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Prestens hjørne

Om framsida: Andre pinsedag 21. mai feirer kirken i Follo pinsefest på Oscarsborg festning. Syngespillet 
«En borg av håp» av Sindre Skeie skal framføres. Her står Sindre med datteren Signe på armen, mellom 
prostene i Follo, Svenn Holmsen og Hege E. Fagermoen. Foto: J.Kr. Øiestad, bildemontasje E. Fløistad.

Er Gud egentlig rettferdig? 
Vi lever i et globalt samfunn hvor rettfer-
dighet alltid er målet, og i en tid hvor 
kampen for alle menneskers verdi og ret-
tigheter stadig blir viktigere. Dessverre 
lever vi også i en verden som kan finne 
på å lukke både øyne og ører i møte med 
urettferdighet, korrupsjon og falske nyheter 
(fake news).

Mennesker har alltid kjempet for rett-
ferdighet. Lik lønn for likt arbeid. At alle 
skal ha like rettigheter, enten det gjelder å 
kunne gifte seg, å eie land, eller retten til å 
bestemme over egen kropp. Vi kjemper mot 
diskriminering. Vi søker alltid å komme 
dit at verdenssamfunnet er rettferdig. At 
U-land slipper å måtte bøte for utslippene 
til I-land. Vi etterstreber et rettferdig retts-
system som aldri dømmer ut fra hudfarge, 
kjønn eller legning, men alene ut fra bevi-
sene som fremlegges. 

Rettferdighet er kjempeviktig! Særlig 
når vi opplever urettferdigheter. Vi forven-
ter rettferdighet. Vi forventer å få samme 
behandling som våre søsken. Vi forventer at 
alle elever får karakterer basert på samme 
grunnlag. Og at alle i jobb får lik lønn for 
likt arbeid. Vi kjemper for rettferdighet i en 
verden som i aller høyeste grad er urettfer-
dig.

Men hva med Gud da? Er Gud rettfer-
dig? Mitt svar må bli nei. Gud er en inhabil 
dommer. Himmelens rettssystem er så 
langt fra rettferdig som man kan få det, og 
vi mottar ikke lønn som fortjent. Og takk 
og pris for det. For i Jesu Kristi død og 
oppstandelse gis vi noe vi aldri kan fortjene 

på egenhånd. Vi rettferdiggjøres. Vi vaskes 
rene av hans blod. 

Enhver med litt selvinnsikt vet at vi men-
nesker kan gjøre utrolig mye teit. På den 
fronten er vi alle likestilte. Men Gud møter 
oss med en nåde vi aldri kan fortjene. Med 
en kjærlighet vi aldri kan gjøre oss selv 
verdig. Nei, Gud er ikke rettferdig i møte 
med oss. Og det er til vårt beste. Guds nåde 
er en gave som gis oss. Den gis oss i dåpen. 
Den gis oss i nattverden. Den gis oss hver 
gang vi ber eller søker til Gud. Den gis oss 
hver dag. 

Ikke fordi vi fortjener det. Ikke fordi det 
er rettferdig. Men fordi vi er elsket. Verden 
kan i fullt monn være urettferdig, men den 
rettferdigheten og kjærligheten som vi gis i 
Kristus, står uansett urokkelig.

Og så er det vår oppgave å gi den kjær-
ligheten videre. Å vise solidaritet til dem 
som lider under urettferdighet. Å kjempe 
sammen for en bedre verden. For verden er 
ikke rettferdig, men det er heldigvis ikke 
Gud heller. 

Kristin Gulowsen,
kapellan og ungdomsprest i Nordby
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Astrid Holmsen Krogh takker 
av som kirkeverge i Ås
Fra Ås til Bærum som kirkeverge
Fra 1. mai har Astrid Holmsen Krogh fått 
lengre vei til jobb. Hun har forlatt kirke-
vergestillingen i Ås til fordel for tilsvarende 
stilling i Bærum. Det blei nesten fem år i 
Ås, og før det tilsvarende antall år i Ski og 
tre år på Nesodden; alle steder som kirke-
verge.

Hvorfor skifter du jobb? Det er da vel 
topp å kunne jobbe der en bor?

– For meg har dette vært en krevende 
beslutning å ta. Jeg trives godt som kirke-
verge i Ås, med de ansatte i kirken, i kon-
takt med kommunen og med menneskene 
i bygda. Kirkeverge-oppgavene i Ås har 
vært svært allsidige, alt fra økonomi og 
personalforvaltning til ansvar for bygg og 
kirkegårder. Kirken er sentral i folks liv, 
og jeg kan trygt si at ingen dag har vært 
lik den andre. Samtidig har jeg lenge hatt 
et ønske om å arbeide i et større fellesråd 
enn Ås, for å kunne utvikle meg som leder. 
Da jeg fikk tilbud om stillingen som kirke
verge i Bærum, var dette en slik mulighet. 
I Bærum er det geografisk samsvar mellom 
kommune, fellesråd og prosti. Det tror jeg 
er en god plattform for samarbeid og sam-
handling på mange nivåer.

På spørsmål om hva Astrid er mest for-
nøyd med, svarer hun raskt at det må bli 
oppussingen av Ås kirke. Det meste av for-
arbeidet for det innvendige var jo ivaretatt 
av hennes forgjenger Gerhard Winge, men 
hun hadde gleden av å følge det konkrete 
arbeidet, mens alt det utvendige hadde hun 
ansvaret for. 

Astrid tror ikke at det vil mangle på 
oppgaver for den nytilsatte kirkevergen 
i Ås, og nevner kirkeklokke, utvidelse av 
kirkegården i Nordby og reparasjoner av 
Kroer kirke. Hun vil si det samme til sin 
etterfølger som hun sier til seg selv når hun 

nå tar fatt på ny jobb. – Ta deg tid til å gjøre 
deg kjent med de ansatte, menighetene, 
menighetsrådene og kommunen. Lytt etter 
prioriteringer og ønsker, for på den måten 
får du oversikt og kunnskaper for de priori-
teringer og vedtak som skal fattes, og så 
settes ut i livet.

Så har du vel opplevd noen litt spesielle 
ting som kirkeverge i Ås?

– En artig situasjon oppsto da vi, i for-
bindelse med arbeidet i Ås kirke, måtte 
ha stående et stillas innvendig gjennom 
en helg. Lørdagen skulle det være vielse i 
kirken, og jeg var litt usikker på hvordan 
brudeparet ville takle det. Men brudgom-
men blei henrykt over «påfunnet»: – Jeg 
jobber som entreprenør, jeg, og med et stil-
las stående inne i kjerka føler jeg meg bare 
mere hjemme!

Til slutt vil Astrid Holmsen Krogh ha 
med en spesiell takk for alle gode møter 
og samtaler med pårørende og med folk i 
menighetene. Arbeidet i Ås kirkelige felles-
råd har gitt resultater takket være målrettet 
og godt samarbeid. Det samme gjelder de 
ansatte, menighetsrådene og kommunen. 
  – En stor takk til dere alle fra meg!

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

– Jeg vil alltid 
huske september-
dagen i 2016 da jeg 
fikk stå på toppen 
av Ås kirke og se ut 
over Ås-bygda med 
360-graders utsikt. 
Det var mektig, 
sier Astrid Holmen 
Krogh.
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Vårens MILK-leir
Lurer du på hva MILK står for? Det gjorde 
jeg. Så: MILK = Minilederkurs.

Menighetene i Nordby, Kroer, Ås og 
Vestby samarbeider om å tilby lederkurs 
for fjorårskonfirmanter. Vi har et knippe 
flotte ungdommer som har vært med dette 
skoleåret. Helga 27. – 29. april dro vi på tur 
til Solbukta leirsted ved Fredrikstad. 

På programmet sto blant annet team-
building og undervisning om grensesetting. 
Vi snakket om viktigheten av å ha noen ret-
ningslinjer som både beskytter deltakere og 
ledere. Og vi reflekterte sammen over hvor 
våre egne grenser er, og viktigheten av å 
være bevisst på dem. 

Så hadde vi selvfølgelig også mye fritid 
til å leke, spille spill, bade (ja, noen badet 
faktisk i sjøen den 28. april!) og ha det gøy 
sammen. Dagene ble avsluttet med kvelds-
samlinger der vi leste en bibeltekst, sang 
noen sanger og tente lys. 

Det er en herlig gjeng med ungdommer! 
Jeg gleder meg over at de skal være med 
som ledere på årets konfirmantleirer. Som 
jeg sa til en venn av meg da jeg kom hjem 
fra MILK-leiren: «Ungdommer er framtida. 
Nå tenker jeg at framtida ser lys ut.» La oss 
huske på ungdommene våre i bønn. 

Ingrid Øygard, 
kapellan i Kroer og Ås

Foto: Ingrid Øygard og Silje Mathea Kleftås Nygård. 
(to nedste bilda)
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Tur til Østmarkkapellet
Ni ungdommer fra Ås menighet var på tur 
til Østmarkkapellet fra 20.–22. april. Noen 
av oss går i Ås Ten Sing, andre i Kristen 
idrettskontakt (KRIK). På lørdagen gikk vi 
til Milorghula og fikk høre historien om 
hvordan denne ble brukt som skjulested av 
motstandsfolk under krigen. Vi lærte også 
om flyktningeruta til Sverige som gikk 
forbi Østmarkkapellet og Milorg-hula. 

Ellers ble det bålkos med ulik tilbered-
ning av mat, både ute på bålet og inne. 
Veldig fin andakt på lørdags kveld. Ved-
hogging ble også utforsket. På søndag var 
vi kapellvakt. Da sto vi i kafeteriaen og 
hjalp til under gudstjenesten. Det virket 
som alle hadde en trivelig helg med leker 
som Liggretto, Risk, Stratego og Sosialt. 
Fra vi kom til vi dro hadde vi strålende sol, 
hele 16 grader og lite skyer. Oppsummering 
av helga: En god latter forlenger livet!

