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..og lær dem å holde…Matt. 28.20
Tema: Trosopplæring. Kirkelig ansatte og representanter fra menighetsrådene på seminar om 
trosopplæring og diakoni 28.–29. mars. Bak f.v.: Eilev Erikstein, Asbjørn Rønning, Marit Børset 
Aalde, Georg Børresen, Jostein Grolid, Torbjørg Refsnes Jørgensen, Olav Aardalsbakke, Hege 
E. Fagermoen, Sigurd Bakke, Astrid Holmsen Krogh. Foran f.v.: Timea Bakay Holby, Toril 
Strand Klemp, Jenny Marie Ågedal, Kristine Bekken Aschim, Terje Sørhaug og Svend-Kristian 
Martinsen. Foto: Terje Sørhaug.  Les mer om trosopplæring flere steder inne i bladet.
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Prestens hjørne
MYSTIKK
«Neste århundres kristne vil være mys-
tikere, ellers vil de ikke være kristne i det 
hele tatt.» Karl Rahner, jesuitt og forrige 
århundres store katolske teolog.

Vi har nettopp vært på retreat i de dype 
skoger ved svenskegrensen, lengst sør-øst i 
Norge. Retreat er å trekke seg tilbake for 
å bli i stand til å åpne seg opp. Åpne seg 
opp for hva og hvem? Å være på retreat er 
å åpne seg opp for at Gud er en virkelighet 
som også er min virkelighet. 

Ordet mystikk har lenge vært et vanske-
lig begrep for kirken å forholde seg til. 
Men tidene forandrer seg. Den kristne tro 
er mystisk. Det betyr at det er vanskelig å 
bygge en overbevisning om at Gud finnes 
og vil ha med meg å gjøre, på rasjonalitet 
og logikk. Det er mye i vår kristne tro som 
må og kan forklares. Det er viktig med et 
læregrunnlag og dogmatikk. Men når det 
kommer til overbevisning om at Gud finnes, 
bygger denne ofte i stor grad på erfaring. 

Er det mulig å erfare Gud? Ja natur-
ligvis er det mulig. Det er i han vi lever, 
beveger oss og er til … (Ap. gj. 17.28). Det 
er en intim relasjon mellom den som tror 
og Jesus. Jesus sier: Bli i meg så blir jeg i 
dere. … Jeg er vintreet og dere er grenene 
(Joh. 15). Dette er den mystiske dimensjon i 
kristen tro. Å tro på Gud er mystisk.

På retreat øver vi oss på å være oppmerk-
somme på Guds tiltale og kommunikasjon 
med sin skapning. Vi er skapt i Guds bilde. 
Guds bilde finnes i dypet av oss selv. Gud er 
vår skaper. Vi finnes i Ham. Vi blir alle til 
fra øyeblikk til øyeblikk i Guds skapende 
virksomhet. Utenfor Gud er det intet liv.

På tause retreater er tanken at det er en  
intim sammenheng mellom Gud og men-
nesket, at det er mulig å lytte seg til Guds 
stemme. Gud taler til den enkelte. 

Åndelig veiledning er hjelp fra en kristen 
til en annen for å bli klar over hvordan Gud 
henvender seg. Jeg tar meg selv og mine 
opplevelser på alvor. Jeg tar meg selv alvor-
lig. Ekte gudserfaring er erfaring av meg 
selv på dypet. Fordypet erfaring av meg 
selv er erfaring av Gud. Slik reflekterer 
ignatiansk spiritualitet. Å be er mere enn 
ord. Bønn er gode gaver som Gud gir. 

Det er vanskelig å lytte til mennesker. Jeg 
mener at det er sjelden å treffe mennesker 
som er gode lyttere. Enda vanskeligere er 
det å lytte til en levende Gud som er større 
en hva et menneske kan fatte. Gud sprenger 
våre menneskeskapte grenser. Gud er et 
mysterium. Derfor trenger den som skal 
lytte til Gud, en åndelig veileder som en 
kan snakke med. Det er lett å gå seg vill. 

I den nyeste amerikanske filmen om Noa 
farer Noa vill. I en alternativ bibelsk vri 
lar filmskaperen Noa tro at Gud vil gjøre 
slutt på menneskeslekten, innbefattet Noas 
familie. Noa vil drepe sitt jentebarnebarn 
for å fullføre Guds vilje. På slutten av filmen 
forstår Noa at han tok feil. Gud elsker men-
neskene, på tross av deres ufullkommenhet 
og mangler. Jeg synes at filmskaperen har 
et viktig poeng. Selv Noa, som Gud ville 
spare fordi han var et godt menneske, tok 
feil. Noa får åndelig veiledning av sin svi-
gerdatter. 

Åndelig veiledning hjelper oss til å tenke 
konkret og jordnært om Guds vilje med 
våre liv. Å være kristen betyr å være det 
mennesket jeg var skapt til å bli. Slik er 
fordypet erfaring av meg selv ikke forskjel-
lig fra erfaring av Gud. For Gud er ufattelig 
nær meg. Gud er nærmere meg enn jeg er 
meg selv.             Sigurd Bakke, 

sogneprest i Nordby
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Kirkevergens hjørne

Kirkegårdene og lokale vedtekter
Ås kirkelige fellesråd har ansvar for drift og 
vedlikehold av kirkebygg og kirkegårder i 
kommunen. Det er våre ansatte som ivare-
tar grasklipping og annet grøntarbeid. Og 
det er vi som sørger for åpning og lukking 
av graver, inkludert planering av graven i 
etterkant av gravferden og tilsåing med 
gress.

Det er den enkelte fester som har ansvar 
for sitt gravsted, og dette skal ivaretas 
innenfor rammene satt i lokale vedtekter. Vi 
minner i dette menighetsbladet om enkelte 
bestemmelser: 

Gravminnet (gravsteinen) skal plas-
seres i bakkant av den graven som er tatt 
i bruk, og blir stående der for godt. Fester 
har ansvar for at gravminnet er sikret etter 
forskriftene med bolter ned i fundamentet.

Foran gravminnet er det anledning til å 
opparbeide et plantefelt i høyde med bakken 
omkring. Det må ikke være bredere enn 
gravminnets bredde, og det kan ikke stikke 
lengre fram enn 60 cm målt fra gravmin-
nets bakkant. Det kan ikke plantes vekster 
som overstiger gravminnets høyde eller 
med grener som går ut over plantefeltet.  En 
busk kan settes tett inntil gravminnet, men 
innenfor plantefeltets grenser.

Det er anledning til å ramme inn plante-
feltet med en delt, tilhugget natursteinskant 
som flukter med terrenget omkring. Det 
er derimot ikke anledning til å ramme inn 
plantefeltet med en hekk, rullesteiner eller 
småstein.

Innvendig oppussing av Ås kirke 
Arbeidet går sin gode gang med innvendig 
oppussing av Ås kirke, og etter planen skal 
alt være ferdig innen utgangen av septem-
ber. Så gir vi oss litt tid til å få alt på plass 
før vi markerer en nyoppusset, flott kirke 
med konserter og festgudstjeneste helgen 
7.–9. november. Sett av disse datoene!

Astrid Holmsen Krogh,
kirkeverge i Ås 

Oppussing Ås kirke – 
innreiing
Det er lagt fram forslag om å kjøpa inn 
stolar som kan erstatta dei to første ben-
keradene i Ås kirke. Grunnen til dette er 
ønskje om å gjera det lettare å bruka kyrkja 
ved konsertar og større arrangement. Plan-
legginga er alt i gang. I tillegg er det laga eit 
utkast til korleis koret i kyrkja kan utvidast, 
slik at folk med rullestol lett kan trilla fram 
til alterringen. 

Dette er tiltak som må godkjennast av 
biskop og riksantikvar. Ås menighetsråd 
gav på møtet 13. mai tilslutning til planane, 
men endelege vedtak må venta til planane 
er heilt klare.

Arve Skutlaberg
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Mini-ledere på Göteborgtur

2. mai reiste 9 MILKere (fjorårskonfirman-
ter som er med på Mini-leder-kurs,) fra 
Ås og Nordby på tur til Göteborg sammen 
med kateket Jenny Marie Ågedal og ung-
domsprest Knut Helge Kråkenes Moe. Vel 
fremme på Nils Ericsons terminal, trillet 
vi rullekoffertene våre til Norges Hus, den 
tidligere sjømannskirken i hjertet av byen, 
og inntok hele kjelleren der. Dette ble vår 
base under oppholdet. Her hadde vi teamar-
beid, bygde tårn av spagetti og marshmal-
lows, lagde deilig mat sammen, spilte spill 
og hadde gode samtaler. Vi hadde skum-
ringsstund og gikk på en vandring gjennom 

hele Jesu lidelseshistorie sammen, hvor vi 
til slutt også delte vårt favoritt-bibelvers 
med hverandre. Mange av timene på lørdag 
ble tilbrakt i Göteborgs gater. Det ble tid 
til shopping, kafékos, mye trasking og til 
slutt en deilig middag på Pizza Hut. Jam-
men godt at alle hadde hørt på lederne og 
hatt på seg gode sko. For vi la nok bak oss 
noen kilometer denne dagen. En sosial og 
flott tur med en super gjeng! Nå gleder vi 
oss til å ha med disse herlige ungdommene 
som miniledere på årets konfirm  antleirer i 
Ås og Nordby.

