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Loppemarked
i Ås arbeidskirke

Drottveien 41, ved Rustad skole

  Fredag 24. august kl. 15–19 
  Lørdag 25. 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 20.8. til onsdag 22.8. kl. 18–20 
Arr.: Ås menighet og Stiftelsen Ås arbeidskirke 
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Prestens hjørne

Om forsiden:  

Prestens hjørne

Latter!
I det siste har tanker om kroppsspråk vært i hodet 
mitt. Mye på grunn av at en konfirmantleir er 
gjennomført, ungdomslederne har vært med som 
avslutning på ledertreningen sin, og kommunikas
jon har vært i fokus. Kroppen sier gjerne mer enn 
vi tror. Den viser både når vi er triste og når vi er 
glade. Kroppsspråket smitter, og det som smitter 
lettest, er smilet og latteren.

I Bibelen ser vi Jesu møte med mennesker. Flere 
av de menneskelige egenskapene hans blir omtalt: 
Han gråt, han var sulten, han var sint, og han hadde 
medlidenhet. Kroppsspråk blir brukt. Jesus viste 
følelser til folket han møtte.

Det er en ting jeg lurer på, som ikke står omtalt: 
Hadde Jesus humor? Lo Jesus? Han må jo både 
ha hatt humor og ha ledd, tenker jeg. Jesus hadde 
di siplene rundt seg, de må ha hatt humor. De kan 
ikke ha pratet om bare alvorlige ting hele tiden, de 
må ha hatt humor, spøkt med hverandre og ledd. 

Hvordan ble for eksempel Jesu ord mottatt, slik 
som da han omskrev de gamle lovene og snudde 
alt på hodet? Hvem kunne si ”elsk dine fiender”, 
gjøre vann om til vin, eller vise frem et barn som 
eksempel på den sterkeste tro, uten å bli møtt med 
både undring og latter? For mange var dette et nytt 
budskap, men ordene ble møtt og mottatt, og senere 
forstått. 

Dessverre er ikke latteren mye omtalt i Bibelen, 
men i Jobs bok er den tatt med. Jobs bok blir gjerne 
omtalt som lidelsens evangelium, på grunn av alt 
Job opplever. Men i Job 8,21 kan vi lese: ”Han vil 
på ny fylle din munn med latter, legge jubelrop på 
dine lepper.” Midt i sorgen og lidelsene som Job 
opplever, kommer dette verset, latteren vil komme. 

Heldigvis er det andre som har rettet oppmerk
somheten mot latteren. En av dem var Mor Teresa. 
Hun var nonne, og ble fredsprisvinner for sin kamp 
for å løfte opp de fattige. Hun skrev en takkebønn 
for latteren: 

”Å, du min herlige Herre som har gitt meg så 
mye glede i mitt liv, jeg får lyst til å smile når jeg 
ser dine utallige velsignelser. Mine øyne smiler, 
når jeg ser sultende barn få mat. Min gamle munn 
smiler, når jeg ser folk bli klar over at du søker dem. 
Ofte, Herre, åpner jeg munnen og fyller den med 
latter, når jeg – sammen med Søstrene – ser hva du 
virkelig er. Og hver dag ler vi med den gleden du 
gir oss under vår lovsang til deg. Takk, Herre, for 
denne fantastiske, glade latteren. Amen.”

Så med andre ord, kjære alle sammen, smil og 
le! Det smitter og kan gi en god dag videre til andre 
J 

Knut Helge Kråkenes Moe,
ungdomsprest i Nordby

Fredag 24. og lørdag 25. august er det igjen duket for loppemarked i Ås arbeidskirke. Mange frivillige er i sving 
for å gjøre dette mulig. Her er det Niels Thyge Nielsen som tar imot møbler til loppemarkedet fra Randi Askland 
Engøy i Sagaveien. Det er behov for flere lopper. Les mer på side 3. Foto: Jon-Geir Ditmann.
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Loppemarked i Ås arbeidskirke 24.–25. august 