Lise Marit Hustad
Foto: Martine Melvold Pedersen, Tonje Cesilie 

Stordalen og Janne Birgitte Ueland.

Åpen loppedør
Loppemarkedet i Arbeidskirken går av sta-
belen fredag 24. og lørdag 25. august. Det 
er lenge til, men vi starter allerede nå med 
innsamling av lopper. Nå har du sjansen 
til å gi bort ting du synes er for gode til å 
kastes. Loppehuset bak Arbeidskirken har 
«åpen loppedør» kl. 18 – 19 følgende man-
dager: 28. mai, 4. juni, 11. juni og 18. juni. 
Finn fram ting og tang du ikke trenger, og 
kom til Arbeidskirken med dem. Der vil det 
være folk som vurderer loppene og tar imot.

Populære lopper er for eksempel: Sykler 
og sportsutstyr, møbler (gjerne retro) og  
malerier, redskap og verktøy, glass, servise, 
norgesglass, gryter og annet kjøkkenutstyr, 
bøker og blader, men ikke leksikon, musikk 
som instrumenter og plater, kuriositeter og 
snurrepiperier. Vi forventer at tingene er 
hele og rene. 

Klær og sko venter vi med til uka før 
loppemarkedet. Obs! Vi tar ikke imot hvite-
varer og tjukke TVer.

Har du noe spennende og lurer på om vi 
vil ha det? Kontakt Kirkekontoret på tlf: 
64 96 23 47, kl. 10 – 15 på arbeidsdager.

Du er velkommen til å være med i dug-
naden rundt loppemarkedet. Meld deg på 
ved Kirkekontoret. Det er morsomt, nyttig 
og veldig sosialt med loppedugnad. 

Ås arbeidskirke,
Loppemarkedskomitéen 2018

Niels Thyge Nielsen har åpen loppedør ved Ås 
arbeidskirke. Foto: E. Fløistad.
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter

Tårnagenthelg i Ås kirke
8-åringer i kirketårnet

Helgen 7.–8. april inviterte vi 8-åringer i 
Nordby, Kroer og Ås menigheter til Tårn-
agenthelg i Ås kirke. På lørdagen var det 
samlet 30 små agenter, pluss noen litt større 
leder-agenter, som var klare for en dag med 
mye aktivitet. Barna var på symbol-jakt, 
fikk møte en ekte politimann og klatret opp 
i kirketårnet for å se på de gamle kirke-
klokkene. Barna løste også mysteriet med 
«det forsvunne nattverdbeger», og sørget 
dermed for at søndagens gudstjeneste 
kunne gå sin gang. Deretter forberedte vi 
gudstjenesten, med bønner, tekstlesinger 
og sanger. 

Søndag morgen møtte agentene klare til 
dyst igjen. De sang og danset gudstjenesten 
i gang med Tårnagentsangen. I gudstje-
nesten lærte kapellan Ingrid Øygard hele 
menigheten en liten huskeregel for dagens 
oppdrag, og den lyder slik: «Gud er vår 
gjeter, og vi får følge ham. Oppdraget lyder 
nå: Løft hverandre fram.»

Om du var på gudstjenesten, husker du 
kanskje bevegelsene også? Og spør du en av 
de små agentene, så kan de kanskje fortelle 
deg at du ikke trenger å løfte noen fysisk 
fram, men at vi kan alle gjøre noe godt for 
andre. På den måten kan vi løfte hverandre 
opp og fram.

Ingrid Øygard,
vikarkapellan i Ås og Kroer

6-åringer
I mars var 18 herlige 6-åringer fra Kroer og 
Ås med på «En helt førsteklasses klubb» i 
Arbeidskirka. På samlingene fikk vi høre 
noen bibelfortellinger, leke og bli kjent, lage 
forskjellige ting, synge og spise kveldsmat. 
På palmesøndag var de med på Påskevan-
dringsgudstjeneste med utdeling av 6-års-
bok. Der fikk vi høre hele fortellingen fra 
palmesøndag og frem til 1. påskedag og 
barna var med underveis, fikk vifte med 
palmeblader, studere bildene på påsketep-
pet, smake på brød og druer og pynte alteret 
til 1. påskedag. Takk for at dere deltok og 
lykke til med skolestart!

Tårnagentene løser mysteriet med det forsvunne 
nattverdbeger, sammen med Ingrid Øygard og 
politimann Geir Krogh. Foto: Ingrid Øygard.

6-åringene ble kalt fram for å motta en bok fra 
kateket Jenny Marie Ågedal og kapellan Ingrid 
Øygard. Foto: Arve Skutlaberg.
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Trosopplæringen – barne-  og ungdomsarbeidet

1-2-3-gudstjeneste
Søndag 15. april var det 1-2-3-gudstjeneste 
i Arbeidskirken. Dette er en gudstjeneste 
der de aller minste er spesielt invitert. 
17 1, 2 og 3åringer var med og fikk en 
hilsen fra menigheten under gudstjenesten. 
Barnekoret Baluba gledet oss med sang og 
Thomas (hånddukken) var som vanlig for-
sinket, men kom heldigvis fram når barna 
ropte på ham. Tema for gudstjenesten var 
fortellingen om Jesus og barna. Jesus sa 
at de små barna var viktige forbilder for 
de voksne – og hvor godt passet det ikke 
med barnedåp i en sånn gudstjeneste? Lille 
Ellinor Johanne ble døpt, båret fram av en 
stolt storebror. 

Dukken Thomas dukket opp. Foto: Arve Skutlaberg.

Familiefredag
Vårens siste familiefredag går av stabelen 
1. juni! Vel møtt til middag, samling med 
musikk og en kort andakt, lek og tivoli! I 
løpet av våren har vi vært mellom 70-80 
gjester samlet i Arbeidskirken hver fami-
liefredag. Barna koser seg og de voksne 
tar en prat over kaffekoppen. Det er plass 
til flere i fellesskapet, enten du kommer 
der med barn, eller du kommer alene. Som 
menighet er vi jo familie alle sammen! Vi 
ser fram til flere familiefredager til høsten! 
Følg med på nettsidene for datoer.

Konfirmantleir 2018
18.–21. mai reiser årets Ås- og Kroer-
konfirmanter på leir til Sjøglimt leirsted i 
Østfold. Søndagen etter; 27. mai, blir det 
samtalegudstjeneste i Ås arbeidskirke. Her 
skal konfirmantene vise det de har arbeidet 
med på leiren. Da er det flott om familie, 
faddere og hele menigheten møter opp! 
Konfirmantlistene for Ås og Kroer kommer 
i neste nummer!

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer

Konfirmant 2019?
Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for 
deg som tror. Å være konfirmant i kirken 
er like mye for deg som tviler eller bare er 
nysgjerrig. Du får mulighet til å utforske 
mange viktige spørsmål. Du får lære mer 
om Gud og deg selv. Vi snakker om livet 
– på godt og vondt. Du får vokse som men-
neske, uten krav om å prestere. Bli med på 
en spennende reise frem til den høytidelige 
dagen! 

Mange i 2004-kullet har allerede mot-
tatt brosjyre fra bispedømmet om kirkelig 
konfirmasjon. Onsdag 6. juni kl. 18 vil vi 
arrangere en samling for alle i Ås og Kroer 
som lurer på hva kirkelig konfirmasjon er. 
Der møter dere kapellan Ingrid, kateket 
Jenny og representanter fra ungdomsar-
beidet menighetene. Invitasjonen kommer 
i posten. Påmelding til konfirmasjon åpnes 
på Ås’ og Kroers nettsider 28. mai. Konfir-
masjonstiden starter opp i uke 38. Konfir-
masjonsdagene i 2019 er 7. og 8. september.
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Det skjer i Kroer

Sommerkonsert i Kroer kirke
Det blir sommerkonsert i Kroer kirke 
fredag 8. juni kl. 19. Da skal vi få høre 
stykker og sanger som passer godt til denne 
lyse årstiden, fremført av noen små og noen 
større musikere og sangere. Konserten 
vil bli avsluttet med en flott sonate for to 
fløyter, cello, lutt og cembalo, komponert 
av Johann Joachim Quantz (16971773). 

Vel møtt!
Anne Christine Pittet Grolid,  

kantor i Kroer

Kirken pakkes inn i sommer
Om alt går etter planen, vil arbeidene på 
Kroer kirke og kirkestue starte tidlig i juni 
og være avsluttet i løpet av august. Kirken 
skal males utvendig. Mange vinduer er 
i dårlig forfatning og må restaureres og 
males. Tårnet skal få nytt kopperbelegg. 
Spiret med værhanen ble tatt ned for mange 
år siden. Nå skal begge deler repareres og 
heises på plass igjen.

Dette er første fase i renoveringen. 
Kirken skal være tilgjengelig for bruk i 
hele anleggsperioden. Neste fase omfatter 
innvendig vedlikehold og reparasjon, samt 
omlegging av skifertaket. Det kommer vi 
tilbake til når planene er klare.

Svend-Kristian Martinsen, 
leder av Kroer menighetsråd

Værhanen i Kroer trenger time hos smeden. Foto: 
Svend-Kristian Martinsen.
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Utvidelsen av Nordby 
kirkegård
Nordby kirkegård skal utvides. Kom-
munestyret bevilget midler til dette allerede 
i 2015. Utvidelsen er på 6,2 dekar. Grunnen 
ble kjøpt fra eiendommen til Ole Fredrik 
Nordby i 2016. Det er gjort arkeologiske 
undersøkelser i området og landskap-
sarkitekt Nils Skaarer har utarbeidet planen 
for utvidelsen. Den er godkjent av Borg 
bispedømmekontor. Arbeidene starter 19. 
mai og skal være ferdig 31. august. Det blir 
litt anleggsvirksomhet på området mellom 
kirkegårdsgarasjen og den nye utvidelsen. 
Men det vil bli tatt hensyn til seremonier i 
Nordby kirke. 

