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Prestens hjørne

Om forsiden:  
Døpefonten i Nordby kirke  
er en god påminner om at Kirken den er et gammelt hus. Dåpsfatet er stort og vakkert, laget i messing. Det har 
følgende inskripsjon: ”Maria Rebecka Lemfordts, Hr. Kriegs Raad Zacharias Lemfordts Hustrue. Anno 1684.” 
Maria R. Lemfordts var født i England med pikenavnet Pristed. Hennes mann hadde mange viktige oppgaver. Han 
var blant annet regimentsekretær ved J. Brochenhus rytterregiment på 1660-tallet. Han ble generalauditor og 
Krigsråd. I 1688 ble han opptatt i adelstanden. Les mer om historien til Nordby kirke på nettsiden:  
www.nordbykirke.no/nordbyhistorie.html.                                                                                           Foto: E. Fløistad.

PÅSKE
Enda en gang har vi feiret påske. Påske her hos oss 
betyr at våren er kommet og vi gleder oss over at 
solen varmer, at blomstene titter opp av bakken, 
og at bladene så smått viser seg på busker og trær. 
Våren er en vidunderlig tid.

Våren bærer hos oss også i seg påskens budskap, 
at det som er dødt, får nytt liv. At han som var død, 
blir levende gjennom oppstandelsens under. Men 
mange tenker: Hva har det med meg å gjøre? Mitt 
liv er allikevel det samme. Hvorfor og hvordan 
forholde seg til en historie som skjedde for 2000 
år siden? 

Hvordan skal vi som kristen kirke kunne overbe-
vise mennesker om Jesu oppstandelse fra de døde? 
At han har vunnet over døden, og at konsekvensen 
av dette er at du og jeg også har vunnet over døden. 
Hvordan skal vi kunne overbevise folk om dette? 
Svaret er enkelt: Det kan vi rett og slett ikke. 

I Johannes-evangeliets 20. kapittel kan vi lese 
en beretning om Jesu oppstandelse. Her møter vi 
en forvirret og gråtende Maria Magdalena som ser 
inn i en tom grav, og to engler som spør hvorfor 
hun gråter. Deretter er det en mann, som står bak 
henne, som stiller det samme spørsmålet. Men hun 
forstår ikke hvem denne mannen er. 

Maria forsto ingen ting om oppstandelsen. Hun 
lette etter Jesus som var død. Han var forsvunnet, 
bortsett fra minnene om ham. Det var den døde som 
angikk henne, slik som det også er for oss. Men om 
Maria ikke kjente Jesus, så kjente han henne. Han 
taler direkte til henne, og forteller henne hvem hun 
er, idet han nevner navnet hennes. Da først kjenner 
hun ham, og da tror hun. 

Det er Jesus selv som taler til et menneske, 
gjenkjenner det, og forteller det hvem det er. Det 
skjedde den gang, og det skjer i dag også. Dette er 
grunnen til at vi feirer Kirkens høytider, jul, påske 
og pinse, og har gudstjeneste hver søndag gjennom 
hele året. Dette angår oss. Vi har gudstjeneste fordi 
historien om Jesus, evangeliene, er mer enn his-
torie- og minnebøker, nemlig hans tale til oss. Vi 
feirer gudstjeneste fordi Jesus, gjennom sine ord, 
henvender seg til oss, leter etter oss, griper etter 
oss – ved å fortelle hvem vi er. 

Troen på oppstandelsen oppstår når Jesus taler 
til et menneske direkte gjennom evangelienes ord.  
God påsketid!                                   Georg Børresen,

sogneprest i Ås
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Stefanusalliansen – saman for dei forfylgde

Det er noko suspekt med firma som stadig byter 
namn. Som til dømes det som ein gong heitte Mi sjon 
bak Jernteppet. Dei hadde mange støttespelarar i 
Ås, med Øystein Johnson som lokal primus motor. 
Lassevis med Biblar og Barnebiblar i diverse kyril-
liske alfabet vart sende frå Ås til religionshungrige 
og undertrykte over heile Sovjetunionen, saman 
med brev, underskrifter og tallause bøner. Det 
gjekk som det måtte gå: Jarnteppet rivna, Sovjet 
gjekk i oppløysing og misjonen måtte byta namn, 
til Norsk Misjon i Øst. For i den himmelretninga 
var det i alle fall mykje undertrykking og religiøs 
ufridom. Men så viste ufridomen seg å vera like 
ustadig som vinden. Den finst litt over alt, dukkar 
opp på nye stader, og avtek på andre. I enkelte store 
land i Asia fyllest no kyrkjene som aldri før. Frå  
1. januar 2012 bytte difor Norsk Misjon i Øst namn 
til Stefanusalliansen, oppkalla etter den første 
kristne martyren. Det er nok eit sikrare namnefeste, 
der sjølve saka er viktigare enn himmelretninga.

Jon-Geir Dittmann frå Ås er assisterande 
generalsekretær i Stefanusalliansen. «I mange av 
landene vi arbeider, er det problematisk å ha et navn 
med ordet ’misjon’ i,» seier han til Menighetsbladet. 
«Det kan sette samarbeidspartnerne våre i fare. Vi 
samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og 
personer som er diskriminerte og forfulgte fordi 
de er kristne. Vi har hyppig personlig kontakt med 
folkene vi samarbeider med. De kjenner forholdene 
og den lokale kulturen best.» 

«Saman for dei forfylgde» er Stefanusalliansens 
parole. Kva betyr den?

«For det første ønsker vi å være en aksjonistisk 
organisasjon som engasjerer oss generelt mot 
forfølgelse og diskriminering på grunn av tro. 
For det andre betyr det at vi ønsker å gi åndelig 
fellesskap, solidaritet og støtte til kristne som 
ikke fritt får leve ut sin tro. Her hjemme prøver 
vi å påvirke kirker og myndigheter til å engasjere 
seg mer for tros- og religionsfrihet, og til å se de 
kristnes vanskelige situasjon i mange land der de er 
en minoritet. Dette har lenge vært en ’glemt’ sak, 
men nå begynner noe å skje!»

Kva land arbeider de mest i no?
«Jeg kom nettopp hjem fra en reise til Nigeria, 

hvor vi ikke har engasjert oss før nå. I nord blir de 
kristne hardt presset av islamistiske grupper som 
brenner kirker og dreper kristne. I Egypt er den 

eldgamle koptiske kirken en undertrykt religiøs 
minoritet, som har fått det verre og ikke bedre 
etter den arabiske våren i fjor. De kristne er i en 
utsatt posisjon over hele Midtøsten, og i land som 
India, Pakistan og Afghanistan. Stefanusalliansen 
støtter også forfulgte kristne i Indonesia, Vietnam 
og Burma. Og vi har ikke glemt røttene våre i det 
oppløste Sovjet: Vi har hjelpeprosjekter i Sentral-
Asia og i Nord-Kaukasus i Russland. Til og med 
i verdens mest lukkede land, Nord-Korea, er vi 
engasjert. Jeg besøkte landet i september i fjor. En 
helt spesiell opplevelse.»

Les meir på http://www.stefanus.no/. Jon-
Geir leiar eit spanande arbeid som over tid viser 
seg å gje resultat. Kan vi 
få foreslå eit sosialistisk 
tillegg til parolen, noko i 
retning av ”Sigeren følgjer 
våre faner”? Det nyttar i 
alle fall å aksjonera mot 
urett, ikkje minst når det 
medfører namnebyte!

Arve Skutlaberg
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Ås menighets støtte til 
landsbyutvikling Etiopia
Ås menighet har siden januar 2011 støttet et lands-
byprosjekt i Wollega Vest-Etiopia, som drives av 
Det Norske Misjonsselskap. I 2011 samlet vi inn 
80 000 kroner til prosjektet. Når vi vet at NORAD 
skyter inn 9 kroner for hver krone vi samler inn, 
så har våre gaver generert et bistandsbeløp på 800 
000 kroner. Det monner! Og landsbyprosjektet i 
Wollega inngår som et fast ledd i kirkebønnen i Ås.