– Vi skal selge huset og flytte inn i ny leilighet 
i Ås sentrum. Da var det naturlig å kontakte 
Arbeidskirkens loppemarked som jo også tilbyr 
henting av loppene, forteller Randi Askland 
Engøy i Sagaveien til Menighetsbladet. Randi 
og ektemannen Arne får besøk en ettermiddag 
av Niels Thyge Nielsen, en av veteranene fra 
loppemarkedets hentegjeng. Randi og Arne gir bort 
både møbler, bilder, bøker og pyntegjenstander. Alt 
sammen havner raskt oppe på lasteplanet. – Vi har 
ikke plass til alt vi eier. Nå håper vi andre kan få 
glede av dette. Hyggelig å vite at det går til en god 
sak, sier Randi. 

Det årlige loppemarkedet i Ås arbeidskirke går 
av stabelen 24.–25. august. Det trengs flere lopper! 
Det beste er om folk selv leverer gjenstander de 
tror andre kan ha glede av, direkte til mottaket i 
Arbeidskirken. Det har åpent på ettermiddags- og 
kveldstid i perioden mandag 20. til onsdag 22. 
august. 

Ved behov kan lopper hentes hjemme hos folk 
etter avtale. Kontakt i så fall Olav Aardalsbakke, 
tlf. 905 18 577, e-post: oaardals@online.no, eller 
Niels Thyge Nielsen, tlf. 971 46 741, e-post:  
nielsthyge@yahoo.no.  

Det er også behov for folk som kan tenke seg å 
gjøre en frivillig innsats, 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 jobber til alle, uansett hvor mye du kan 
tenke deg å være med, forteller Benedicte Aschjem 
i loppemarkedskomitéen. – Vi har det dessuten 
veldig hyggelig, og gjennom å dra et lass sammen, 
blir vi bedre kjent med hverandre!

Nytt av året er en egen riggedag lørdag 18. 
august. Da skal lopper sorteres og alt gjøres klart 
til mottak av flere lopper. Også her er det behov for 
innsats. Bare møt opp ved Arbeidskirken fra kl. 10.

Tekst og foto:  
Jon-Geir Dittmann 

Niels Thyge Nielsen tar imot møbler til loppemarkedet fra Randi Askland Engøy i Sagaveien. Det er behov for flere 
lopper.
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Det skjer i Ås menighet

Aktiviteter høsten 2012

Søndagsskolen og Prekenklubben 
Tidligere har det vært et søndagsskoletilbud kl. 
17 annenhver søndag, og tilbud om prekenklubb i 
gudstjenestetiden. Fra høsten 2012 vil søndagssko
len holdes i gudstjenestetiden de ganger det er 
gudstjeneste i Ås arbeidskirke. Prekenklubben vil 
fortsatt holdes når det er gudstjeneste i Ås kirke. 
Søndagsskolen og prekenklubben er for barn opptil 
ca. 10 år.

Søndagsskolen følger opplegget Sprell levende 
fra Norsk søndagsskoleforbund. Av og til arrange
rer vi også turer eller andre aktiviteter i forlengel
sen av gudstjenestene. Et fullstendig program over 
søndagsskolens aktiviteter finner du på menighe
tens nettsider. Søndagsskolen har oppstart søndag 
9. september. Da er det konfirmasjon i Ås kirke, 
og søndagsskolen inviterer barna med familier 
med på tur denne dagen. Oppmøte kl. 11 ved Ås 
arbeidskirke. Ledere for søndagsskolen er: Øygunn 
Østhagen og Dag Røsvik, Jenny Marie og Paul-
Roar Ågedal.

Prekenklubben følger et eget opplegg, gjerne 
med utgangspunkt i søndagens prekentekst. Ledere 
for prekenklubben er May Årdalsbakke, Gunhild 
Moen og Tormod Ådnøy.

Hjertelig velkommen til søndagsskole og 
preken klubb! 