Olav Aardalsbakke,
leder av Nordby menighetsråd

Kirkegårdene
Også i år samarbeider Kirkevergen med 
Lions-klubbene i Nordby og Kroer/Ås om 
vanning og stelle av legatgraver på kirkeg-
årdene. Arbeidet med å rydde kirkegårdene 
etter vinteren har startet. Noen hardføre 
stemorsblomster er alt på plass i bedene. 
Men det meste av utplantingen skjer etter 
pinse. 

Arve Skutlaberg

Fredag 27. april plantet Daniel Hveding (t.v.) og Kåre Lauvli i bedet ved Navnet minnelund på Ås kirkegård. 
– Ennå er det litt tidlig å plante, sier Kåre. – Det kan komme nattefrost. Velg hardføre planter. Spør om råd i 
blomsterhandelen eller på hagesenteret. Det er mye som skal ordnes nå på våren. Kåre og Daniel rydder opp 
og tømmer søppel. Daniel er klokker i Kroer. Men nå i vår arbeider han også på kirkegårdene.
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Det skjer i Nordby menighet

Samtalegudstjeneste 27. mai
Søndag 27. mai kl. 11 er det samtaleguds-
tjeneste i Nordby kirke. Da skal Nordby-
konfirmantene vise hva de har lært så langt 
i konfirmasjonstiden, og delta i gudstjen-
esten på flere forskjellige måter. Vi håper 
familie, faddere og venner har anledning 
til å komme. Etter gudstjenesten blir det 
kirkekaffe med foreldremøte for konfir-
mantfamiliene. Vel møtt!

Blomsterfest 10. juni
Søndag 10. juni kl.11 ønsker vi alle velkom-
men til sommeravslutning i Nordby kirke. 
Nordby gospelkor har øvd inn fine sanger 
sammen med Kontra barnekor. Kirken 
er pyntet med vakre blomster. Høstens 
førsteklassinger er spesielt invitert og får 
bok under gudstjenesten. Sammen skal vi 
lage en fin sommerfest. Etter gudstjenesten 
blir det is og saft til barna, og kaffe og kake 
til de voksne. Er det fint vær, sitter vi ute og 
hygger oss.

Konfirmantleir! 
1.–5. august reiser Nordbykonfirmantene 
på leir til Tjellholmen leirsted. Her skal de 
få boltre seg med aktiviteter, samtaler og 
undervisning, omringet av vakker natur! 
Også i år får vi voksenledere hjelp av flotte 
ungdomsledere. I tillegg har vi også med 
oss Tom Møller, som har lang erfaring med 
konfirmanter på leir. Vi gleder oss stort! 

Kristin Gulowsen, Nordbyprest
Timea Bakay Holby, kateket i Nordby

Christian Alexander Wang, dirigent for Nordby 
gospelkor

Skolestartgudstjeneste 26.8.
Det blir Skolestartgudstjeneste i Nordby 
kirke søndag 26. august kl. 11. Menigheten 
ønsker å markere skolestart for alle alders-
grupper. Det blir en fin familiegudstjeneste 
med forbønn for skoleåret. Mer informas-
jon i neste Menighetsblad. 

Babysang i september
I september planlegger vi nytt Babysang-
kurs på Nordby bibliotek. Det går over 5 
torsdager, med start 06.9. Mer informasjon 
i august-nummeret av Menighetsbladet, 
og på Facebook. Påmelding til kateket 
Timea Bakay Holby, e post: timea.holby@
as.kommune.no.

Pilegrimsvandring
15. april arrangerte Nordby menighet 
pilegrimsvandring i Nordby. Turen gikk fra 
Årungen til Nordby kirke, og varte ca. to 
timer. Spesialprest Sigurd A. Bakke ledet 
turen. Vi gikk stille i Guds fine natur, obser-
vere og meditere på vårt forhold til naturen, 
Gud og våre medmennesker. Det ble lest 
fra Bibelen ved enkelte poster. Noen av 
årets konfirmanter ble med. Pilegrimsvan-
dringen ble avsluttet med pilegrimsmesse i 
Nordby kirke.

Tekst og foto: Timea Bakay Holby
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Påskevandring og bibelsk mat

21. mars hadde vi Påskevandring for 
7-åring ene og Bibelsk mat for 9-åringene. 
Dette er nye aktiviteter i trosopplæringa. 
Barna lærte om påskeukens viktige hen-
delser. Nordby gospel sang, og vi spiste et 
deilig måltid med lammekjøtt. Sommerfu-
glene barna laget på påskeverkstedet, pyntet 
opp kirken på Påskedag. Hele 21 barn kom, 
sammen med foreldrene og søsken. En stor 
takk til de frivillige som hjalp til!

Timea Bakay Holby,
kateket i Nordby

Kirketreff 

Velkommen til kirketreff i Nordby kirke 
hver annen torsdag kl. 12–13.30. Datoer i 
vår: 24. mai og 7. juni. Etter sommerferien 
starter vi opp 6. september. Sang, musikk 
og andakt i kirken. Så spiser vi formiddags-
mat sammen på Menighetssenteret. 

Nordby menighet
Anne-Lise Røed

Nordby menighet til Hong 
Kong og Kina
9. mars reiste Torbjørg Refsnes Jørgensen, 
Bjørg Brynjelsen og undertegnede til 
Hong Kong og Kina for å følge opp Nor-
dby menighets misjonsprosjekt. Prosjektet 
ledes av organisasjonen Areopagos, og 
støtter retreat og seminarer i Hong Kong 
for prester fra hele Kina. 

Vi dro til Tao Fong Shan-senter i Hong 
Kong. Det ble grunnlagt i 1930 av den 
norske misjonæren Karl Ludvig Reichelt. 
Visjonen for senteret er å utvikle kristen 
åndelighet med sterke bånd til kinesisk 
kultur og filosofi. Kirken, Christ Temple, 
ser ut som et buddhistisk tempel, men med 
et kristent innhold. 

Vi besøkte Weihai, en by på Kinas 
østkyst. Her traff vi igjen presten Tan Gui
yun som prekte i Nordby kirke 11. februar. 
Målet var å se hva vårt lille bidrag kunne 
bety for kristne brødre og søstre i Kina. 

Kristne i Kina er holdt under streng kon-
troll av myndighetene. Blant annet er alle 
bibler nå blitt fjernet fra bokhandlene og 
tekstene slettet fra nettet. Slik ønsker myn-
digheten å markere at de er øverste autoritet 
i alle livets spørsmål. 

Hva gjorde mest inntrykk? Gudstjenes-
ter med flere hundre mennesker til stede og 
gjestfriheten vi ble møtt med. 

Sigurd A. Bakke, spesialprest i Ås

Delegasjonen 
foran «Christ 
tempel». Tao 
Fong Shan betyr 
«Fjellet der 
Kristus-vinden 
blåser». Foto: 
Areopagos
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Kristine Thorstvedt ny kirkeverge i Ås

Kristine Thorstvedt er ansatt som ny kirke-
verge i Ås kirkelige fellesråd. Hun er 37 år, 
oppvokst i Oslo og Stavanger, og utdannet 
sosionom og diakon. 

Siden studietiden har Kristine ønsket å 
jobbe i kirken. Nå kommer hun fra stillin-
ger i Kirkelig fellesråd i Oslo. Der har hun 
jobbet som daglig leder i en menighet og 
områdeleder i fellesrådsadministrasjonen. 
Tidligere har hun også jobbet i et grav-
ferdsbyrå. Kristine brenner for kirken og 
er engasjert i menighetsarbeid på fritiden. – 
Jeg ønsker å bidra til at kirken skaper møte-
plasser mellom Gud og mennesker, skriver 
hun i sin første e-post til Menighetsbladet. 
– Kirken skal være et godt sted å være, og 
en god arbeidsplass. Jeg er spent på oppga-

Kristine Thorstvedt ny kirkeverge i Ås. Foto: Linda 
Ingvaldstad.

vene som venter i Ås, og gleder meg til å bli 
kjent med medarbeiderne og menighetene i 
Ås, Nordby og Kroer.

1. august er Kristine på plass ved Kirke-
kontoret i Ås. Hun overtar etter Astrid 
Holmsen Krogh som sluttet 1. mai for å 
begynne som kirkeverge i Bærum. Som 
kirkeverge blir Kristine administrativ 
leder for kirkekontorene i Ås og Nordby 
og arbeidsgiver for alle ansatte, unntatt 
prestene. Kirkevergen er også sekretær for 
Fellesrådet, og leder arbeidet med forvalt-
ning av kirker og gravplasser. Første jobb: 
Ny klokke opp i tårnet på Ås kirke.

Heidi Tomter Sire,
fungerende kirkeverge i Ås

Ny kirkeklokke 
til Ås kirke må 
kronerulles litt til
Det mangler ennå litt 
penger på kronerullinga 
til ny kirkeklokke i Ås 
kirke. Fellesrådet har fått 
tilbud fra Norges eneste 
klokkestøperi, Olsen Nauen i Tønsberg. De 
kan levere klokke med tilsvarende klang 
som den sprukne. Men på sist møte vedtok 
Fellesrådet å vente til kontoen er litt fetere. 
Gi et bidrag – stort eller lite – til bankkonto 
er 1654.07.11457. Merk innbetalingen med 
«Kirkeklokke»!

Men hva skal stå på den nye klokka? Den 
sprukne har innskriften «Assverus Koster 
me fecit Amstelredami 1631. Soli Deo 
Gloria». Det er latin og betyr, sånn omtrent: 
«Assverus Koster har gjort meg (i) Amster-
dam 1631. Gud alene skal ha ære.» 

Arve Skutlaberg
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Heidi Tomter Sire  
sommerens kirkeverge

Heidi Tomter Sire fungerer som kirke-
verge inntil Kristine Thorstvedt begynner 
i august. Heidi jobber til vanlig som saks-
behandler ved Kirkevergekontoret i Ås. 
– Det var daværende kirkeverge Gerhard 
Winge som ansatte meg, høsten 2011, sier 
hun til Menighetsbladet. 

