op. 57 og Øistein Sommerfeldt: Trio.

Billetter ved inngangen: Voksne kr 200, 
barn går gratis. Konserten er støttet av 
«Fond for utøvende kunstnere».

Jostein Grolid,
kantor i Ås
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Moses førte israelsfolket ut fra Egypt.
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegninger: Trevor Keen

På vei til skolen skal Gulliver hente Krister Grønn-
krabbe, Frida Fløyfisk, Sondre Sei og Ronja 
Rødspette. Hva er korteste vei til skolen når han 
skal hente dem i den rekkefølgen?

Mannen ringte til politiet: 
– Kom med en gang. Noen har
stjålet rattet og pedalene i bilen
min! Litt etter ringte han igjen.
– Dere trenger ikke komme
likevel. Jeg hadde visst satt

meg i baksetet.

– Du har
sparken! ropte sjefen.
– Hva, hvorfor det? Jeg
har jo ikke gjort noen

verdens ting.
– Nei, nettopp!

Gud talte til Moses fra en brennende tornebusk.
Hjelp Gulliver på skoleveien!Fargelegg!

KRISTER

RONJA

SONDRE

FRIDA

PARADISBUKTA

SKOLE

Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Krabber i aksjon, 

side 2

Pianisten Martin.

Tårnagentene 

side 8

Supersetning
Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

               sid
e 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
fiskefangst

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: 
Det dere gjorde mot én av disse mine minste 
søsken, har dere gjort mot meg.’

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

14 
2015

1.-8. november

Jesus vekker opp 
enkens sønn

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
2016

21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 
og mine kjenner meg.

Krabbe eller flyndre?side 2

Lukas til unnsetning!side 8

SupersetningJohannes 10,14

3 
2016

7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte

Vi anbefaler 
barnebladet BARNAS!

Denne siden er 
hentet fra 
bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 2017 23

www.asbank.no 

Quiz
1.  Hvilket evangelium i NT er ikke blant 

dem som kalles synoptiske?

2.  Stemmer følgende påstand: Martin 
Luther kom fra den delen av Tyskland 
som utgjorde staten Øst-Tyskland (DDR) 
under jernteppetiden?

3.  Hva het mannen til Rut i GT (Ruts bok)?

4.  På hvilken barneskole går barna fra 
Paimios vei i Ås?

5.  Stemmer følgende: Ås var blant 
de kommuner i Norge som stemte 
forskjellig ved de to folkeavstemningene 
om EF/EU?

6.  Hva er den kjemiske betegnelsen for gull?

7.  I hvilket år vant Trine Hattestad OL- 
gull i spydkast? 

8.  Hva heter byen som tidligere het Bysants 
og seinere Konstantinopel, i dag?

9.  Hva heter Ole, Dole og Doffen på dansk?

10. Hva er det offisielle navnet på 
Ishavskatedralen i Tromsø?

Quizmester: Atle Eikeland
Svarene finner du på side 25.

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 
har følgjande møte på Ås menighetshus: 
• Søndag 12. februar kl. 18: Møte. Talar: 

Thor Pederstad.
• Søndag 19. februar kl. 18: Møte. Talar: 

Hans Jakob Moldekleiv.
• Søndag 26. februar kl. 18: Samtalemøte.
• Søndag 12. mars kl. 18: Møte. Talar: Aud 

Hoås.
• Søndag 19. mars kl. 18: Møte. Talar: Ole 

Arnfinn Røysland.
• Palmesøndag 9. april kl. 18: Møte. Talar: 

Olav Straume.
• 2. påskedag 17. april kl. 18: Samtalemøte.
• Søndag 23. april kl. 18: Møte. Talar:  

Synnøve Spanne.
• Søndag 30. april kl. 18: Møte. Talar: 

Ragnar Ljønes
Trygve Gjedrem
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Løsning på forrige oppgave: Her er teksten under 
innkjøring forbudt-skiltet, som står  i Fjellstadveien 
like nedenfor Sundbyveien i Nordby. Bildet er tatt 
mot Fjellstad, tårnet til ”Japp spaceshot” på Tusen-
fryd skimtes i bakgrunnen.

Er du kjent i Ås? 

