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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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Prestens hjørnePrestens hjørne
Nå gjelder det å være tålmodig!

Det har gått noen uker siden det smalt i Oslo og 
på Utøya. Vi har vært gjennom den første bølgen 
av sjokk, skader, død, smerte og tårer. Og mar-
keringer, lys og blomster, fakler og fellesskap, og 
gripende avskjeder med dem vi mistet. Dagene har 
vært fylte for mange, og det har vært godt midt i det 
forferdelige og ufattelige.

Men så? Hvordan blir det fremover? Det er alltid 
vanskelig å spå om framtiden. Likevel tar vi ingen 
store sjanser om vi antar at mange vil oppleve større 
eller mindre porsjoner av sorg i uker og måneder 
fremover, noen også over år. Vi trenger ikke gjøre 
noe for å velge sorgen – det er sorgen som velger 
oss. Og den kommer når den vil.

Sorg er ikke en sykdom, sies det, det er helt 
naturlig og normalt å sørge, når man mister. Samti-
dig er det ikke rart om sorgen kan gi fysiske utslag. 
Å sørge er hardt arbeid og strev, det tar krefter og 
pågangsmot og trygghet vi ellers kunne hatt. 

Når sorgen kommer, er det behov for tålmodig-
het. Både hos den som sørger og hos dem som står 
omkring. Vi er vant til raske løsninger på mange 
problemer. Men sorgen lar seg ikke avspise med 
kjappe svar. Den må få den plassen og tiden den 
trenger. Det koster mye å være i sorgens landskap, 
men det er ingen gode veier utenom. 

”Gled dere med de glade, og gråt med dem som 
gråter,” skriver Paulus i Romerbrevet i Bibelen. For 
den som er rammet etter 22.07.: Det er tid for sorg, 
men også for glede, og verken det ene eller andre er 

”galt” eller ”riktig”. Forsøk å være raus og tål modig 
med deg selv, særlig når du skjønner lite av tanker 
og følelser.

For oss som står omkring: Det er de som er glade 
eller som gråter, som bestemmer, ikke vi. Si aldri 
setning er som inneholder: ”Nå må du vel ..” Spør 
heller: ”Hvordan har du det?” Og: ”Kan jeg gjøre 
noe for deg?” Og beregn god tid til å høre på det 
som svares. Tålmodighet, tålmodighet.

Å møte mennesker i sorg er ikke bare for 
”ekspertene”, selv om det også kan bli nødvendig 
noen ganger, ikke minst etter disse hendingene. 
Mange sørgende vil likevel ha god hjelp og støtte 
av familie og venner som har tid til å lytte, og til å 
gå sammen med.

Tid til å lytte – det har også vi som jobber i 
kirken. Ikke vær redd for å si fra, om du trenger 
våre ører. Om ønskelig kan vi også si noe, men det 
bestemmer du som kommer!

Sorgens vei er tung og krevende, men likevel 
mulig å gå. ”Salig er de som sørger, for de skal 
trøste s,” sier Jesus Kristus i Bergprekenen. Sorgens 
vei er en vei gjennom mørke mot lyset. Og lyset 
inneholder tålmodighet, fra Gud og mennesker.   

Oppmuntrende hilsen 
fra Sven Holmsen,

fungerende prost i Follo

Knust glass og blomsterhilsener, 
fra Regjeringskvartalet. Foto: E.F.
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Kirkevalget 11. og 12. september i Ås kommune

Kirkevalget fi nner for første gang sted samtidig 
med kommunestyre- og fylkestingsvalgene. Det 
skal velges nye menighetsråd og bispedømmeråd i 
Den norske kirke.

Forhåndsstemming for Ås, Nordby og Kroer
10. august–9. september på Kirkekontoret i Ås, 
Sagaveien 3. Kontoret er åpent mandag, onsdag og 
fredag kl. 10–14. Forhåndsstemming er kun for de 
som er bortreist på valgdagene.
Det kirkelige manntallet er lagt ut på Kirkekontoret 
de samme dagene.

Valglokaler i Ås sokn
Åsgård skole, Brønnerud skole og Ås arbeidskirke. 

Valglokaler i Nordby sokn
Solberg valgkrets i Granheimtunet, Nordby 
eldresenter. Nordby valgkrets i Nordby kulturhus, 
idrettshallen.

Valglokale i Kroer sokn
Kroer skole.

Åpningstider alle steder
11. september kl. 16–20
12. september kl. 09–20. 

Valgkort 
Alle stemmeberettigede får tilsendt valgkort med 
nødvendig informasjon i posten. Dette tas med til 
stemmestedet. 

Stemmerettsalder 15 år
Stemmerettsalderen er senket til 15 år, slik at ung-
dommene skal kunne være med og bestemme.

2 valglister 
Ved Kirkevalget skal du bruke 2 valglister: Én liste 
til valg av menighetsråd, og én liste for valg av 
bispedømmeråd.

Valgliste for valg av menighetsråd 
Kandidatlisten er satt opp i prioritert rekkefølge. 
Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Vil 
du endre på stemmeseddelen, kan du:
- Gi kandidaten en tilleggsstemme ved å sette et 

kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten. 
Kandidaten får da to stemmer.

- Tilføye navn på valglisten én gang. Disse kan ikke 
gis tilleggstemme. Kandidaten får da én stemme.

- Stryke kandidater på valglisten ved å sette en strek 
over navnet. Kandidaten får da ingen stemme.

Øvrige kandidater får én stemme hver ved opp-
tellingen. Andre endringer vil ikke telle med i 
valgopp gjøret.

Valgliste for valg av bispedømmeråd 
Kandidatene er satt opp i alfabetisk rekkefølge. De 
har derfor like stor mulighet til å bli valgt, uavhen-
gig av hvor på listen de står.
- Stem på de personene du vil ha inn, ved å sette tall 

i rutene til venstre for navnet. 
- Du må minimum merke én kandidat med et tall, 

men kan rangere opptil 19 kandidater. Disse 
merkes da fra 1 til 19, der kandidaten som merkes 
med nummer 1, er høyest rangert.

- Stemmesedler uten minst ett tall blir forkastet.

Finn valglister og mer informasjon på 
www.kirkevalget.no. Gi kirken et godt råd!

Gerhard Winge, kirkeverge i Ås
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 DEN NORSKE KIRKE
Borg bispedømmeråd

Gi kirken et godt råd!
Valgpresentasjon fra valgrådet i Borg bispedømme

Hvilken kirke ønsker du? Hvem skal sitte i Kirkemøtet, kirkens 
«storting»? Ved å stemme på bispedømmerådet er du med 
på å bestemme hvilken retning Den norske kirke skal gå i. 

Anne Brun 
Andersen 
Lærer/rådgiver.
Kråkerøy. 61 år.

Bakgrunn: 
Menighetsråd, skolestyre,
kommunens eldreråd m.v

Satsingsområder:  
• Gudstjenesteordning, 

liturgi, salmer
• Trosopplæring
• Diakoni

Erling 
Birkedal

Forsker.
Nittedal. 56 år.

Bakgrunn: 
Bispedømmeråd, leder 
fellesråd, KA, regjeringens
dåpsopplæringsutvalg m.v

Satsingsområder:  
• Trosopplæring
• Menighetsutvikling
• Dialogarbeid mellom ulike 

interessegrupper og 
verdisyn

• Kirken som kulturbærer 
• Videreutvikle kirken 

som organisasjon

Kirsti 
Frøshaug 

Fagutviklings-
sykepleier. 
Fjellhamar. 
61 år.

Bakgrunn: 
Menighetsråd, guds-
tjenesteutvalg og bispe-
dømmeråd.

Satsingsområder:  
• Tydeliggjøring av kirkens 

tro
• Budskap i et flerkulturelt 

samfunn
• Barne-og ungdoms-

arbeid
• Undervisning og guds-

tjeneste

Ole Petter
Gjerlaug 
Pensj.flyger.
Våler. 65 år. 

Bakgrunn: 
Menighetsråd, Kirkens Nød-
hjelp, kommunestyre, leder
idrettslag, instruktør m.v

Satsingsområder:  
• «Oppmyking» av guds-

tjenestene og det 
musikalske

• Dåpsopplæring og ung-
domsarbeid

• Diakonalt arbeid 
• Styrke kjerne-

familien

Arne Hagen 
Pensjonert fra
forsvaret.
Råholt. 67 år.

Bakgrunn: 
Menighetsråd, leder felles-
råd, kommunestyre og for-
mannsskap.

Satsingsområder:  
• Barne-og ungdomsarbeid
• Diakonale tjenester
• Trosopplæring
• Gudstjenesten

Frøydis Ind-
gjerdingen 
Student.
Hurdal. 24 år.

Bakgrunn: 
Bispedømmeråd, leder
Borg ungdomsråd, 
studentråd m.v

Satsingsområder:  
• Ungdomsdemokrati
• Ung i kirken, 18-30- 

satsingen
• Kirkemusikk
• Trosopplæring
• Miljø, grønne

menigheter
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www.kirkevalget.no

Hva er bispedømmerådvalget?
11.–12. september er det kirkevalg i forbindelse 
med kommune- og fylkestingsvalg. I Borg skal 
denne dagen fi re av de leke medlemmene til 
bispedømmerådet velges. De blir også utsendinger 
fra Borg til kirkemøtet. Ytterligere tre medlemmer 
i bispedømmerådet blir i november valgt av de nye 
menighetsrådene.
I tillegg skal prestene og andre ansatte i kirken 
velge til sammen to medlemmer. Biskopen er fast 
medlem av bispedømmerådet.

Målene med valget
Målet er at valget skal styrke det kirkelige 
demokratiet, og gi økt engasjementet i kirken. Vi 
håper på en klart bedre oppslutningen enn ved 
tidligere kirkevalg. Det er viktig å etablere av reelle 
valgmuligheter, øke bruken av direktevalg, og å 
gjennomføre kirkelige valg samtidig med valg på 
kommunestyrer og fylkesting. 

Hvorfor engasjere seg?
Det er viktig å engasjere seg, og viktig å gi sin 
stemme til de man mener er best skikket til å inneha 
verv i kirken, både lokalt i menighetsrådene, og til 
de som skal legge de større føringene i Bispedøm-
merådet og i Kirkemøtet. Bruk derfor stemmeretten 
din! Slik styrker du folkekirken vår. Et riktig godt 
valg ønskes dere a11e!

Alfabetisk liste over leke kandidater til 
valg på bispedømmeråd i Borg
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Anne Gang-
nes Kleiven 
Adjunkt.
Rømskog.56år.

Bakgrunn: 
Leder menighetsråd og 
styremedlem Normisjon.

Satsingsområder:  
• Trosopplæring
• Diakoni
• Allsidighet
• Misjon

Elin Kloster 
Student
Skårer. 23 år.

Satsingsområder:  
• Gudstjenesteliv
• Ungdomsarbeid
• Felleskap på tvers

av generasjoner

Kristian B.
Lausund 
Student.
Skedsmo.21år.

Bakgrunn: 
Leder Acta 
Skedsmokorset.

Satsingsområder:  
• Oppfølging og trosopp-

læring blant konfirmanter
• Utadrettet kirke
• Samarbeid med andre 

kirkesamfunn og kristne 
organisasjoner

Geir Arild L. 
Magnussen 
Avd. ingeniør.
Ski. 43 år.