Jenny Marie Ågedal/Aina Bjørnereim
Foto: Eva Linnea Kvaal

F.v.: Jenny Marie Ågedal, Emilie Lien, Mathias Haslie Camfield, Sigurd Fløistad, Marie Saastad, Mia Aune, 
Aina Bjørnereim, Eline Yri Stokke, Knut Helge Kråkenes Moe og Eva Linnea Kvaal.
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Konfirmant 2015 – 
informasjon og påmelding
Allerede i mai fikk alle 14-åringer i Ås 
kommune tilsendt brosjyrer om konfirma-
sjonstiden fra Borg bispedømme. Påmeld-
ingen til konfirmasjon i 2015 skjer på litt 
ulike tidspunkter i Ås/Kroer og Nordby:

Ås/Kroer: Påmelding like over 
sommeren via kirkens nettportal. Dere vil 
få tilsendt et brev med mer informasjon om 
dette. 

Nordby: Informasjonsbrevet kommer i 
september. Påmelding senest i desember og 
oppstart i januar 2015.

I Ås, Kroer og Nordby har vi høst-
konfirmasjon. Nordby er først ute, med kon-
firmasjonsgudstjenester 5. og 6. september 
2015. I Ås og Kroer er konfirmasjonsguds-
tjenestene lagt til 12. og 13. september 2015 
(kun søndag 13. september for Kroer).

Jenny Marie Ågedal, kateket i Ås og Kroer,  
Knut Helge Kråkenes Moe,  

ungdomsprest i Nordby

Konsertsuksess

Søndag 27. april holdt Ås Ten Sing konsert 
rundt temaet «Can’t buy me love». Her viste 
Ten Sing hva koret har jobbet med det siste 
året. Gjennom konserten fikk vi se flere 
eksempler på at penger ikke kan kjøpe kjær-
lighet, og at de heller ikke har noe å si for 
Guds kjærlighet til oss. Ten Sing illustrerte 
dette ved hjelp av sanger, dramastykker, 
filmer og dans. Og som en heidundrende 
avslutning slo de til med en egenarrangert 
medley over kjærlighetssanger. 

Elise Bekken Aschim,
PR-leder i Ås Ten Sing
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Det skjer i Ås

Familiefredag – en 
suksesshistorie
Fire fredager denne våren har familier 
samlet seg til middag, andaktssamling og 
aktiviteter i Ås arbeidskirke. Hver gang 
har vi telt ca. 65 hoder med smått og stort, 
og kirken har formelig myldret av liv. 
For travle småbarnsforeldre har det vært 
supert å kunne komme til ferdig middag. 
For barna har det vært stor stas å synge 
og danse til musikken som husbandet har 
stått for, og andaktene har vært tilpasset de 
ulike aldersgruppene. Barna har videre fått 
velge hvilke aktiviteter. Vi har spilt både 
fotball, innebandy, biljard og brettspill – og 
vi har laget karnevalsmasker, påskeegg og 
17. mai-sløyfer. Her får barn være barn, og 
foreldrene kan senke skuldrene og ta en vel 
fortjent ettermiddagskaffe i hyggelig lag. 

Til høsten starter vi opp igjen. Følg med 
på nettside og i neste menighetsblad for mer 
informasjon! Og et lite PS: Både middag, 
oppvask, andakter, musikk og rigging blir 
gjort på dugnad. Har du lyst til å bidra? Ta 
gjerne kontakt med kateket Jenny på e-post: 
jenny.marie.agedal@as.kommune.no.

Søndagsskolen
Siden Ås kirke er under oppussing, har 
det vært ekstra mange gudstjenester i 
Arbeidskirken dette semesteret. Dermed 
har det også blitt ekstra mange søn-
dagsskolesamlinger – til stor glede for de 
små! Søndagsskolen tilbyr andakt, sanger 
og aktiviteter for barn fra 0–10 år under 
gudstjenesten. Nå har søndagsskolen 
av sluttet for sommeren, men vi starter opp 
igjen til høsten. Følg med på kirkens nett-
sider for mer informasjon!

Barnekoret Baluba
Barnekoret Baluba har sunget og lekt seg 
gjennom hele semesteret. Som en vel-
fortjent avslutning ble det grilling hjemme 
hos familien Svanes. Har du et barn som 
liker å synge? Bli med på Baluba! Vi har 
øvelser hver onsdag kl. 18–19 på Menighets-
huset (bak gamle Rema 1000). Følg med på 
kirkens nettsider for mer om semesterstart 
til høsten. 

Foto: Jenny Marie Ågedal.

Årets konfirmasjon i Ås og 
Kroer 13. og 14.9.
Konfirmasjonsgudstjenestene i høst er nå 
fastsatt: 

Lørdag 13. september: 2 gudstjenester i 
Ås arbeidskirke, kl. 11 og 13.

Søndag 14. september: Kroer kirke kl. 11 
og Ås arbeidskirke kl. 13.

Konfirmantleiren er lagt til 9.–12. august. 
Konfirmantlistene trykkes i neste nummer 
av Menighetsbladet. 
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Jubileum siste helg i august

Mer enn 100 frivillige er involvert for en 
god sak. Etter mange års erfaring har vi 
funnet en smidig og effektiv måte å orga-
nisere dette på. Kirkens loppemarked har et 
godt rykte. 

– Det er jobber nok til alle som vil hjelpe 
til, både på forhånd, under markedet og 
etterpå. Hvis du ikke liker å selge lopper, 
er det mange andre oppgaver: Rigging, 
baking, sortering, rydding etc. Det er opp-
gaver til alle uansett hvor mye en kan tenke 
seg å være med. Her har vi det veldig hyg-
gelig, og gjennom å dra lasset sammen blir 
vi bedre kjent med hverandre!

Rigging og rydding
Vi trenger folk til en riggedag for å gjøre 
klar til loppemarkedet. Det skjer lørdag 23. 
august. Det meste av ryddingen skjer før 
gudstjenesten på søndag 31. august.

Levering av lopper
Det beste er hvis du selv leverer loppene i/
ved Arbeidskirken. Vi tar imot fra mandag 
25. august til onsdag 27. august. Hvis noen 
gjerne vil bli kvitt lopper allerede nå, kon-
takt Niels Thyge Nielsen på tlf. 971 46 741 
eller e-post: nielsthyge@yahoo.no. Han er 
også behjelpelig med henting.

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

Hilsen loppemarkedkomitéen

Loppemarked
rbeidskirkes

Ås menighets loppemarked kan feire 
40-årsjubileum i år, i Arbeidskirken 29. 
–31. august, men allerede nå kan du bli 
med og bidra til feiring av 40-årsjubileet. 

Menighetsbladets grønne spalte

LOPPEMARKED ER LOKAL RESIRKULERING AV RESSURSER
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Jenny Marie Ågedal tilbake som kateket i Ås og Kroer

Jeg kom til dekket bord, bokstavelig talt! 
På dag 2 etter endt permisjon stod Fasteak-
sjonen på timeplanen, og jeg fikk kremjob-
ben med å dele ut kake til alle bøssebær-
erne. Det er trygt å være i permisjon når 
jobben ivaretas av en god vikar; Kristine 
Bekken Aschim, og fint å komme tilbake 
når ting er på stell. Vi får beholde Kristine 
videre også, nå som ungdomsarbeider i en 
deltidsstilling i menigheten. 

Det er mye å få oversikt over når jeg 
hopper inn i jobben igjen midt i semester et. 
Men alt jeg har hoppet inn i så langt, har 
bare vært hyggelig. Jeg har alt rukket å 
være på tur med fjorårskonfirmantene, og 
jeg har fått treffe årets konfirmanter. Jeg 
gleder meg til å dra på leir sammen med 
dem 9.–12. august. Jeg har fått være med på 
6-årsklubb med påfølgende påskevandring, 
forbønnsgudstjeneste for 1-, 2- og 3-års 
dåpsbarn, og semesteravslutning med gril-
ling i ungdomsarbeidet. I tillegg har jeg del-
tatt på møter i diverse styrer og utvalg, som 
seg hør og bør, og vært i kontakt med fler-
foldige frivillige som drifter menighetens 
kontinuerlige barne- og ungdomsarbeid. 

Ill.: J.M. Ågedal

Kristine Bekken Aschim, Jenny Marie Ågedal og 
resten av kaka etter årets fasteaksjon i Ås. Foto: E. 
Fløistad
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Trosopplæringsreform i menighetene

En av kirkens grunnleggende oppgaver er 
å formidle kunnskap om, og opplevelse av, 
kristendom til nye generasjoner. Slik har det 
alltid vært og vil alltid være. Skoleverket er 
fortsatt en viktig kunnskapsformidler, men 
der skal man ikke drive med forkynnelse. 
Menigheter over hele Norge jobber nå med 
planer for trosopplæring. Målet er å formi-
dle kunnskap, og å gi barn og unge mulig-
heter for å oppleve kristen tro i praksis. 