I fjorårets siste Menighetsblad hadde 
fotografen reist til Nordby, og etter hvert 
var det fire andre som også hadde tatt den 
samme turen dit. Det var Torstein Furnes, 
Thoralf Jakobsen, Hans Olav Moen og Olav 
Aardalsbakke. Alle hadde funnet fram til 
«innkjøring-forbudt»-skiltet og oppgitt 
korrekt tekst. Gratulerer til dere! 

En vinner antas å ha kjørt rundt i Ås i 
lang tid før han til slutt fant fram. Foto-
grafen måtte da bemerke at slik aktivitet 
ikke er særlig miljøvennlig – med et svar 
tilbake om at «Er du kjent i Ås»-fotografen 
nok har forurensa langt mer på alle sine bil-
turer for å kunne fotografere tilgjengelige 
og utilgjengelige steder gjennom flere år. 
Fotografen blei svar skyldig!

Ny oppgave er det også denne gangen, 
kanskje av det enkle slaget, men det er 
ikke sikkert at dere som bor i Nordby eller 
Kroer, er på dette stedet til daglig! Hvor er 
bildet til venstre tatt?

Send svaret til as.menblad@online.no. 
Alle med riktig løsning kan høste ære og 
berømmelse for gode observasjonsevner!               

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
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Service-sidene (forslag, 3 linjer): 

FRISØRER - DAME/HERRE 

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

Rubrikkannonse: 

Mal:  

Rådhusplassen 29 (Ås kvartal) 
Telefon: 64 94 42 00 
www.galleriet-frisor.no 

Her klipper vi både         
damer og menn i alle aldre!

Fasit til Quiz på side 23:
1. Johannesevangeliet. 2. Ja, i Eisleben. 3. 
Boas. 4. Rustad. 5. Ja (nei i 1972, ja i 1994). 6. 
Au. 7. 2000. 8. Istanbul. 9. Rip, Rap og Rup.   
10. Tromsdalen kirke.

Rettelse til Quizen i nr. 6 2016

«Hvor mange vise menn?»
Det gleder en quizmaster når jeg får til-
bakemeldinger på feil og unøyaktigheter i 
quizen. Menighetsbladet blir tydeligvis lest 
også på nettet, for en utflyttet Ås-boer som 
studerer i Trondheim, Åsmund Krogh, har 
meldt om en feil i fasiten for spørsmål 1 i 
nr. 6, 2016. 

I spørsmål 1 spurte vi om hvilket 
evangelium som omtaler de tre vise menn. 
Quizmaster har rett i at de vise menn omtales 
i Matteusevangeliet kapittel 2, og bare der. 
Men tre stykker? Det står det ikke noe om. 
«Noen vismenn», skrev Matteus. Men de 
hadde med seg gaver til Jesusbarnet, av tre 
slag: gull, røkelse og myrra. Noen tenkte at 
tre typer gaver må bety tre givere. Og da 
må de ha hatt navn. Altså: Kaspar, Melchior 
og Balthasar, som har gitt opphav til en hel 
tradisjon med myter og kirkekunst, fra 
romertiden og fram til dagens julekrybber 
og kirkevennlige julekort. Takk til den 
observante leser!

Quizmester, Atle Eikeland

Himmel
Jeg har tenkt om ordet himmel
at det har en vakker klang
Som et ekko gjennom tider
har det båret englesang
Og i mørke nattetimer
er et stjerneteppe tent
Det er lys og håp å hente
om du kun er himmel-vendt
Jeg har tenkt at ordet himmel
aktiveres på et vis
hver gang hjertelaget vinner
selv om det kan ha sin pris
Jeg har tenkt på ordet himmel
når forsoning finner sted
For hva teller mer i verden
enn det enkle ordet fred
Himmelen er klart til stede
hver gang livets under skjer
Takk for himmel over livet
Også det vi ikke ser

Anne Myrhaug Winge
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Dåp på en lørdag – går det an da?
Vi gjør et forsøk i Ås kirke lørdag 18. mars kl. 13

Det er mange som døper barna sine i 
kirkene i Ås, både dåpsfolk og menighet 
opplever disse søndagene som en fest. Noen 
ganger har jeg hørt et lite sukk fra gjester 
som kommer langveisfra til dåpsselskap: 
Tiden i kirken og i selskapet etterpå kan bli 
noe knapp. Folk må bryte opp for tidlig for 
å rekke hjem. Dette har fått meg og andre 
her på kirkekontoret til å tenke at kanskje 
kan vi ha dåp på en lørdag? I vårt nabo-
land Sverige, som jeg ofte besøker, er dette 
ganske vanlig. Jeg har deltatt på flere slike 
dåpsseremonier der. 