Bakgrunn: 
Menighetsråd, fellesråd,
Røde kors m.v.

Satsingsområder:  
• Ungdomsarbeid
• Evangelisering, vekst og 

fornyelse
• Kirke-stat
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Bjørn Terje
Mathisen
Markedssjef.
Skjeberg.62år.

Bakgrunn: 
Leder menighetsråd, leder
Kirkens SOS, redaktør 
menighetsblad, kommune-
styre, Normisjon m.v.

Satsingsområder:  
• Frivillige medarbeidere 

til Kirkens SOS
• Diakoni
• Styrke lokal-

kirken

Jofrid Tran-
dem Myhre 
Seksjonssjef/
skattejurist.
Jeløy. 47 år.

Bakgrunn: 
Søndagskole, 
menighetsråd, 

bispedømmeråd, 
kirkeråd, lære-

nemnd, skatteetat, 
Norges Juristforbund m.v 

Satsingsområder:  
• Trosopplæring
• Gudstjenesten og guds-

tjenestereformen
• Stat-kirke spørsmål

Ida Marie
Nielsen 
Sykepleier.
Skedsmo. 
30 år.

Bakgrunn: 
Kirkekor, barne-ungdoms-
arbeid, verneombud, 
Norges KFUK-KFUM m.v.

Satsingsområder:  
• Trosopplæring
• Ledertrening for 18-25 år
• Forme kirken i ny 

organisering

Kari Stray
Nordberg 
Personal-
utvikler. 
Skårer. 54 år.

Bakgrunn: 
KFUK-KFUM, menighets-
råd, kirkerådsutvalg, kirke-
kor, FAU-representant, le-
der Lørenskog kvinne-og
familielag m.v.

Satsingsområder:  
• Styrke diakonien

i kirken
• Personalutvikling
• Gi troserfaringer plass
• Rekruttering av frivillige
• Utvikle gudstjenesten

Randi Sol-
berg Olseng 
Psykiatrisk 
sykepleier.
Rolvsøy. 58 år.

Bakgrunn: 
Leder menig-
hetsråd

Satsingsområder:  
• Forkynnelse av kirkens 

budskap
• Inkluderende fellesskap
• Engasjement for lidende 

trossøsken i andre land

Bjørn 
Solberg 
Rektor.
Mysen. 64 år.

Bakgrunn: 
Leder menighetsråd, bispe-
dømmeråd, leder Norges
KFUK-KFUM, visepresident
KFUMs verdensforbund,
Flyktningerådet, styreleder
Rønningen folkehøyskole m.v

Satsingsområder:  
• Trosopplæring
• Gjøre gudstjenesten 

relevant
• Kultursatsing
• Ungdomsarbeid

Mariann
Tvetene 
Seniorrådgiver. 
Ø. Rælingen.
55 år.

Bakgrunn: 
Menighetsråd, Oase, 
Høgskolen i Staffeldtsgate

Satsingsområder:  
• Menighetsutvikling
• Livsnære fellesskap
• Gudstjenestelivet
• Trosopplæring
• Lederskap

Kåre Arvid
Ulvund 
Pensjonist.
Frogner. 73 år.

Bakgrunn: 
Leder menighetsråd,
utvalg og komiteer, 
politiske styrer og 
utvalg, forliksråd, Santal-
misjon og Normisjon m.v

Satsingsområder:  
• Trosopplæringsreformen
• Diakoni

Andreas
Henriksen
Aarflot 
Student.
Ås. 22 år.

Bakgrunn: 
Det lutherske verdensfor-
bund – Youth Liason, bi-
spedømmeråd, ungdoms-
råd, leder Ås Tensing, leder
Blindern KFUK-KFUM

Satsingsområder:  
• Trosopplæring
• Ungdomsarbeid
• Unge voksne 18-30 år
• Ny kirkeordning
• Klima og bære-

kraftig utvikling
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Fullstendig presentasjon av alle kandidatene 
fi nner du på nettet:  
http://www.kirken.no/borg/index.cfm?id=344727
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Prioritert valgliste ved menighetsrådsvalget i Ås sokn

4. Bjørg Lindquist, 28 år
Hun er master i matvitenskap fra 
UMB og jobber som næringsmid-
delkonsulent i privat sektor. Nå er 
hun hjemmeværende med foreldre-
permisjon. Bjørg har gått på Fredtun 
folkehøyskole. I studietida var hun 
svært aktiv i Ås og Vestby Røde 
Kors. – Jeg har god erfaring fra 
styrearbeid i ulike sammenhenger. 
Trosopplæring og arbeid blant barn og unge er 
svært viktig. Kirken må være inkluderende. Når 
samholdet styrkes, vil Kirken vokse og menighets-
livet blir sterkere og mer robust.

5. Marit Johanne Rauset, 59 år
Hun er adjunkt og spesialpedagog 
med arbeid i Frogn kommune. 
Marit har ledererfaring fra søndags-
skole og hverdagsklubb. Hun er 
tillitsvalgt i Kristent Pedagogisk 
Forbund, både sentralt og lokalt. 
– Jeg ønsker bygging av fellesskap 
under gudstjenesten der den enkelte 
kan være mer delaktig. Lovsang 
og at forbønnstjeneste må gjøres mer synlig. Jeg 
mener vi må legge mer vekt på fellesaktiviteter i de 
tre menighetene i kommunen (Ås, Nordby, Kroer). 
Kirkens arbeid må virke samlende på tvers av 
genera sjonene.

6. Sigrun Stenersen Espe, 28 år
Sigrun er oppvokst på Hadeland, 
har bodd i Oslo, og fl yttet til Ås i 
2009. Hun er lektor med engelsk og 
samfunnsfag, har undervist ved Ås 
ungdomsskole, og er nå ansatt på 
Follo Futura. – Det er en utfordring 
å bli bedre kjent med kirkens og 
menighetens arbeidsformer og 
aktiviteter. Jeg er særlig opptatt av 
at barn og unge fi nner seg til rette i 
menigheten. Dette gir barnefamilier en samlings-
plass i kirken. Jeg er spesielt glad for å få være med 
som Baluba-dirigent nå fra høsten av.

1. Marit Børset Aalde, 65 år
Hun er utdannet lærer med 40 års 
virke på barne- og ungdomstrinnet. 
Nå er hun pensjonist. Marit har sittet 
i Ås menighetsråd og i Ås kirkelige 
fellesråd siden 2009. Hun synger i 
Ås kirkekor, og er medlem av Ås 
kirkelige kulturutvalg. – Jeg ønsker 
en åpen og inkluderende kirke hvor 
alle kan føle seg velkommen og 

ivaretatt. Det bør tilbys ulike typer gudstjenester 
som kan appellere til mennesker med ulike behov. 
Særlig viktig er det å inkludere barn og unge i gud-
stjenestene. Jeg er opptatt av kirken som kulturfor-
midler. Kirkebygg og kirkegård skal gi en estetisk 
ramme om opp le velser i sorg og glede. Det bør leg-
ges til rette for rike musikk- og kulturopplevelser 
i kirken, både under gudstjenestene og ved egne 

arrangementer.

2. Terje Sørhaug, 72 år
Han er professor emeritus i 
næringsmiddelfag ved UMB. Nå er 
han pensjonist. Terje har vært aktiv 
i speiderbevegelsen fra midt på 
1960-tallet. – Med utgangspunkt i Joh. 
1,14, ’og Ordet ble menneske og tok 
bolig iblant oss’, ønsker jeg at disse 

oppgavene i kirken skal gis prioritet: Diakonalt 
arbeid som omsorg, sjelesorg og krisebehandling. 
Trosopplæring og gudstjenesteliv. Retreat, kirke-
musikalsk og kirkekulturelt arbeid. Spørsmålet om 
kirkens organisering i Norge er også aktuelt.

3. Jenny Marie Langseter, 25 år
Hun er førskolelærer med jobb som 
pedagogisk leder i en barnehage. 
Dessuten er hun ungdomsarbeider i 
Ås menighet. – Jeg synes det er veldig 
givende å jobbe med barn og unge. I 
menighetssammenheng blir jeg kjent 
med nye ungdommer. Sammen kan vi 
utvikle kreativiteten vår. Jeg er opptatt 

av at gudstjenesten skal være for alle, og på den 
måten nå nye høyder. Jeg brenner for globalt arbeid 
i menighet, klubb og TenSing. Et eksempel på dette 
er KFUK-KFUMs samarbeidet med Armenia, som 
jeg er engasjert i.
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7. Gro Mette Rønningen, 60 år
Hun er fagarbeider i barne- og ung-
domsarbeid, ansatt i barnehage i 
Ås kommune, og har gjennomført 
årsstudium i diakoni. Gro Mette 
er medlem av Ås menighetsråd i 
inneværende periode. Hun er også 
aktiv i diakoniutvalget og med i 
styringsgruppa for Sorg og Omsorg 
i Follo. – Jeg ønsker at neste-

kjærlighet skal prege menighetens ansvar for de 
diakonale tjenestene. Jeg har forventninger om at 
det blir oppretta en diakonstilling i Ås. Sorgarbeid 
er en viktig oppgave. Arbeid blant barn og unge må 
gis høy prioritet. Kirken må være åpen og inklu-
derende, og ta imot mennesker i alle livssituasjoner. 
Temaet ’grønn menighet’ er jeg også interessert i.

8. Halvor Aarrestad, 65 år
Han er utdannet elektroingeniør. 
Halvor arbeider med planlegging 
av kraftnett og bygging av kraft- 
og transformatorstasjoner i inn- og 
utland. Han har sittet i Ås menighets-
råd og Stiftelsen Ås arbeidskirke. – 
Jeg ønsker at Ås menighet kan være 
preget av forkynnelse som skap er 

håp, utfordringer og engasjement. Kirken skal 
være gjenkjennelig og innby til et åpent felles skap. 
Skal dette oppnås, må vi sikre en sunn økonomi og 
engasjerte medarbeidere.

9. Turid Elisabeth Leirgul, 63 år
Hun arbeider som barnehage-
assistent. Turid Elisabeth har 
vært med i Ås menighetsråd. I 
inneværende periode er hun var-
arepresentant. Hun er også med 
i styret for Follogruppa i Tro og 
Lys. Hun er kirkevert, og bruker-
representant i kommu nens råd for 
funksjonshemmede.

10. Magne Reke, 75 år
Han er pensjonist med yrkesbak-
grunn fra transportbransjen. Magne 
har i inneværende periode vært 
vararepresentant til Ås menighets-
råd og til styret for Stiftelsen Ås 
arbeidskirke. Han er også aktiv på 
Åpent hus og med i lokal politikken. 
Magne leder Veteranforeningen i Follo og Indre 
Østfold. Han har et stort engasjement for FN-sol-
datenes situasjon.

11. Åshild Kolderup Utvik, 42 år
Åshild er geodata-ingeniør med 
arbeid i energisektoren. – Som 
hovedmål ønsker jeg en inklu-
derende kirke med plass til alle. Vi 
må ha ulike typer gudstjenester og 
fl ere tiltak for å skape tilhørighet og 
fellesskap i menigheten. Jeg ønsker 
meg et kor for unge voksne (20–40 
år). Loppemarkedet i Arbeidskirken 
må videreutvikles til et sterkere menighets byggende 
og miljøskapende tiltak.