Barnekoret Baluba
Hver onsdag kl. 18–19 samles barn fra 0 til 6 år i 
Ås menighetshus for å synge og lage baluba. Her er 
det mye moro, kan du tro! I pausen er det frukt til 
barna, og kaffe til de voksne. Velkommen!

Klubben
På Klubben treffes ungdommer fra ungdomsskolen 
og videregående for å ha det sosialt og morsomt! 
Hver fredag kveld møtes vi og holder på fra kl. 
19 til 22. Programmet er svært variert, og gjen
nom året kan vi tilby spennende kvelder med 
alt fra kreativ vaffelsteking, til filmkvelder og 
utfordrende turneringer. I løpet av kvelden har vi 
også en samling hvor vi tenner lys og får høre om 
Jesus. Velkommen! 

Ås TenSing
TenSing er et kor for ungdom fra 8. klasse og ut 
videregående. Ved siden av å synge har vi det vel
dig moro sammen! Vi har også eget band, tekni
kerteam, mediagruppe, dans og drama. Øvelsene 
finner sted i Ås arbeidskirke onsdager kl. 18.30. 

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer

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. 

Velkommen! 
Kontaktperson: Magnar Sundfør, tlf. 928 85 198. 

Ås Soul Children
Tirsdag blir ny øvingsdag til høsten for Ås Soul 
Children. Vi starter opp tirsdag 28. august kl. 
18–19.30 i Ås kirke. Ny dirigent for koret heter 
Juliane Marie Løken, og vi gleder oss til å bli kjent 
med henne! Vi tar opp nye korsangere i august 
og september, gutter og jenter fra 5. klasse til 8. 
klasse. Vi skal blant annet være med på Lys våken-
gudstjenesten i november, og det blir en stor sam
ling for flere Soul Children-kor i oktober. 

Kontaktperson for koret er Unni Mykle
bust, tlf. 990 19 740, e-post: unni@benoni.no. 
Mer informasjon om Soul Children-konseptet: 
http://www.soulchildren.no. 

Unni Elisabeth Myklebust

For å se utfyllende program og oppstartsdato for de 
ulike aktivitetene, følg med på menighetens nett
sider – www.as.kirken.no.
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SKRUK a cappella i Ås kyrkje 
Velkomen til konsert med sunnmørskoret SKRUK 
i Ås kyrkje søndag 14. oktober kl. 17. Tittelen på 
konsertane er ”SKRUK a cappella”. Koret, med 
dirigent Per Oddvar Hildre, presenterer eit utval 
songar som viser breidda på repertoaret som 
SKRUK har opparbeidd sidan starten for 39 år 
sidan. Vi får mellom anna høyre songar frå ei av 
dei siste innspelingane koret har gjort – Starry 
Crowns in Heaven. Her finn vi ei rekke kjende 
og mindre kjende gospelsalmar og negro spiritu
als som ”I can tell the world”, ”What a friend we 
have in Jesus”, ”Joshua fit the battle of Jericho” 
og ”Elijah Rock”. Desse songane har koret studert 
inn under leiinga av S. Carver Davenport frå New 
Orleans, ein av dei fremste og mest inspirerande 
kordirigentane i USA på denne typen repertoar. 
Konserten inneheld òg smakebitar frå SKRUK på 
nytt (bedehussongar og salmar), Landet vi kommer 
fra (songar frå Aserbajdsjan) og norske salmar og 
folketonar i nye arrangement som enno ikkje er 
utgitt. SKRUK har sitt utspring på Sunnmøre, men 
tel i dag songarar frå Harstad i nord til Amsterdam 
i sør. Koret er dreve på frivilleg basis med 5 helge-
turnéar i året, og songarane legg ned mykje fritid 
for å spreie korsong av høg kvalitet til heile landet. 
Her er det berre å nytte høvet, la oppvasken stå, og 
fylle på med korsong og kultur! Billettsal ved døra 
frå 30 min. før konsertstart.