Hos oss er det tradisjon med dåp i søn-
dag ens gudstjeneste kl. 11. Sånn har det 
alltid vært. Men er det noe i veien for å 
prøve en lørdag i stedet? Jeg tror gjester 
som kommer langveisfra, vil synes dette er 
et godt alternativ. I Ås er det jo sånn at folk 
kommer fra hele landet, slår seg ned her og 
stifter familie. Når barna skal døpes, samles 
storfamiliene for å delta ved seremonien i 
kirken og i selskapet etterpå. Noen ganger 
kan det da sikkert passe bra at gjestene ikke 
behøver å returnere før dagen etter. 

For å se om dåp på en lørdag er et godt 
tilbud, gjør vi et forsøk. Lørdag 18. mars kl. 
13 lager jeg en dåpsgudstjeneste i Ås kirke. 
Jeg får med meg kantor Jostein Grolid, så 
da er det musikalske på plass. Jeg lager en 
god ramme rundt selve dåpshandlingen, 
slik at dette blir en fin opplevelse for oss 
alle sammen. 

Dåpsseremoni på lørdag kan også være 
et tilbud til voksne. I vår kirke døpes men-
nesker i alle aldre. Noen synes kanskje at 
voksendåp ved en vanlig gudstjeneste er 
litt i meste laget. Da kan en enkel dåpssere-
moni på lørdag kanskje være enklere? 

Påmelding: For å være med på sermonien 
18. mars må kirkekontoret ha en påmelding 
senest mandag 6. mars. For Ås og Kroer 
gjør du dette via vår hjemmeside: https://
kirken.no/nb-NO/fellesrad/as-kirkelige-
fellesrad/dap/dapspaameld/. Hører du til i 
Nordby sokn, kontakter du Kirkekontoret 
der på tlf. 64 96 26 70, tirsdag eller torsdag 
kl. 10–14. Vær velkommen!

Georg Børresen,
sokneprest i Ås

Den vakre døpefonten i Ås kirke står klar. Foto: Jenny Marie Ågedal
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Lesehjørnet

Den japanske 
elskeren
Roman av Isabel Allende 
(Gyldendal, 2016)

Dømmer man etter 
omslaget, er dette ei 
inderlig romantisk bok. Og jovisst, her er 
kjærlighet, mange slags kjærlighet. Men 
boka rommer også så mye mer.

Alma er bokas sentrale skikkelse, og 
hun bor og trives på et slags hjem for eldre, 
eksentriske mennesker. Som liten blir hun 
sendt fra sin jødiske familie i Europa til 
California for å unnslippe krigen som er i 
anmarsj. Ikke alle i familien er like heldige. 
Hun blir fort glad i sin nye familie, og alle-
rede som åtteåring elsker hun den japanske 
familiegartnerens sønn. En kjærlighet som 
varer livet ut. Men rike, hvite kvinner gifter 
seg ikke med japanere på den tiden. Dessu-
ten blir alle japanere i USA internert i leire 
under krigen. De mister kontakten for en 

stund, men ikke for alltid! 
I stedet gifter hun seg med sin fetter som 

hun alltid har hatt et fint forhold til. Hun får 
et begivenhetsrikt liv. Ekteskapet er godt, 
men noe underlig. Hvorfor det er så under-
lig, skjønner vi ved slutten av romanen. Det 
er mange sterke livshistorier i romanen. 
Irina er Almas personlige assistent og gode 
støtte. Hun er ung, men bærer på mye tungt. 
Under sin fattige oppvekst i Moldova blir 
hun grovt misbrukt. Minnene er vonde, 
men hun får hjelp, og det er trøst å finne 
blant de eldre på hjemmet der hun arbeider.

Selv om interneringsleirer, rasisme, 
Holocaust, illegal abort, barnemishandling 
og AIDS er temaer som blir berørt, er dette 
en roman å bli glad i og glad av. Det høres 
sikkert rart ut, men her er det så mye kjær-
lighet, så stor romslighet, så positiv vink-
ling og mye visdom. Boka gir oss mange 
fine tanker som vi kan lære noe av. 