12. Aslaug J. Figenschau 
Skjellum, 69 år
Aslaug er pensjonert adjunkt med 
fagene norsk, idéhistorie og kristen-
dom. Hun har også utdannelse i 
’Kristendom og billedkunst’ fra 
MF. Aslaug har vært lærer på Ås 
ungdomsskole. – Jeg vil gå inn for 
at vi skal ha en inkluderende kirke 
der også kirkefremmede kan trives 
og bli sett.

13. Jens Bernt Aune, 53 år
Jens er førsteamanuensis ved 
Noragric, UMB, med forskning og 
undervisning som arbeidsoppgaver. 
Han er aktiv i Ås KrF. – Jeg ønsker 
å prioritere menighetens barne- og 
ungdomsarbeid.
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Prioritert valgliste ved menighetsrådsvalget i Kroer sokn

1. Asbjørn Rønning, 56 år
Han er sosionom med bred erfar-
ing innen helse- og sosialsektoren. 
Han har de to siste årene sittet i 
Kroer menighetsråd, det siste året 
som leder. Asbjørn har i en årrekke 
deltatt i menighetens barne- og 
ungdomsarbeid. Han har god 
oversikt over dagens situasjon og 
reformplaner i Den norske kirke. 

Han ønsker å videreføre kjente tiltak på lokalt plan, 
med åpenhet for nye initiativ.

2. Marie Lillehammer, 32 år
Hun er forsker ved NOFIMA. Marie 
har ikke vært med i menighetsråd 
før. Hun ønsker å satse på barne- og 
ungdoms arbeid.

3. Arne Birger Martinsen, 63 år
Han er ingeniør og har arbeidet ved 
Moss sykehus. Nå er han pensjonist. 
Arne Birger har vært varamedlem 
til Kroer menighetsråd i siste peri-
ode. Han har erfaring som hoved-
verneombud.

4. Bjørg Malme, 64 år
Hun er adjunkt og underviser 
ved Kroer skole. Bjørg har vært 
medlem av Kroer menighetsråd i 
2 perioder. Hun har lang erfaring 
som voksenleder i barne- og ung-
domsarbeidet i Kroer menighet, 
og fra mye annet organisasjon-
sarbeid. Hun mener det er viktig 
med en åpen kirke med lav ter-
skel. Kirken må få tydelig fram hva den står for. 
Menigheten må tilby et godt fellesskap der folk 
føler seg velkommen og hjemme. Barnearbeidet er 
viktig.

5. Inger Lise Wærstad, 46 år
Hun er utdannet lærer og under-
viser i Frogn. Inger Lise er også 
bonde på Bakk i Kroer. Hun er 
medlem av Kroer menighetsråd 
og Ås kirkelige fellesråd, og har 
vært menighetens representant i 
diakoniutvalget.

6. Solveig Røed, 58 år
Hun er utdannet helsesøster og 
arbeider i Askim, men har også 
utdannelse som agronom og 
sekretær. Gjennom Bygdekvin-
nelaget har Solveig hatt ansvar 
for pynting av kirken til Høst-
takkefest. 

Gi kirken et godt råd!
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7. Svend-Kristian Martinsen, 
65 år
Han er utdannet sivilingeniør, 
men har også studert orgelspill. 
Svend-Kristian ledet Kroer 
menighetsråd i perioden 1983–
2010, med unntak for en periode 
først på 90-tallet. Han har også 
ledet Ås kirkelige fellesråd. 
Svend-Kristian har lang erfaring 

som voksenleder i Kroer Triangelklubb. Svend-
Kristian ønsker en bred folkekirke med lav terskel 
og stor takhøyde. Han vil jobbe for trosopplæring 
for barna, bibelstudium for voksne, mer sang og 
musikk i kor og under gudstjenestene og å bli bedre 
kjent med innvandrerne i bygda.

8. Anton Edvin Folkvord, 65 år
Han er utdannet maskiningeniør. 
Nå er han pensjonist. Anton 
Edvin har sittet mange perioder 
i Kroer menighetsråd, de to siste 
periodene som kasserer. Han har 
over 30 års erfaring som voksen-
leder i barne- og ungdoms-
arbeidet i Kroer menighet. Barne- 
og ungdoms arbeidet, sang- og 
musikk i kirken er viktig. Kirken 
og kirkestua skal være til glede 
og oppbyggelse for fl est mulig av 
bygdas innbyggere.

Finn kirker på nettet
Med nettstedet kirkesøk.no ønsker vi at folk 
skal lære mer om norske kirkebygg, hvor de 
ligger i landskapet og hvilke kulturverdier de 
representerer, forteller prosjektleder Cathrine 
Lillo-Stenberg fra Kirkelig arbeidsgiver- og 
interesseorganisasjon, som står bak det nye 
nettstedet. Kirkene er de viktigste kultur-
minnene vi har i Norge. Gjennom kirkesøk.no 
kan du bli bedre kjent med sin egen kirke, eller 
med noen av de andre 1620 kirkene i landet. 
De kan lære mer om kirkenes plass i folks liv, 
og hvor viktige kirkene har vært for det norske 
samfunnet. Kirkesøk henter data fra Kirke-
byggdatabasen, en informasjonsdatabase for 
alle norske kirker. Den blir brukt av kirken, 
kommunene og Riksantikvaren. Kirkesøk.
no presenterer stoffet fra tre innfa1lsvinkler: 
kirker i kart, epokesøk med tidslinje, og nett-
utstillinger. Kirker i kart gjør det mulig å 
fi nne alle kirker, eller bare de åpne kirkene på 
steder man skal reise til. Epokesøk viser kirker 
i bestemte tidsperioder, fra 1100-tallet til i 
dag. Nettutstillingene presenterer kirkekunst 
og bygningsteknikker i form av billedserier. 
Selvsagt er det også mulig å søke direkte på 
den enkelte navngitte kirke. 
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Prioritert valgliste ved menighetsrådsvalget i Nordby sokn

1. Olav Aardalsbakke, 67 år, 
Vinterbro
Olav er typograf og avismann, 
men nå er han pensjonist. Han 
har ledet menighetsrådet i Ås i 
to perioder på 1980–90-tallet, 
og i en periode også Ås kirkelige 
fellesråd. Han har vært frivil-
lig kirketjener i Ås, og er med i 
redaksjonen for Menighetsbladet. 
Olav har sittet i kommunestyret 

og formannskapet i Ås kommune, og er styrem-
edlem i Ås KrF. – I Nordby vil jeg satse på å gjen-
nomføre så mye som mulig av menighetsplanen 
som det sittende menighetsrådet la frem sammen 
med årsmeldingen for 2010. Her er det mye å ta tak 
i: Ny gudstjenesteordning og fortsatt satsing på 
barne- og ungdomsarbeidet.

2. Evy Marie Flekstad Lavik, 
20 år, Vinterbro
Evy Marie jobber som selger på 
Elkjøp Vinterbro. I tillegg arbei-
der hun ved et avlastningshjem for 
barn i Ski kommune. – I fritiden 
liker jeg å være med venner og 
familie. En stor del av hverdagen 
min går med til trening for å ta 
vare på helsa. Jeg har vært aktivt 

med i Nordby menighet i mange år, blant annet som 
Milker og i Nordby TenSing. For tiden er jeg ikke 
med i TenSing, men er på besøk innimellom.

3. Torbjørg Refsnes Jørgensen, 
59 år, Vinterbro
Hun er utdannet lærer og adjunkt, 
har arbeidet mange år ved Nor-
dby og Solberg skoler, og er nå 
rekt or ved Brønnerud skole. – Jeg 
har bodd i Nordby siden 1978 
og har hele tiden vært aktivt i 
menigheten. Jeg har vært med 
i arbeid for barn og familier, i 
konfi rmant arbeidet og i arbeidet 
med ungdomspreststillingen. Jeg 

har 2 perioder i Nordby menighetsråd. Jeg synes 
Nordby menighet bør satse på barn og ungdom, for 

å skape et inkluderende miljø og være et samlings-
punkt i bygda. Nordby kirke er et møtested for alle 
aldersgrupper. Vi er del av en verdensomspen-
nende kirke som møter mennesker med omsorg i 
alle faser av livet.

4. Sidsel Helene Sverdrup Tangerås, 54 år, 
Solberg
Sidsel er utdannet faglærer i tek-
stilforming og arbeider som lærer 
i kunst- og håndverk i barne- og 
ungdomsskolen. – Jeg prioriterer 
ungdomsarbeidet i menigheten.

5. Cathrine Wilhelmsen, 42 år, Vinterbro
På grunn av ferieavviklingen har Menighetsbladet 
ikke lykkes med å få tekst og bilde som presenterer 
henne.

6. Terese Ryan Andersen, 20 år, Solberg
Hun har vært med som leder 
på konfi rmasjonsleir i fl ere år, 
og hjulpet til i friluftsklubben 
Narnia. Terese er nå medlem i 
Kirkens Nødhjelps ungdoms-
organisasjon Changemaker, og 
har gjennomført deres leder-
kurs. – Jeg vil bidra slik at 
det fl otte barne- og ungdoms-
arbeidet i Nordby fortsetter.
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7. May Østeby Aardalsbakke, 
73 år, Vinterbro
May er pensjonert lærer. Hun 
har vært engasjert i barne-
arbeidet i Ås menighet, blant 
annet Prekenklubben i Ås 
kirke. Hun har også ledet 
bønne vaktordningen i Ås. – Jeg 
vil arbeide for en menighet i 

vekst, der medlemmene føler tilhørighet, glede og 
engasjement.

8. Kåre Lauvli, 57 år, 
Vinterbro
Kåre er kirkegårdsforval-
ter i Ås med ansvar for alle 
tre kirkegårdene i kom-
munen. Han er kirke tjener 
og vara medlem til Nordby 
menighetsråd i inneværende 
periode. – Jeg synes barne- og 
ungdomsarb eidet er viktig. 
Nordby menighet skal være et 
godt sted å være.

9. Turid Ragnhild Vegge, 71 år, Vinterbro
Turid Ragnhild er pensjonist, med yrkesbakgrunn 
som lærer. – Jeg har ikke deltatt i menighetsråds-
arbeid før, og svarte ja til nominasjonskomitéen 
da jeg ikke hadde noen god grunn til å si nei. Jeg 
synes det er greit å forholde meg til de sakene som 
blir tatt opp i menighetsrådet, og så komme med 
innspill og synspunkter til dem.
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Ungdomsprofi l frå Ås på val til Bispedømmerådet: 
Andreas Henriksen Aarfl ot

Du er innvald i Borg 
bispedømmeråd, og står også 
på lista ved årets val til bispe-
dømmerådet i Borg. Kva gjer 
bispedømmerådet for noko?

Bispedømmerådet arbei-
der blant annet for å fremme 
samarbeid mellom menig-
hetene, er arbeidsgiver- og 
tilsettingsorgan for prestene 
i bispedømmet og uttaler seg 
i høringer fra offentlige myn-

digheter. Rådet fordeler også midler til trosopplæ-
ring og til andre lokale og regionale prosjekter. I 
tillegg nominerer vi kandidater til ny biskop. De 
fl este av disse sakene er viktige, og vi må sette oss 
godt inn i hva de går ut på. 