Prosjektet er initiert av Mekane Yesus-kirken 
i Etiopia, og har en klar kirkelig forankring. 
Ko ordineringskontoret for programmet ligger i 
synodesenteret i Gimbi, men de individuelle pro-
sjektområdene er spredd over store deler av Vest-
Etiopia. Den nåværende programkoordinatoren, 
Gemechis Gudina, startet sitt arbeid i januar 2011, 
altså samtidig med at Ås menighet begynte sin 
støtte av prosjektet. Med sin store erfaring og sitt 
gode vesen gjør han en meget god jobb. Misjonær-
ekteparet Silje L. og Aslak Gotehus har vært de 
norske programrådgiverne i 2011, men har nå reist 
hjem til Norge. Dyktige lokale prosjektledere gjør 
det for tiden unødvendig med norsk tilstedeværelse. 

I februar ble det gjennomført en større evaluering 
av programmet, og den eksterne ekspertgruppa var 
svært tilfredse med det de så. De slo fast at arbeidet 
har gitt en stor endring i livet til mange mennesker, 
og spesielt fremhevet de hvordan livet til kvinnene 
er blitt forbedret. Kvinnearbeidet i prosjektet hadde 
gitt mange en helt annen posisjon i lokalsamfunnet. 
Enkelte steder er de nå aktivt med på å styre fami-
liens økonomi, i tillegg til at de deltar i offentlige 
møter og der lokale avgjørelser blir tatt. 

Vi er veldig glade for at støtten vår gir gode 
resultater, og ser fram til å fortsette givertjenesten 
i årene framover. Les mer på: http://web.me.com/
kmhaldor/Misjonsprosjekt_Etiopia.  

Sylvi Haldorsen

Små og store har fått det bedre i Wollega, takket være 
støtte fra Norge. Foto: Silje og Aslak Gotehus.

Behov for klokker,  
kirketjenere og kirkeverter i Ås
Ås menighet må ha ny klokker i Ås kirke. I 
Arbeidskirken er det behov for enda et kirketjen-
erpar. Menigheten trenger også flere kirkeverter 
som kan hilse folk velkommen til kirke, og dele 
ut salmebøker. Ta kontakt med Kirkekontoret  
(tlf. 64 96 23 47) eller direkte med menighets-
koordinator Hanne Marit Pettersen på e-post 
Hanne-Marit.Pettersen@as.kommune.no, 
tlf. 907 51 568.

Ås TenSing konsert 15. april
Ås TenSing inviterer til konsert søndag 15. april  
kl. 18 i Ås arbeidskirke. Velkommen!

Stort bokmarkedet  
i Ås arbeidskirke 28.-29. april
Velkommen til bruktbokmarked i Ås arbeidskirke 
lørdag 28. april kl. 11–14, og søndag 29. april  
kl. 12.30–14. Kom og let fram skatter i bokhyllene 
våre. Har du for mange bøker, sa du? Vi tar gjerne 
imot en kasse eller to! Ring 994 54 504, og avtal 
levering. Olav B. Larsen

Pilgrimsvandring i Ås 13. mai
6. søndag i påsketiden, 13. mai inviterer Ås meni-
ghet til Pilegrimsvandring. Den starter ved Ås 
arbeidskirke kl. 11, og avsluttes med nattverdsguds-
tjeneste i Ås kirke. I år er det sogneprest Georg 
Børresen som skal lede oss fram på veier og stier, 
til skogs og langs nysådde åkre. Regn med inn-
lagte poster og pauser. Kristen Idrettskontakt i Ås 
(KRIK-Ås) har nok en sprek finger med i oppleg-
get. Men ikke verre enn at de aller fleste kan delta! 

Bli med på loppedugnad  
24.-25. august!
Har du lyst å bli med laget som lager Loppe markedet 
i Ås til høsten? Det er årets sosiale begivenhet. Vi 
trenger flinke selgere, barske tungvektere med bil 
og hengerfeste, damer med dreis på mote og design, 
kakebakere og kjennere av nokså moderne kultur! 
Kort sagt sjauere av alle slag! Tips meg på e-post 
post@aschjemgard.no om du vil være med!

Benedicte Aschjem
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Kirkevergens hjørne
Innvendig renovering av Ås kirke
Riksantikvaren og Biskopen i Borg har godkjent 
planene for innvendig maling av Ås kirke, i hen-
hold til fargeforslaget som arkitekt Geir Helland 
utarbeidet. Ås menighetsråd har vedtatt at kirken 
skal få tilbake de opprinnelige fargene som man 
dokumenterte da det ble tatt skrapeprøver. Vi skal 
også undersøke hva som skjuler seg under noen 
plater som er monterte på dørblader og alterbord. 
Riks antikvaren stiller krav om at hans etat skal 
være med på hele prosessen, slik at eventuelle 
endringer kan gjøres underveis. Han krever også at 
det skal gjøres noen åpninger i tresonittplatene på 
veggene for å sjekke beskaffenheten til lektene som 
ligger inn mot murverket. Her kan det dukke opp 
råteskader. Det er utarbeidet anbuds dokumenter for 
prosjektet, og prisantydningen ligger på vel 2 mill. 
kroner uten moms. Utfordringen blir nå å skaffe 
finansiering. Fellesrådet vil i 2013 søke Ås kom-
mune og Husbanken om lån med rentekompensa-
sjon. Vårt ønske er at kirken skal være fin og nymalt 
til 150-årsjubileet i 2017.

Nordby kirke  
– adkomst for rullestolbrukere
Dette er et prosjekt vi har jobbet med i alt for 
mange år. Også her har Riksantikvaren vært den 
store bøygen. Flere forslag er blitt forkastet, men 
nå har han godkjent en løsning utarbeidet av land-
skapsarkitekt Nils Skaarer. Hele terrenget foran 
kirken skal heves for å unngå en markert rampe 
med rekkverk på begge sider. Kirkeporten og deler 
av gjerdet skal heves ca. 20 cm, og det blir litt opp-
fylling også utenfor muren. Dermed oppnår vi en 
helling på 1:20, noe som tilfredsstiller alle krav. 
Anbudsdokumenter vil bli utarbeidet, men vi har 
ennå ikke regnet på hva arbeidet vil koste. Også til 
dette formålet skal det være mulig å søke om lån 
med rentekompensasjon. Det er vanskelig å si noe 
om når rullestoladkomsten i Nordby kan stå ferdig. 
Vi tar gjerne imot tilskudd fra lag og foreninger 
som ønsker å framskynde prosjektet!

Kirkekontoret i Ås flyttes ikke
Leiekontrakten om kontorene i Sagaveien 3 utløper 
i august 2012. Kommunens administrasjon foreslo 
å flytte Kirkekontoret til ledige lokaler i Erik 
Johansen-bygget for å spare penger. Saken var til 
behandling i Formannskapet 15. februar. Flyttefor-

slaget ble nedstemt med minst mulig flertall. Nå er 
det forhandlet fram en ny leieavtale med huseier, 
Truls Wetterhus, som løper fram til august 2017. 
Det er Fellesrådet og vi som arbeider ved Kirke-
kontoret, glade for. Den gamle ærverdige trebyg-
ningen fungerer utmerket til vårt formål, med sen-
tral beliggenhet, samtidig som den ligger skjermet 
til i et rolig boligstrøk. Kontorene har en atmosfære 
som det er vanskelig å skape i en mer moderne for-
retningsgård. 

Våronn på kirkegårdene  
– fjern løse steiner
Våren er tid for å pynte på gravene. Resultatet vil 
nok bli meget bra i år også. I Ås setter vi vår ære i å 
ha velstelte kirkegårder. Men det er likevel påkrevet 
å minne om hva vedtektene sier om omramming 
av plantefeltene på alle våre kirkegårder/gravlun-
der. Det er slett ikke nødvendig å ha omramming, 
men det er anledning til å ramme inn plantefeltet 
med en delt, tilhugget natursteinkant som flukter 
med terrenget omkring. Det er ikke anledning til 
å ramme inn plantefeltet med en hekk, rullesteiner 
eller småstein. Dersom det ikke er aktuelt å ha 
plantefelt, skal det være grasbakke på alle sider av 
gravminnet. Fjern rullesteiner og småsteiner! Løse 
steiner medfører fare, både for besøkende og for de 
ansatte.