Anbefalt av Elin Solberg, Ås bibliotek

Ås bibliotek i Kulturhuset i Ås sentrum.
Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret.
http://www.as.folkebibl.no/ 

Svingende jazzgudstjeneste i 
Ås kirke 12.03.
Søndag 12. mars kl. 11 inviterer Ås 
menighet til en svingende jazzgudstjen-
este i Ås kirke. Viktige medspillere under 
gudstjenesten er Frimurernes Storband 
under sin leder, Lars Jegleim. Han er kul-
turskolerektor i Moss Kommune og har 
tidligere vært svært aktiv i musikklivet i 
Ås. Prost Hege E. Fagermoen er liturg. Hun 
vil holde en «jazzpreken» og er også solist 
sammen med Storbandet. Kantor Jostein 
Grolid medvirker på orgel.

Frimurernes Storband. Foto: A. Skutlaberg
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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
Krisesenteret    64 97 23 00
Drosje    64 94 27 70
Ås kommune Servicetorget    64 96 20 00
Kirkekontoret i Ås    64 96 23 40
Kirkekontoret i Nordby  64 97 73 90
Kirkevergen i Ås    64 96 23 30

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

HELSE OG VELVÆRE

Salong 9, Brekkeveien 5     64 94 04 13
Fotpleie, ansiktsbehandlinger, manikyr, voksing, 
massasje og akrylnegler. www.salong9.no 

HÅNDVERKERE

Ås Elektriske
Myrveien 4    64 94 10 65
Alt i elektriske installasjoner

Ås Glassmesterforretning A/S
Johan K. Skanckes vei 2     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    921 53 113
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
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TANNLEGER
Tannlege Ingeborg Bihaug og tannpleier 
Hilde Skjeseth, Brekkeveien 18 64 94 10 48 

(kveldsåpent mandager) 

Tannlegene Høyvik 
Skoleveien 2   64 94 09 51

UTLEIE

Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger     950 09 825

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

Ås arbeidskirke, Drottvn. 41
Utleie til private selskaper ved dåp, konfirmasjon, 
jubileum, minnesamvær m.m. Fast og tilfeldig 
utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter, 
konserter, møter, kurs og seminarer. 
Kontakt: Linda Janson-Haddal, tlf.: 64 96 23 47, 
e-post: linda.janson-haddal@as.kommune.no. 
 

Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfirmasjon 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 
kirke lige 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: 7500. 
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås kommune. Trykk og innbinding: Grøset Trykk 
AS. Leveringsfrist neste nummer: 28. februar 2017

 
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 

Menighetsbladet trenger bladbud
Menighetsbladet trenger bladbud på tre ruter i 
Ås og én rute i Nordby:
• Skogfaret, Søråsveien og Landåskollen (Ås).
• Myrerveien – ytterste del av Drøbakveien 

mot Frogn (Ås).
• Kvestadveien – Smebølveien (Ås).
• Nederste del av Askehaugveien og Nesset-

veien – Nesset Terrasse (Nordby).
• Nedre Bekkvei – Nessetveien fra Bekk til 

Bekkevold (Nordby).
• Fålesloråsen (Vinterbro).
Kontakt: Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577, 
e-post: oaardals@online.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
Ezra André Rønning Bugten
Luna Frostrud-Nekstad
Sanna Hauge Josten (døpt i 

Holmen kirke)
Tuva Rekstad Komissar
Lotte Linnea Nilssen
Lea Hakimnejad Nordstrand
Theodor Olaussen
Leah Marie Håvelsrud Richter
Michelle Schea

Døde
Øystein Magnus Austarå
Harald Bergesen
Kristian Fredrik Buran
Helga Fernanda Bylterud
Margaret Eriksen
Sven Westby Eriksen
Robert Sverre Hoff
Gunnhild Langnes
Kjellfrid Olsen
Harald Sellæg
Solveig Margareta Skogs
Borghild Johanne Stensrud
Jorunn Hardy Storvik
Eldrid Uhlen
Anfinn Aarseth 
Margit Aaserud

KROER

Døde 
Edle Kristine Svendsen
Per Aksel Sørensen 

.no
B EG R AV E L S E S B Y RÅ
Vi hjelper deg når du trenger oss  

Gravsten og stenarbeid.