Kulturdagane i Ås
Det er Lionsklubbane LC Ås og LC Ås/Eika som 
har plassert universitetsbygda i Follo på turnékartet 
til SKRUK. Konserten er siste arrangement i Kul
turdagane i Ås, som Lions skipar til 12.–14. okto
ber. Tilbodet elles omfattar brukskunstmesse der 
ca. 40 kunstnarar deltek. Det blir også lotteri, stor 
kafé med mykje god heimebakst, og musikk av LC 
Ås Trio. Inntektene går til lokale tiltak. Arrange
mentet er i år lagt til Kulturhuset.

Hanne-Marit Pettersen

Møte i Misjonsforum
Forfølgelse av kristne menigheter i Nord-Nigeria er 
tema for møtet i Misjonsforum tirsdag 4. septem
ber kl. 19.30 i Ås arbeidskirke. 

I senere tid har det vært en rekke meldinger om 
terrorhandlinger mot kristne menigheter i Nord-
Nigeria. Jon-Geir Dittmann, som er assisterende 
generalsekretær i Stefanusalliansen, har besøkt 
dette området. Han vil videreformidle sine inn
trykk, og gi sin vurdering av situasjonen for de 
forfulgte menighetene. Alle er velkomne til møtet.

Ås  
kirkeakademi 

Ås kirkeakademi inviterer til møte tirsdag 18. 
september kl. 19.30 i Ås kulturhus, Store sal. 
Temaet er ”Religion og politikk i USA”. Tidligere 
NRK-korrespondent Bjørn Hansen foredrar om 
religionens betydning i amerikansk politikk. Bjørn 
Hansens har gjennom sin 30-årige karriere i NRK 
hatt utenrikspolitikk som spesialfelt, med særlig 
fokus på amerikansk politikk. Innslag med ameri
kansk musikk ved pianist Jonas Aune. 

Møtet er et samarbeid mellom Kirkeakademiet 
og Ås bibliotek. Entré kr 50. Kaffe. 

Hjertelig velkommen! 
Bjørg Børresen

ÅS KIRKEKOR
”Den som synger, jager vekk sine bekymringer” (Cervantes) 

Velkommen til øvelse for gamle og nye medlemmer 
torsdag 16. august kl. 19.00-21.30 i Ås Kirke. 

Velkommen til et spennende og utfordrende semester  
med bl.a. musikk av Duke Ellington! 

www.as.kirken.no/kor 

ÅS BARNEKANTORI 
ung sang – evig sang! 

Velkommen til nytt semester 
mandag 27. august kl. 17.00-18.00 i Ås Arbeidskirke 

Nye medlemmer ønskes velkommen. 
www.as.kirken.no/kor 

ÅS KIRKEKOR
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ÅS BARNEKANTORI 
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Konfirmasjon i Ås og Kroer 2012
Årets konfirmasjoner i Ås og Kroer er lagt til helgen 8. og 9. september. I alt er det 51 konfirmanter  
(46 i Ås, 5 i Kroer) fordelt på 4 gudstjenester. Hvem som konfirmeres når og hvor, finner du nedenfor. 
Listene er sorterte på etternavn:

Ås kirke, lørdag 8. september kl. 11
Randi Maria Borge
Kristin Raastad Davies
Astrid Jeanette Glosli
Daniel Holm
Maja Kristina Allemyr Hopland 
Mari Herum
Oline Wold Johansen
Martin Christoffer Løken
Anders Stiansen Nygård 
Marie Emblem Sevatdal
Martine Mørch Siggerud
Eirin Saugen Skagseth
Thea Skyttern
Carina Cicilie Smenes
Adrian Sørensen
Stine Wattum
Leon Widmer
Bjørn Øvstedal

Ås kirke, lørdag 8. september kl. 13
Elise Bekken Aschim
Tora Skiaker Aschjem
Eskild Gausemel Berge
Frida Distad Danielsen
Jakob Kristian Midtvik Dietrichson
Michael Andreas Grolid
Stefan Alexander Heum
Kristian Kirkeby Huseby
Emma Anine Haugen
Kari Karbø
Nikolai Mood Martinsen
Kristin Ramsli
Helene Hoel Sakshaug
Ive Berge Stemsrud
Maylen Suphammer Teigen
Henrik Haukland Våge
Emil Øyen
Sylvia Aalde