Heidi har særlig jobbet med forvaltning 
av kirkegårdene, og kontakter med pårø-
rende og byråer ved gravferder og biset-
telser. – Innbyggerne i Ås vil ha det fint 
og ordentlig på kirkegårdene. Det er stadig 
folk som er innom der for å se etter gravene. 
Så arbeidet vårt er viktig.

Hvordan blir det å være sjef?
– Astrid Holmsen Krogh har dratt meg 

med i alle deler av arbeidet. Jeg har fått 
ansvar til å jobbe selvstendig. Det har 
vært en god skole. Før jeg kom til Ås, var 
jeg ansatt som kontorsjef ved et advokat-
kontor i Oslo. Der lærte jeg også mye om 
å følge opp saker. Jeg liker å få ting gjort, 
kanskje på en litt listig måte noen ganger. 
Det jeg har minst erfaring med er arbeidet 
og møtene i Fellesrådet. Som du vet, er vi 
inne i en svært aktiv periode med flere store 
prosjekter på gang.

Men du er også bondekone fra Tomter?
– Ja, det også. Men mest er jeg byjenta 

som liker seg på landet.

Line Gullerud Solvik 
saksbehandlervikar
Line Gullerud Solvik begynte som saksbe-
handlervikar ved Kirkevergekontoret i Ås 
16. april, og skal jobbe der ut august, mest 
med kirkegårds- og gravferdsforvaltning. 
Hun har lang erfaring i dette arbeidet, fra 
Kirkevergekontoret på Nesodden. Blant 
annet var hun med på å rydde opp i arkivet 
der, og få på plass oppdaterte kart over de 
to kirkegårdene. 

Du jobber med gravferder …
– Ja, jeg synes det er et spennende og 

viktig arbeid. Vi møter pårørende i sorg, 
og sørger for at de får en helt nødvendig 
tjeneste, på en skånsom måte. Det er store 
forskjeller på hvordan de pårørende vil ha 
seremonien og gravstedet. 

Hva er du opptatt av på fritiden?
– Jeg er gammel speider, og har vært 

leder i Fagerstrand speidergruppe. Nå er 
jeg bare æresmedlem! Naturen interesserer 
meg: artsmangfold og miljøvern gjennom 
gjenbruk. Vi har loppemarked i speider-
gruppa.

Arve Skutlaberg
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Martin fra Vestre sett fra Østre
Martin Skuterud har vært med i dug-
nadsgjengen for Åpen kirke i mange år. For 
7–8 år siden avanserte han til nøkkelstill-
ingen som ansvarlig for opp- og gjenlås-
ing av kirken én av ukene i juli. Jeg møter 
ham hjemme. Fra stuevinduet er utsikten 
fantastisk, utover et vakkert naturlandskap 
mot Ås kirke, over Ås gård, Årungen som 
vi ikke ser, men Frogn, Hurumlandet og 
blånene vestover. 

Mange i bygda kjenner Martin, eller har 
møtt han i ulike sammenheng. Han har 
hele sitt liv bodd på gården Østby vestre. 
Nå, som pensjonist, bor han i Villa’n, som 
vi sier. Martin har jobbet som bonde hele 
sitt liv, og arbeidsdagene har vært mange 
og lange. Det har vært allsidig drift, med 
dyr, jordbruk og skogbruk. Ja, Martin har 
likt godt å arbeide med jorda og i skogen, 
noe han fortsatt gjør. En gang bonde, alltid 
bonde! Han har i alle år vært, og er, en ivrig 
jeger, både i skogen og på fjellet. Sjøen er 
han også blitt glad i, og fra hytta nyter han 
ofte utsikten over Oslofjorden, sammen 
med sin Kari. Frokost på terrassen, eller 
en kopp kaffe i solnedgangen har ikke vært 
hverdagskost. Nå kan de unne seg dette. 
Sammen har de fire barn, og sønnen driver 
gården videre på aller beste måte.

Han er døpt og konfirmert i Ås kirke, 
men bryllupet sto i Nordby kirke. Hans 

Østby-tunet sett fra tårnet på Ås kirke. Vestre fremst og Østre bakenfor

utkårede soknet dit. Faren, Kristoffer 
Skute rud, var frivillig som kirkeverge i Ås 
i mange år. Den gang var det ikke en fast 
stilling som nå, men et tillitsverv. I hans 
periode ble Ås kirke pusset opp for første 
gang. Arbeidet ble påbegynt noen år etter 
2. verdenskrig, og det var en omfattende 
jobb. Martin kan fortelle at faren var innom 
kirken omtrent hver dag, etter han hadde 
kjørt melka til meieriet. Som kollega hadde 
han Alf Hansen, som fungerte som graver 
og kirketjener. Skuterud hadde vervet til 
Wilhelm Aschjem tok over på 60tallet.

Martins mor, Anna, var en dyktig 
husmor og bondekone. Det var mange i 
kosten den gang, i tillegg til familien: både 
innejente og gårdskarer. Anna var aktiv i 

Martin Skuterud låser opp døra i Ås kirke. 
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Ås kirke  
Åpen kirke / Veikirke i hele juli 
– hver dag kl. 12–18
Utvalget for Åpen kirke ønsker igjen 
velkommen til sommeråpen kirke i juli. Det 
er en god tradisjon vi gjerne viderefører, og 
som vi tror er et verdifullt tilbud. Ås kirke 
er den eneste veikirken i Follo. Med infor-
masjon blant annet på Visit Follo, Kirkerå-
dets nettsider og mulighet for skilting fra 
Meierikrysset, håper vi på at veifarende og 
turister finner veien til den flotte kirken vår!

For å kunne gjennomføre tilbudet er vi 
avhengige av mange frivillige kirkeverter. 
Vi har to økter à tre timer hver dag, så vi 
trenger over 60 frivillige for å holde kirken 
åpen i 31 dager. Med mange trofaste og 
noen nye verter, fikk vi det bra til i 2017. 
Utvalget håper at de fleste vil ta en vakt i år 
også! Vi vil i nærmeste framtid sende dere 
en henvendelse. Andre interesserte kan 
kontakte utvalget. Tlf.: 907 51 568, e-post: 
hannemaritp@hotmail.com.

Medlemmene i utvalget deler på ansvaret 
med å åpne kirken og låse den om kvelden. 
Vi henger ut skilt på portene og åpner døren 
til bårehuset / toalettene. Vi gjør også i 
stand vann til servering av kaffe, te og saft. 
Det settes fram kjeks og brosjyrene gjøres 
klare. Så tenner vi lyset i globen. Den åpne 
kirken er klar for de besøkende.

Utvalget for Åpen kirke
Hanne-Marit Kjus Pettersen

menigheten, og leder for Ås indremisjons 
kvinneforening i flere år. Forbindelsen til 
Ås kirke ble godt rotfestet, og kirkeklok-
kene har tydelig runget utover jordene mot 
Østby. Nå savner Martin den ene, og håper 
kronerulling og andre gaver snart gir den 
gamle klokka en ny å klinge med!

Jeg spør Martin om det er noe annet 
han savner eller mener kan utbedres? Han 
nevner raskt at kirkegården og plenene er 
så velstelte og fine, det gjøres en veldig god 
jobb der. Men han skulle ønske noe kunne 
gjøres med grusgangene. Om sommeren 
skjemmer det med mye ugress i grusen. De 
store, gamle asketrærne rundt kirkegården 
har vært et diskusjonstema i flere år. Ett 
ble tatt av stormen for noen år siden. Det 
er viktig med kontroll og oppfølging av 
trærne, siden de står så tett på kirkegården 
der det ofte er mange mennesker. Martin 
ønsker egentlig også at det oftere holdes 
gudstjenester i hovedkirken. Han er glad 
for å kunne bidra til Åpen kirke-dugnaden, 
slik at folk får god mulighet til å komme 
inn å se seg om eller sitte ned for en stille 
stund. Og en prat på kirkebakken er alltid 
hyggelig!

Selv er jeg født og oppvokst på Østby 
østre, nabogården. Som lita og ung jente 
var det både spennende og skummelt å 
stå ved gjerdet som skilte gårdene. For på 

vestre var det tre gutter, noe eldre enn meg. 
Martin og Leif var fæle til å erte. Rolf var 
snillere. Men det var jo gøy å tulle og tøyse. 
Nå er Martin og jeg igjen nærmeste naboer, 
han i Villa’n og jeg i Østheim (Bilitt). Vi 
treffes av og til for en prat om mangt og 
mye, enten på tur eller kirkevei. Martin har 
alltid en god replikk på lur, og et glimt i 
øyet! 

Hanne-Marit Kjus Pettersen
Foto: Jon Kr. Øiestad

To gode naboer, Hanne-Marit Kjus Pettersen og 
Martin Skuterud åpner Ås kirke i sommer.
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

De to bildene er nesten like. Finner du 
de fem feilene på bildet til høyre?

Tegning: Chiara Bertelli 

Tegning: Chiara Bertelli 

– Naboen var innom 
og lånte gressklipperen 

i morges.
– Da ser vi den nok 

aldri igjen.
– Å? Hvorfor ikke?

– Den var hans.

– Søsteren min 
synes jeg er altfor nysgjerrig.

– Hvordan vet du det?
– Det stod i dagboken 

hennes.

«Jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende», sier Jesus.

Tårnagent-kryssordFargelegg!

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.

Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

Supersetning
Salme 139,14

9 
2017

27. august

  Når jeg ser 

din himmel

Ju jitsu 
– lær samuraienes 

selvforsvar!
side 9

Ditt ord er en lykt for min fot 

og et lys for min sti.

Supersetning
Salme 119,105

10 
2017

17. september

Gud gir 

  de 10 bud

Gøy 
med basketball!

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal 

dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33

15 
201719. november

Guds rike og 
de små

Hyttelandsby 
i skogen!      

side 9

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin 
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Supersetning
Johannes 3,16

14 
2017

5. november

En ny himmel og 
  en ny jord

– Jeg elsker 
å synge!     