Stort utvalg.
Faste, lave priser.

www.fonus.no

Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17
Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70
Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20
Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

NORDBY

Døpte 
Torvald Smedsland Garfors
Nora Fuglestad Murud

Døde
Marie Elvida Johansen
Oddvar Johnsen
Petter Johansen
Karin Johanne Olsen
Anbjørg May Skaar
Trond Wibe
Stein Arvid Yttervik

TAKK
Vi takker hjerteligst for 
minnegaven på kr 5350 i 
forbindelse med Stein Arvid 
Ytterviks begravelse.

Nordby Menighet
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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

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

Ungdomsprest i Nordby: Knut Helge Kråkenes 
Moe. Tlf.: 64 96 26 73. 
 E-post: knut.helge.moe@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@getmail.no

Kirketjener/klokker: Daniel Hveding
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-Haddal. Tlf.: 64 96 23 47. 
E-post: linda.janson-haddal@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-Haddal. Tlf.: 64 96 23 47. 
E-post: linda.janson-haddal@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

Organist: Hilde Veidahl Wang. Tlf.: 996 94 012. 
E-post: hiwang@online.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.kirken.no/as

trosopplæring i den norske kirke

Dette symbolet i gudstjeneste lista, 
på neste side, viser at arrangementet 
er en del av trosopplæringen i 
menigheten.
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VELKOMMEN TIL KIRKE
12. februar, Såmannssøndag, Luk 8, 4–15
Ås arbeidskirke kl. 11: Karnevalsguds-

tjeneste. Barnekantoriet synger. 
Nordby kirke kl. 11: Karnevalsguds tj. 

Dåpsmarkering for 10-åringer begge steder. 

19. feb., Kristi forklarelsesdag, Matt 17, 1–9
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Torsdag 23. februar
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.

26. feb., Fastelavnssøndag, Joh 17, 20–26
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste. 

Søndagsskole.
Nordby kirke kl. 11: Avskjedsgudstjeneste 

for sokneprest Georg Børresen.

Ons. 1. mars, Askeonsdag, Matt 6, 1–6, 16–18
Ås kirke kl. 19: Fasteaksjons gudstjeneste. 

Grønt utvalg deltar. 

5. mars, 1. søndag i fastetiden, Matt 4, 1–11
Ås kirke kl. 11: Felles Tårn agent-gudstj.
Kroer kirke kl. 11: Karnevalsgudstjeneste.
Dåpsmarkering for 10-åringer.

12. mars, 2. søndag i fastetiden, Matt 15, 21–28
Ås kirke kl. 11: Jazz-gudstjeneste. 

Frimurer nes storband. Se omtale s. 27.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste. Menig-

hetens årsmøte.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Onsdag 15. mars 
Ås arbeidskirke kl. 11.30: Gudstjeneste for 

Åpent hus.

19. mars, 3. sønd. i fastetiden, Luk 11, 14–28
Ås arbeidskirke kl. 11: Tro og Lys-guds-

tjeneste. Søndagsskole. Menigh. årsmøte.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste. Men. årsm.

26. mars, Maria budskapsdag, Luk 1, 26–38
Ås kirke kl. 11: Felles jubileumsgudstjen-

este – 150-årsjubileum for Ås kirke. 
Biskop Atle Sommerfeldt og fellesrådets 
prester. Ås kirkekor.

Torsdag 30. mars 
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.

2. april, 4. søndag i fastetiden, Joh 11, 45–53
Ås kirke kl. 19: Kveldsgudstj. med band.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Lørdag 8. april
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lys-gudstj.

9. april, Palmesøndag, Joh 12, 12–24
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstj. for liten og stor.
Nordby kirke kl. 11: Påskevandring.

13. april, Skjærtorsdag, Matt 26, 17–30
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

14. april, Langfredag, Luk 22, 39–23,46
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste

15. april, Påskenatt, Mark 16, 1–8
Ås kirke kl. 23: Påskenattsmesse.

16. april, Påskedag, Luk 24, 1–9
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.

17. april, 2. Påskedag, Luk 24, 13–35
Moer sykehjem kl. 11: Gudstjeneste for 

hele fellesområdet.
Kroer kirke kl. 18.00: «Syng påske». 

23. april, 2. søndag i påsketiden, Joh 21, 1–14
Ås kirke kl. 11: Avskjedsgudstjeneste for 

sokneprest Georg Børresen. Sammen 
med Kroer menighet.

Nordby kirke kl. 12: Pilegrimsgudstjeneste. 