Nordby menighet har allerede i flere år 
hatt et trosopplæringsprosjekt. I vår har 
alle menighetene i Søndre Follo prosti fått 
tildelt trosopplæringsmidler. Dette betyr 
at vi i Ås fellesrådsområde må se på de 
ressursene vi har, og midlene vi får, og 
vurdere hvordan vi kan bruke disse på best 
mulig måte. Planarbeid vil oppta oss den 
nærmeste tiden. Vi skal utarbeide en sam-
menhengende trosopplæringsplan for barn 
og ungdom. Alle døpte skal tilbys 315 timer 
trosopplæring fram til de fyller 18 år. Flere 
av tiltakene er på plass, men det kommer 
flere. Vi er godt i gang med arbeidet!

Opplegget kan illustreres med treet 
ovenfor, der aktivitetene i Ås og Kroer er 
brukt som eksempel. Dåpen er rota. Stam-
men representerer det kontinuerlige menig-
hetsarbeidet for barn og unge. Grenene er 
trosopplæringstiltak som alt er satt i gang. 
Fram mot 2017 skal nye aktiviteter bli podet 
inn som grener på treet. Fra da av skal hele 
Trosopplæringsmodellen være operativ. 
Alle døpte skal få tilbud om en systematisk 
og sammenhengende trosopplæring, fra 
dåpen og fram til de fyller 18 år. 

Koordinerende kateket i Søndre Follo

I denne sammenheng trer jeg inn i en 
20-prosentstilling som koordinerende 
kateket i Søndre Follo prosti. Det vil si at 
jeg får ansvar for å lede prostiets Trosopp-
læringsforum. Dette er en møteplass for 
alle kirkelige ansatte i prostiet. Forumet 
skal gi inspirasjon i trosopplærings arbeid et, 
ivareta tverrfagligheten i planarbeidet, og 
samordne arbeidet med trosopplæring i 
prostiet. Jeg skal også ha kontakt med Borg 
bispedømme og koordinere samarbeids-
tiltak. 

Jeg går inn i dette arbeidet med den 
største ydmykhet. Samtidig er jeg også 
veldig spent og glad for å ha fått denne 
utfordringen. Trosopplæring er kirkens 
viktigste arbeid i vårt sekulære og plura-
listiske samfunn. Den skal gi barn og unge 
trygghet om den tro og det verdisettet de 
har med seg. Når de møter venner og klas-
sekamerater som er tydelige på sin tro og 
tradisjon, skal de vite hva det betyr å være 
døpt i den norske kirke. Hva betyr det at vi 
kaller oss kristne? Hvilke tradisjoner er det 
vi verdsetter og ønsker å gi videre til barn 
og barnebarn? 

Trosopplæring er et ansvar for familie og 
faddere. Men det er også kirkens ansvar: 
Å gi alle døpte kunnskap og erfaring av 
kirkens tro og tradisjoner, hjelp til livstolk-
ning og livsmestring, og kjennskap til den 
treenige Gud. 

I våre menigheter er det mye som skjer, 
både for barn, ungdom og voksne. Følg 
med i Menighetsblad og nyhetsbrev, på 
nettsidene våre og på Facebook! Vi prøver 
å legge ut informasjon om alt som skjer.

Jenny Marie Ågedal,
kateket
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Det skjer i Kroer menighet

Ola-kjerre-rally 

«Tut og kjør» 
 arrangert for 35. gang.

Kroer Triangelklubb arrangerte sitt tradi-
sjonsrike Ola-kjerre-rally torsdag 10. april, 
det 35. i rekken.

Det var 2 kjerrer, 3 lag og 8 deltakere.  
Rallyet har 3 øvelser: Rull til stopp – Luke-
parkering – Fartsetappe.

Den ene kjerra har vært med i alle 35 år 
(veteran Edvin), den andre var ny av året 
(Herman Sildnes). Hvem vant? Jentelaget 
EMA (Ella-Martine-Andrea)! 

Svend-Kristian Martinsen (tekst og foto).

Folkedansmesse i Kroer kirke 
til høsten?!
Planlegging har startet med trekkspillere, 
kantorer og kor.  Vi håper selvsagt også å få 
med noen strengemusikere.

Mere info etter sommerferien.
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Timea Bakay Holby – kateket i Nordby

I september i fjor fikk Nordby menighet 
ny kateket. Timea Bakay Holby er opprin-
nelig fra Budapest i Ungarn, men har bodd 
i Norge i 13 år. Hun er utdannet kateket, og 
har også litteratur og språk i fagkretsen. I 
2001 fikk hun et stipend for å studere kon-
tekstuell teologi ved Teologisk fakultet, 
Universitetet i Oslo. Timea er også preste-
kone i Hurum og mor til 3 barn.

– Jeg har alltid ønsket å jobbe med barn 
og unge i kirken, sier Timea til Menighets-
bladet. – Jeg føler Gud ledet meg til denne 
stillingen i Nordby. 

Hva går jobben din ut på?
– Jeg driver trosopplæring og undervis-

ning av barn og ungdom i kirken. Som kate-
ket er jeg mest synlig når det gjelder konti-
nuerlige tiltak i menigheten (kor, dåpstreff, 
samarbeid mellom skole og kirke). Som 
trosopplærer arbeider jeg med breddetiltak 
innenfor de forskjellige aldersgruppene fra 
0 til 18 år, for eksempel konfirmantunder-
visning og opplæring av barn (Lys Våken, 
Tårnagenter, 4-årsbok og 6-årsbok). For å 
få dette til er det viktig at jeg blir kjent med 
folk i Nordby, og at de blir kjent med oss 
som driver barne- og ungdomsarbeidet i 
menigheten. Jeg prøver å skape tillit.

Hva prøver du å formidle?
– Jeg prøver å være åpen om min kristne 

tro og formidle et tydelig kristent budskap. 
Det er viktig å gi barna et tydelig Jesus-
bilde og formidle det som er viktig i troen: 
tilgivelse, frelsev og hvordan vi bør leve. 
Jeg er også opptatt av at vi kan ha tillit til 
Jesus, også når vi føler at ting er vanskelig. 
Jesus er vår venn. Gud er vår Far.

Det skjer i Nordby menighet

Hvilke erfaringer har du gjort deg så 
langt?

– Jeg leder Knøttegospel og Nordby 
barnegospel, sammen med Hilde Veidahl 
Wang. I fjor høst startet vi opp med 5 barn, 
men nå i vår er det hele 17 barn som synger 
i korene i Nordby menighet! Babysang-
kursene er et annet spennende arbeid. Jeg 
har hatt to kurs i vårsemesteret og startet 
opp et tredje nå i begynnelsen av mai (se 
egen artikkel). Vi er også opptatt av å gjøre 
familiegudstjenestene barnevennlige, for 
eksempel ved at barna får spesielle oppga-
ver.
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Det skjer i Nordby menighet

Familiegudstjeneste med 
blomsterfest 15. juni
Søndag 15. juni kl. 11 skal vi feire fami-
liegudstjeneste med blomsterfest i Nordby 
kirke. Babysang-gruppa, Nordby Bar-
negospel og sangglade konfirmanter er 
spesielt inviterte! Velkommen til en unik 
opplevelse med babyer, barn, ungdom, 
blomster og sang!

Nordby Barnegospel øver til 
blomsterprosesjon
Nordby Barnegospel øver hver onsdag kl. 
17.30–18.30 i Nordby menighetssenter. 
Nå øver vi til blomsterfesten 15. juni, der 
vi skal gå i blomsterprosesjon og synge 
sanger om det vakre Gud har skapt. Timea 
B. Holby er dirigent. På korøvelsene fortel-
ler hun også små bibelfortellinger. Så får vi 
litt å spise og drikke, og klistremerker – det 
siste er viktig! Nordby gospel er et godt sted 
å være, og alle barn er velkomne!

Hilde Veidahl Wang,
organist i Nordby

Trosopplæring er et viktig område…
– Ja, dette jobber jeg mye med, sammen 

med menighetspedagog Hanne Tegnér og 
ungdomsprest Knut Helge Kråkenes Moe. 
Det blir også mer og mer samarbeid i regi 
av Søndre Follo prosti! Det er en spennende 
utvikling. Prostiet har organisert trosopplæ-
ringsarbeidet på en god måte. Vi har felles 
ledersamlinger hvor vi deler erfaringer og 
møter kollegaer som brenner for trosopp-
læringsarbeidet. Jeg kan også nevne at jeg 
har hatt kirkeskole på SFO ved Sjøskogen 
skole, og jeg har undervist ungdomsskole-
elever på kirkebesøk i RLE-faget. Jeg deltar 
også i konfirmantundervisningen. Nå i vår 
har jeg også vært innom når Knut Helge har 
hatt trefftid i Nordby bibliotek. 

– Jeg har også deltatt litt i det andre 
arbeidet som Nordby menighet driver, for 
eksempel med andakter på Kirketreff og 
Granheimtunet. Jeg er veldig opptatt av å 
bygge kontakt i lokalmiljøet og bro mellom 
generasjonene. 

– Jeg er veldig glad i tjenesten min her 
i Nordby, sier Timea til Menighetsbladet. 
– Jeg har spennende arbeidsoppgaver og 
stortrives i arbeidsmiljøet på kirkekonto-
ret. Kollegaene mine er flinke til å gi meg 
støtte. Jeg gleder meg til å gå på jobb, hver 
dag! Utfordringen er å balansere mellom 
familieliv og tjeneste. Men det går foreløpig 
bra. Arve Skutlaberg
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Babysang
I januar fikk jeg mulighet til å delta på et 
kurs for Babysang-ledere i regi av IKO. 
Det var lærerikt og nyttig, og jeg ble veldig 
inspirert. Dette var rett før vi skulle starte 
opp med babysang her i vår menighet. 