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33

13 
2017

29. oktober

Jesus og 
den lamme 

mannen

Kult med 
hip-hop!   

side 9

Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn.

Supersetning
Jesaja 45,3

12 
2017

15. oktober

Skatten og 
perlen

Aktive Ester! 
side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg.

SupersetningMatteus 6,33

11 
2017

17. september

Jesus hos Marta og Maria

Koselig med kanin!side 9

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

I kryssordet skal dere bruke Det nye testamentet. 
Store tall i Bibelen er kapittel, og små tall er vers. 
Markus 2,11 betyr altså kapittel 2, vers 11 i Evangeliet 
etter Markus. Finn løsningsordet i de fargede rutene.

1.

Rystelse i Apostlenes 
gjerninger 16,26 

Kvinne i Apostlenes 
gjerninger 16,14 

Yrke i Romerne 12,7 

Sko i Markus 6,9 

Landområde i Markus 16,7 

Disippel i Matteus 26,75 

Navn på Jesus i Matteus 16,16 

Land i Romerne 15,28 

2.

4.

5.

7.

9.

8.

6.

3.

Kvinne i Markus 15,40 
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Ås kirkeakademi
Henrik Syse trakk fullt hus da Ås kirke-
akademi arrangerte møte om «Sannheten – 
hva skjer med den?» 17. april. Vi fikk høre 
om hvordan internett og sosiale medier 
utfordrer det meste av hva det gamle sam-
funnet regnet for grunnleggende regler 
for personvern, presse og offentlig ord-
skifte. Sannheten kan i dag både kjøpes og 
manipuleres, lokalt og globalt, samtidig. 
Filosofen Syse gav oss en god leksjon i hvor 
grunnleggende og altomgripende disse 
endringene er. Det er våre valg som driver 
utviklingen framover. Men vi må ikke gi 
slipp på kravet til sannhet og integritet. Vi 
fikk en innføring i dette også. 

Håkon Andersen går nå ut av styret for 
Kirkeakademiet. Inn kommer Magnhild 
Reisæter.

Frøydis Emilia Olhans (elev) og Elisabet Olhans 
(mor og kulturskolelærer) innledet møtet med fen-
gende folkemusikk: Springdans fra Våler, Griffen-
feldts reinlender og Finsk polka «som vi har lært i 
Sverige».

Program for høsten:
18.09.: Christian Steiskal med forestillingen 
«Mitt nabolag Kairo». 
30.10.: Kattas Figurteater med «Katharinas 
stemmer» – om Katharina von Bora.
20.11.: Per Edgar Kokkvold holder foredrag 
om Johan Falkberget.

Arve Skutlaberg

Møteleder Morten Lillemo (t.v.) takket Henrik Syse 
for en engasjerende forelesning. I tillegg fikk folk 
med seg hele maleriutstillinga til Vebjørn Sand.

Dugnad i Arbeidskirka 26.05.
Lørdag 26. mai kl. 10–14 er det dugnad 
i og rundt Ås arbeidskirke. Det er behov 
for folk som kan gjøre enkle vedlike-
holdsoppgaver, hagearbeid og rydding. 
Vi håper at det kommer både unge og 
eldre til vårens dugnad! 

Stiftelsen Ås arbeidskirke
Ellen Syrstad, styreleder

Tusen takk for stor innsats ved Faste-
aksjonen i Ås. Totalt samlet vi inn kr 147 473. 
Ås menighet: kr 119 354, Nordby menighet: 
kr 15 796 og Kroer menighet: kr 12 023. I 
tillegg kommer beløp som ble innbetalt på 
Vipps, totalt 29127 kroner for Ås kommune.

Fasteaksjonskomitéen

SMS (200 kr) eller Vipps til 2426

FASTEAKSJONEN 2018

18.-20. MARS
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Ås menighets misjonsprosjekt

Høyere utdanning og jobb for minoritets-ungdommer i Etiopia

Etiopia har nylig valgt Abiy Ahmed til ny 
statsminister. Han tilhører oromo-folket, og 
det er håp om at han skal bidra til å gjøre 
landet mer stabilt enn det har vært i de 
siste årene. Det har vært stor misnøye blant 
omoroene, som har følt seg nedprioritert i 
forhold til amharaene. Omoro og amhara er 
de to største språkgruppene i Etiopia. Om 
det nye lederskapet vil føre til høyere status 
for de mindre befolkningsgrupper på lands-
bygda, gjenstår det å se.

Å få seg jobb i Etiopia er ikke lett:  
Dersom du er kvinne er det vanskelig.  
Dersom du er fra landsbygda er det enda 
mer vanskelig. Men vanskeligst er det 
dersom du tilhører en minoritetsgruppe 
som har veldig lav status.

Mao (gwama) og komo er to minoritets-
grupper som har blitt marginalisert i gene-
rasjoner. Landsbyprosjektet som Ås menig-
het støtter (Green LiP) har fulgt fire flinke 
og ivrige ungdommer fra disse gruppene: 
Dula Idris, Rahamate Qontsir, Shite Bager 
og Sofia Gerbi. De har ikke latt margina-
liseringen påvirke pågangsmot og iver på 
skolen. Likevel måtte de slutte skolegangen 
etter 10. klasse, fordi foreldrene ikke hadde 
nok penger til å la dem fortsette utdannin-
gen. Alle fire er fra området rundt distrikts-
byen Tongo i Vest-Etiopia, mot grensen til 
Sudan. To er gwama og to er komo.

Det ble bestemt at de to jentene og de 
to guttene skulle få et stipend for å gå på 
Dandi Boru-universitetet i regionhovedsta-
den Asosa. – Selv om hovedfokuset vårt 
innen utdanning er på barne- og ungdoms-
skole, og først og fremst gjelder alfabeti-
sering, ønsket vi også å kunne hjelpe noen 
få med høyere utdanning. Dette gir et flott 
signal til barn og unge om at det nytter å stå 

på, sier Zakir Tofik, leder for Mao Komo 
prosjektområde i Green LiP.

To av de fire studerte regnskap i tre år, 
mens de to andre fulgte sekretærstudiet. 
Alle fire gikk ut etter endt utdanning med 
meget gode resultater. To av dem fikk umid-
delbart jobb i den lokale kommuneadminis-
trasjonen. De to andre håper å få jobb snart. 

En av dem som alt har fått jobb, sier: – 
Det var veldig spennende å få komme til 
Asosa og studere. Nå som jeg er ansatt i den 
lokale kommunen, kan jeg være med på å 
hjelpe flere gwama og komoungdommer 
som ikke har fremtidsutsikter, og som nå 
har det akkurat som jeg hadde det tidligere!

Universitetet i Arosa var veldig fornøyd 
med å få elever fra Tongo. Det har få stu-
denter fra dette området. Derfor skrev 
universitetet et takkebrev til Green LiP-
prosjektet for støtten til disse fire studen-
tene. Det er ikke ofte vi får et takkebrev fra 
et universitet!

Håpet er at slike flinke ungdommer etter 
hvert også kan få ledende stillinger i det 
etiopiske statsapparatet, slik at minoritete-
nes stemmer blir tydeligere! 

Av Sophie Küspert-Rakotondrainy og  
Sylvi Haldorsen

Zakir Tofik og 
kollega Asadik 
Habte, sendte sine 
fire ivrigste elever 
til universitetet i 
Asosa. Foto: Klaus-
Christian Küspert
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Menighetsbladets grønne spalte  

«Håpets katedral» 
– Et grensesprengende håpsprosjekt!
H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit har sagt 
ja til å være beskytter av «Håpets katedral». 
Dette vil bli en nasjonal dugnad for å reise 
et åndelig symbolbygg av innsamlet plast 
fra havet. Bak prosjektet står Borg biskop 
og bispedømmeråd. – Prosjektets visjon 
er å forvandle vondt til godt, og å vise at 
det finnes håp når vi jobber sammen, sier 
biskop Atle Sommerfeldt.

«Håpets katedral» henvender seg til alle, 
på tvers av alder, nasjonalitet og religion. 
Havet er en felles ressurs og en rik kilde 
til liv som må bevares for de kommende 
generasjoner. Det er menneskehetens felles 
ansvar å forvalte skaperverket. – Mange 
leter etter et konkret prosjekt hvor de kan 
bidra for å gjøre håpet om en bærekraftig 
fremtid levende, sier prosjektleder Solveig 
Egeland. – «Håpets katedral» vil mobili-
sere nasjonalt og internasjonalt, og være et 
kreativt og viktig symbol i kampen for å 
ta vare på naturen, havet og verdiene som 
ligger der. 

Alle kan bidra
Du kan delta i prosjektet på flere måter: 
strandrydding, selve byggingen, og ved 
innsamling av penger til katedralbygget. 
Navnet «Håpets katedral» viser til at vi nå 
lever i en verden hvor vi trenger å bygge 
håp. Katedral forstås som en metafor over 
noe som er stort, mektig og favner vidt. 
«Håpets katedral» er havets og skaper-
verkets katedral – og et felles symbol for 
håp. Prosjektet er i startfasen og utvikles 
i løpende i samarbeid med et stort antall 
lokale, regionale, nasjonale, internasjon-
ale offentlige, private og frivillige aktører. 
Prosjektet starter vinter 2018 og ferdig-

stilles høsten 2019. Interesserte kan kontakte 
Solveig Egeland på Borg bispedømmekon-
tor, tlf.: 415 12 518, og følge prosjektet på 
Facebook, Instagram og hjemmesida www.
håpetskatedral.no.

Innsamlingen av plast
Vi vil bruke 18 måneder på innsamling av 
avfallet som skal inngå i bygget, i samar-
beid med offentlig myndigheter, næringsliv, 
lag og foreninger. Sammen med Hold Norge 
Rent, Kystlotteriet og skjærgårdtjenester vil 
det bli arrangert flere strandryddeaksjoner.