Gravstelltjenesten
Vi har omkring 150 graver som stelles mot beta-
ling. Det kjøpes inn planter for ganske store sum-
mer, og vi er derfor nødt til å vente med utplanting 
på disse gravene til vi er helt sikre på at frost-
nettene er forbi. Gravstelltjenesten følger rådet fra 
våre lokale gartnere om å vente med utplanting til 
etter 25. mai. Gerhard Winge ,

kirkeverge
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Sommerens menighetstur 23.–30. juni
Årets menighetstur starter med reisefrokost i 
Ås arbeidskirke lørdag 5. mai kl. 10. I skrivende 
stund er det fremdeles sju ledige plasser på 
sommerens menighetstur. Reisen vil for en stor del 
følge Nordsjøvegen – ”Den grønne kysten” – fra 
Kristiansand, langs havkanten opp til Haugesund, 
og selvsagt med en avstikker til vakre Hardanger. 
Av mange opplevelser kan nevnes båttur i den 
vakre skjærgården rundt Ny Hellesund, Lindesnes 
fyr, Jøssingfjorden, Norges lengste sandstrand 
på Jæren, og Flor og Fjære – blomsterøya utenfor 
Stavanger med palmer og andre eksotiske planter. 
Overnattingssteder: Kristiansand, Farsund, 
Stavanger, Haugesund og Hotell Ullensvang. Knut 
Lein er reiseleder. Som vanlig sitter gamlekantor 
Kristen Bjorå bak rattet i bussen. Vil du også være 
med? Kontakt Kristen Bjorå på e-post: kristen@
bjoraa.net, eller tlf.  
22 67 14 60 / 992 26 881.

Flor og Fjære på Palmekysten i Ryfylke, landet 
der klimaendringene alt er overstått! Foto: Flor og 
Fjære, www.florogfjare.no.

Velkommen til Pinsefest  
på Oscarsborg 2. pinsedag
Den norske kirke i Follo ønsker for sjuende gang 
velkommen til pinsefeiring for små og store på 
Oscarsborg festning ved Drøbak, 2. pinsedag,  
28. mai kl. 12. Sammen med staben ved festningen 
ønsker vi å gjøre dette til en glad og minnerik dag 
for små og store. Se kunngjøringer i kirkene og i 
lokalpressen. Velkommen!

Det er alltid spennende hvordan aksjonsdagen skal 
gå. Vil alle som har sagt ja, møte opp? Hvor mange 
er syke? Har vi nok reserver? Hvordan blir været? 

Etter aksjonen er vi veldig glade, og vil gjerne få 
takke alle for innsatsen!

I Ås fikk vi inn kr 121.150. Dette er rekord, og 
det er jo ekstra morsomt!

Men like viktig er det å takke for den gode stem-
ningen og all positiviteten vi opplevde i Arbeids-
kirka. Det er nok det vi setter aller mest pris på, 
og som gir oss lyst og mot til å fortsette i dette 
arbeidet!

Takk til alle konfirmantene, for flott innsats og 
god oppførsel! Ikke kom til oss og snakk negativt 
om ungdommen i Ås!

Takk til alle studenter som gjør det mulig for 
oss å nå ut til alle husstandene i Ås. Vi gleder oss 
veldig over samarbeidet med dere!

Og fremfor alt, takk til den store flokken av 
voksne som trofast år etter år tar i et tak for Faste-
aksjonen. En ekstra takk til den nystarta Change-
maker-gruppa som pynta kaka så flott!

For Fastekomiteen i Ås,
Astri Tønnessen Berg

Takk for innsatsen – Fasteaksjonen 2012
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Ida Kristine sluttar som 
dirigent for Soul Children

Ås Soul Children er ein viktig del av barne- 
og ungdomsarbeidet i Ås. Og så er det så fint 
å høyra på. Ingen er i tvil når dei spelar opp: 
trykket i bandet, kor engasjerte dei unge er, og 
gleda dei uttrykkjer. Men etter denne sesongen 
sluttar dirigent Ida Kristine Myklebust Benoni.

Kor lenge har du vore dirigent? 
«Jeg tok over koret i 2004 da det fortsatt het 

Ås ungdomskantori. Etter et halvt år meldte jeg 
koret inn i Acta som Soul Children-kor, så Ås Soul 
Children har eksistert i over 7 år!»

Kva skal du gjera no?
«Fra høsten skal jeg og mannen min Torgeir 

til Granada i Spania for et halvt år. Vi skal jobbe 
frivillig med musikkarbeid for barn og unge i en 
menighet der. Det gleder vi oss til! Kanskje starter 
vi et Soul Children-kor der også? Det har i hvert fall 
pastoren der veldig lyst til! Når vi kommer hjem 
igjen, fortsetter jeg å jobbe med barn og ungdom i 
Oslo og Akershus krets av Norges KFUK-KFUM.»

Kva har arbeidet med Soul Children gjeve deg?
«Arbeidet med koret har vært veldig givende 

og lærerikt. Konseptet Soul Children er så bra og 
viktig, fordi barna får utfolde seg musikalsk med 
sitt uttrykk, og samtidig lære om Jesus. Selv om 
jeg noen ganger er sliten før øvelsen, får jeg alltid 
energi når jeg kommer i gang. Derfor har jeg følt at 
jeg har vært på rett plass, og at Gud har vært med 
og heiet på meg!»

Kva har vore kjekkast? 
«Å få være sammen med ’tweensa’ hver uke! 

Aldersgruppa 10–13 år er en fantastisk gruppe å 
jobbe med, fordi de fortsatt er litt barn, men på vei 

til å bli ungdommer. De er ikke så kritiske, og blir 
med på alt. Samtidig kan man også prate ordentlig 
med dem.

Har det vore problem under vegs?
«Det har gått litt opp og ned i antall medlemmer. 

Og det tar alltid litt tid på høsten å etablere en god 
gruppe, fordi noen slutter. Men sånn er det å drive 
barne- og ungdomsarbeid, og det er ikke antallet 
som teller!»

Kven tek over arbeidet?
«Hvem som tar over, vet jeg ikke enda, men vi 

jobber med å finne riktig person for jobben! Ås 
Soul Children er jo hjertebarnet mitt, og noe jeg 
virkelig brenner for. Så jeg håper at koret fortsetter 
å leve videre!»

Arve Skutlaberg

Menighetsbladet  
trenger bladbud i Ås

Menighetsbladet mangler nå en person til å dele ut 
bladene på Brønnerud, og en person som kan være 
bladbud i Drøbakveien/Myhrerveien til Skoftestad. Vi 
håper at det er noen der ute som kan tenke seg en liten 
tur 6 ganger i året. Ta kontakt per e-post: 
oaardals@online.no, eller på telefon 905 18 577.
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Loppemarked 
i Ås arbeidskirke

Drottveien 41, ved Rustad skole  

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

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

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

mandag 22.8. til onsdag 24.8. kl. 18–20 
Arr.: Ås menighet og Stiftelsen Ås arbeidskirke 
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Det skjer i Ås menighet

Gudstjeneste med forbønn for 1, 2 og 
3 års dåpsbarn 29. april
Søndag 29. april er alle barn som ble døpt for 1, 2 og 
3 år siden i Ås og Kroer, inviterte til gudstjenesten i 
Ås arbeidskirke. Da lager vi en familiegudstjeneste 
som er spesielt tilrettelagt for små barn. Barn og 
foreldre får invitasjon i posten med mer informa-
sjon. Baluba deltar med sang og musikk. Dette blir 
en gudstjeneste for hele storfamilien. Velkommen!

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer

Gudstjenesten får en noe lavere profil enn ellers, men ...
det pedagogiske og kunstnerlige resultatet blir bra. Det 
syntes i alle fall gjengen som arrangerte smårolling-
gudstjenesten våren 2010!