På det første kurset vi arrangerte i vinter, 
ble det en veldig fin gruppe med seks faste 
deltakere. Vi sang og danset sammen, for 
og med babyene. Etterpå spiste vi en rik-
holdig lunsj og fikk oss en god prat. De 
unge mødrene satt her ofte til kl. 14.30. Vi 
skravla og drakk kaffe mens de små sov 
godt etter aktivitet og amming. 

Noen av deltakerne ble med på det andre 
kurset også. Først i mai startet vi så opp 
det tredje i rekken, med hele ni deltakere. 
To av disse har vært med før. Det er fint 
å se hvordan babyene utvikler seg både 
musikalsk og motorisk, hvordan de kjen-
ner igjen sanger og bevegelser, og viser 
mer og mer tillit gjennom kurset. Mødrene 
blir også bedre kjent og etablerer seg i et 
hyggelig fellesskap. Spesielt gledelig er det 
å oppleve at babysang-mødre deltar under 
hverandres barnedåpsseremonier, og på 
familiegudstjenestene. En torsdag fikk jeg 
dem også med over på kirketreffet for eldre, 
for å synge babysanger der. Jeg er nemlig 
opptatt av å bygge bro mellom generasjon-
ene og å skape et godt og trygt miljø for 
småbarnsfamiliene i menigheten. 

Jeg vil gjerne takke alle deltakerne på 
kursene! De har vært aktivt med på å skape 
en koselig atmosfære. Takk også til med-
hjelper Kristin Hagen og til ungdomsprest 
Knut Helge Kråkenes Moe.

Timea Bakay Holby, 
kateket i Nordby

Kirketreff i Nordby
Annenhver torsdag samles en iherdig 
forsamling pensjonister til kirketreff i 
Nord by. Først andakt i kirken, og så lunsj 
i Menighetssenteret. Et fantastisk koldtbord 
lages i stand, og det hele er stødig ledet av 
Anne-Lise Røed og Olaug Dreier. Hjertelig 
velkommen til å være sammen med oss! 
Siste gang før sommerferien er torsdag 5. 
juni kl. 12.

Hilde Veidahl Wang (tekst og foto)

En torsdag ble Babysang med på kirketreffet for 
eldre, for å synge babysanger der. Slik vil vi bygge 
bro mellom generasjonene. Foto: Timea Bakay Holby.
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Halvveis til konfirmasjon – stor takk til mange!
Konfirmantundervisninga i Nordby startet i 
midten av januar. Det nye kullet ble present-
ert for menigheten under gudstjenesten 26. 
januar. Første timen handlet om hvordan vi 
skulle slå opp i Bibelen og bruke den. Kon-
firmantene fikk kreativ trening i å slå opp 
bibelvers. For eksempel Bibel-spring, der 
noen måtte løpe av gårde på glatt snøføre, 
mens andre forsøkte å finne rett bibeltekst. 
Og bibeltreninga har vi fortsatt med utover 
i undervisninga. Nå klarer flere og flere å 
slå opp riktig sted i Bibelen når vi roper ut: 
1. Kor. 13 eller Joh. 3,16! 

I undervisninga møter konfirmantene 
mange tema. Vi har snakket om døden og 
oppstandelsen. Ved å delta i Fasteaksjon en 
fikk de unge et praktisk eksempel på hvor-
dan vi kan hjelpe andre og være gode med-
mennesker. 

Gjennom hele konfirmanttiden har vi 
fått god hjelp fra mange. Først går en stor 
takk til Coop Obs Vinterbro som har gitt 
konfirmantene mat til hver konfirmanttime: 
Rundstykker, pålegg m.m. har stått klare 
og ventet på oss. Den andre takken går til 
alle foreldrene som har kjørt og hentet kon-
firmanter, hjulpet til under hver konfirm-
anttime med å smøre mat etc., deltatt på 
fasteaksjonen, og snart skal hjelpe til på 
konfirmantleiren. En stor takk til dere! 

Men det er noen til som må takkes, og 
det er konfirmantene: Takk for spennende 
samtaler og mange spørsmål! Dere har vist 
interesse og deltatt aktivt i undervisningen. 
Nå gleder vi oss til konfirmantleir på Tjell-
holmen 30. juli–3. august! God sommer så 
langt! 

Timea Bakay Holby, kateket
Knut Helge Kråkenes Moe, ungdomsprest

Hilde Veidahl Wang, organist

Søndag 11. mai hadde konfirmantene i Nordby samtalegudstjeneste med Knut Helge Kråkenes Moe og Timea 
B. Holby. Sammen med organist Hilde Nora Wang hadde konfirmantene øvd inn to salmer som de framførte 
på gudstjenesten, med Håkon og Cecilia som forsangere. Nå ser de fram til konfirmantleir på Hvaler og 
konfirmasjon i september! Foto: Jorunn Eidsmo
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Konfirmanter i Nordby menighet 2014
Her er navna på årets 53 konfirmanter i Nordby menighet. Det er 5 konfirmasjonsguds-
tjenester i helga 6.–7. september. Det er ungdomsprest Knut Helge Kråkenes Moe og kateket. 
Timea Bakay Holby som er ansvarlige for konfirmantundervisninga i Nordby. 

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

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

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

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

Søndag 7. september kl. 13
Alvilde Bemer
Benjamin Lien Granerud
Veronica Holmelid
Martin Johansen
Jonas André Kristiansen
Susann Helena Kristoffersen
Emilie Larsen
Helene Burum Larsen
Kasper Gustav Skogholt
Espen Tomten Østli
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5 år med Gjenbruksbutikken i Ås

14. mai feiret Gjenbruksbutikken i Ås 
5-årsdag med bløtkaker og flagg. Butik-
ken, som ligger i Moerveien 10, går fortsatt 
upåklagelig. 40–50 personer, vesentlig pen-
sjonister, bidrar til dette ved ulønnet innsats. 
Det samme gjør en strøm av brukte varer 
fra gavmilde mennesker som leverer gratis 
til butikken. Men varene må omsettes! Det 
sørger trofaste og nye kunder for. Vi ønsker 
å gi alle som bidrar på forskjellige måter, en 
stor takk for at alt går så bra.

Overskuddet ved driften går til hjel-
pearbeid og prosjekter i utviklingsland. 
Det dreier seg blant annet om vann- og 
skoleprosjekter i regi av Norsk Luthersk 
Misjonssamband i Afrika og Asia. Netto 
overskudd ved driften i butikken for 2013 
var i størrelsesorden 1,5–1,6 millioner 
kroner.  Det er meningsfylt at vår velstand 
gir mulighet til innsats i områder av verden 
hvor behovene er store.

I tillegg til at vi kan bety noe for mennes-
ker i utviklingsland, ønsker vi å bety noe 

for nærmiljøet. Vi ønsker å være et sted for 
sosial kontakt, samtale og trygghet. Hver-
dagen i butikken er travel. Dette gjør nok 
sitt til at vi ikke makter å oppfylle denne 
målsettingen slik vi ønsker. Men vi har en 
«lun» kaffekrok som gir mulighet for en 
god prat. 

Åpningstiden i butikken er tirsdag til 
fredag kl. 11–17, og lørdag kl. 11–15. Man-
dager holder vi stengt.

Har du varer du ønsker å gi til et godt 
formål? Ta kontakt på telefon 64 97 80 50 
i åpningstiden. Vi disponerer bil og kan 
hente varer etter nærmere avtale. Kan du 
tenke deg en innsats i butikken så ta gjerne 
kontakt. 

På jubileumsdagen var det ekstra mange 
innom butikken. Takk for gode oppmunt-
ringer og tilbakemeldinger fra dere som 
jevnlig og sporadisk besøker oss som 
kunder og interesserte. Takk til alle vare-
leverandører. Med vennlig hilsen fra med-
arbeiderne i butikken.

Thor Pederstad

Tove Astrid Kvarme (t.v.) 
svingte innom med to lett 
brukte lenestoler. Det gav 
butikksjef Thor Pederstad 
(t.h.) en ørliten pust i 
bakken på jubileumsdagen. 
Men det tok ikke lang tid 
før møblene stod til salgs. 
Kortreist og grønt! Foto: 
Arve Skutlaberg
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Songen ‘Min fred’ er laga av Marit Orlaug 
Holmøy med utgangspunkt i bibelteksten 
frå Jon 14,27. Ho er innfødd åsing, forsk-
ingsteknikar ved NMBU og arbeider med 
kornforsøk i veksthus. Marit tar imot i 
blokk leilegheita i Lyngveien. 

Tenkte du på noko spesielt, eller var det 
til ein anledning du laga ‘Min fred’?

– Den er først og fremst skrevet for eget 
ve og vel. Jeg syns det er fint med bibelvers 
som gir mye. Ofte synger jeg tekstene som 
meditasjon. Det gir meg mer enn bare å lese 
dem. Ved å synge blir teksten meditativ, og 
det er til hjelp for meg. Da Menighetsbladet 
spurte meg om en sang, tenkte jeg først å 
lage en ny – til en søndagstekst når bladet 
kom ut, men det gikk ikke. 