Byggingen av katedralen
Katedralen skal bygges på en lekter i tradis-
jonshåndverksmiljøet på Isegran i Fre-
drikstad. Hjemmehavna blir i Ytre Hvaler 
Nasjonalpark, men den kan også flyttes til 
andre steder langs kysten. Farkosten blir 
på ca. 100 m2, stor nok til å romme 30–50 
mennesker. Katedralen får et reisverk i 
tre inspirert av stavkirkene. Taket lages 
som et stort «plastmaleri» av søppel folk 
har ryddet bort fra strendene. Prosjektet 
utvikles i samarbeid med arkitektene Helen 
& Hard, som er internasjonalt anerkjent for 
sitt miljøengasjement. Hele byggeprosessen 
skal gjennomføres som workshops hvor 
publikum kan melde seg på for å bidra. 

Karianne Hjørnevik Nes,
Borg bispedømmeråd

«Håpets katedral». Ill: Viz 
Studio / Espen B. Tomren
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Er du kjent i Ås?

Tre personer var stedssikre da de sendte inn 
sine svar på epost. Det var Torstein Furnes, 
Kari Boger og Thoralf Jakobsen. Kari 
skriver: – Tok en liten rundtur i Ås sentrum 
i påsken og fant disse skitne lyskuplene 
ved Ås stasjons perrong på østsiden. Lyss-
tolpene ved undergangen har tre kupler, 
mens oppgaven bare har med to. Ingen 
andre kupler er så skitne i underkant som 
disse!

Ås har som kjent tre hoved ferdselså-
rer: jernbanen, E6 og E18. Fotografen har 
ikke fanga inn jernbanen på neste opp-

gave, men er det veien til Stockholm eller 
Gøteborg som er avbilda? I tillegg må du 
svare på hvor i Ås fotografen har plassert 
seg, og om bilene til høyre på bildet kjører 
syd- eller nordover? Svaret sender du til: 
as.menblad@online.no

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Svar på forrige oppgave: disse skitne lys kuplene 
står ved perrongen øst for jernbanen ved Ås sta-
sjon. 
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www.asbank.no 

Quiz
1. Hvor kom Abraham opprinnelig fra? 

2. Hva het Noas tre sønner? 

3. Hvilket instrument spilte David?

4. Hvilket år vant spydkasteren Trine  
Hattestad gull i OL?

5. Hvilke små rosiner har navn etter en 
gresk by nevnt i Bibelen?

6. I hvilket år ble det gjort rike steinalder-
funn på Nøstvedt? 

7.  Hva het arkitekten som tegnet Ås kirke?

8. Hva er et annet navn på frukten Caram-
bol? 

9. Hva heter byen som ligger på Norges 
største øy både i folketall og flate innhold 
(Svalbard ikke medregnet)? 

10. Hva kostet 1. liter melk i 1958?
Quizmester: Atle Eikeland

Svarene finner du på side 23.

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 
har følgjande møte på Ås menighetshus: 
• Søndag 13. mai kl. 18: Møte. Talar: Paul 

Johansen.
• 2. pinsedag 21. mai kl. 18: Samtalemøte.
• Søndag 27. mai kl. 18: Møte. Talar: Frode 

Granerud
• Søndag 10. juni kl. 18: Møte. Talar: 

Ragnar Ljønes.
• Søndag 19. august kl. 18: Samtalemøte.
• Søndag 26. august kl. 18: Møte. Talar: 

Oddvar Pederstad.
   Trygve Gjedrem
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Tro og Lys i Follo
Tro og Lys er et fellesskap som er tilrette-
lagt for mennesker med særlige behov. Et 
godt sted å være for alle typer mennesker. 
Vi møtes på lørdager i Ås arbeidskirke kl. 
14–16.30. 

Program for sommeren og høsten:
2. juni, 15. september, 13. oktober og 8. 
desember.

Tro og lys er et fellesskap som prøver å 
ta vare på hele mennesket – inkludert det 
åndelige. Vi deler hverdagshistorier, synger 
de kjente sangene våre og lærer oss nye. 
Vi spiser sammen, feirer bursdager og det 
beste av alt: Vi feirer gudstjeneste sammen 
som en avslutning på fellesskapet. Vi får 
hjelp av faste prester, og av prostidiakonen 
i Søndre Follo. Vi legger stor vekt på delta-
kelse i gudstjenesten, der vi bytter på å ta 
ulike roller, blant annet ved å dramatisere 
dagens tekst. Tror du at dette er noe som 
kan passe for deg, er du hjertelig velkom-
men til å bli med. 

Marit Rauset,
leder for Tro og Lys Follo

Diakoniutvalget i Ås, Kroer og Nordby
Sommer- og høstprogram

Sommertur med Åpent hus 6. juni
Bussavgang presis kl. 10 fra Ås menighets-
hus, Johan K. Skanckesvei 7. Retur til Ås 
ca. kl. 16.30. Nasjonalgalleriet er hoved-
målet. Oslo-guide Iori Roberts presenterer 
norsk kunsthistorie fra Dahl til Munch. Vi 
spiser varm-mat i Oslo. Den må vi forhånds-
bestille. Derfor trenger vi å vite hvor mange 
som skal delta. Meld deg på innen 30. mai 
til Terje Sørhaug (tlf.: 419 32 624) eller 
Runar Hansen (tlf.: 993 08 942). Pris: kr 
350, som du betaler på bussen.

Sommerfest i Åpent hus 25. juli
Åpent hus har sin tradisjonelle sommerfest 
i Menighetshuset 25. juli kl. 11–13. Det blir 
ord for dagen, og kjøkkenet byr på rømme-
grøt, spekemat og kaffe med tilbehør. Noe 
for alle og enhver som nyter sommeren i 
Ås.

Fra Munch-utstillingen på Nasjonalgalleriet. Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2018 23

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 21
1. Ur i Kaldea. 2. Sem, Ham og Jafet. 3. Harpe. 
4. 2000 (Sydney). 5. Korinter. 6. 1879. 7. Jacob 
Wilhelm Nordan. 8. Stjernefrukt. 9. Harstad 
(ligger på Hinnøya). 10. 71 øre. 

Kirkeskyss
Har du særlige vansker med å komme deg til 
kirke? Ring Diakoniutvalget på forhånd (tlf. 
950 04 667), innen fredag før den aktuelle 
søndagsgudstjenesten. Men: Kirkeskysste-
lefonen har pause i sommerferien, fra og 
med 18.06. til og med 12.08.

Diakoniutvalget

Åpent hus starter opp igjen 22. august
Vi ønsker nye og tidligere deltagere velkom-
men til høstsesongen i Åpent hus. Vi møtes 
hver onsdag kl. 11–13 i Ås menighetshus. 
Det blir tid for prat, andakt, god mat og kul-
turelle innslag. Koordinator Ingrid Krag-
Rønne, tlf. 478 56 929.

I Åpent hus feirer vi alle felles fødselsdag en gang 
i året, med kaker og stas. Bildet er fra kalaset 
4.10.2017. Foto: Terje Sørhaug.

Tilbud om besøk
Besøkstjenesten i Ås gir tilbud om besøk 
året rundt. Kontakt leder Helge Skinnes, 
tlf.: 954 27 943.

Andakter på Moer sykehjem
Andaktene går trofast ved prestene i Ås hele 
sommeren og videre til høsten. Dermed 
får vi som triller beboere, anledning til å 
treffe gode venner gjennom sommertiden. 
Koordinator: Gro M. Rønningen, tlf.: 971 
76 023.

Hyggekvelder i Dr. Sødrings vei 8 
Første hyggekveld til høsten blir 24.09. kl. 
18. Vel møtt til alle!

Terje Sørhaug
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Menighetsråd, 
fellesråd og prosti
På Ås menighets årsmøte var lovnaden om 
å orientere om ansvarsdelingen mellom 
menighetsråd og fellesråd, uteglemt. Derfor 
denne redegjørelsen i Menighetsbladet.

Rådene er lovbestemt gjennom kirke-
loven. Begge har ansvar for soknet, men 
på ulike områder. Juridisk er fellesrådets 
ansvar positivt avgrenset. Det vil si at rådet 
må ha grunnlag i lover og forskrifter for å 
opptre på vegne av soknet. Menighetsrådet 
har et negativt juridisk ansvar. Det betyr 
ansvar og myndighet på soknets vegne i 
saker der loven ikke har lagt ansvaret hos 
andre organer. 

Menighetsrådet
Kirkeloven sier at «Menighetsrådet skal ha 
sin oppmerksomhet henvendt på alt som 
kan gjøres for å vekke og nære det kriste-
lige liv i soknet, særlig at Guds ord kan 
bli rikelig forkynt, syke og døende betjent 
med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og 
unge samlet om gode formål og åndelig nød 
avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at 
kirkelig undervisning, kirkemusikk og dia-
koni innarbeides og utvikles i soknet».

Menighetsrådet har ansvar for planleg-
ging og gjennomføring av kirkens virk-
somhet i menigheten, i henhold til formåls-
paragrafen, og i samarbeid med sokneprest, 
prosti og bispedømme. Menighetsrådet 
rekrutterer og leder frivillige medarbeidere. 
Rådet har også ansvar for innsamling av 
frivillig gaver til driftsmidler og stillinger, 
som for eksempel ungdomsarbeidere. 

Representantene i menighetsrådet blir 
valgt under kirkevalgene hvert fjerde år. I 
tillegg sitter en representant for prestene i 
menighetsrådet (sokneprest Jan Kay Kry-
stad). Rådet velger selv leder og nestleder. 
Menighetskoordinator Linda Janson-Had-
dal er rådets sekretær.

Fellesrådet
Fellesrådet har ansvar for konkrete lov-
pålagte oppgaver som hovedsakelig er 
finansiert av offentlige midler. Fellesrådet 
forvalter arbeidsgiveransvaret for alle med-
arbeiderne ved kirkekontorene, bortsett fra 
prestene. Det har også ansvar for kirkekon-
torene og drift og forvaltning av kommu-
nale kirkebygg og gravplasser. 