Kroer kirke søndag 9. september kl. 11
Mari Hjørnegård Bjerke
Marius Fornes
Henning Norum
Hanne Sogstad
Thea Emilie Wassum

Ås kirke søndag 9. september kl. 13
Markus Ambro
Tina Marie Bjørneby
Thyra Pauline Eljarbø
Hanna Mørk Fossen 
Peter Giovanni Hellevang
Marcus Nielsen Kjærsrud
Hanna Oftedal Negård
Hanne Hoem Olsen
Theo Sölch

Vestby kirke, søndag 2. september kl. 11
Kristin Elise Sverre

Konfirmantleir for Ås og Kroer
Tradisjonen tro reiste konfirmantene fra Ås og 
Kroer på leir til Stenbekk Misjonssenter like ved 
Sarpsborg. Fra 7.–10. juni var 50 konfirmanter og 
15 ledere samlet på det vakre leirstedet. Her ble det 
rom for sporløp, kveldssamlinger, kiosk og fritid, 
fotballcup, capture the flag, bading, undervisning, 
kveldsgudstjeneste, gruppearbeid og masse god 
mat. Å være på konfirmantleir er fint – det er som 
å være på tur med venner! Vennskap vokser seg 
sterkere, og kanskje var det også noen som fant nye 
venner? Takk for en flott leir!

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer
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Nytt fra Ås menighetsråd 
Ås menighetsråd har i regelen møte 2. tirsdag i 
måneden, og for høsten 2012 blir datoene som 
følger: 14. august, 11. september, 9. oktober, 13. 
november og 11. desember. Arbeidsutvalget har 
møter ca. 14 dager før møtene i rådet.

Gudstjenestereformen, godkjenning av 
lokal grunnordning
Søndag 19. august blir det avholdt et menighetsmøte 
rett etter gudstjenesten i Ås kirke. Menighetsmøtet 
skal uttale seg om menighetsrådets forslag til ny 
grunnordning for liturgien. Det vil si den som 
allerede er benyttet ved alle gudstjenester siden 
mai i år. Menighetsrådet behandler saken på nytt i 
september, før ordningen endelig vedtas og sendes 
til Borg biskop via prosten innen 1. oktober 2012.

Menighetsfest i Ås
Ås menighetsråd arrangerer sin tradisjonelle 
menighetsfest onsdag 7. november i Ås arbeids-
kirke. Foredragsholder blir i år prest og forfatter 
Per Arne Dahl. Sett av datoen!

Hanne-Marit Pettersen,
menighetskoordinator i Ås

Sommertur med Åpent Hus
Solen skinte da Åpent Hus-turen startet sørover 6. 
juni med buss og 40 deltagere. Tora Roberts mintes 
at dagens guide, Bjørn Sverre Lie, var hennes gode 
skolevenn i Fredrikstad. Bjørn er pensjonert prest 
i Hvaler. Han og hans kone møtte oss ved inngan
gen til Hvaler, og vi fortsatte til Hvaler kirke på 
Kirkeøy. Vi samlet oss om ord og sang. Kirke-
vergen Ingrid Dean og Bjørn orienterte om kirken. 
Den er blant de eldste i Norge, påbegynt ca. 1000–
1100 som romansk steinkirke. Den var sannsyn
ligvis misjonskirke hvor budskapet om Hvite-Krist 
nådde oss tidlig. Utgravinger har vist mulighet for 
at kirken ble bygget over et gudehov. Interessant i 
utforming og funksjon er en katekismetavle foran 
i kirkeskipet. I tiden 1530–45 tjente tavlen som 
altertavle. Alteret nå er fra 1750, og altertavlen fra 
1759. Vi fikk også tid til vandring i Skjærhalden, 
før returen under havet (tunnel) til Øykroa på Vest
erøy. Her inntok vi middag før hjemturen. Runar 
Hansen hadde på utmerket måte lagt turen til rette 
for oss – også denne gangen!