Får du som ungdom gjennomslag? 
Ja, det opplever jeg absolutt at jeg gjør. I inne-

værende periode har det vært gode samtaler hvor 
det er argumentasjonens kraft som avgjør, ikke 
alderen til de som framfører argumentene. Det sier 
også noe om Den norske kirkes satsning på unge at 
jeg som 21-åring ble valgt som en av tre ordstyrere 
under Kirkemøtet 2011. 

Vil statskyrkja overleva dei neste 20 åra? Kor-
leis ser di framtidskyrkje ut? 

Statskirken har medført noen fordeler. Men jeg 
er prinsipielt for et skille mellom stat og kirke. 
Jeg mener det er problematisk at staten skal styre 
over, og gi forrang til, et trossamfunn. Statskir-
keordningen vil endre seg slik at kirken får større 

frihet i løpet av de neste 20 årene. Men de politiske 
signalene tyder på at det ikke kommer til å bli et 
fullstendig skille med det første. Min fremtidskirke 
er en åpen og inkluderende kirke hvor alle menig-
hetens medlemmer føler tilhørighet, blir involvert 
i gudstjenesten, og hvor unge deltar side om side 
med de eldre generasjoner i et fellesskap med Jesus 
Kristus. Kirkes styrer og råd må selv bestemmer 
over kirken. 

Kva saknar du mest i dagens kyrkje, og kva er 
det beste? 

Jeg synes av og til kirken er for opptatt av 
konfl iktsaker, noe som kan komme i veien for for-
midlingen om budskapet om Jesus. Det beste med 
kirken er det å tilhøre et verdensvidt fellesskap som 
har en felles tro. 

Korleis skal kyrkja nå ut til unge menneske? 
Kirken har nok et forbedringspotensial når det 

gjelder å benytte seg av ungdommens egne medier, 
altså sosiale medier som for eksempel Facebook. 
Samtidig er andre kanaler for å nå ut til ungdom 
minst like viktige, ikke minst i de personlige 
møtene gjennom trosopplæring, ungdomsarbeid 
og konfi rmantundervisning.

Kva er det sentrale i kristentrua for deg? 
Johannes 3, 16 oppsummerer det viktigste i min 

tro: Gud har en ubetinget kjærlighet til oss men-
nesker. Det er ved Hans nåde vi blir frelst. Og så 
prøver jeg å stille meg spørsmålet WWJD? Altså: 
What Would Jesus Do?

Arve Skutlaberg
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Det nye Søndre Follo prosti 
får sete i Ås
Kirkedepartementet har vedtatt delingen av Follo 
prosti i Nordre og Søndre Follo prostier. Delingen 
blir iverksatt fra det tidspunktet de to nye prostene 
er på plass, trolig utpå nyåret i 2012. Ås blir fortsatt 
prostesete, men i fremtiden for Søndre Follo prosti, 
som vil bestå av menighetene i Ås, Vestby, Drøbak/
Frogn og Nesodden. 

Departementet utlyser stillingene, og siden 
det har vært vanskelig å fi nne egnet bolig i Ås, 
blir prostestillingen her lyst ut uten tjenestebolig. 
Hva slags følger dette kan få for antall søkere, er 
usikkert, men det er grunn til å tro at det fi nnes 
mange aktuelle søkere som ønsker å bo i egen 
bolig. I utgangspunktet vil prestebemanningen 
i Ås, Nordby og Kroer fortsette som i dag, men 
oppgavefordelingen vil likevel bli gjennomgått og 
kanskje revidert når ny prost kommer. 

Delingen av prostiet får følger for prostiprest-
stillingene, og den ene av disse brukes i dag dels 
som studentprest i Ås og dels som kapellan her. 
Detaljene i dette må vi komme tilbake til etter 
hvert. 

Sven Holmsen,
fungerende prost i Follo

Sorg og omsorg i Follo med 
uformelle treffsteder
I tillegg til sorggrupper som går kontinuerlig året 
gjennom, tilbyr Sorg og omsorg Follo uformelle 
treffsteder for dem som er i sorg. Til høsten plan-
legger vi følgende treff:

Torsdag 15. september: kl. 19 i Ås arbeidskirke
Tirsdag 11. oktober: kl. 11.30 i Greverud kirke, 

Skiveien 178
Tirsdag 8. november: kl. 19.00 i Langhus kirke, 

Langhussenteret 3A
Tirsdag 6. desember: kl. 19.00 i Langhus kirke

Vi har hatt fi re treff til nå i år. På det siste vi hadde 
i Ås, kom det ni personer. Alle hadde mistet barn. 
Disse har nå fått plass i en sorggruppe for foreldre 
som har mistet barn. 

I sorggruppene tilbys det samvær med andre i 
samme situasjon som deg selv. Dette er altså ikke noe 
terapeutisk tilbud, men likevel det er mye god terapi 
å gå i en gruppe. Vi er to gruppeledere til stede for 
å veilede, fordele taletid og være tilstede for å tenke 
nye tanker sammen med deltagerne. Kontakt: Tone 
Merete Eng, nestleder i Sorg omsorg Follo,  tlf.: 
92 42 23 13, e-post: Tone.Eng@as.kommune.no. 

Åpent hus på katolsk sommertur
Den 15. juni drog en hel buss med glade og for-
ventningsfulle Åpent hus-venner, anført av sogne-
prest Sigurd Bakke, fra Ås menighetshus i retning 
Lunden kloster i Oslo. 

Sr. Anne-Lise, klosterets priorinne, tok hjertelig 
imot oss, og viste oss rundt i den nydelig utsmyk-
kede klosterkirken. Hun fortalte oss engasjert om 
klosterets og religionens historie, og også fra sin 
egen vei mot klosterlivet. Bare 8 år gammel følte 

hun kallet. Både hun og vi ble så ivrige at vi nesten 
glemte tiden, og at søstrene ventet på oss med 
deilig påsmurt formiddagsmat! Vi kunne nyte den 
både ute i hagen og inne. Etterpå ble vi ringt inn til 
bønn og sang. Sr. Anne-Lise og Sigurd prest sam-
talte om hva som forener og hva som skiller våre to 
kirkesamfunn. 

Klosteret feiret 50-årsjubileum i 2009. Det huser 
11 søstre, derav 2 gjestende nonner.

Margoth Reke 

Bildet til venstr: Sr. Anne-Lise, sokneprest Sigurd 
Bakke og sr. Hildegard. Tittelen ”sr.” betyr ”søster”.
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Ungdomsprofi l frå 
Ås på val:
Ida Marie 
Nielsen
Du fl yttar frå Ås. Kva tek 
du med deg?

Jeg tar med meg mye 
erfaring fra en aktiv 
menighet, ikke minst 
når det gjelder barne- og 
ungdomsarbeid. Jeg liker 
å være aktiv, og vet der er 

gode muligheter for å engasjere meg i menigheten 
jeg fl ytter til (Strømmen/Skedsmo).

Kva er det viktigaste spørsmålet du vil ta opp i 
Bispedømmerådet?

Jeg tror det er stort behov for å lage bedre tilbud 
innenfor kirken for unge voksne, 20- til 30-åring-
ene. Jeg tror også at spørsmål knyttet til kirke-
ordningen og organisering av arbeidet blir viktige. 

Vil statskyrkja overleva dei neste 20 åra? Kor-
leis ser di framtidskyrkje ut?

Jeg vet ikke om statskirka vil bestå, eller om 
vi får en nyordning. Det jeg synes er viktig, er at 
menighetene er aktive og åpne for nye innspill og 
idéer, slik at folk ønsker å engasjere seg. Folk som 
gjerne vil bidra må få slippe til. Jeg opplever Ås 
menighet som et slikt sted. 

Kva saknar du mest i dagens kyrkje, og kva er 
det beste?

Det jeg savner mest er fellesskap og arrangemen-
ter for unge voksne. Det beste i kirka er barne- og 
ungdomsarbeidet, og at vi gir barn og unge leder-
trening og oppgaver i fellesskapet. MILK-kursene 
er supre!

Korleis skal kyrkja nå ut til unge menneske?
Dagens gudstjenesteform passer ikke for alle, i 

alle fall ikke for alle ungdommer. Ungdom trenger 
opplegg tilpasset dem. Det gjelder ikke bare kon-
fi rmanter, men også skoleelever på vidergående, 
studenter og unge voksne. Og unge mennesker 
trenger å blir hørt og sett av de voksne.

Kva er det sentrale i kristentrua for deg?
Kristentroen utgjør en stor del av livet mitt, 

og betyr mye i hverdagen. Budskapet om neste-
kjærlighet prøver jeg å bringe videre i møte med 
andre mennesker. 

Arve Skutlaberg

Kveldsmesser i Ås kirke
Vel møtt til kveldsmessen siste torsdag i måneden 
kl. 19.30 i Ås kirke! Datoer i høst: 25. august, 
29. september, 27. oktober, 24. november. I kvelds-
messen er jeg del av et fellesskap som går på tvers 
av alder, livssituasjon og hverdagsliv. For vi er 
sammen om å dele Guds gode gaver, og sammen 
om å puste ut hos Ham – og puste inn Livet.

”Hvem sier dere at Menneskesønnen er?” Dette 
spørsmålet stilte Jesus sine disipler. Han ber ikke 
om fl inke svar. Han ber dem sette ord på hvem Han 
er for dem. Å tro på Gud er å få vandre sammen 
med Ham gjennom livet. Som livet skifter, vil også 
vår tro stadig være i bevegelse. Hvor er du på din 
trosvandring? Hvem sier du at Menneskesønnen 
er? Dette er høstens fokus på kveldsmessen. Vi 
leter ikke etter fl inke svar. Sammen vil vi møte Han 
som er, og søke etter å stadig se mer av hvem Men-
neskesønnen er. Gjennom andres vitnesbyrd kan 
vårt svar om hvem Gud er for oss, bli tydeligere for 
oss. Ved å legge fram for et annet menneske hva vi 
ønsker forbønn for, så viser vi hverandre den kjær-
lighet som Gud har gitt til oss, og sammen søker vi 
svar hos Han som er Sannheten.

Hver kveldsmesse vil vi møte en ny tekst fra 
Johannesevangeliet, der Jesus gir oss sine svar på 
hvem Han er. Jesus sier: Jeg er veien, Jeg er verdens 
lys, Jeg er livets kilde, Jeg er porten. Ved å kalle 
seg selv ved gudsnavnet ”Jeg er”, så viser Jesus oss 
sitt nære bånd til Faderen, Han som åpenbarte sitt 
navn for Moses. ”Jeg er den jeg er.” Ved å lese disse 
tekstene blir vi kjent med Jesus, og våre svar på 
hvem Han er for oss, kan tre tydeligere fram for 
oss. Hvem sier du at Menneskesønnen er?

Hele kveldsmessen er laget på dugnad. Har du 
lyst til å bidra med noe, så ta gjerne kontakt med 
student- og prostiprest Elise Bjerkreim-Bentzen: 
tlf: 9267 0755, e-post: studentprest@umb.no eller 
elise.bjerkreim-bentzen@as.kommune.no.