Songen er ganske kort? 
– Ja, men mer er det vel ikke plass til i 

Menighetsbladet! Jeg har laga lange sanger 
også. For eksempel en med utgangspunkt 
i Salme 139. ’Min fred’ kan brukes medi-
tativt. Det kan andre sanger jeg har laget 
også. Noen av sangene kan brukes i guds-
tjenestesammenheng.

Før var du med i Kyrkjekoret...
– Ja, men nå spiller jeg ofte i Kroer kirke 

– på fiolin. Av og til også i Nordby kirke.

Melodiane dine er litt sånn ‘Spelemann 
på taket’?

– Ja, de er folkelige. Kanskje litt sånn 
70-talls leirbålsang eller ‘peace and love’? 
Men melodien skal passe til teksten.

Eg har prøvd å spela melodien din på 
blokkfløyte, men det var litt vanskeleg med 
4 kryss i E-dur!

– Jeg laga den i E-dur. På gitar er ikke 
det noe problem. Så skreiv Håkon Ander-
sen den ned slik. Men vi kan få Håkon til 
å legge den ned i D-dur. Da blir det bare to 
kryss og lettere å spille på fløyte og piano. 
Og så det er jo besifring med på notene! 

– Det er mye fint i Johannesevangeliet, 
seier Marit. – Veien, Sannheten og Livet. 
Disiplene som fikk løfte om Den Hellige 
Ånd. Og i kapitlet før ’Min fred’-teksten 
vasker Jesus føttene til disiplene. Når jeg 
lager melodier, blir jeg inspirert av bibel-
tekster, sanger og melodier jeg lærte som 
barn, og av livets hendelser. Jeg blir også 
inspirert av komponister som bruker 
bibelsk stoff, for eksempel Bach, Händel og 
Mozart. Musikken deres er flott og kreativ, 
og samtidig så strukturert. Men noe for-
bilde har jeg egentlig ikke.

Tormod Ådnøy (tekst), Håkon Andersen 
(noteskrift). Arve Skutlaberg (foto)
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Den norske kirke i Follo 
ønsker for niende gang velkommen til pinsefeiring 

på Oscarsborg festning ved Drøbak. 
Sammen med aktørene på festningen ønsker vi å 

gjøre dette til en glad og minnerik dag for små og store.

Årets gjest 
er prest og musiker Ivar Skippervold. 

Han vil både synge og tale. 
I tillegg deltar prostene i Follo-prostiene, 

Hege Fagermoen og Sven Holmsen, 
prester fra prostiene og unge musikalske krefter fra Ås 

under ledelse av kantor Jostein Grolid.

Vi samles til familievennlig gudstjeneste 
i borggården. Etter gudstjenesten blir det tid til å spise, 

være sammen og delta i ulike aktiviteter.

 

 for små og store
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Oscarsborg

Borggården

Pinsefest 
PÅ OScarSbOrG  

FEStnInG
2. pinsedag, mandag 9. juni 2014 kl 12.00OSCARS

BORG
akustiske
6.-7. JULI

www.oscarsborgakustiske.no

nordre og Søndre Follo prostier

 ro  ramP  

Tunellsafari

P  raktiske opplysninger

Design: Hanne Liv Gyllander

Ferge til Oscarsborg 
går fra Sjøtorget i Drøbak, kl. 09.00, 10.00 og 11.00, 
og fra Sundbrygga kl. 09.05, 10.05, 11.05 og 11.30. 

billett kjøpes i automat på brygga. 

Avgiftsbelagte parkeringsplasser
i sentrum og rett nord for Sundbrygga. 

For kart over parkeringsplasser se www.oscarsborg.no. 

NB! Siste ferje 
for å få med gudstjenesten er kl 11.30 fra Sundbrygga

OSCARS
BORG
akustiske
6.-7. JULI

www.oscarsborgakustiske.no

nordre og Søndre Follo prostier

Gudstjeneste: 
kl 12.00. 

Piknik: 
Medbrakt mat kan inntas. Grill blir tilgjengelig.  

Egen grill eller bål er ikke tillatt. 

Øyas spisesteder er og åpne: 
Hotellets restaurant og Havnekroen.

Festningsmuseet er åpent etter gudstjenesten 
med guide tilgjengelig. 

Guidet tur på øya: 
Oppmøte kl.13.30 ved porten inn til borggården. 

Tunnellsafari for barn: 
Vi utforsker de underjordiske gangene på festningen.  

Kl. 14 og 14.30, oppmøte ved porten 
inn til borggården. 

Mummiutstilling i gamle gymsal: 
bli med til Mummidalen! Møt tove Janssons 

kjente figurer! Gratis adgang. 

g 
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Fasteaksjonen 2014
Tirsdag 8. april samlet menighetene i Ås, 
Nordby og Kroer inn hele 185 637 kroner til 
Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon. «Myttji lys 
å myttji varme» og en god slump penger for 
å lindre nød og fattigdom! Takk til alle som 
bidro med gaver til aksjonen! 

Rekordresultat i Ås
I Ås var det nesten 180 frivillige i sving, 
inkludert mange konfirmanter. Av disse 
var det 150 bøssebærere, mens de andre 
var kakebakere, vaffelstekere, kaffekokere, 
rodeledere, utdelere av gullbilletter, mini-
konsertarrangører og ryddemedhjelpere. 
Sammen bidro alle på en imponerende måte 
til et rekordresultat for Fasteaksjonen. Hele 
kr 133 910 ble samlet inn. Da var det vel 
fortjent med en avslappende konsert med 
studentkoret Sela og Ås Ten Sing etterpå. 
– Takk til dere alle, sier innsamlingsleder 
Solveig Nielsen. – Slik skal Kirken være! 
Under Fasteaksjonen var vi Guds hender og 
føtter, ved å gå med bøsser, banke på frem-
mede dører, ta imot bøssebærere etter endt 
runde, ordne med bevertningen, synge, sta-
ble stoler og rydde opp. Vi hjalp hverandre 
og ytte vårt beste!  

Jon Kristian Øiestad

Rekordresultat i Kroer også
I Kroer ble det samlet inn hele kr 14 475. 
Dette er ny rekord. I år var det bare 4 kon-
firmanter som deltok, men både foreldre 
og besteforeldre sluttet rekkene. Innsam-
lingsleder og menighetssjef Asbjørn Røn-
ning samlet dessuten hele familien som 
mannskap. Dermed klarte vi å besøke alle 
husstander i soknet, mener vi i alle fall. 

Svend-Kristian Martinsen

Nordby-konfirmantene gjorde jobben
I Nordby er fasteaksjonen en ren konfir-
mantoppgave. I år stilte de unge opp med 
smil, nysgjerrighet og ikke så lite konkur-
ranseinstinkt: Klarer vi å slå resultatet fra 
fjoråret? Hvem av oss samler inn mest? 
Fordelingen til rodene gikk kjapt, og ut løp 
de! Etter en stund kom de første tilbake. De 
kunne fortelle om topp stemning der ute, 
om blide folk som åpna dørene. Det var gøy 
å gå Fasteaksjon. Vel tilbake på Menighets-
senteret ventet varm mat og underhold-
ning. Vi fikk en lang og hyggelig kveld. 
Resultatet: kr 37 252. Gratulerer Nordby-
konfirmantene! Tusen takk for hjelpen alle 
sammen!

Knut Helge Kråkenes Moe

Martin Viken Almås og Hans Ole Dørdal var de to 
første av konfirmantene i Ås som fant gullbilletter 
på rundene sine. De fikk gratisbilletter til Ås Kino, 
velvillig sponsa av Ås kino. Foto: Erling Fløistad.
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Bibliotekpresten på Vinterbro

Ungdomspresten i Nordby, Knut Helge 
Kråkenes Moe, har hatt ein tøff dag på job-
ben. I alle fall er han sveitt og andpusten. 
Ein flokk unge ungdommar har nett vore 
innom Nordby bibliotek i sørenden av 
Vinterbrosenteret. Der har dei og presten 
snakka og dansa i ein time. Eller kanskje 
var rekkefølgja dansa og snakka? For når 
ungdomspresten har kontortid på senteret 
kvar torsdag kl. 13–17, er dansematta flittig 
i bruk.

– Samarbeidet med ungdomspresten 
starta i november i fjor, då biblioteket på 
Vinterbrosenteret starta opp, seier avdel-
ingsleiar Per Roger Sandvik til Menighets-
bladet. 

– Biblioteket prioriterer aktivitetar for 
barn, men vi ønskjer å gjera meir for ung-
dommen. Og då må vi samarbeida med 
andre. Ein del ungdommar brukar biblio-
teket når dei gjer lekser og arbeider med 
oppgåver og prosjekt. Og vi bibliotekarar 
prøver å gje leksehjelp så godt vi kan. Og 
vi er gode til å finna fram bakgrunnsstoff 
og å læra ungdommane korleis dei skal 
bruka informasjonen som finst på nettet. 
Folk brukar også datamaskinene våre, for 
eksempel til å laga sine eigne teikneseriar 
som så andre ungdommar kan lesa og beun-
dra! Vi planlegg å utvida datatilbodet, blant 
anna med spel og spelutvikling. 