Fellesrådet samarbeider med andre fel-
lesråd i prostiet, blant annet om trosopp-
læring og diakoni, når finansieringen er 
offentlig. I praksis er rådet også et viktig 
samarbeidsorgan for de tre menighetene i 
Ås (Ås, Nordby og Kroer), blant annet om 
utgivelse av Menighetsbladet.

I fellesrådet sitter medlemmer fra de 
tre menighetsrådene i Ås, sammen med 
prosten og ordføreren. Rådet velger selv 
leder og nestleder. Kirkevergen er rådets 
sekretær.

Stiftelsen Ås arbeidskirke
Ås arbeidskirke er eid av en stiftelse, og 
ligger derfor ikke under fellesrådets ansvar. 
Styret oppnevnes av Ås menighetsråd. 

Prostiet
Søndre Follo prosti har ansvar for preste-
tjenesten i de fire kommunene Vestby, Ås, 
Frogn og Nesodden. Prostiet samordner 
også den kirkelige virksomheten regionalt. 
Eksempel på dette er prostidiakon-stillin-
gen og pinsefeiringen på Oscarsborg 2. 
pinsedag.

Debatt om ny kirkeordning
Det må i denne forbindelse også nevnes at 
dagens organisasjon debatteres og ekspe-
rimenteres med i forbindelse med utarbei-
delse av ny kirkeordning. De neste årene vil 
vise om vi får endringer.

Halvor Aarrestad,
leder av Ås menighetsråd
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Lesehjørnet

Klassen  
fortellinger fra et skoleår
Debattbok av Marte Spurkland 
(Cappelen Damm, 2017)

Alle vil at ungdom skal ha det bra, komme 
seg trygt og godt gjennom videregående 
opplæring, og gå ut med fagbrev eller stu-
diekompetanse i hånda. Men ikke alle ung-
dommer klarer dette. Diskusjonen går høyt 
om hvordan problemet skal løses.

Journalist Marte Spurkland har med 
boka «Klassen» lansert sitt forslag på hva 
som skal til. Hun fulgte en lærer og syv 
elever i klassen hennes gjennom siste året 
på videregående. Hun har dybdeintervjuet 
alle sammen, og vi får klassen gjennom 
skoleåret. Teksten veksler mellom lærer og 
elever. Vi får vite hva som skjer på skolen, 
og høre bakgrunnshistoriene. Vi får vite 
hvordan elevene har det, og hvorfor. Og 

hva som gjør at akkurat disse ungdommene 
sliter med å komme helskinnet gjennom 
skolen.

Det elevene forteller er gripende. Mus-
limske jenter som sliter med æresbegrepet, 
jenter som blir utsatt for hendelser de ikke 
klarer å prate med noen om. Gutter som ikke 
klarer komme seg på skolen om morgenen, 
og som konstant har den nye fraværsrege-
len hengende over seg. Og de vil, de vil så 
gjerne, alle sammen, klare å fullføre.

Men elevene er ikke hovedpersonene 
i denne boka. Det er det læreren Anette 
som er. Alle elsker henne. Elevene kaller 
henne helsesøster, miljøarbeider og lærer i 
ett. Hun går gjennom ild og vann for elev-
ene sine. Hun blir med til politiet. Elevene 
sender henne meldinger hele døgnet. Hun 
skriver taler for elevrådet. 

Boka viser hvor mye lærer Anette for-
saker for å få dette til. Det er mannen 
hennes som gjør mest på hjemmebane. Hun 
blir overarbeidet og utslitt. Hun følger ikke 
opp sine egne barn på ønsket måte. Men 
innsatsen hennes får alle elevene til å full-
føre videregående.

Er du interessert i ungdom, må du lese 
denne boka. Den er en medrivende og 
engasjerende. Jeg er ikke enig i Spurklands 
løsning på problemet. Skolen skal ikke 
være avhengig av at enkeltpersoner jobber 
seg i hjel. Samtidig fikk jeg mange tanker 
om hva jeg selv mener om dette. Debatten 
om barns og ungdommers skolegang er så 
himla viktig!

Anbefalt av Amalie Klæbo, Ås bibliotek

Ås bibliotek i Kulturhuset i Ås sentrum.
Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret.

http://www.as.folkebibl.no
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2 x Ås Gospelkor i Ås kirke
Ås Gospelkor skal opptre to ganger i Ås 
kirke i løpet av juni: Søndag 3. juni kl. 
11 deltar vi på gudstjenesten. Onsdag 20. 
juni kl. 19.30 inviterer vi til gospelkonsert 
i kirka.

Jeg startet Ås Gospelkor for litt over ett 
år siden. Koret stortrives med å øve hver 
onsdag i Ås kirke. Vi har nå 15 sangere 
med, og flere er hjertelig velkomne! «Alle 
som vil, får synge solo», er mitt motto som 
korleder og sangpedagog. Men det er like 
viktig å være en del av samklangen i koret. 

På konserten 20. juni kl. 19.30 gleder vi 
oss til å ha med Espen Hermansen på flygel. 
Han arrangerer årlig Julekonserten til inn-
tekt for gode formål i Ås kino, og spiller 
dessuten i det kjente lokalbandet «Falsen». 
Det er spennende å samarbeide med andre 
Åsmusikere. Konserten blir garantert fin, 
med gospeltrøkk, vakre ballader, sangglede 
og musikk med rikt innhold. 

Billetter kr 150.
Harriet Kjus Müller-Tyl,

dirigent, singer, songwriter & vocal coach

Ås Gospelkor på kirketrappa. Foto: Harriet Kjus 
Müller-Tyl.

Lørdag 1. september
Nordby kirke kl. 10, 12 og 14: Tre 

konfirma sjonsgudstjenester.

2. sept., 15. søn. i treenighet, Luk 10,38–42
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Konfirmasjons

gudstjeneste.

Lørdag 8. september
Ås kirke kl. 11 og 13: To konfirmasjons-

gudstjenester.

9. sept., 16. søn. i treenighet, Matt 5,10–12
Kroer kirke kl. 11: Konfirmasjons

gudstjeneste.
Ås kirke kl. 13: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Gudstjenestelista  
fortsatt fra side 32

Kantor-permisjonar i haust
Anne Christine Pittet Grolid og Jostein 
Grolid skal ha tre månader permisjon frå 
ca. 10. september. – Etter 10–11 år er det 
på tide med litt faglig påfyll, seier dei til 
Menighetsbladet. Tone Grindal har takka 
ja til å dirigera Ås barne- og ungdomskan-
tori og Ås kirkekor no i haust. Kirkekon-
toret arbeider med å finna kantorvikarar 
til gudstenester og kyrkjelege handlingar, 
men dette er ikkje avklart enno. – Vi trives 
veldig godt i Ås, og er tilbake på plass før 
jul, seier Jostein.

Arve Skutlaberg

Pilegrimsgudstjeneste i Ås 17.6.
Søndag 17. juni er det pilegrimsgudstjen-
este i Ås. Vi starter ved Ås arbeidskirke kl. 
11. Velkommen med på vandringen gjen-
nom landskapet bort til Ås kirke. Underveis 
er det stoppesteder der vi på ulike måter 

får hjelp til å oppdage naturens katedral, 
i oss og rundt oss. Så feires gudstjeneste i 
(eventuelt utenfor) Ås kirke, ca. kl. 13. De 
som ikke kan gå pilgrimsvandringen, kan 
komme da. Vel møtt til en annerledes og fin 
gudstjenesteopplevelse! 

Ingrid Øygard,
vikarkapellan
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Vil du støtte aktiviteter i Ås menighet?
Aktivitetene i Ås menighet er mange og krever store økonomiske ressurser. Givertjenesten 
er avgjørende for å opprettholde det gode tilbudet vi har. Kan du tenkte deg å støtte Ås 
menighets aktiviteter?  Ordningen med givertjeneste bygger i hovedsak på AvtaleGiro som 
er en enkel, sikker og rimelig måte å gi gaver på både for giver og mottaker. Gir du gaven 
over AvtaleGiro har du en god oversikt, og dersom du ønsker å stoppe betalingen er en 
melding til banken alt som skal til. Menigheten sparer også mye på administrasjon, får 
bedre oversikt og en forutsigbar økonomi. Givere som ikke ønsker å bruke AvtaleGiro kan 
bruke vanlig giro, og bes evt. om å oppgi hvor mange giroblanketter de vil ha tilsendt.

Slik kommer du i gang Fyll ut svarkupongen. Av sikkerhetshensyn ber banken om at du oppgir en maksimal 
beløps-grense pr. trekk, men du vil bare bli trukket for det gavebeløpet du har oppgitt. Ta gjerne høyde for at du 
senere vil ønske å heve ditt terminvise gavebeløp slik at du – hvis det skulle bli aktuelt – ikke behøver å fylle ut ny 
svarkupong. Hvis feltet er åpent, settes beløpsgrensen til det dobbelte av terminbeløpet.

Ditt fødselsnummer må med, hvis du ønsker skattefradrag. Firmaer kan også få skattefradrag. Maksimalt skattefritt 
gavebeløp i kalenderåret er kr. 25000,- (tilsv. 2083,-/mnd),  minimum kr. 500,- pr år. .

Send eller lever svarkupongen i undertegnet stand i lukket konvolutt til menigheten. Hvis du er med i 
givertjenesten allerede, overfører du ditt gavebeløp på vanlig måte inntil du får beskjed om når avtalegiro-
ordningen trer i kraft.

Spørsmål? Kontakt Linda Janson på kirkekontoret, tlf. 64962347 eller e-post: linda.janson@as.kommune.no.

S v a r k u p o n g  
Jeg vil gi min støtte til Ås menighet med kr. __________

Pr. måned      Pr. kvartal        Pr. halvår      Årlig_

Jeg vil at mitt bidrag skal gå til: Menighetsarbeidet generelt 
Arbeidskirkens venner Trosopplæring Ungdomsarbeid Diakoni

                                                                                    

Jeg ønsker skattefradrag, mitt fødselsnummer er Jeg ønsker å få tilsendt giroer i posten istedenfor å benytte 
AvtaleGiro (mer kostbart for menigheten).   