EliseB-B
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Åpent hus starter 24. august
Åpent hus er et populært møtested for den litt 
eldre garde i Ås. Hver onsdag, bortsett fra om 
sommeren, møtes vi på Menighetshuset kl. 11.30–
13.00. I løpet av året har vi også fi re gudstjenester i 
Arbeidskirken. Vi starter opp igjen med samlinger 
onsdag 24. august på Menighetshuset. Gudstjenes-
tene denne høsten blir onsdagene 12. oktober og 
23. november. Vi ønsker gamle og nye deltakere 
hjertelig velkommen inn i fellesskapet.

Åpent hus ledes av et team på 6 personer som 
alternerer med ledelsen. Kjøkkentjenesten er for-
delt på 3 team, og transport av deltakere til og fra 
er fast organisert. Her er mange involvert! 

Onsdag 20. juli var det duket for formiddagsfest 
på Ås menighetshus. Litt over 40 av 60+-genera-
sjonen møttes til hyggelig gjensyn med hverandre, 
og til fantastiske selskapssnitter med is og kjeks til 
dessert. Sokneprest Sigurd Andreas Bakke holdt en 
tankevekkende andakt om trofast og trygg kristen-
tro, der han blant annet mintes vår tidligere prest 
Inge Mannsåker som et eksempel. Mannsåker var 
en trofast andaktsholder hos oss, også da han på 
sine siste år bodde i Bergen. Vi mintes også Val-
borg Grimstad, en trofast deltaker på Åpent hus. 

Etter måltidet fi kk vi høre en munter opplesning 
om hvordan kvinnene stelte seg i gamle dager for å 
tekkes mannen. Vår tradisjonelle utlodning avslut-
tet programmet.

Ingrid Weyde Krag-Rønne

Tro og lys – Follo-gruppa
Tro og Lys er en internasjonal, kristen bevegelse 
som arbeider for at utviklingshemmede og deres 
familier skal fi nne sin plass i samfunn og kirke. I 
Norge er det 10 godkjente grupper. Follo-gruppa 
var først ute. – I høst blir oppstarten litt annerledes, 
sier leder Birgitt Aarrestad til Menighetsbladet. – 
Vi samles i Ski nye kirke til gudstjeneste søndag 
18. september kl. 11, sammen med Ski menighet. 
Men i oktober–desember blir samlingene på lør-
dager i Ås arbeidskirke, som vanlig:

15. oktober i Ås arbeidskirke kl. 14–17
12. november i Ås arbeidskirke kl. 14–17
3. desember i Ås arbeidskirke kl. 14–17

Johannes Leirgul hjalp Georg og Bjørg Børresen med 
å illustrere bibelteksten under Tro og lys-gudstjenesten 
13. mars.

Glutenfrie 
oblater

Menighetene i Ås tilbyr glutenfrie oblater under 
nattverden. Disse er tilpasset allergikere med 
cøliaki. Jeg kjenner noen som ikke har turt å gå 
til nattverd fordi de er usikre på om de glutenfrie 
oblatene kan spises av allergikere som reagerer 
på egg, smør og melk. Men glutenfrie oblater kan 
spises av folk som reagerer på disse matvarene. 
Kirkerådet arbeider med å gjøre alt nattverdsbrød 
glutenfritt. På sine nettsider advarer Norsk cøliaki-
forening mot å dyppe nattverdsbrød i felles kalk 
under nattverden. Glutenfrie oblater må dyppes i 
egen kalk. Eller man har nattverd på gamlemåten 
med brød i hånd og vin i beger.

Gro Mette Rønningen
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Det skjer i Ås menighet

I menigheten har vi plass til både gammel og ung – 
og til alle som befi nner seg midt imellom. Vi håper 
du fi nner din plass i fellesskapet! For å se utfyllende 
program og oppstartsdato for de ulike aktivitetene, 
følg med på menighetens nettsider: 
www.as.kirken.no og www.as.kirken.no/kor. 
Velkommen til kirkene!

Baluba
Hver onsdag fra kl. 18 til 19 samles barn fra 0 til 
6 år i Menighetshuset for å synge og lage baluba. 
Her er det mye lek og moro, kan du tro! I pausen er 
det frukt til barna, og kaffe til de voksne. Vi starter 
opp onsdag 31. august. Velkommen!

Søndagsskolen
Søndagsskolen holder til i Ås arbeidskirke omtrent 
annenhver søndag kl. 17 til ca. 18.30. Målg ruppen 
er barn fra 0 til 10 år. Her synger vi sammen og 
får høre en kort fortelling fra Bibelen. Etterpå 
har vi leker og aktiviteter, kjeks og saft, og kaffe 
til mamma og pappa. Oppstartsdato er søndag 4. 
september. Du er velkommen med dine barn på 
søndagsskolen!

Prekenklubben i Ås
Barnas prekenklubb ønsker å legge til rette for at 
familier med småbarn kan ta med barna på guds -
tjenester også utenom familiegudstjenestene. 
Under salmen før prekenen går lederen av preken-
klubben frem i midtgangen med et skilt som det 
står ”prekenklubben” på. Barna blir med ut og får 
presentert dagens tekst gjennom gjenfortelling, 
sang, aktiviteter og bønn. Etter samlingen kommer 
barna tilbake. Velkommen til gudstjeneste!

Ås barnekantori
Ås barnekantori øver mandager kl. 17–18 i Ås 
arbeidskirke. Første øving i høst blir mandag 5. 
september. De fl este av barna er fra 1. til 4. klasse-
trinn. Gamle og nye medlemmer ønskes velkom-
men!

Ås Soul Children
Velkommen til et nytt semester med Ås Soul Chil-
dren! Dette er koret for deg som går i 5., 6., 7. eller 
8. klasse. Til vanlig øver vi i Ås kirke hver ons-
dag kl. 18.30–20.00. Denne høsten blir de 4 første 

øvelsene i Drøbak sammen med Drøbak Soul 
Children, disse blir på mandager kl. 17.30–19.00. 
Første øvelse blir mandag 29. august. Møt opp ved 
Ås kirke kl. 17, så kjører vi sammen derfra. Onsdag 
28. september er vi tilbake med øvelser i Ås kirke 
igjen. Vi håper å se deg! 

Ås TenSing
TenSing er et kor for ungdom fra 8. klasse og ut 
videregående. Ved siden av å synge har vi det veldig 
moro sammen! Vi har også eget band, teknikerteam, 
mediagruppe, dans og drama. Øvelsene fi nner sted 
i Ås arbeidskirke onsdager kl. 18.30. 
Vi håper at du også har lyst å være med!

Klubben
Klubben samles i Ås arbeidskirke hver fredag kl. 
19–22. Her møtes ungdommer i alderen 13–18 år 
for å ha det moro sammen. Programmet er variert. 
Gjennom året kan man få med seg alt fra kreativ 
vaffelsteking, til fi lmkvelder og utfordrende tur-
neringer. I løpet av kvelden har vi også en samling 
hvor vi tenner lys og får høre om Jesus. 
Velkommen! 

KRIK
KRIK Ås er en forening for idrettsglad ungdom i 
alderen 13–19 år som ønsker å ha et kristent tref-
fested. Vi samles annenhver søndag i gymsalen 
på Åsgård skole mellom kl. 19 og 21. Aktivitetene 
er uhøytidelig idrettslek og ballaktiviteter. Vi drar 
også på turer og deltar på enkelte cuper. Søndag 
11. september starter vi opp. Velkommen!

Ås kirkekor med ”Messias” i høst!
Ås kirkekor øver torsdager i Ås kirke kl. 19–21.30. 
Første øvelse i høst blir 18. august. Hovedoppgaven 
denne høsten blir Händels oratorium ”Messias”. Det 
skal framføres på to konserter: lørdag 19. november 
i Kragerø kirke og søndag 20. november kl. 18 i Ås 
kirke. Det blir korseminar 2. og 3. september med 
sangeren Ingebjørg Kosmo. Lørdag 22. oktober blir 
det ekstra korøvelse. 

Jostein Grolid, kantor 
Jenny Marie Ågedal, kateket

Ida Benoni, dirigent i Ås Soul Children
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Menneskeverd og ondskap 
i Ås kirkeakademi
Ås kirkeakademi inviterer til møte 20. septem-
ber i Ås arbeidskirke kl. 19.30. Programmet blir 
preget av at vårt land har opplevd en forferdelig og 
uforståelig tragedie i sommer. Professor i fi losofi  
Arne Johan Vetlesen fra Universitetet i Oslo vil 
innlede om temaet Menneskeverd og ondskap. 
Han har beskjeftiget seg mye med etiske spørsmål 
og ondskapens forhold til men-
neskeverdet. Han er en fl ittig 
skribent og foredragsholder som 
vi kjenner fra tidligere besøk i Ås. 
Enkel bevertning og kollekt. Alle 
velkommen. 

Torbjørn Skjellum

Konfi rmant 2012 i Ås og Kroer
I disse dager dumper det ned et brev i postkassen 
til ungdommer i Ås og Kroer som er født i 1997. 
Kirken inviterer deg til å være konfi rmant. Nå er 
valget ditt. Påmeldingen skjer via Internett, og 
kommer på plass ganske snart. 

”Uansett om du tror, tviler, eller bare er nysgjer-
rig, er du velkommen til konfi rmasjon i kirken. I 
konfi rmanttiden får du lære mer om deg selv og 
Gud. Du får mulighet til å utforske noen av livets 
mange spørsmål sammen med andre. Vi snakker 
om livet – på godt og vondt, om kjærlighet og om 
Gud. Samtidig får du mange nye opplevelser. Bli 
med på en spennende reise frem mot den høytide-
lige konfi rmasjonsdagen!” (www.konfi rmant.no) 

Nytt av året er at vi har fl yttet selve konfi rma-
sjonen fra våren til høsten. Konfi rmasjonsdagene 
fi nner sted den andre helgen i september 2012. 
Velkommen som konfi rmant!

Georg Børresen, sokneprest 
Jenny Marie Ågedal, kateket

Bibelgruppe i Ås arbeidskirke
Mandag 19. september starter den åpne bibelgruppa 
i Arbeidskirken opp igjen etter sommerferien. Vi 
skal studere sammen noen av tekstene til evange-
listen Johannes. Ta med Bibelen. Nye og gamle 
ønskes vel møtt kl. 19–21 i peisestua. Bibelgruppa 
har møte annenhver mandag fremover.

Åpen kirke i Ås 2011
Mange var innom da Ås kirke var Åpen kirke i 
juli. I protokollen er det registrert 212 besøkende. 
I tillegg kommer deltakere på konsertene og 
sørgegudstjenesten. Det er registrert besøkende 
både fra Island (5 personer) og Svalbard (familie 
på 6 fra Ås bosatt på Svalbard). Mange har vært 
innom for en stille stund, og for å tenne lys, gjerne 
i forbindelse med at de har besøkt slektsgraver.