Både bibliotekaren og ungdomspresten 
ønskjer å utvikla samarbeidet vidare. Vin-
terbrosenteret har verkeleg fått eit fint og 
moderne bibliotek. Her går det an å slappa 
av både under eller etter handleturen, finna 
seg ei god bok, og ta ein prat med presten 
(på torsdagar) på eller utanfor dansematta. 
Velkomen innom!

Arve Skutlaberg

Avdelingsleiar Per Roger Sandvik (t.v.) og ung-
domsprest Knut Helge Kråkenes Moe i Landrover-
hjørnet på biblioteket.

Spesialister på flytte- og vindusvask!
www.vinterbrorenhold.no.

Tlf.: 943 19 740



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2014 21

Lesehjørne 
Informasjon fra Ås bibliotek
Åpningstider i sommer:
Ås: 1. juni–31. august: mandag–onsdag: kl. 10–15, torsdag kl. 10–18, 
fredag kl. 10–15, lørdag stengt. Nordby: Ukene 27, 28 og 32: tirsdag, 
onsdag, fredag, lørdag kl. 10–15, torsdag kl. 12–19. Ukene 29, 30 og 31: 
sommerstengt

Bokomtaler

«Eddie Bolander & jeg av» Bo R. Holm-
berg/Katarina Strömgård (Damm -06)
Dette er ikke en roman og heller ikke en 
tegneserie; snarere noe midt i mellom. Det 
er en kort og lettlest, illustrert historie. Og 
den handler om en atten år gammel gutts 
første møte med sin far på ti år. Gutten 
og mora blei aleine da faren stakk av for 
å prøve ut sine drømmer som gitarist i et 
band. Tiden før, og møtet mellom de to, 
er naturlig nok sterkt preget av skjulte og 
motstridende følelser. På ti år utvikler folk 
seg mye og i flere retninger. Denne boka er 
sterk på stemninger som forfatter og illus-
tratør setter i gang hos deg som leser. De 
bruker en genre vi burde få mange flere av 
etter hvert: den gjennomillustrerte og enkle 
fortellingen.

Anbefalt av Alf Ramsfjell

«Ikke helt alene» av Constance Ørbeck-
Nilssen/Akin Duzakin (Magikon forlag -09)
En bok du husker på grunn av illustra-
sjonene. Varme, grønne, slørete bakgrunner 
med forsiktige, dels gjennomsiktige figurer. 
Lars er av den engstelige typen og strever 
med å gå alene til skolen. Løsningen er å gå 
baklengs; da ser han mor og huset sitt lenge, 
lenge. Underveis møter han skumle fantasi-
figurer som Skruvla, Ramle og Trigger før 
mor tar ham igjen rett før skolen. Trygg og 
deilig utfordring for oss med svake nerver.

Anbefalt av Alf Ramsfjell

«I dyrets buk» av Erik Larson  
(Font forlag, 2014)
William E. Dodd blir litt motvillig USAs 
ambassadør til Tyskland i 1933. Han tar 
med seg familien. I begynnelsen er diplo-
matfamilien fascinert av det tredje rikets 
pomp og prakt, og spesielt datteren kaster 
seg ut i Berlins lystige storbyliv. Men snart 
blir det klart for dem at det er i ferd med å 
bli farlig i Tyskland, og at de som styrer lan-
det, ikke opererer etter samme logikk som 
andre styresmakter. Hjemme i USA er det 
få som forstår ambassadørens bekymring, 
og han møter større og større motstand. 
Uvant innsideblikk, nært og personlig skil-
dret, og ikke minst skremmende om veien 
mot diktaturet i førkrigs-Tyskland.

Anbefalt av Linda Rasten

www.as.folkebibl.no 

Dysterskrinet. Foto: Erling Fløistad
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Avdeling Ås  
Brekkeveien 7, 1430 Ås 

Telefon 69 83 66 00 
www.spydbank.no 

 

Ikke kirkeskyss i sommer
I sommer blir det ikke kirkeskyss i Ås 
og Kroer. Fra sankthans til midt i august 
(skolestart) tar også gudstjenestesjåførene 
ferie.

Flere sjåfører til Kirkeskyssen
Vi trenger flere sjåfører! For å styrke tilbu-
det om kirkeskyss, må flere kjøre. Kan du 
stille for en hyggelig kjøring før kirketid en 
gang i blant? Ring Gro Mette Rønningen, 
tlf. 971 76 023.

Studentgudstjenester i august
Søndag 10. august kl. 11 inviterer univer-
sitetsprest Øystein Spilling til gudstjeneste 
med presentasjon av nye NMBU-studenter. 
Det skjer i Ås arbeidskirke. Og i følge 
tradisjonene bør vi kunne forvente en god 
og lang kirkekaffe etterpå. 

De gode kveldsmessene som studentene 
og menigheten samarbeider om, fortset-
ter i høstsemesteret, siste torsdag i hver 
måned. Den første er lagt til 28. august på 
Ås menighetshus kl. 19.30: Tema: ’Å flytte 
hjemmefra. Om å bryte opp fra hjemmet for 
å bli voksen’. Bønnevandringen er en viktig 
del av kveldsmessene. Det vil bli innredet 
en rekke stasjoner der vi kan be, meditere 
ved bilder, bli velsignet og bedt for, selv 
tenne lys, skrive bønnelapper og takkelap-
per. Det er alltid nattverd. Etter messene er 
det enkel bevertning og mingleflyt i lokalet. 
Fullt program for kveldsmessene kommer i 
augustnummeret av Menighetsbladet.

Vi planlegger også et nytt KaffeKopp-
prosjekt, der Ås-folk invitere utenlandske 
studenter hjem til seg på en kopp kaffe eller 
te, og en god samtale. Mer om dette også i 
neste nummer.

Øystein Spilling,
universitetsprest ved NMBU

Halvor og Kristine Bekken 
Aschim nye ungdomsarbeidere i 
Ås og Kroer
Søsknene Halvor og Kristine Bekken 
Aschim er begge ansatt i deltidsstillinger 
(16 %) som barne- og ungdomsarbeidere 
i Ås menighet. Kristine kommer fra stil-
lingen som kateketvikar og går tilbake til 
jobben hun har hatt siden 2007. Halvor skal 
blant annet være hovedleder i Klubben. 
Menighetsbladet kommer med mer infor-
masjon om deres funksjoner og arbeidsom-
råder i neste nummer. 

Jenny M. Langseter har vært ansatt som 
ungdomsarbeider siden høsten 2010. Nå går 
hun ut i fødselspermisjon. Lykke til, og takk 
for flott innsats i ungdomsarbeidet i Ås! 

Arve Skutlaberg
Eva Linnea Kvaal (foto)
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31. august, 12. søndag i treenighet, Matt 
6, 24-34

Ås arbeidskirke kl. 12: «Ryddegudstjeneste». 
G. Børresen. J. Grolid.

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

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

Konfirmasjon. K.H.K. Moe. T.B. Holby. 
H.V. Wang.

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

Ås arbeidskirke kl. 11: «G for liten og 
stor». Søndagsskole. A.C. Nylænder. 
J.M. Ågedal.

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

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

sjon. G. Børresen. J.M. Ågedal.

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

Kroer kirke kl. 11: Konfirmasjon.  
G. Børresen. J.M. Ågedal. 

Ås arbeidskirke kl. 13: Konfirmasjon.  
G. Børresen. J.M. Ågedal.

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

Gudstjenestelista, fortsatt fra siste side. Ås kirkeakademi høsten 2014
Ås kirkeakademi avslører temaene for 
høstens tre møter. Sett av disse datoene:

16. september: Per Kristian Aschim: 
«Enige i tro til Dovre faller?» Møtet er en 
del av Ås kommunes grunnlovsfeiring.

21. oktober: Anne Sender: «Mennes-
kerettigheter i et flerkulturelt samfunn.» 
Anne Sender har vært forstander i Det 
Mosaiske Trossamfund. I april mottok 
hun Fritt Ords Pris for 2014. 

25. november: Terje Nordby: «Kul-
turarv i kulturrelativismens tid.». 

Møtene blir i Ås kulturhus, Store sal, 
kl. 19.30. Mer info i neste Menighets-
blad! Torunn Tangvald

Sommertur med Åpent hus
Åpent hus arrangerer sommertur 11. juni. 
Bussen kjører presis kl. 10, og vi planlegger 
å være tilbake innen kl. 16. Turen går til 
Jeløya, hvor vi først besøker Galleri F 15. 
Hovedutstillingen der heter «Tendenser 
2014 – Story Art» og omhandler kun-
sthåndverk. Vi spiser på Kafe F 15. Turen 
fortsetter til Jeløy kirke hvor vi har andakt 
sammen med deres «Åpent hus». Student-
prest Øystein Spilling har lovet å være vår 
guide for dagen! Han bor på Jeløya og vil 
blant annet vise oss Victor Sparres glass-
maleri i kirken. Påmelding innen 4. juni til 
Runar Hansen (tlf. 993 08 942) eller Terje 
Sørhaug (tlf. 419 32 624). Betaling: kr 250 
på bussen.