Loppemarkedet trenger Billy-bokhyller
Loppemarkedskomitéen i Ås menighet er i gang 
med planleggingen av Loppemarkedet 2012. 
Det skal gå av stabelen 24.–25. august. Før 
den tid er det mange ting som skal ordnes og 
legges til rette. Komitéen jobber etter prinsippet 
Forbedring gjennom forenkling. Og for å forenkle 
bokavdelingen vår trenger vi bedre bokhyller, 
gjerne av IKEAs Billy-modell. Kjære leser av 
Menighetsbladet: Dersom du har en Billy-bokhylle 
å avse, må du ikke nøle med å gi den til oss, gjerne 
som en donasjon! Vi trenger mange slike for å få 
plass til alle de gode bøkene vi skal selge. Ring meg 
på tlf. 476 80 033, så kommer vi susende på 1-2-3 
for å hente. Har du no, så gi det bort!

Hilsen Loppemarkedskomitéen i Ås menighet
Erling Ulvik

Ås Soul Children konsert 21. april
Ås Soul Children og Drøbak Soul Children invi-
terer til stor konsert i Ås arbeidskirke lørdag  
21. april kl. 18. De to korene har samarbeidet mye 
i løpet av året. Og vi synger jo dobbelt så bra sam-
men! Opplev kor og band med masse livsglede, 
bevegelse, trøkk og musikalitet. Dette bør du ikke 
gå glipp av – ta med en venn eller ni, og kom!

Ida Kristine Myklebust Benoni

Ås kirkeakademi 8. mai
Ås kirkeakademi minnar om møtet tysdag 8. mai 
i Ås arbeidskirke kl. 19.30. Professor i barnesjuk-
domar ved Oslo universitetssjukehus Ola Didrik 
Saugstad held foredrag om Sorteringssamfunnet 
og medisinsk-etiske utfordringar. Saugstad er ein 
aktiv samfunnsdebattant. Kveldens tema er del av 
Kirkeakademiets etikksatsing. Enkel bevertning 
og kollekt. Alle er hjarteleg velkomne!

For Ås kirkeakademi,
Nils Standal
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Dugnad i Arbeidskirken 
Velkommen til vårens dugnad i Ås arbeidskirke 
lørdag 12. mai kl. 10–15. 

Stiftelsen Arbeidskirken i Ås,
Svein Rindal

17. mai-fest i Ås arbeidskirke kl. 18
Etter en meget vellykket fest i fjor, satser Menig-
hetsrådet på ny 17. maifest i Ås arbeidskirke. Folk 
som går på Åpent Hus, er spesielt inviterte. Innvan-
drere, asylsøkere og innflyttere er meget velkomne. 
Vi blir veldig glade for alle Ås-innbyggere som 
kommer. Ansvarsgruppen for festen består av 
deltakere fra Asylmottaket på Bjørnebekk, Inter-
nasjonal kvinnegruppe, Ås kvinne- og familielag, 
Diakoniutvalget og Ås menighet. Vi tar sikte på 
et spennende program med skikkelig bevertning, 
musikk, dans, drama og leker. Sammen skal vi 
glede oss over å leve i et fritt, godt og vakkert land. 
Avslutt nasjonaldagen på fest i Arbeidskirken. 
Velkommen kl. 18.

Jon Kr. Øiestad

Ungdomsledere på Göteborg-tur
Helgen 16.–18. mars reiste ungdomsarbeider Kris-
tine Bekken Askim, kateket Jenny Marie Ågedal 
og 7 ungdommer fra Ås på tur til Göteborg. Ung-
dommene er med i styrene for KRIK, Ås TenSing 
og Klubben. På turen fikk de lære mer om det å 
være en leder. Vi snakket om hva vi ønsket med 
ungdomsarbeidet i Ås menighet, og vi jobbet med 
temaet ”Bibelen – relevant i mitt liv?”. I tillegg ble 
det tid til litt fritid: byvandring, gode samtaler, 
godis og mange runder med mafia og kortspill. 
Lørdag kveld gikk vi alle sammen på kinesisk 
re staurant og koste oss veldig. Alt i alt hadde vi en 
strålende helg sammen med flotte ungdommer!

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer

Tora Skiaker Aschjem og Kari Karbø på vei til Norges 
Hus i Göteborg. 

Gustav Syrstad og Eivind Sundfør utforsker gastrono-
mien på kinesisk restaurant.
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Det skjer i Kroer menighet

Nå kommer pappene på Babysangen i Kroer! F.v.: Bjørn Sekkelsten med datteren Freya Sekkelsten, og 
Kenneth Nielsen med sønnen Martin Klarén Nielsen. Kantor og babysangleder Anne Christine Pittet 
Grolid trakterer ranglen. 
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Husk Klubben, annenhver torsdag
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Søndag 20. mai er det vår/sommerkonsert i Kroer 

kirke.

De som skal synge og spille for oss er barn og unge fra vårt 

lokalmiljø i tillegg til koret Ad Hoc.

De to jentene på bildene er Andrea N. Stubberud og 

Martine Martinsen. Hver mandag ettermiddag møter de 

opp på sangøvelse i Kroer kirkestue. For oss skal de fremføre 

et knippe sanger. Blant annet skal de synge en sang som 

heter "Så lenge her er folk på jorden" og "Ute blåser 

sommervind" av Agnestig. 

Ås barnekantori og barnegospelkoret i Nordby kirke deltar 

også på konserten med noen fine sanger.

I tillegg blir det innslag på diverse instrumenter som fiolin, 

fløyte og piano.

Vel møtt!

Kantor i Kroer Anne Christine

Vår/Sommerkonsert i
Kroer kirke søndag 20. mai

Michael Grolid spiller 
bratsj.

Det blir også andre 
innslag med bl. a. 

fløyte, piano og sang!

Søndag 20. mai er det vår/sommerkonsert i Kroer 

kirke.

De som skal synge og spille for oss er barn og unge fra vårt 

lokalmiljø i tillegg til koret Ad Hoc.

De to jentene på bildene er Andrea N. Stubberud og 

Martine Martinsen. Hver mandag ettermiddag møter de 

opp på sangøvelse i Kroer kirkestue. For oss skal de fremføre 

et knippe sanger. Blant annet skal de synge en sang som 

heter "Så lenge her er folk på jorden" og "Ute blåser 

sommervind" av Agnestig. 

Ås barnekantori og barnegospelkoret i Nordby kirke deltar 

også på konserten med noen fine sanger.

I tillegg blir det innslag på diverse instrumenter som fiolin, 

fløyte og piano.

Vel møtt!

Kantor i Kroer Anne Christine

Vår/Sommerkonsert i
Kroer kirke søndag 20. mai

Michael Grolid spiller 
bratsj.

Det blir også andre 
innslag med bl. a. 

fløyte, piano og sang!

Søndag 20. mai er det vår/sommerkonsert i Kroer 

kirke.

De som skal synge og spille for oss er barn og unge fra vårt 

lokalmiljø i tillegg til koret Ad Hoc.

De to jentene på bildene er Andrea N. Stubberud og 

Martine Martinsen. Hver mandag ettermiddag møter de 

opp på sangøvelse i Kroer kirkestue. For oss skal de fremføre 

et knippe sanger. Blant annet skal de synge en sang som 

heter "Så lenge her er folk på jorden" og "Ute blåser 

sommervind" av Agnestig. 

Ås barnekantori og barnegospelkoret i Nordby kirke deltar 

også på konserten med noen fine sanger.

I tillegg blir det innslag på diverse instrumenter som fiolin, 

fløyte og piano.

Vel møtt!

Kantor i Kroer Anne Christine

Vår/Sommerkonsert i
Kroer kirke søndag 20. mai

Michael Grolid spiller 
bratsj.

Det blir også andre 
innslag med bl. a. 

fløyte, piano og sang!

Søndag 20. mai kl. 16 er du invitert til vår- og som-
merkonsert i Kroer kirke. Barn og unge fra vårt 
lokal miljø i Kroer skal synge og spille for oss. Ås 
barnekantori og Barnegospelkoret i Nordby menighet 
deltar også med fine sanger. I tillegg kommer det litt 
mer voksne Kroer-koret AdHoc. 