For firma / bedrifter skrives organisasjonsnummer:         

Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om 
følgende: Når du støtter menigheten, vil vi oppbevare 
informasjon om at du har gitt, og gjør oppmerksom på at du i 
fremtiden kan komme til å motta materiell fra oss. Vi vil ikke 
utlevere ditt navn og adresse til andre med unntak av eventuelle 
krav fra offentlige myndigheter, for eksempel skatteetaten 
vedrørende eventuelt skattefradrag.
 

Jeg ønsker å benytte Beløpsgrense pr. trekk _____________

 Mottaker:
Ås menighet

Mottakers konto:
5010.07.11106

(Må være samme som gavebeløp eller høyere)

Navn______________________________________________ 
 

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer 
Adresse_________________________________
 
Postnr/sted_____________________________________

E-post/tlf ____________________________________ 

 
 

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden

 Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen.
        (Menigheten sparer bankgebyr).                              
 

Sted ___________  Dato ___________  Underskrift ____________________________

 
KID (fylles ut av menigheten) Avtalen sendes/leveres i lukket konvolutt til

 

Ås menighet
Postboks 224, 1431 Ås

 

Vil du støtte aktiviteter i Ås menighet?
Aktivitetene i Ås menighet er mange og 
krever store økonomiske ressurser. Givertje-
nesten er avgjørende for å opprettholde det 
gode tilbudet vi har. Kan du tenke deg å 
støtte Ås menighets aktiviteter og samtidig 
få skattefradrag? På svarkupongen kan du 
krysse av for hvilke aktiviteter du vil støtte: 

Arbeidskirkens venner, Trosopplæring, 
Ungdomsarbeidet eller Diakonien. Du 
finner mer informasjon og svarkupong på 
Ås menighets nettside: www.kirken.no/as. 
Kontakt: menighetskoordinator Linda 
Janson-Haddal på tlf.: 64 96 23 47, e-post: 
linda.janson-haddal@as.kommune.no.

Se etter giroen vår!
I dette nummer av Menighetsbladet ligger det en giro med oppfordring om å gi en fri-
villig gave for å finansiere Menighetsbladet. Gavene er en forutsetning for å holde bladet 
i gang. Vi får ingen tilskudd, redaksjonen jobber gratis, og distribusjonen skjer på dug-
nad. Beløpet på giroen er kr 200, men det kan endres. Menighetsbladet trykkes nå i  
7 800 eksemplarer og deles ut til alle husstander i Ås. Kontonummer: 1602 59 75417. 

Redaksjonen
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Servicesidene
Brann/større ulykker   110
Politi   112
Ambulanse   113
Legevakt    64 87 19 30
Follo politidistrikt    64 85 16 00
Kirkens SOS i Borg     69 36 87 50
Krise og incestsenteret i Follo    64 97 23 00
Follo Taxi    64 94 27 70
Ås kommune, Servicetorget    64 96 20 00
Kirkekontoret i Ås    64 96 23 40
Kirkekontoret i Nordby  64 96 26 70
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

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, Moerveien 4    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 – Optiker-K 
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: 
Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577, e-post: 
oaardals@online.no.

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.   Tlf.: 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, 
Hanne-Marit Kjus Pettersen. Korrektur for dette nummeret: Tor Kristian Tveter. Adresse: Ås 
kirkekontor, Sagaveien 3, postboks 224, 1431 Ås. E-post: as.menblad@online.no.  
Regnskap: Oddvar Moen, Moerveien 8 B, 1430 Ås. Bankgiro: 1602 59 75417. Opplag: 7800. 
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås kommune. Trykk og innbinding: Grøset Trykk 
AS. Leveringsfrist neste nummer: 30. juli 2018

Liahøi Selskapslokaler 
til alle livets begivenheter. 

Askehaugvn. 150, like v/ Nordby kirke 
Du kan leie en kokk eller lage maten selv. 

Nytt og pent utstyr på kjøkkenet. 
Storsalen ca. 120 pers. Lillesalen ca. 30 pers. 

bestilling@liahoi.no eller 93266108
VELKOMMEN!
www.liahoi.no

Menighetsbladet trenger bladbud
Følgende ruter er ledige:
• 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
Emmelin Mathea Falch (døpt i 

Siggerud kirke)
Aurora Gislerød
Ellinor Johanne Gresbakken 

Kvalbein
Emma Johanne Pettersen-

Paulsen 
Ivar Ustvedt-Findreng
Oskar Møller Warmedal (døpt i 

Drøbak kirke)
Amalie Øverleir-Sørbø (døpt i 

Bjørke kirke)
Arve Aasland

Viet
Anne-Berit Wold og  

Hans Ragnar Gislerød

Døde
Jakob Apeland
Dag Viggo Fossum
Leif Robert Hansen
Knut Johan Kielland-Lund
Ingrid Dorthea Nyland Larsen
Sønnøv Mathea Rygg
Ragnhild Synnøve Torp
Åsta Vik
Else Westli

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no

NORDBY

Døpte
Alicia Haugestøl Hunt, døpt i 

Oppegård (Svartskog) kirke
Mabel Hagerup Karrestad
Elizabeth Helena Sletten

Døde 
Henning Carle Hallgren
Mary Johanne Granlund
Grethe Inger Jenssen
Asbjørn Vidar Wehn Lerheim

KROER

Døpte
Anton Berg
Samuel Solheim

Døde
Aud Hildur Jørgine Kaxrud
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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: Line Gullerud Solvik. Tlf.: 64 96 23 30. 

E-post: line.solvik@as.kommune.no.
Saksbehandler/menighetskoordinator  

for Ås og Kroer menigheter:  
Linda Janson-Haddal. Tlf.: 64 96 23 47.  
E-post: linda.janson-haddal@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.

Fungerende kirkeverge: Heidi Tomter Sire,   
64 96 23 31 / 472 30 609.  
E-post: heidi.sire@as.kommune.no. 

Kirkeverge (fra 01.08.): Kristine Thorstvedt.
 

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:
Sokneprest i Ås, Nordby og Kroer:  

Jan Kay Krystad. Tlf.: 982 41 135.   
E-post: jan.kay.krystad@as.kommune.no. 

Spesialprest: Sigurd A. Bakke. Rådyrvn. 3,  
1430 Ås. Tlf.: 990 15 790. 
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no.

Studentprest NMBU: Sigurd A. Bakke. Tlf.:  
67 23 01 39. E-post: sigurd.a.bakke@nmbu.no.

Kapellan i Nordby: Kristin Bremnes Gulowsen.  
Tlf.: 64 96 26 72 / 466 33 335.  
E-post: kristin.gulowsen@as.kommune.no.

Kapellan: Ingrid Øygard. Tlf.: 959 19 318. 
E-post: ingrid.oygard@as.kommune.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.

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. 

Kapellan og ungdomsprest:  
Kristin Bremnes Gulowsen.   
Tlf.: 64 96 26 72/466 33 335.  
E-post: kristin.gulowsen@as.kommune.no. 

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:  

Olav Aardalsbakke. Tlf.: 905 18 577.
Nordby kirke. Nordbyfaret 1, 1407 Vinterbro. 

www.kirken.no/as
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24. juni, Sankthansdagen, Matt 11,7–14
Ås arbeidskirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

1. juli, Aposteldagen, Matt 16,13–20
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

8. juli, 7. søn. i treenighet, Luk 19,1–10
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

15. juli, 8. søn. i treenigh., Mark 12,37b–44
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

22. juli, 9. søn. i treenighet, Joh 8,2–11
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

29. juli, Olavsdagen, Luk 9,23–26
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

5. aug., 11. søn. i treenighet, Mark 2,23–28
Kroer kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

12. aug., 12. søn. i treenighet, Luk 8,1–3
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste med 

velkomst for nye utenlandsstudenter. 
English translation.

19. aug., 13. søn. i treenighet, Luk 12,41–48
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

26. august, Vingårdssøndag, Luk 17,7–10
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Ås arbeidskirke kl. 13: Ryddegudstjeneste 

etter loppemarkedet.
Nordby kirke kl. 11: Skolestart-

gudstjeneste. 

Torsdag 30. august
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse.trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

VELKOMMEN TIL KIRKE

Gudstjenestelista fortsetter på s. 26.

trosopplæring i den norske kirke

Arrangementet er en del av 
trosopplæringen i menigheten.

13. mai, Søn. før pinse, Joh 3,16–21
Ås arbeidskirke kl. 11: Fellesgudstjeneste 

for Ås, Kroer og Nordby. Søndagsskole.

Torsdag 17. mai, Matt 22,17–22
Ås kirke kl. 09.30: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 12.45: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 09.30: Gudstjeneste.

20. mai, Pinsedag, Joh 14,15–21
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste for Ås 

og Kroer. English translation.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

21. mai, 2. pinsedag, Joh 6,44–47
Oscarsborg festning kl. 12: Gudstjeneste 

for hele prostiet. Båt fra Sundbrygga.

27. mai, Treenighetssøndag, Luk 10,21–24
Ås arbeidskirke kl. 11: Samtalegudstjeneste 

for konfirmantene fra Ås og Kroer.
Nordby kirke kl. 11: Samtalegudstjeneste 

for Nordbykonfirmantene.

Lørdag 2. juni
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lysguds-

tjeneste.

3. juni, 2. søn. i treenighet, Joh 3,26–30
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. Ås Gospelkor 

deltar. Se omtale s. 26.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

10. juni, 3. søn. i treenighet, Joh 1,35–51
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. Eng. transl.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.  

Blomst erfest. Se omtale s. 10. 

17. juni, 4. søn. i treenighet, Matt 16,24–27
Ås arbeidskirke kl. 11: Pilegrimsvandring 

til gudstjeneste i Ås kirke kl. 13. Se s. 26.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.