Åpent hus sommerfest 23. juli
Åpent hus møtes hver onsdag kl. 11–13 på 
Menighetshuset i Johan K. Skanckesvei 7. 
Siste gang før sommerferien er 18. juni. 
Men så er det sommerfest 23. juli. Etter 
ferien starter vi opp igjen 27. august. Alle 
er velkomne! Terje Sørhaug

Salmekveld med Brorson
Tirsdag 3. juni kl. 20 inviterer jeg til salme-
kveld i Ås arbeidskirke. Denne dagen er det
250 år siden salmedikteren Hans Adolph 
Brorson døde. Vel møtt til gammelmodig 
salmedikting, pietistisk teologi og sterk 
himmellengsel! 

Håkon Andersen
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(privatabonnement 
  hjem i posten)
 Gruppeabonnement 
  kun 199,- pr barn Dagens ord:

Sammen med Gud 
selv om vi ikke ser ham

nr.7

Oppdrag: Umulig?

Jesus og Tomas, 
bibelserien side 4-5

Paradisbukta 

SØNDAGSSKOLEN NORGES0112 © 2012

Jakten på den 

stille stemmen

LUKAS

MARTIN

LINNEA
SUKAI

Jakten på den 
stille stemmen

 Håvard Gressum 

Antonsen, Studio Staffeldts
Postproduksjon/ferdigstilling: 

Vegard Schow, Make Music AS Kanako & Yuzuru Camilla Hoholm Odd Ketil Sæbø© og    SØNDAGSSKOLEN 

Bli en ekte tårnagent på 

En                         -CD  barnebladet BARNAS 

med tårnagentenes klubbavis 

på www.sondagsskolen.no

Jakten på den 
stille stemmen

Den gode
gjeteren

En
-DVD fra

NSSF S0211 © 2011

Den gode

gjeteren

En
-DVD fra

14 blader + DVD + CD 

= kun 365,- 

Bestill på barnas@sondagsskolen.no 

eller på telefon 22 08 71 00

SPRELL
nett

Søndagsskolens 

nettside for barn!

.no

– Musikkvideoer

– BARNAS-konkurranser tarnagentene.no

Tårnagentenes 

      eget nettsted!

SIDE

Finn fem feil

De to bildene av Jesus 
som viser seg for 
disiplene etter opp-
standelsen er nesten 
like. Finner du de fem 
feilene på bildet til 
høyre?

125 år  

1889  2014

 Lek. Fortelling. Tro.

Tegninger: Franfou

Fargelegg Jesus 
som farer opp til 
himmelen!

Fargelegg
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Quiz
1. Hvilke to Jesu disipler var sønner av 

Sebedus?

2. Paulus skrev brev til menighetene i 
Galatia. Dette er navnet på et geografisk 
område. I hvilket nåværende land finner 
vi det som var Galatia?

3. Hvor mange kapitler er det i Salmenes 
bok i Bibelen?

4. Holstad stasjon i Ås ble åpnet 22. mars 
1897, men i hvilket år ble den nedlagt?

5. Ås har en litt spesiell plass i 
Grunnlovsjubileumsåret 2014, men 
må se seg «slått» av Eidsvoll. Hva het 
Eidsvoldsmannen som eide og bodde i 
Eidsvoldsbygningen i 1814?

6. Brasil arrangerer VM i fotball i år, men 
hva heter landets største by?

7. Danmark er arrangør av Melodi Grand 
Prix i år fordi landet vant i fjor. Landet 
har vunnet to ganger før. Når?

8. Hvem malte «Eidsvold 1814»?

9. Hvor sitter giftkjertlene på en padde?

10. Hvilken dyrefamilie tilhører grevling en?
Quizmester: Atle Eikeland

Svarene finner du på side 27.

Kjell Nordstokke til 
Misjonsforum 2. juni

Ås Misjonsforum får storfint besøk 
mandag 2. juni kl. 19.30 i Ås arbeidskirke. 
Vi har vært så heldige å få professor Kjell 
Nordstokke til å holde foredrag over emnet 
«Tjeneste i verdens hverdag». Han er pro-
fessor emeritus ved Diakonhjemmet Høg-
skolesenter og professor II i misjonsdiakoni 
ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Ikke 
nok med det: Han er styreleder i Kirkens 
Nødhjelp og innstilt av valgkomitéen til 
ny styreleder i Sjømannskirken. I tillegg 
har han fartstid både som NMS-misjonær 
og som utviklingsgeneral i Det Lutherske 
Verdensforbund. 

I foredraget vil han ta for seg kirkens dia-
konale oppgaver. Hvor vidt kan vi definere 
det diakonale ansvaret? Hvilke omsorgstje-
nester omfattes av diakonien? Har vi som 
enkeltpersoner et diakonalt ansvar, eller 
hviler disse oppgavene utelukkende på dia-
konen? 

Misjonsforum serverer kaffe og kaker, 
og det vil bli anledning til å stille spørs-
mål og komme med kommentarer. Alle er 
hjertelig velkomne! Vi har reservert både 
Peisestua og kirkerommet i Arbeidskirken 
denne kvelden. 

Misjonsforums styre,
 v/ Sylvi Haldorsen
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Er du kjent i Ås? 
Det kan rapporteres om to innsendte og rik-
tige løsninger på den siste stedsoppgaven. 
Anne-Lise Væstad var ikke i tvil om at dette 
er Tandbergåsen, og lister opp husnumrene 
i tur og orden. I tillegg til husnummeret 
kan Torstein Furnes opplyse at det kun er 
90 meter til kommunegrensa. Gratulerer 
til omgangens to vinnere: Anne-Lise og 
Torstein. Begge får en ekstra-utfordring: 
Klarer dere oppgaven i dette nummeret 
også?

Løsning på forrige oppgave: 
Dette bildet er tatt på Tand-
bergåsen hvor det bare  er 
90 meter til kommunegrensa 
mot Ski - ”nesten inne i Ski 
sentrum”. 

Nytt foto ble tatt 18. mai. Dagen før gikk 
det jo tog på kryss og tvers i hele landet. 
Derfor kan det passe å roe litt ned med tog 
som bare går på skinner. Å finne ut hvor 
dette toget befinner seg, burde ikke være 
særlig vanskelig, men om du skal være med 
og konkurrere i toppen, må du samtidig 
svare på følgende spørsmål: Om du hadde 
vært passasjer på dette toget, kom du da til 
Vestby eller til Ski? 

Send svar til asmenblad@online.no.
Tekst og  foto: Jon Kr. Øiestad
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Liahøi Selskapslokaler 

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

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

Storsalen ca. 120 pers. Lillesalen ca. 30 pers. 

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

FASIT til Quiz på side 25 
1. Jakob og Johannes. 2. Tyrkia. 3. 150. 4. 1994. 
5. Carsten Anker. 6. Sao Paulo. 7. 1963 og 2000. 
8. Oskar Wergeland. 9. I nakken (men den skil-
ler ut gift over hele kroppen). 10. Mårfamilien.

Augustnummeret av 
Menighetsbladet
Neste utgave av Menighetsbladet dis-
tribueres 22. august. Frist for levering av 
stoff: 5. august. Send oss stoff om aktivi-
teter i høstsemesteret. Eller presenter sty-
ret, gruppa, koret eller utvalget du er med i, 
med bilde og litt tekst. Og tips redaksjonen 
om saker og intervjumuligheter! Prøv å få 
mest mulig av stoffet ferdig før dere reiser 
på sommerferie!

Redaksjonen

Menighetsbladet trenger nye bladbud
Menighetsbladet treng to nye bladbud i Ås:

- Solfallsveien (hele veien)
– Sagaveien

Er det noen som har anledning til å ta med 
seg en bladbunke på kveldsturen 6 ganger i 
året? Kontakt Olav Aardalsbakke.

Redaksjonen

Youth For Understanding 
(YFU) søker vertsfamilier – 
med en ørliten kjendishistorie
I august skal YFU Norge ta imot 50 
ut vekslingselever fra hele verden. Disse 
elevene skal bo og gå på skole i Norge i ett 
år og trenger vertsfamilier. Med en utveks-
lingselev i huset kan norske familier få 
et unikt og spennende år. Interessert? Ta 
kontakt med YFU på telefon 22 69 81 80 
eller post@yfu.no. Du finner mer informa-
sjon på Facebook.com/YFUNorge og på  
www.yfu.no .

Tidlig på 70-tallet reiste jeg selv rundt i 
USA og bodde hos familier som var tilknyt-
tet YFU. Vertene var interessert i å ta imot 
ungdom fra andre deler av verden. De fleste 
hadde selv ungdommer i huset. Jeg traff til-
feldigvis en jente fra Sveits som fortalte at 
hun skulle på rundreise. Jeg ble interessert, 
og det endte med at vi reiste sammen, fra 
Boston via Phoenix, Tuscon, Los Angeles 
og til San Francisco. På Hawaii innlosjerte 
YFU-representantene oss på hotell i 10 
dager, men de tok godt vare på oss. Vi 
fikk oppleve USA, bodde helt gratis, og 
vertene våre tok oss med på sightseeing og 
familiebesøk. En kuriositet: Verten vår i 
San Francisco hadde gjort militærtjeneste 
i Tyskland. Gjett hvem han hadde delt rom 
med! Elvis Presley, of course!