De to jentene på bildene er Andrea N. Stubberud og 
Martine Martinsen. Hver mandag ettermiddag møter 
de opp på sangøvelse i Kroer kirkestue. På konserten 
skal de fremføre et knippe sanger, blant annet ”Så lenge 
her er folk på jorden”, og ”Ute blåser sommervind”.   

Vel møtt!
Anne Christine Pittet Grolid,

kantor i Kroer 

Husk giroen for frivillig gave til Menighetsbladet! 
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Det skjer i Nordby menighet

Nordby Gospel i full gang
Nordby Gospel er i full gang og øver hver onsdag  
kl. 18–19 på Nordby menighetssenter. Vi er et kor for 
barn fra 4 til 12 år. Vi synger, har hobbyaktiviteter 
og hører Bibelfortellinger. Organisten vår Hilde 
Wang spiller til sangene våre. Påmelding til Hanne 
Tegnér, tlf. 91 58 98 95.

Babysang i april og mai
Babysangen i Nordby 
starter torsdag 19. april  
kl. 12–13.30 på Nordby 
menighetssenter. Det er fire 
torsdager etter hverandre med 
avslutning torsdag 24. mai. 
17. mai kommer i mellom. 
Vi synger og danser nytt og 
tradisjonelt. Lunsj serveres 

etter 45 minutter med musikk. Pris kr 200 for hele 
kurset. Påmelding til Hanne Tegnér, tlf. 91 58 98 95.

Ministranttjeneste
Er du mellom 6 og 12 år? Har du lyst til å hjelpe 
til på Familiegudstjenestene? Da kan du melde deg 
på ministranttjeneste. 
Du kan få gå i prosesjon, 
tenne lys, lese bønner, 
delta på rollespill, synge 
eller danse. Alle har på 
seg hvite kapper. Flere 
opplysninger kan du få 
av Hanne Tegnér, tlf.  
91 58 98 95. 

Barneklubben i Nordby
Er du mellom 10 og 12 år? Da har du mulighet til 
å være med på barneklubben i Nordby menighet. 
Vi er en gruppe som samles en gang i måneden 
for å ha det morsomt sammen. Klubben har 10–15 
faste medlemmer på samlingene, men vi tror det 
er flere som ønsker å være med og ha det gøy. Når 
vi samles leker vi, tenner lys sammen, hører på en 
kort andakt og spiser. Og vi planlegger å dra på tur 
en kveld. Samlingene er kl. 17–20, men den siste 
gangen slutter vi nok noe senere. Pris: 30 kroner, 
som betales de gangene du kommer på klubben. 
Følgende datoer er satt våren 2012: 10. mai, 7. juni. 
Vi ønsker nettopp DEG velkommen til en morsom 
og aktivitetsfull dag i barneklubben!

Morten Ødegaard og  
Knut Helge Kråkenes Moe,

Nordby menighet

Dugnad i Nordby kirke og på 
Menighetssenteret 19. april
Torsdag 19. april og onsdag 25. april arrangerer vi 
dugnad i Nordby kirke og på Nordby menighets-
senter. Arbeid som skal gjøres i kirken, er: Grundig 
støvtørring, vasking av lister, støvsuging og vas-
king/pussing av lysekronene. I Menighetssenteret 
skal det ryddes i skuffer og skap på begge kjøk-
kenene, pussing av vinduer, vasking av lister og 
grundig rengjøring på toalettene. Vi tar også et tak 
ute med raking av singel og opprydding i ugress, og 
vil, gjøre klart for noe nyplanting. Tidsrommet blir 
mellom kl. 15.00 og 20.00. Møt opp når det passer. 
Vi serverer noe lettvint og kaffe.

Hilsen Nordby menighet og
Stiftelsen Nordby menighetssenter

Morten
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Stort kakelotteri  
på Vinterbrosenteret lørdag 12. mai
Vi er 10 damer som arbeider for å gi økonomisk 
støtte til ungdomspreststillingen i Nordby. Lørdag 
12. mai fra kl. 10 og utover kan du få være med 
og støtte dette arbeidet ved å kjøpe lodd. Kan 
du tenke deg å gi en kake til kakelotteriet, er vi 
svært takknemlige. Har du spørsmål angående 
kakelotteriet, kan du kontakte Bjørg Brynjelsen, 
tlf. 934 78 503.                                       Hilsen oss i

Nordby menighetsforening

Kirketreff og bønnesamlinger
Annenhver torsdag er det samling i Nordby kirke 
kl. 12. Der er det andakt, vi synger, tenner lys og 
har en stille stund. Kl. 12.30 hygger vi oss sammen 
med formiddagsmat i Nordby menighetssenter. Det 
går skyss fra Granheimtunet kl. 11.40. Møt opp 
foran inngangen – både du som bor der, og du som 
bor i nærheten. I vår er det kirketreff på følgende 
dager: 26. april, 10. mai, 24. mai, 7. juni. Disse 
dagene er det også bønnesamling i Nordby kirke 
kl. 19–20. Alle er hjertelig velkomne!

«Nå i vår har oppmøtet vært godt,» sier Olav 
Aardalsbakke til Menighetsbladet. «Her om dagen 
var det hele 26 mennesker til stede ved Kirketreffet 
i Nordby.» 

Anne-Lise Røed

Region Øst  
Fosterhjemtjenesten fagteamområde Ski

Hvorfor ikke bli fosterhjem?
Onsdag 9. mai kl. 17 holder Fosterhjemtjenesten i 
Ski informasjonsmøte om fosterhjem. Noen barn 
må av ulike årsaker bo utenfor foreldre hjemmet. 
De fleste av disse bor i fosterhjem. Disse rekrut-
teres av Bufetat, det statlige barne- og familie-
vernet. Det er et stort behov for hjem som kan 
gi barn/ungdom som trenger det, et sted å bo for 
kortere eller lengre tid. Det er også viktig at fos-
terhjemmene finnes i barnas nærområde. Foster-
hjemtjenesten fagteamområde Ski dekker Follo 
og noen kommuner i Østfold. Behovet for nye 
fosterhjem i området er økende. Tjenesten skal 
rekruttere fosterhjem i dette området, samt tilby 
kurs for par og enslige som vurderer å bli foster-
foreldre, såkalte PRIDE-kurs. Synes du dette er 
noe å tenke mer på? Kontakt Helen Drivenes på  
tlf. 466 16 326, e-post: helene.drivenes@bufetat.
no, eller Molly Solsvik på tlf. 466 16 322, e-post: 
molly.solsvik@bufetat.no. Fosterhjemtjenesten 
ønsker å komme i kontakt med både par og enslige 
som liker utfordringer, er rause og har mye omsorg 
å gi. Du kan også kontakte Fosterhjemtjenesten 
i Ski, tlf. 466 16 319, e-post: fht-ski@bufetat.no, 
eller kom på besøk i Rådhussvingen 7 i Ski.

Knut Helge
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Kong Nebukadnesar omringet Jerusalem og tok over Judea. Han ville ha med seg noen 
unge gutter til å tjene i slottet sitt. De skulle være perfekte på alle måter! Blant dem han 
fikk med seg, var judeerne Daniel og de tre vennene hans. Gud ga dem visdom, og de 
var de smarteste av alle guttene hos kongen. 
 
Ett år senere hadde Nebukadnesar drømmer om en statue som gjorde at han ikke fikk 
sove. Han sa til trollmennene og spåmennene sine: ”Si meg hva jeg har drømt og hva 
drømmen betyr!” Da svarte de: ”Kjære konge, fortell oss nå hva du har drømt, så skal vi 
si deg hva det betyr.” Men Nebukadnesar ble sint, og sa: ”Hvis dere ikke kan si meg 
hva jeg har drømt, skal alle trollmenn og spåmenn og vismenn i hele landet drepes!” 
 