To torsdager var det minikonserter den siste 
åpne timen. Den 14.07. var det 33 tilhørere som 
gledet seg over å høre tvillingene Eirin og Emilie 
Avnskog på fl øyte, med akkompagnement av Jonas 
Aune på fl ygel til noen av stykkene. Den 21.07. 
spilte Jonas både orgel og fl ygel, og da hadde hele 
55 personer tatt veien til kirken. Ole Ludvik Kleven 
i Utvalget for Åpen kirke har vært primus motor 
for å få til disse minikonsertene, som vi håper kan 
bli en tradisjon. Søndag 31.07. tok utvalget, med 
Ragnhild Skiaker og Gerda Røed i spissen, initiati-
vet til kirkekaffe. Dette ble det satt stor pris på, og 
100 mennesker var samlet på kirkebakken. Betyd-
ningen av å ha åpne dører i kirken ble understreket 
etter hendelsene 22.07. Sørgegudstjenesten på 
kvelden 31.07. satte et mektig og verdig punktum 
får Åpen kirke denne sommeren.

Utvalgets leder, Nils Standal, og undertegnede 
vil rette en stor TAKK til alle frivillige kirkeverter. 
Vel 60 personer har bidratt til at vi har kunnet holde 
kirken åpen om sommeren – og Ås kirke er også 
Follos eneste såkalte veikirke.

Hanne-Marit Pettersen,
menighetskoordinator i Ås
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Sensommerens vakreste eventyr:     

NÅ ER DET LIKE RUNDT HJØRNET

Årets loppemarked blir fredag 26. august kl. 15–19 
og lørdag 27. august kl.10–15.
 

Godt utvalg av klær, sko, elektriske • 
artikler, bøker, møbler, kjøkkenutstyr, 
leker, kunst med mer  

Kafé med vafl er, kaffe, pølser med • 
mer

Hamburgergrill ute• 

Auksjon lørdag kl. 12.00• 
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     Loppemarkedet i Ås arbeidskirke

Har du lopper?
Levering ved Arbeidskirken 22.–24.august 
kl. 18–20. Dersom du ikke kan levere selv, er disse 
behjelpelig med henting: 

Olav Aardalsbakke, 
tlf. 90 51 85 77, e-post: oaardals@online.no, eller 
Niels Thyge Nielsen, 
tlf. 97 14 67 41, e-post: nielsthyge@yahoo.no  

Vil du hjelpe til under loppemarkedet?
Det er behov for hjelp til en rekke praktiske 
oppgaver, små eller store.

Kontakt Benedicte Aschjem,
 tlf. 95 08 01 15, e-post: post@aschjemgard.no. 

Foto: E. Fløistad



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 4 – 201120

Det skjer i Kroer menighet

Babysang 
Det blir babysang i Kroer kirkestue i oktober og 
november, kl. 11-13 på følgende fredager: 14.10., 
21.10., 28.10., 04.11. og 11.11. Vi synger gamle og 
nye barnesanger, regler og rim. Etter sangen er det 
tid for mat og prat med en felles lunsj. Påmelding til 
kantor Anne Christine Pittet Grolid, 
tlf. 48 19 98 12, e-post: a-chrigr@online.no. 

Kroer barnekor
Øvelsene starter mandag 29. august kl. 17–18 
i Kroer kirkestue ved Kroer kirke. Koret er et 
tilbud for barn i barneskolealder. Barna lærer litt 
grunnleggende sangteknikk og forskjellige typer 
sanger og sangleker. Vi øver inn sanger og frem-
fører dem under familiegudstjenestene. Her har vi 
også gjerne med litt drama.

Koret Ad Hoc i Kroer
Ad Hoc er et prosjektkor for voksne. Repertoaret 
består av kirkemusikk, salmer, sanger og et knippe 
negro spirituals. Koret synger blant annet fast på 
Lysmessen andre søndag i advent og på ”Syng 
Påske”, en allsangskveld i Kroer kirke. I forkant 
holder koret 4 til 5 øvelser i Kroer kirkestue. Inter-
esserte kan ta kontakt med Svend-Kristian Martin-
sen (s-k.m@online.no) eller Anne Christine Pittet 
Grolid (a-chrigr@online.no ), og komme med på 
korets mail-liste.

Anne Christine Pittet Grolid, kantor i Kroer
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Tradisjonen tro hadde Kroer menighetsråd innbudt 
50-årskonfi rmatene til markering av jubileet. 
Denne gangen sto konfi rmantene fra 1961 for tur, 
og 7 av et kull på 10 møtte frem. Konfi rmantbilde 
ble tatt med oppstilling nærmest mulig origi-
nalen. Det var sokneprest Henrik Vika som hadde 
Kroer-konfi rmantene i 1961, men vikarprest Astor 
Kvistad sto for selve seremonien, og kom med 
på konfi rmantbildet. Begge er døde for mange år 

siden. Dagens sokneprest Georg Børresen stepper 
gjerne inn på dagens bilde. Etter en noe påkostet 
kirkekaffe, med mimring om ungdomstiden, bar 
det til Kroer skole for å se om det fortsatt var spor 
etter elevene fra 50-åra. Lærer Bjørg Malme viste 
rundt i gårsdagens og dagens skolerom, og fortalte 
om hvordan undervisningen foregår nå for tiden. 
Det ble et hyggelig gjensyn.

Svend-Kristian Martinsen

Fra venstre mot høyre: 1. rekke: Solveig Lund f. Gulliksen, 
Astor Kvistad, Edvin Folkvord. 2. rekke: Svend-Kristian 
Martinsen, Olav Gulliksen, Kjell Groth, Hans-Birger Glende.  
3. rekke: Nils Julius Bråthe, Kjell Aalerud, Sven Lindblad, 
Olaf Foss

Fra venstre mot høyre: 1. rekke: Solveig Lund f. Gulliksen, 
Georg Børresen (stand-in), Edvin Folkvord. 2. rekke: Svend-
Kristian Martinsen, Kjell Groth, Hans-Birger Glende.  
3. rekke: Nils Julius Bråthe, Kjell Aalerud

Elektronisk fl ygel til Kroer kirke
Kroer menighet opplever økt aktivitet på 
musikkfronten. Kantor Anne Christine Pittet 
Grolid har startet babysang og barnekor, og 
viderefører Ad Hoc-koret. Hun sørger også for 
hyppige musikalske innslag i gudstjenesten. 
Menigheten setter stor pris på dette, og ønsker at 
det skal fortsette og gjerne vokse.  

Menighetsrådet ønsker å legge forholdene best 
mulig til rette for at dette skal skje, og har derfor 
gått til anskaffelse av et elektronisk fl ygel. I Kroer 
kirke senkes temperaturen i den kalde årstid til 
ca. 7 °C mellom gudstjenestene for å spare strøm. 

Det er også bra for orgelet, og helt greit for et 
elektronisk instrument, mens et akustisk fl ygel 
ikke ville klare slike temperatursvingninger uten 
hyppig stemming. 

Instrumentet er et Yamaha GT2, en mye brukt 
modell, for eksempel i NRKs Beat-for-Beat-
program. Det er en pryd for både øye og øre. 
Det ble forresten Anne Christines mann Jostein 
Grolid som, så å si på familiens vegne, fi kk æren 
av å innvie instrumentet under fellesgudstjenesten 
7. august. Kroer-kantoren var på ferie.

Svend-Kristian Martinsen
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Det skjer i Nordby menighet

Ledig stilling i menigheten
På menighetenes nettsider er stillinga som kateket 
/ menighetspedagog i Nordby lyst ut. Anneli Sol-
lie, som hadde stillinga, har slutta. Berthe Tysvær 
Hegg lid (bildet) var vikar for henne, men i som-
mar fl ytta ho og familien til Fyresdal. – Vi har 
fl yttet til min manns barndomshjem, seier Berthe 

til Menighetsbladet. – Vi skal 
arbeide som lærere på skolen 
der. Det er trist å forlate Nor-
dby menighet som jeg har blitt 
så godt kjent med. Men det blir 
også spennende å bli kjent med 
nye mennesker i Telemark! Vi 
har hatt et fl ott år i Nordby! 
Takk for all hjertevarme og 
tilhørighet jeg har fått kjenne 
på i menigheten! Gud velsigne 
Nordby!

Arve Skutlaberg

Aktiviteter menigheten

Babysang
En unik stund for deg og barnet ditt. Vi synger 
gamle og nye barnesanger, regler og enkle danser. 
For barn opp til 1 år og deres foreldre. Babysang-
kurset er på 5 torsdager i september, med oppstart 
01.09. og avslutning 29.09. Tid: 12.00–13.30. Pris: 
kr 150. Lunsj er inkludert. Ingen påmelding.

Diridam
Diridam er et sang- og musikktilbud for foreldre 
og barn. Vi synger, danser og leker, bruker rim og 
regler. Alder: 0–5 år. Likte du babysang, er dette 
tilbudet noe for deg. I høst diridammer vi på tre 
torsdagssamlinger i Nordby menighetssenter: 20. 
oktober, 3. november og 17. november. Tid: kl. 
17.30–18.30. Ingen påmelding.

Nordby Gospel
Nordby Gospel er et kor med varierte sanger, 
danser, hobbytilbud og bibelfortellinger. Alder: 
4–12 år. Øvelse hver onsdag kl. 18–19 i Nordby 
menighetssenter. Oppstart onsdag 7. september. 
Siste øvelse før jul er onsdag 30. november.

Ministranttjeneste i Nordby kirke
Ministranttjenesten er for deg mellom 6 og 12 år. Vi 
har på oss kapper og deltar på familiegudstjenester 
med prosesjon, liturgisk dans, sang, lystenning og 
bønn. Ministrantene er også dåpsverter. 

Kontaktperson for Babysang, Diridam, Gospel og 
Ministranter: menighetspedagog Hanne Tegnér, tlf.: 
9158 9895, e-post: hanne.tegner@as.kommune.no.

Nordby menighetsforening
Nordby menighetsforening er en forening som 
arbeider for å skaffe penger til ungdomspreststill-
ingen i Nordby. 8–10 damer møtes hver annen ons-
dag for sosialt fellesskap og planlegging av arbei-
det. Den store oppgaven i høst er å arrangere basar 
lørdag 5. november på Nordby menighetssenter. 
Hvis noen ønsker å være med i foreningen eller 
gi gevinster til basaren, kontakt Bjørg Brynjelsen 
tlf. 64 94 53 71. Gaver til ungdomspreststillingen 
kan sendes til kontonr. 1654.25.05862. Merk giroen 
”Ungdomspreststillingen”.

Kirketreff i Nordby på torsdager
Hver annen torsdag er det samling i Nordby kirke 
kl. 12. Der er det en kort andakt, vi synger og kan 
tenne lys. Kl. 12.30 er det hygge og sosialt samvær 
med formiddagsmat i Menighetssenteret. Alle er 
hjertelig velkommen! Det går skyss fra Granheim-
tunet kl. 11.40. Det er bare å møte opp foran 
inngangen. I høst er kirketreffene disse dagene: 
01.09., 15.09., 29.09., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11. og 
08.12.