Hanne-Marit Kjus Pettersen

Fant du giroen vår?
I forrige nummer av Menighetsbladet lå 
det en giro med oppfordring om å gi en 
frivillig gave for å finansiere drifta av 
Menighetsbladet. Vi får ingen tilskudd 
fra kommunen eller kirken, redaksjonen 
jobber gratis, og distribusjonen skjer på 
dugnad. Beløpet på giroen er kr 200, 
men kan endres. Menighetsbladet 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 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.  
959 51 900 (Nordby, på Vinterbrosenteret)

BILVERKSTED

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

BLOMSTER OG DEKORASJONER

Ås Blomster
Moerveien 6    64 94 12 36

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

FRISØRER - DAME/HERRE

Hårstudio 1095
Moerveien 2    64 94 10 95

HELSEKOST

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

HELSE OG VELVÆRE

Hverdagsluksus – for en bedre hverdag  
Raveien 2 i Ås sentrum, 2. etg      413 49 822
Klassisk massasje m/ laserbehandling, aroma-  
massasje – antistressbehandling, muskelstimulator 
– ørelysbehandling.     www.hverdagsluksus.net

Salong 9, Raveien 2     64 94 04 13
Fotpleie, ansiktsbehandlinger, manikyr, voksing, 
massasje og akrylnegler. www.salong9.no 

HÅNDVERKERE

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

Ås Glassmesterforretning A/S
Gamleveien 1    64 94 04 10
Bygg – bil – blyglass – speil – persienner og markiser

INTERIØR

Fargerike Ås, Skoleveien 2    64 94 06 50
Stoffer – søm – maling – tapet – gulv –  
hjembesøk – håndverk

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

JORDMOR

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

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! E-post: arve.skutlaberg@dknett.no

RENHOLDSTJENESTER

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

www.vinterbrorenhold.no

SERVERING & CATERING

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

SPESIALFORRETNINGER I SENTRUM

Ås Optiske A/S – Krogh Optik
Rådhusplassen 2    64 94 04 67

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B    64 94 00 07

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

(kveldsåpent mandager) 

Tannlegene Høyvik 
Skoleveien 2   64 94 09 51

UTLEIE

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@gmail.com,  mobil: 924 22 079 

 

Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfirmasjon o.l. 
Kont.: Ingrid Holen, tlf. 64 94 26 84/938 48 409. 

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

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste 
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Erling Fløistad, Kristen 
Fretheim, Svend-Kristian Martinsen, Arve Skutlaberg, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke, 
Halvor Aarrestad. Adresse: Ås kirkekontor, Sagaveien 3, postboks 224, 1431 Ås. E-post: 
as.menblad@online.no. Regnskap: Oddvar Moen, Moerveien 8 B, 1430 Ås. Bankgiro: 1602 59 
75417. Opplag: 7000. Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås. Trykk og innbinding: 
07 Gruppen AS. Leveringsfrist neste nummer: 5. august 2014. 
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SLEKTERS GANG

www.gsb.no Norskeid familiebyrå for hele Follo

Vi ønsker å gi den beste
hjelp og veiledning

Tlf. 64 95 16 65 1540 Vestby
Hele døgnet
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��������������

������������������������

ÅS

Døpte
Vegard Blomholm Asak
Tine Helene Karlsen
Lucas Emiil Løfshus  

(døpt i Kolbotn kirke)
Odin Alexander Sandin Schult
Viktoria Søberg

Døde
Inger Berit Dahl (bisatt fra Ski 

middelalderkirke)
Laila Petra Dalaker (bisatt fra 

Nordby kirke)
Olav Drivenes (gravferd fra 

Nordby kirke)
Anthonie Marie Eriksen (grav-

ferd fra Ås arbeidskirke)
Even H. Glemmestad (bisatt 

fra Nordby kirke)
Maren Julie Grepperud (grav-

ferd fra Ås arbeidskirke)
Astri Gyberg (bisatt fra Kroer 

kirke)
Gerd Anny Hansen (gravferd 

fra Nordby kirke)
Ida Hjermundrud (gravferd fra 

Kroer kirke)
Gunvor Kristine Møller (bisatt 

fra Nordby kirke)
Aase Nilsen (bisatt fra Moer 

sykehjem)
Ole Bernt Olsen (gravferd fra 

Nordby kirke)

Jorunn Olaug Oterholm (grav-
ferd fra Nordby kirke)

Harry Petterson (gravferd fra 
Nordby kirke)

Ruth Thorvaldsen (gravferd fra 
Kroer kirke)

NORDBY

Døpte 
Emilian Berg
Lotta Todnem Borrmann
Morten Brekke Eide
Johannes Øines Opsanger
Thea Emilie Hansen  

(døpt i Siggerud kirke)
Jacob Furseth Michaelsen
Lukas Aleksander Bjerknes 

Nesby
Eira Schnell Rustad
Melina Sandnes Schwabe
Eline Villa
Live Østby-Weydahl

Døde 
Tor Grønvold

Man. og fre. 09-18 •  Tir. og ons. 07-18  • Tor. 09-20 • Lør. 09-15 

Rådhuspl. 29 , i Ås  kvartal Tlf. 64 94 42 00   www.galleriet-frisor.no

Man. og fre. 09-18 •  Tir. og ons. 07-18  • Tor. 09-20 • Lør. 09-15 

Rådhuspl. 29 , i Ås  kvartal Tlf. 64 94 42 00   www.galleriet-frisor.no

Thorbjørn Olav Johansen
Reidar Johnsen
Inger Juul
Agnes Nygård
Jenny Aslaug Skuterud

KROER

Døpte
Emrik Rendalsvik Dyrkorn

Døde
Harald Helgestad
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagavn. 3, 
postboks 224, 1431 Ås. 
Tlf. 64 96 23 40. Fax 64 96 23 39 

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

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

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

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

Søndre Follo prosti:
Prost, Hege E. Fagermoen. Tlf.: 64 96 23 41.
E-post: hege.fagermoen@as.kommune.no

Prestene:
Sogneprest i Ås, Georg Børresen, 

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

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

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

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

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

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

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

E-post: astrid.holmsen.krogh@as.kommune.no 

Kroer menighet:
Menighetsrådets leder: Asbjørn Rønning,   

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

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

Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Marit Børset Aalde, 

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

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

Kateket i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal.   
Tlf.: 64 96 23 44 / 404 20 902.  
E-post: Jenny.Marie.Agedal@as.kommune.no

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

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

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

Nordby menighet:
Kirkekontoret i Nordby, Menighetssenteret, 

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

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

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

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

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

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

Menighetspedagog/trosopplærer: Timea Bakay 
Holby. E-post: Timea.Holby@as.kommune.no

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

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

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

Nordby kirke, Nordbyfaret 1, 1407 Vinterbro.  
Tlf.: 64 94 63 15.

www.as.kirken.no
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20. juli, 6. søndag i treenighet, Apostel-
dagen, Luk 5, 1-11

Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste. 
Dåp. H.E. Fagermoen. J. Grolid.

27. juli, 7. søndag i treenighet, Luk 15, 1-10
Ås arbeidskirke kl. 11: Fellesgudstjeneste. 

G. Børresen. J. Grolid.

3. august, 8. sønd. i treenighet, Matt 6, 19-24
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste. 

A.C. Nylænder. J. Grolid.

10. august, 9. sønd. i treenighet, Matt 11, 28-30
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste 

med presentasjon av nye studenter ved 
NMBU. Ø. Spilling. J. Grolid.

17. august, 10. sønd. i treenigh., Luk 5, 27-32
Ås arbeidskirke kl. 11: Høymesse. Dåp.  

G. Børresen. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse. S.A. Bakke. 

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

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

Nordby kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Opplegg for 6-åringene. S.A. Bakke. 
T.B. Holby.

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

Ø. Spilling. 

VELKOMMEN TIL KIRKEN

Gudstjenestelista fortsetter på s. 23.

1. juni, søndag før pinse, Joh 15, 26-27
Nordby kirke: Pilegrimsvandring kl. 11 

fra rostadionen ved Årungen til Nordby 
kirke. Der blir det gudstjeneste. H.E. 
Fagermoen. A.C. Nylænder. KRIK.

8. juni, pinsedag, Joh 20, 19-23
Ås arbeidskirke kl. 11: Fellesgudstjeneste 

Ås/Kroer. Dåp. G. Børresen. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 

K.H.K. Moe. H.V. Wang.

9. juni, 2. pinsedag, Joh 16, 5-11
Oscarsborg festning kl. 12: Guds tjeneste. 

H.E. Fagermoen. S.A. Bakke. J. Grolid. 
A.C.P. Grolid. Sammensatt barnekor fra 
Ås og Drøbak. Ivar Skippervold med 
musikere.

15. juni, treenighetssøndag, Matt 28, 16-20
Ås arbeidskirke kl. 11: Høymesse. Dåp.  

G. Børresen. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Familiegudstjeneste 

og blomsterfest. S.A. Bakke. T.B. Holby. 
H. V. Wang.

22. juni, 2. søndag i treenighet, Matt 3, 11-12
Kroer kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste. Dåp. 

A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.

29. juni, 3. søndag i treenighet, Luk 14, 15-24
Ås arbeidskirke kl. 11: Fellesgudstjeneste. 

Dåp. H.E. Fagermoen. J. Aune.

6. juli, 4. søndag i treenighet, Mark 10, 17-27
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste. 

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

13. juli, 5. søndag i treenighet, Matt 7, 15-20
Ås arbeidskirke kl. 11: Fellesgudstjeneste. 

H.E. Fagermoen. H.V. Wang.