 

 

I Bibelen er det en bok som heter Daniels bok. Der står det masse 
spennende om hva som hendte med en mann som het Daniel. Han 
levde lenge før Jesus ble født, men han var av Guds folk, og glad i 

Gud. Boka begynner med denne historien: 
 

 

Han fikk komme til 
kongen og fortalte alt 
sammen. Da ble 
Nebukadnesar glad, og sa: 
”Den guden dere dyrker er 
gud over alle guder og 
herre over alle konger!” 
Han ga Daniel mange 
store gaver, og Daniel var 
glad for at ingen behøvde 
å bli drept. 
 

Ingen kunne fortelle 
kongen dette, så alle 
skulle drepes, også 
Daniel og vennene hans, 
for de var vise. Men 
Daniel ba til Gud om at 
Han skulle fortelle dem 
hemmeligheten. Da fikk 
Daniel vite alt av Gud i 
et syn om natta.  
 

-L -PS -DIO -U -G -PD! 

R  E  B  U  S  : 
 

Anbefalt litteratur: Det gamle testamentet!  ”Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til 
opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan 
være fullt utrustet til all god gjerning.” (2. Tim 3,16) 
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Søndagsskolen på utflukt
Søndag 11. mars dro Søndagsskolen i Ås på tur i 
Eldorskogen. Til sammen var vi 24 små og store 
som tente bål og grillet pølser. Etter maten fortalte 
søndagsskoleleder Dag Røsvik om da Jesus kalte 
Peter til å følge ham. Peter hadde fisket hele natten 
uten å få fisk. Men da Jesus ba ham om å kaste ut 
garnet på nytt igjen ute på dypet, fikk han så mye 
fisk at garnet holdt på å revne! Peter skjønte at Jesus 
måtte være Herren. 

Denne bibelfortellingen passet perfekt rundt 
bålet i skogen! Etterpå hadde vi sporlek. Tre lag 
gikk fra post til post: Hvor mange sjokoladekuler 
var det i boksen? Klatre i trær. Lage pinnemann. 
Kaste ballen i mål! Og flere andre utfordringer. 
Alle fikk premie: både sjokoladekuler og deilige 
muffins. En morsom dag for hele familien! 

Har du lyst å bli med på søndagsskolen? Vi 
møtes ca. annenhver søndag i Arbeidskirken kl. 17. 
Fullt program ligger på www.as.kirken.no. 

Dagene i vår er: 15. april, 6. mai, 20. mai og  
3. juni (tur til Torkildstranda kl. 16). Velkommen!

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer

Se opp for Tårnagenter  
21. og 22. april!
Helgen 21. og 22. april inntar Tårnagentene kir-
kene i Ås og Nordby! Er du 8 år med en liten agent 
i magen, så må du skynde deg å melde deg på. 
Invitasjonen har du fått i posten. Søndag 22. april 
avslutter vi med agent-gudstjenester i Ås kirke 
og Nordby kirke kl. 11. Der er både små og store 
agenter velkommen! 

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer
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T A K S E R I N G 
BOL IG -  TOMT –  LAN DB RUK -  BÅT  

Mob. +47 91 57 87 40 
Mail: post@hvitstentakst.no 
www.hvitstentakst.no 

Taksering ved kjøp og salg, 
lånetakst, forsikring, arv og skifte, 
eller andre forhold som krever objektiv 
verdifastsettelse eller tilstandsvurdering. 

 ENEBOLIG 
 LANDBRUK 
 LEILIGHET 
 FRITIDSBOLIG 
 TOMT 
 FRITIDSBÅT 
 ENERGIMERKING 

Medlem i: 

Er du kjent i Ås?
Vinneren fra Menighetsbladets desemberkonkur-
ranse Mona Elisabet Pettersen tok utfordringen på 
strak arm. E-posten fra henne lyder slik: 

Den heldige vinneren av forrige konkurranse, 
altså jeg, tar utfordringen fra skribent Jon Kr. Øie-
stad, og forsøker å svare på den nye oppgaven med 
bildet av en gravemaskin, ensom og forlatt et sted i 
Ås. Ettersom jeg kjører Drøbakveien til og fra jobb, 

Forrige oppgave: Det stod i alle fall en gravemaskin 
ensom og forlatt langs Drøbakkveien ved Treider, øst 
for Korsegården. Ås kirke er synlig i bakgrunnen.

Ås – Drøbak – Ås, syntes jeg bildet virket kjent med 
kirken i bakgrunnen til venstre. Jeg forsøker meg 
derfor på svaret; Drøbaksveien, vest for Korsegår-
den/jordet ved Krukkegården. Dermed var svaret 
avgitt og håper jeg ikke er helt på «jordet». Mvh 
Mona Elisabet Pettersen.

Mona Elisabet, du er ikke på jordet. Gratulerer 
med to seire på rad. Klarer du den nye oppgaven 
også? Her har fotografen vandret på stier, gater og 
veier i Ås kommune, men stoppa opp foran dette 
skiltet. Hva heter skolen eller barnehagen? Send 
svaret til as.menblad@online.no. Lykke til!

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
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Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har 
følgjande møte i vår på Ås menighetshus: 
• Søndag 15. april: Misjonsmøte kl. 17
• Søndag 22. april: Møte kl. 19. Talar:  

Per Håkonsen
• Søndag 6. mai: Møte kl. 19. Talar:  

Egil Granhagen
• Søndag 13. mai: Møte kl. 19. Talar: Aud Hoås
• Søndag 20. mai: Møte kl. 19. Talar:  

Kristian Olimb
• 2. pinsedag 28. mai: Samtalemøte kl. 19 

Trygve Gjedrem 

Konfirmantene i Ås og Kroer
Søndag 25. mars var det konfirmantmesse i Ås 
kirke. Sokneprest Georg Børresen døypte fire ung-
dommar. Så høgtideleg blir det berre kvar gong det 
er konfirmantmesse! Konfirmantane deltok med 
skriftlesing og musikk. Nokre var kyrkjetenarar, 
og alle hadde ei oppgåve eller eit gjeremål under 
messa. Kateket Jenny Marie Ågedal klarte, etter 
først å ha entra preikestolen som dagens predi-
kant, det kunststykket å samla storparten av dei 51 
konfirmantane til fotografering. Fem konfirmantar 
hører til i Kroer. Konfirmasjonsgudstenestene er 
i år lagde til laurdag 8. og søndag 9. september. 
Ungdommen er fin i år!

Tekst og foto: Arve Skutlaberg

Til sommerens pris  
i Arbeidskirka søndag 3. juni
Velkommen til konsert i Ås arbeidskirke søndag  
3. juni kl. 17! Det blir en hyggelig sommerkonsert 
der Ås Seniorkor, Cantemus (tidl. Ås Ungdoms-
kor), Ski Pensjonistkor (Pekosa) og Ås barne- og 
ungdomskor synger et variert program. Det blir 
også solistinnslag. Korene blir dirigert av Ann 
Sæthre og Barbro Grenersen. Vi har kalt konserten 
Til sommerens pris. Inngangspenger kr 50. 

Vennlig hilsen Ås Seniorkor,
Kirsten Molteberg

Foto: Stig Persson, ØB
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Storsamling om diakoni og Grønn menighet

Ressursgruppa for forbruk og rettferd i Borg har 
som formål å være pådriver for miljø, forbruk og 
rettferd i bispedømmet. Gruppa hjelper til med 
Grønn menighet-prosjekter og andre tiltak for å 
skjerpe miljøprofilen i menighetene. 17. mars sam-
let de troppene fra hele Borg til storsamling i Ås 
arbeidskirke.

Hva er diakoni?
I Den norske kirke betyr diakoni omsorg og 
nestekjærlighet, fellesskapsbyggende arbeid, 
vern om skaperverket, og kamp for rett-
ferdighet.

Temaet for storsamlingen var Forbruk og rettferd: 
Hva betyr det å være Grønn menighet? Vern om 
skaperverket er en sentral dimensjon i diakonien. 
Ås menighet er en av bispedømmets grønne 
menig heter. Som vertskap fikk vi vist litt av hva vi 
har fått til, så langt. 