Bønnegruppa i Nordby
Ønsker du å være med i en bønnegruppe, er du 
velkommen i Nordby kirke hver annen torsdag kl. 
19–20. I høst blir det disse dagene: 01.09., 15.09., 
29.09., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11. og 08.12.
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Konfi rmasjon i Nordby høsten 2011

Nordby kirke lørdag 3. september kl. 11
Trym Lage Bergestad 
Vilde Næss Brodahl
Dana Marie Bakke Van Cuilenborg
Kine Hagen Deraas
Sondre Aas Eikrem 
Marianne Engen
Caroline Marman
Malin Grette Myrvollen
André Møller
Tone Helen Askevold Oppegård
Malene Moldrup Pedersen
Markus Corneliussen Runde
Christina Smogeli
Daniel Solbakken
Pontus André Alexander Borg Søbye

Nordby kirke lørdag 3. september kl. 13
Mathias Berge
Alexander Østerud Borgersen
Kim Oddmund Eriksen
Karoline Figge Faarlund
Lars Erik Fledsberg
Julie Margrete Gaustad
Benjamin Hakon Hallgren
Silje Marie Johansen
Natalie Aune Johnsen
Marianne Frid Nordby
Eirik Nordås
Cecilie Lunde Paulsen
Kristian Andrè Sogstad 
Vilde Solbakken 
Henrik Sønsterud Tollefsrød

Nordby kirke søndag 4. september kl. 11
Mikkjel Andreassen
Kristine Evenstad
Jeanette Stenersen Fonn
Mirva Veronika Granung
Vegard Berg Harlem
Kenneth Hestekind
Renée Kristiansen
Sofi e Greiner Skogstrøm
Jørgen Thomas
Kim Christian Åsgård

Nordby kirke søndag 4. september kl. 13
Asbjørn Roald Berg
Heidi Larsen Hassel
Mariell Axelsen Johansen
Ole Nikolai Kristiansen
Victoria Kulås
Biniam Michael
Mathias Solberg
Katarina Sara Lovær Solvang
Märtha-Louise Sverdrup
Christine Wilhelmsen

Dag Thomas Stange til minne

Dag Stange døde 18. juli, etter en lang kamp 
mot kreften. Han ble begravd fra Sofi emyr kirke 
26. juli. Nordby menighet vil takke Dag for det 
store arbeidet han har lagt ned for menigheten i de 
årene familien bodde i Nordby. Dag har i betydelig 
grad bidratt til den ekspansive og store veksten som 
har vært i Nordby menighet de siste 20 årene. 

Jeg kom til Nordby som prest i 1993. Da hadde 
visjonære og dyktige medarbeidere våget det få 
trodde var mulig: Å bygge et senter som fungerte 
som samlingsplass for hele bygda, med stor og 
vakker forsamlingssal, fl ere mindre rom, og kon-
torer for de ansatte. Dag kom tidlig med i styret 
for Nordby menighetssenter. I 15 år hadde han opp-
gaven med å leie ut huset, holde styr på hva som 
foregikk, og sørge for at lokalene var representative 
og ryddige. Dag var stolt av Nordby menighet, og 
Menighetssenteret var et av hans hjertebarn. Han 
var til å stole på, nøyaktig og ansvarsbevisst. 
Arbeidet ble utført med stor profesjonalitet, og han 
kunne komme med klare meldinger hvis ting ikke 
var på stell. Men han var alltid vennlig, imøtekom-
mende og positiv. Det gode smilet var aldri langt 
unna. 

Vi vil alltid minnes Dag Stange med takk og stor 
glede. 

Sigurd Bakke, 
sokneprest i Nordby
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Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har 
følgjande møte i haust på Ås menighetshus: 

Søndag 21. august: Festmøte kl. 19. Talar: Erling • 
Lundeby
Søndag 28. august: Møte kl. 19. Talar: Jon • 
Fredrik Nordborg
Søndag 4. september: Møte kl. 19. Talar: Magne • 
Gudvangen
Søndag 11. september: Samtalemøte kl. 19• 
Søndag 18. september: Møte kl. 19. Talar: Per • 
Haakonsen
Søndag 25. september: Møte kl. 19. Talar: • 
Gunnar Elstad
Søndag 2. oktober: Ås Teltmakermisjon• 

Trygve Gjedrem 
 

Julemarked i Lübeck
I forrige nr. av Menighetsbladet ble det orientert om 
en tur til Lübeck for å besøke et av de mest berømte 
julemarkedene i Europa. Hansabyen Lübeck regnes 
som Nord-Tysklands fremste kulturby. Byen har 
mer enn 1000 fredede hus. En spasertur gjennom 
byen er derfor som å gå i et museum. Av sever-
digheter kan nevnes byens 5 vakre kirker, byporten 
(selve symbolet på Lübeck), et av Tysklands eldste 
rådhus (påbegynt i 1230), Mariakirken som viser 
krigens ødeleggelser m.m. 

Vi rekker nok ikke alt ved siden av julemarke-
det. Reiseleder blir Knut Lein, undertegnede vil 
kjøre bussen. Det blir lite busskjøring. På denne 
mørke årstiden bruker vi heller ferjer. Vi reiser fra 
bussholdeplassen ved Ås jernbanestasjon mandag 
den 5. desember kl. 15.00. Vi kjører til Oslo og tar 
ferjen DFDS Seaways til København, ferjeavgang 
kl. 17.00. Neste dag kjører vi over Sjælland, ferje 
Rødby-Puttgarden og videre til Lübeck, der vi skal 
bo 2 netter på Treff Hotel Lübeck City Center. Fra 
Lübeck kjører vi til Kiel (80 km), der vi går ombord 
på verdens fl otteste cruiseferje og ankommer Oslo 
fredag den 9. des. kl. 9.30, Ås ca. kl. 11.00. 

Det kan være lurt å reservere plass med én gang. 
Mange har allerede gjort det. Påmeldingsfristen 
er 15. oktober. Pris for turen vil avhenge litt av 
hvor mange som melder seg. Men den vil ligge på 
ca. kr 4800 pr. person i dobbeltrom. Tillegget for 
enkeltrom på hotell er kr 330, og for enkel lugar 
på ferjene kr 710. Prisen inkluderer bussreisen, 2 
netter på ferje og 2 netter på hotell. Den inkluderer 
halvpensjon (middag og frokost) både på ferjene 
og hotellet. Turen vil være avhengig av at mange 
nok melder seg på. Vel møtt til en hyggelig reise i 
den mørke årstiden. Påmelding til e-post: kristen@
bjoraa.net, tlf. 99 22 68 81.

Kristen Bjorå

Ås menighets sommertur
Menighetsturen denne sommeren gikk til Danmark 
og England, som tidligere år med Kristen Bjorå 
ved rattet og med Iori Roberts som innfallsrik og 
humørfylt reiseleder. Som før hadde de snekret 
sammen et fl ott opplegg, fullt av høydepunkter.

Starten gikk 4. mai og ble litt ekstra spennende. 
Siden bussen bare lot seg kjøre på lavgir, brukte vi 
to timer fra Ås til Oslo. Vi hadde en ferje å rekke, 
så stemningen i bussen ble nok litt små-spent etter 
hvert. Men Kristen viste en fantastisk åndsnærvæ-
relse og taklet situasjonen, med stor effektivitet, for 
da vi kom fram til Oslo, stod ny buss klar, og ferja 
rakk vi.

Turen bød på mye – hør bare: verdens eldste 
hotell, ”The Red Lion” i Salisbury; den lengste 
kirkehvelvingen, i Exeter Cathedral; det høyeste 
spiret, i Salisbury Cathedral; to steder på verdens-
arvlista, Bath og Stonehenge; og ifølge en kjent 
reiseleder utsikt til verdens beste land (Wales)!

En menighetstur er mye mer enn en tur. Det er 
turisme med mening og innhold. Deltakerne blir 
sveiset, for ikke å si ristet, sammen i et fellesskap 
der alle er inkludert. 

Vi ønsker å si takk til dem som også i år har 
brukt mye tid og omtanke på planlegging og gjen-
nomføring av en fl ott tur!

Torunn Bjørgo Tangvald
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Har du glemt giroen i forrige nummer?
Hvert år ber Menighetsbladet om en frivillig gave 
for å fi nansiere drifta. Disse gavene er en forut-
setning for å holde bladet i gang. Vi får ingen 
tilskudd fra kommunen eller kirken. Redaksjonen 
jobber gratis, og distribusjonen skjer på dugnad. 

Det er nødvendig at mange bidrar med frivillig 
abonnement. I år har vi økt beløpet på giroen til 
kr 200, men det kan endres. Menighetsbladet 
trykk es nå i 6600 eksemplarer, og deles ut til alle 
husstander i Ås. 

Hvis du synes Menighetsbladet er en kjær-
kommen gjest i postkassa, håper vi du vil støtte 
bladet med en gave! Kontonr.: 1602 59 75417.

Redaksjonen

Er du kjent i Ås?

Nå skal vi ikke påstå at bare de som svarer på 
fotokonkurransen, leser Menighetsbladet; for 
denne gangen er det bare registrert 2 – sier og 
skriver to svar. Det er jo ikke spesielt oppmun-
trende for oss som lager denne sida, men trøsten får 
være at kanskje fl ere lesere grunner på oppgaven ”i 
det skjulte”?

Vinner denne gangen ble Jan Solli. I mange år 
har han hatt sin arbeidsplass i Ski og vært daglig 
trafi kant fra Ås. Han forteller at det var fra sykkel-

setet at han ble klar 
over hvor Ida hadde 
vært med sin grønne 
paraply: ved pumpe-
stasjonen på Holstad rett ved rundkjøringa.

Jan tok ut på ny sykkeltur for å ”forfatte” neste 
oppgave, men hvor er det han tar seg en pust i bakken? 
Send svaret på e-post til as.menblad©online.no, 
som frister med  ære og berømmelse som premie.

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
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Menighetsbladets grønne spalte

Kurs i kreativ omsøm i Ås
Bli med og lag noe 
nytt og spennende 
av noe gammelt og 
umoderne! Dette er et 
tilbud til ungdom og 
voksne som har lyst til 
å bruke noen kvelder 

på å sy om gamle klær og andre stoffer til noe nytt 
og brukbart! Vi vil bruker fi re mandager i septem-
ber og oktober. 

Deltakerne må ha med det de trenger av stoff, 
tråd osv., og helst en symaskin, pluss et lite beløp 
til leie av lokalet. 

Har du lyst til å være med, ta kontakt med Astri 
Tønnessen Berg (voksbatikk@hotmail.com), eller 
Marit Aalde. Og husk at Loppemarkedet er et fl ott 
sted å fi nne stoff til omsøm!

Blir det vellykket, så tar vi et nytt kurs til 
våren. 

”Kopp kaffe” – inviterer en inter- 
nasjonal student på en kaffekopp

Møt en ny kultur i din egen stue
Hvert år går det flere hundre internasjonale studenter på 

UMB. Og mange av dem har aldri vært på besøk hjemme 

hos noen. Dette har vi nå mulighet til å gjøre noe med! 

Kaffekopp er et prosjekt der folk i Ås inviterer en internas-

jonal student hjem på en kaffekopp av den enkle grunn; 

For å bli bedre kjent. Gjennom å bli kjent bygges fordom-

mer ned og levende mennesker trer fram fra våre fastlåste 

bilder. 

Med et besøk kan du lære noen ord av et annet språk, få 

gode reisetips, dele felles interesse for mat eller musikk, 

gi og få gode tips om det beste Ås og Norge har å by på og 

lære ting om en ny kultur i din egen stue. 