Marit Aalde, leder av Ås menighetsråd, ønsket 
deltakerne fra hele Borg velkommen til Ås, og 
Astri Tønnessen Berg fortalte om hva det betyr å 
være Grønn menighet i Ås. På det meget varierte 
programmet stod også innlegg om Changemaker 
(Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon), tros-
opplæring, rettferdig handel (Fairtrade), bæraksjo-
nen i Råde, restemat og Grønn hverdag. Samlingen 
ble avslutta med gudstjeneste der biskop Atle Som-
merfeldt deltok.

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Her har noen av arrangørene av diakonisamlingen i Arbeidskirken flokka seg rundt biskop Atle Som-
merfeldt. F.v.: Ragnar Ruden, Jan Mathisen, Mona Bøe, Marit Aalde, Berit Movik Lo og Astri Tønnessen 
Berg.
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Menighetsbladets grønne spalte

Viktige spørsmål om Grønn menighet:

• Hva kan vi som menighet gjøre for å ta vare 
på miljøet?

• Hva betyr det å være grønn menighet?
• Hva kan vi gjøre hos oss?
• Har vi noe å lære av andre?
• Har andre noe å lære av oss?
• Hvordan holde engasjementet og interessen 

levende?
• På hvilken måte kan miljøengasjement 

prege menighetslivet?

Grønn menighet i praksis: Omsøm er en av aktivi -
tetene som har gjort Ås til Grønn menighet. Her 
gir Lise Almvik (t.v.) og Astri Tønnessen Berg 
sogneprest i Glemmen Børre Sneltorp innføring i 
omsømkunstens mysterier.

Diakoniutvalget i Ås menighet 2012–2015
Diakoniutvalget har an svar 
for noe av det viktigste 
arbeidet i Ås menighet. Og 
skal vi tro den nye biskopen, 
blir ikke diakoni mindre 
viktig i framtida. Utvalget 
ledes av Tora Sellevoll Rob-
erts (bildet). Med seg har 

hun Haakon Lindquist, Terje Sørhaug, Rakel Hauer 
Øiestad, Elsie Ørstavik og Gro Mette Rønningen 
(Menighetsrådets representant).

Hyggekvelder: Utvalget har ansvaret for hygge-
kvelder i Dr. Sødrings vei 8, tre ganger i halvåret. 
Kveldene må planlegges med tema og foredrags-
holder, allsang og felles måltid.

Tro&Lys: Medlemmer av Diakoniutvalget 
deltar i de månedlige Tro&Lys-arrangementene for 
Follo i Ås arbeidskirke. Vi skifter på, gjerne er det 
to som deltar hver gang. 

Åpent Hus: Diakoniutvalget har ansvaret for 
Åpent Hus i Ås, med formiddagstreff på Ås menig-
hetshus hver onsdag. Tiltaket drives av en leder-
gruppe, og er i praksis selvgående. 

Kirkeskyss: Diakoniutvalget koordinerer kirke-
skyssordningen i Ås menighet. Alle i utvalget har 
vakttelefonen på rundgang, og vi har sjåfører vi 
kan ringe til.

Gudstjenester 2. juledag, og 2. påskedag på 
Moer sykehjem: Diakoniutvalget har sammen med 
Moerhjemmets venner ansvaret for disse gudstje-
nestene, og for kirkekaffe på Moer sykehjem.

Sorggrupper: Gro Mette Rønningen sitter for 
tiden i styringsgruppa for Sorg Omsorg i Follo.

Gro Mette Rønningen

Sorg og Omsorg Follo
Velkommen til uformelt treffsted for deg som 
er i sorg. Sorg og Omsorg er et fellesskap der 
vi deler livserfaringer med hverandre, og sam-
les til et enkelt måltid. Samling våren 2012:

Onsdag 9. mai: kl. 11.30 Greverud kirke, 
Kafé Smakspaletten, Skiveien 178.

Kontakter: 
Ingunn T. Ileby, Greverud: tlf. 934 86 884
Eli-Norun Reberg, Langhus: tlf. 982 41 151
Gro Mette Rønningen, Ås: tlf. 971 76 023
Tone Merete Eng, Ås: tlf. 924 22 313
Anne Iren Brynildsen, Ski: tlf. 934 16 953
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Service-SIDER
Ta vare på sidene

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

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

BILVERKSTED

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

BLOMSTER OG DEKORASJONER

Ås Blomster
Moerveien 6      64 94 12 36

BYGGEVARE
MAXBO Ås
Brekkeveien 19, tlf. 64 97 47 80, faks 64 97 47 81
Trelast, byggevarer, dører, vinduer,  
garderobe/kjøkken, maling.

DYREPENSJONATER
Follo Kattepensjonat     64 94 63 77 
Kongeveien 124            mob. 900 25 048

FOTO

Ås Foto, Sentrumsgården     64 94 12 41

FRISØRER - DAME/HERRE

Hårstudio 1095
Moerveien 2      64 94 10 95

HELSEKOST

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

HELSE OG VELVÆRE

Thones klassiske massasje og 
triggerpunktsbehandling
i Ås. Kveldstid. Ring Thone 909 12 298 for å
avtale tid. Gaveidé? Jeg har gavekort!

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

HÅNDVERKERE

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

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

INTERIØR

Fargerike Ås, Skoleveien 2    64 94 06 50
Stoffer - Søm - Maling - Tapet - Gulv -  
Hjembesøk - Håndverk

Granlien møbeltapetsering og interiør
Haugerudveien 23, 1430 Ås      932 31 358
Verksted og showrom på gamle Holstad skole, 
e-post:  granlien@innredningshjelp.no,  
www.innredningshjelp.no
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JORDMOR

Annett Michelsen     64 94 33 13
Haugerudveien 4            mob. 911 35 380
Privatpraktiserende jordmor

KONTORMØBLER/INNREDNINGER
Norske Kontormøbler  A/S    905 46 083
Se vår hjemmeside: www.norskekontormobler.no
e-post: jan.ivar@norskekontormobler.no

SERVERING & CATERING

Damene fra Texas catering i Ås
 Liv:  995 89 506.  Siv:  925 44 376. 
Vi har mat til enhver anledning og diskuterer 
gjerne løsninger med deg. www.damenefratexas.no

Follo Lunsj og Catering                
Industriveien 13, 1400 Ski     982 17 777
Vi tilbyr koldtbord, snitter og varmmat til 
konfirmasjoner, bryllup, begravelser og andre 
selskaper.

SPESIALFORRETNINGER I ÅS SENTRUM

Ås Optiske A/S – Krogh Optik
Åstorget       64 94 04 67

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B       64 94 00 07

TANNLEGER
Tannlege Ingeborg Bihaug og tannpleier Hilde 
Skjeseth, Brekkeveien 18                  64 94 10 48 

(kveldsåpent mandager) 

Tannlegene Høyvik 
Skoleveien 2     64 94 09 51

UTLEIE

Kroer Samfunnshus
Utleie til alle anledninger      950 09 825

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

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

Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfirmasjon o.l.   tlf.  64 94 01 46 
Vaktmester, Robert Fiskvik,         mob. 966 77 556

Trenger du å leie dåpskjole?
Ås kirkekontor har en dåpskjole til utleie.  
Vi tar kr 200 i leie. Ring, eller kom innom 
 i Sagaveien 3 i Ås sentrum.       64 96 23 40

Annonsér i Menighetsbladet
Redaksjonen takker alle annonsører som støt-
ter bladet. Menighetsbladet kommer ut 6 ganger 
i året. Vi tilbyr både rubrikkannonser og plass på 
Service-SIDENE våre. Bladet egner seg meget godt 
til markedsføring knyttet til høytider og kirkelige 
handlinger. Kontakt oss på as.menblad@online.no, eller 
Olav Aardalsbakke, tlf. 905 18 577.

 
Liahøi Selskapslokaler 

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

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

Storsalen ca 120 pers. Lillesalen ca 30 pers. 

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

www.gsb.no Norskeid familiebyrå for hele Follo

Vi ønsker å gi den beste
hjelp og veiledning

Tlf. 64 95 16 65 1540 Vestby
Hele døgnet
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ÅS

Døpte
Teodor Jerven
Anton Elias Kallhovd
Christian Amadeus Westgaard 

Kvarme
Camilla Nelli Mbwengwa (døpt i 

Nordby kirke)
Mathias Sebastian Olstad
Eldrid Oline Samseth

Døde
Jan Andersen
Endre Berner
Marit Helene Risberg Ellekjær
Eugen Grindvold
Egil Kristiansen
Ester Helene Lindemann
Kjell Jacob Nilsen
Gert Magnar Olsen
Aud Smedsrud
Terje Trondsen
Emma Alette Øvstedal

NORDBY

Døpte
Ina Aleksandra Arnesen
Kristian Proksch Opsahl
Andreas Skånøy
Hans-Christian Kirkeby Svendsen
Nils Olai Waltoft

Døde
Borghild Sofie Andresen
Anne Lise Ekberg, bisatt fra 

Moer sykehjem kapell
Bjørn Hammer
Lillian Gerd Eugenie Helland
Kjell Herigstad
Knut Nilsen
Terje Sigurd Ødegaard

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

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

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

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

KROER

Døde 
Anne Bråthe
Gerd Westad Løkken

Kjøp sommerblomstene på
GARTNERIUTSALGET

Melby Gård og 
gartneri

Du finner oss på fylkesveien 
mellom Nygård og Wassum. 
 Tlf.: 64 94 63 20 / 90 16 75 25
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagavn. 3, 
postboks 224, 1431 Ås. 
Tlf. 64 96 23 40. Fax. 64 96 23 39 
www.as.kirken.no

Kontortid mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 9–15, 
onsdag kl. 12–15.

Sekretær: Toril Strand Klemp. Tlf. 64 96 23 40. 
E-post: toril.klemp@as.kommune.no

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

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

Prestene:
Fungerende prost, Sven Holmsen. Tlf. 907 54 126.  

E-post: sven.holmsen@as.kommune.no
Sogneprest i Ås, Georg Børresen, 

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

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

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

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

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

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

Henvendelser om kirkegårdene rettes til kirkevergen.

Kroer menighet:
Menighetsrådets leder: Asbjørn Rønning.  

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

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

Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Marit Børset Aalde, 

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

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

Kateket i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal.  
Tlf. 404 20 902. E-post:  
jenny.marie.agedal@as.kommune.no 

Kantor: Jostein Grolid. Tlf. 412 87 055. 
E-post: jostein.grolid@as.kommune.no

Ås arbeidskirke, Drottvn. 41, 1430 Ås. Utleie: Svein 
Rindal. Tlf. 924 22 079. E-post: r234sv@hotmail.com

Ås kirke, Syverudveien 11, 1430 Ås. Tlf. 64 94 02 34.

Nordby menighet:
Kirkekontoret i Nordby, Menighetssenteret, 

Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro. 
Tirsdag og torsdag kl. 10–12. 
Tlf. 64 96 26 70. Fax. 64 96 26 79.

Sogneprest/daglig leder for kirkekontoret i Nordby: 
Sigurd A. Bakke. Tlf. 64 96 26 72.

Sekretær: Berit Eldor. 
E-post: berit.eldor@as.kommune.no

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

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

Menighetspedagog: Hanne Tegnér. Tlf. 915 89 895. 
E-post: hanne.tegner@as.kommune.no

Menighetspedagog/trosopplærer: Morten  
Ødegaard. Tlf. 64 96 26 74/416 44 531. E-post: 
morten.odegaard@as.kommune.no

Menighetsrådets leder: Olav Aardalsbakke,  
Ileveien 34, 1407 Vinterbro. Tlf. 905 18 577. 
E-post: oaardals@online.no

Sekretær for menighetsrådet: Bjørn J. Rødsand. 
Tlf. 900 79 594. E-post: b.rodsand@online.no

Kirketjenerkontakt: Olav Aadalsbakke
Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2. Utleie:  

Bjørg Christensen. Tlf. 920 20 576.  
E-post: bjorg.christensen26@gmail.com

Nordby kirke, Nordbyfaret 1, 1407 Vinterbro.  
Tlf. 64 94 63 15.
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VELKOMMEN TIL KIRKEN

2. søndag i påsketiden 15. april, Joh. 21,15-19
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Nattv. G. Bør-

resen. U.B. Pluhr. Ofr.: Egen menighet.
Nordby kirke kl. 11.00: Keltisk messe m/

preken S.A. Bakke. H.V. Wang. Solister. 
Ofr.: Barne- og ungdomsarbeidet.

3. søndag i påsketiden 22. april, Joh. 10,1-10
Ås kirke kl. 11.00: Fam.gudstj. Tårnagenter. 

Barnekantoriet. A.C. Nylænder. J.M. 
Ågedal. H. Andersen. Ofr.: Speideraksjonen 
/Flyktningehjelpen i Liberia/Malawi.

Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. Nattverd.  
S. Holmsen. A.C.P. Grolid. Ofr.: IKO.

Nordby kirke kl. 11.00: Fam.gudstj. Tårnagen-
ter. K.H.K. Moe. M. Ødegaard. H.V. Wang. 
Ofr.: Stiftelsen Nordby menighetssenter.

Torsdag 26. april
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse

4.søndag i påsketiden 29. april, Joh. 13,30-35
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Forbønnsguds-

tjeneste for dåpsbarn. A.C. Nylænder.  
J.M. Ågedal. I. Svanes. Baluba. Ofr.: IKO 
–Kirkelig pedagogisk senter.

Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.  
S.A. Bakke. H.V. Wang. Ofr.: Menighets-
arbeid i Nordby.

5. søndag i påsketiden, 6. mai, Luk. 13,18-21
Ås kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Misa Campe-

sina. S. Holmsen. J. Grolid. Ås kirkekor. 
Ofr.: Nytt flygel i Ås kirke.

Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen. 
A.C.P. Grolid. Ofr.: De 4 diakoniinstitu-
sjonene.

Nordby kirke kl. 11.00: Samtalegudstjeneste 
med konfirmantene. K.H.K. Moe, M. Øde-
gaard. U.B. Pluhr. Ofr.: Ungdomspreststil-
lingen.

6. søndag i påsketiden, 13. mai, Matt. 7,7-12
Ås arbeidskirke–Ås kirke kl. 11.00: Pile-

grimsvandring fra Arbeidskirken til Ås 
kirke. Nattv. i Ås kirke. G. Børresen. Ofr.: 
KRIK-Ås (Kristen Idrettskontakt)

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

Kristi himmelfartsdag og Grunnlovsdag, 
torsdag 17. mai

Nordby skole kl. 11.00: Andakt. S.A. Bakke.
Kroer kirke kl. 13: Fellesgudstjenste. S.A. 

Bakke. A.C.P. Grolid Ofr.: Blå Kors.
Ås arbeidskirke kl. 18: 17. mai-fest. Velkom-

men til vårens spleiselag!

Søndag før pinse, 20. mai, Joh. 3,16-21
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A. Bakke.   

J. Grolid. Ofr.: Egen menighet.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Bør-

resen. H.V. Wang. Ofr.: Kirkemusikalsk arb.
Kroer kirke kl. 16.00: Vår- og sommerkonsert.

Pinsedag, 27. mai, Joh. 14,15-21
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen.  

J. Grolid. Ofr.: Normisjon.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. A.C. Nylæn-

der. A.C.P. Grolid. Ofr.: NMS-prosjekt.
Nordby kirke kl. 11.00: Høytidsgudstj. S. 

Holmsen. H.V. Wang Ofr.: Ungdomsprestst.

2. pinsedag, 28. mai, Joh. 6,44-47
Oscarsborg festning kl. 12: Fellesgudstjeneste.

Treenighetssøndag, 3. juni, Luk. 10,21-24
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse. G.  

Børresen. I. Svanes. Ofr.: Egen menighet.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A. 

Bakke. Ø. Pihl. Ofr.: Misjonsalliansen.

2. sønd i treenigh. 10. juni, Joh. 3,26-30
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. 
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. 
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.