Har du lyst til å invitere en internasjonal student på en 

kaffekopp eller har du selv lyst å bli invitert på kaffe så send 

en mail til kaffekopp@umb.no.  Da vil vi ta kontakt med 

deg og sette mennesker sammen. Skriv i mailen din om du 

ønsker å gå alene eller sammen med noen på besøk.

Alle kan invitere noen på en kaffekopp. Enten du bor alene 

eller med familien din. Om du er fra Tyskland, Ghana eller 

Norge eller student i et kollektiv.

Arr: studentpresten ved UMB

Elsa Kristine Wickstrøm
Elsa Kristine Wickstrøm 
gjekk bort 8. april i år, 82 
år gamal. Ho var ei man-
gfaldig, driftig og modig 
dame med eit langt og 
spanande liv bakom seg. 
Som farmasøyt var Elsa 
med på å byggja opp og leia Giftinformasjonen i 
Helsedirektoratet. I 16 år var ho generalsekretær for 
den europeiske giftinformasjonsorganisa sjonen, og 
ho var knytt til Verdshelseorganisasjonen WHO. 

Etter at ho gjekk av med pensjon, engasjerte 
Elsa seg sterkt Ås menighet. Ho leia Misjonsringen 
i 7 år. Ho var med i Bønegruppa på Kirkekonto-
ret, tok eit tak på loppemarknadane, var med då 
Alpha-kursa gjekk av stabelen, støtta arbeidet 
i Sjømannsmisjonen og Åpent hus, og deltok 
i arbeidet til Frivillighetssentralen. Det følgde 
autoritet med Elsa, og praktisk handling. . Som då 
det vart diskutert om Misjonsringen skulle betala 
leige i Arbeidskyrkja. Elsa løyste saka ved å gje ei 
romsleg personleg gåve til kyrkja, som i realiteten 
dekte eventuell i leige. Misjonsoffera skulle ikkje 
brukast til slikt! Elsa Wickstrøm har testamentert 
to store gåver til kyrkjeformål i Ås: 

kr 200.000 til Ås kirke ved menighetsrådet. I • 
testamentet står det at ”... pengene skal brukes 
til vedlikehold av kirken og ikke til noe som har 
med ikoner å gjøre”. 
kr 200.000 til Stiftelsen Ås arbeidskirke.• 

Ås menighet og stiftelsen er svært takksame for 
desse rause gåvene.

Arve Skutlaberg
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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 fi lial
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.

DAGLIGVARER
Coop-PRIX-Ås
Idrettsveien 1      64 94 28 18

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

KLÆR
Stoffutsalget A/S
Rådhusplassen 19     64 94 09 06
Gardiner - Metervarer - Utstyr og Ferdigvarer

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 
konfi rmasjoner, 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
Tannlegene Ingeborg Bihaug og Beate Bjerke  
Olsen, Brekkeveien 18                  64 94 10 48
(kveldsåpent mandager) 

Tannlegene Høyvik
Skoleveien 2     64 94 09 51

UTLEIE

Kroer Samfunnshus
Utleie til alle anledninger      950 09 825

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

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

Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfi rmasjon 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

ÅS

Døpte
Magnus Næsset Asakskogen
Aksel Håkon Jonas Bjälesjö, 

døpt i Rælingen kirke
Eva Bjerke Denstadli
Torvald Kihlman Evang
Vemund Hermansen Lillehaug
Vemund Brodtkorb Marøy
Elliott Roberts Rio
Håvard Austreng Røysland
Ingrid Saltveit
Magnus Bringslid Sollid, 

døpt i Tiller kirke
Cornelis Severin Stræte-Eriksen

Viet
Marie Bjørneby og Erik Hagen
Dagrun Neverdal og Svein Joar 

Horve
Ragna Marie Gillebo og Håkon 

Glimstad Kristiansen
Ingrid Thirud og John Anders 

Larmerud

Døde
Arvid Berg Andersen
Per Arnesen
Trude Cecilie Eiterjord
Valborg Gudny Grimstad
Liv Synnøve Johansen
Nanna Bergljot Kristoffersen
Anne Grethe Lundgård
Inge Stueland Mannsåker
Odd Nilsen
Tom Næss
Lars Overrein
Thor Kristian Skaug
Halvor Jonny Bjarne Walstad

NORDBY

Døpte
Maria Juliane Hansen, 

døpt i Siggerud kirke
Vegard Berg Harlem
Iselin Nina Kalenius-Molund, 

døpt i Stamsund kirke
Noah Furseth Michaelsen
André Møller
Mille Linnea Jarås Nygaard
Lars-Henrik Nystøyl Nicolaisen
Leon Skuterud Rydland
Sofi e Catharina Greiner 

Skogstrøm
Ulrik Solum Strand, døpt i 

Langhus kirke

Viet
Kathlen Anita Skapalen Herseth 

og Knut Leon Herseth
Monica Johansen og Per Ove 

Paulsen
Helle Hvamstad og Hein 

Skuterud
Stine Skuterud og Joachim 

Rydland

Døde
Bjørn Christiansen
Reidun Emberland, begravet fra 

Kråkstad kirke
Petra Engebretsen
Gerd Emilie Hansen, bisatt fra 

Moer sykehjem kapell
Ingrid Berg Heggelund, begravet 

fra Ås kirke
Gunvor Kristine Skansberg
Dag Thomas Stange, begravet fra 

Sofi emyr kirke
Hege Ågren Thorbjørnsen

KROER

Døpte
Mathilde Gube Aalerud

Døde
Marit Helene Larsen
Signe Aslaug Martiniussen

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
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagav 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: Anna Berit Føyen. Tlf. 456 18 025.
E-post: anna.berit.foyen@as.kommune.no

Kirkevergen i Ås: Tlf. 64 96 23 30.
Sekretær: Toril Strand Klemp.

E-post: toril.klemp@as.kommune.no

Prestene:
Fungerende prost, Sven Holmsen. Tlf. 464 17 744.

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

Stud.prest/prostiprest, Elise Bjerkreim-Bentzen. 
E-post: elise.bjerkreim-bentzen@as.kommune.no
Tlf. 926 70 755.

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

Fellesrådet for Kroer, Nordby og Ås:
Leder: Christofer Solbakken, Hareåsen 12 D,

1407 Vinterbro. Tlf. 996 46 735.
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 formann: 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 formann: Geir Krogh,

Herumveien 16 a, 1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 25 17.
Menighetskoordinator: Hanne-Marit Pettersen. 

E-post: hanne-marit.pettersen@as.kommune.no 
Kateket i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal. 

Tlf. 451 38 465. E-post: 
jenny.marie.aagedal@as.kommune.no 

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

Ås arbeidskirke, Drottvn. 41, 1430 Ås. Utleie: Svein 
Rindal. Tlf. 924 22 079.

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

Trosopplæring: Stilling ledig.

Menighetsrådets formann: Christofer Solbakken, 
Hareåsen 12 D, 1407 Vinterbro. Tlf. 996 46 735.

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

Kirketjenerkontakt: Herlof J. Brendskag. Tlf. 
958 12 521. E-post: herlof.brendskag@gmail.com

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

10. s. e. pinse, 21. august, 1. Kor 3. 10-17
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. A.C. Nylænder. 

H. Andersen Ofr.: Menighetens ungd.arbeid.
Nordby kirke kl. 11.00: Utegudstjeneste/

vandregudstjeneste. S.A. Bakke. Ø. Pihl. 
Ofr.: Kirkens Bymisjon.

Torsdag 25. august.
Ås kirke kl 19.30: Kveldsmesse. E. Bjerkreim-

Bentzen.

11. s. e. pinse, 28. august, Luk 19. 41-48
Ås arbeidskirke kl. 12.00: Ryddegudstjeneste. 

G. Børresen. J. Grolid. Ofr.: Stiftelsen Ås arb.krk.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiemesse. 

K.H.K. Moe. H. Wang. 6-åringer. Ofr.: 
Menighetens barne- og ungdomsarbeid.

Lørdag 3. september
Nordby kirke kl. 11.00: Konfi rmasjon. 

K.H.K. Moe. S.A. Bakke. H. Wang. 
Ofr.: Ungdomsprestens arbeid.

Nordby kirke kl. 13.00: Konfi rmasjon. 
K.H.K. Moe. S.A. Bakke. H. Wang. 
Ofr.: Ungdomsprestens arbeid.

12. s. e. pinse, 4. september; Luk. 18. 9-14
Ås kirke kl. 11.00: G. Børresen. E. Bjerkreim-

Bentsen. J. Grolid. Ås kirkekor. Ofr.: Det 
kirkekulturelle arbeidet i menigheten.

Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. Vikar. 
A.C.P. Grolid. Ofr.: Institutt for sjelesorg.

Nordby kirke kl. 11.00: Konfi rmasjon. 
K.H.K. Moe. S.A. Bakke. H. Wang. 
Ofr.: Ungdomsprestens arbeid.

Nordby kirke kl. 13.00: Konfi rmasjon. K.H.K. 
Moe. S.A. Bakke. H. Wang. Ofr.: U.pr. arb.

13. s. e. pinse, 11. september; Mar. 7. 31-37
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse. 

E. Bjerkreim-Bentzen. J. Grolid Ofr.: Kris-
tent Pedagogisk Forum.

Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. 
S.A. Bakke. Ø. Pihl. 

14. s. e. pinse, 18. september; Luk. 10. 25-37
Ås kirke kl. 11.00: Høsttakkefest. G. Børresen. 

J. Grolid. Ofr.: NMS-prosjektet i Etiopia.
Kroer kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. 

Høsttakkefest. S. Holmsen. A.C.P. Grolid. 
Utdeling av 4-årsbok. Ofr.: Søndagsskoleforb.

Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. 
Høsttakkefest. K.H.K. Moe. H. Wang. Ut-
deling av 4-årsbok. Nordby Gospel deltar. 

15. s. e. pinse, 25. september; Luk. 17. 11-19
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse. G. Bør-

resen. Ø. Pihl. Utdeling av 4-årsbok. 
Ofr.: Trosopplæringen.

Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. 
A.C. Nylænder. H. Wang.

Torsdag 29. september.
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. S. Holmsen. 

16. s. e. pinse, 2. oktober; Matt. 6. 24-34
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A. Bakke. 

J. Grolid. Ofr.: Kristent Interkulturelt Arbeid.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børre-

sen. A.C.P. Grolid. Ofr.: Menighetens arbeid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. 

E. Bjerkreim-Bentzen. H. Wang. 

17. s. e. pinse, 9. oktober; Joh. 11. 17-27. 37-44
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse. 

S. Holmsen. U.B-Plur. Ofr.: Stiftelsen Ås 
arbeidskirke.

Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. 
S.A. Bakke. Ø. Pihl. 

18. s. e. pinse, 16. oktober; Mark. 2. 18-28
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen. 

J. Grolid. Barnekantoriet. Ofr.: Trosoppl.
Kroer kirke kl 11.00: Høymesse. 

E. Bjerkreim-Bentzen.. A.C.P. Grolid. Ofr.: 
NMS-prosjektet.

Nordby kirke kl.15.00: Familiegudstjeneste. 
K.H.K. Moe. H. Wang. Ministranter. 
Middag. 