Terje Sørhaug,
sekretær i diakoniutvalget

Tro og Lys
Ås var godt representert på Kirkemøtet i vår. 
Johannes Leirgul og Peter Olsen Heien var med
hjelpere under gudstjenesten. De representerte det 
tverrkirkelige fellesskapet Tro og Lys. 

I Tro og Lys legger vi vekt på å anerkjenne men
nesker med utviklingshemninger som likeverdige 
medlemmer i menigheten. Tro og Lys vil møte 
alle som de er, og skape et likeverdig fellesskap 
der mennesker blir sett og inkludert. Den norske 
kirke synes arbeidsmåten tydeliggjør våre verdier. 
Derfor var organisasjonen invitert til å presentere 
sitt arbeid på Kirkemøtet. 

Har du lyst til å senke skuldrene, og oppleve et 
ekte fellesskap der sorger og gleder deles på mange 
nivå og med mange uttrykksmåter? Da er du vel
kommen til de månedlige lørdagssamlingene i Ås 
arbeidskirke. Første samling i høst er 1. september.

Halvor Aarrestad, foto: Ole Herman Winnem
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Det skjer i Kroer menighet

t  . s


m





,
 

Musikalske aktiviteter  
i Kroer menighet

For barn fra 1. klasse og oppover: 
Kroer Barnekor
Vi har øvelse hver mandag fra kl. 17 til 18 i 
Kirkestuen ved Kroer kirke. Her får barna lære 
mange forskjellige sanger, noe grunnleggende 
sangteknikk, sangleker og litt notelære. Barna 
deltar på konserter og på noen familieguds- 
tjenester i Kroer kirke. Oppstart for koret ermandag 
27. august kl. 17. Kontakt: a-chrigr@online.no

Kroer AdHoc
Kroer AdHoc er kirkens voksenkor. Det er et 
prosjektkor som øver noen mandagskvelder frem 
til forskjellige konserter og gudstjenester i Kroer 
kirke. Sangene er varierte. Vi synger alt fra salmer 
og folketoner, til negro spirituals! Har du lyst til å 
delta? Ta kontakt med Svend-Kristian Martinsen: 
skmartinsen@gmail.com.

Babysang
Det er også BABYSANG i Kroer kirkestue for barn 
fra 0 til 1 år, sammen med mor eller far. Vi syn
ger først en god halvtime, og har deretter en felles 
lunsj. Tilbudet i høst blir på 6 fredager i perioden 
12. oktober til 16. november, alle dager kl. 12 til 
13.30. Kontakt: a-chrigr@online.no. 



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 4 – 2012 9

Menighetsturen 2012

Årets sommertur, den tiende i rekken, gikk innen
lands. Den 23. juni klatret 43 forventningsfulle 
mennesker om bord i bussen, som så satte kursen 
sørover. Denne årlige utflukten betyr veldig mye 
for mange i Ås menighet. En ”hard kjerne” som 
har vært med på mange turer (tre stykker på alle), 
andre har vært med noen ganger, og hvert år kom
mer noen nye, også folk som bor utenfor Ås. Dette 
har skapt et spennende og berikende fellesskap av 
mennesker som finner seg til rette sammen, deler 
de gode opplevelsene, og som trives på tur.

Været: Sankthansaften regnet bort i Kristi
ansand. Men det tålte vi! Båtturen i Sørlands-
skjærgården ble også ganske våt, men det er jo så 
vakkert der mellom holmer og skjær, og vi kledde 
godt på oss! Vi var innom Søgne gamle kirke, der 
Peder Bjørnson, far til Bjørnstjerne, var sogneprest 
fra 1852, og hvor dikteren tilbrakte mye tid i unge 
år. Der ble han viet til Karoline 11. september 1858. 
Søsteren Mathilde ligger begravet på kirkegården. 
Hun ble funnet død, knelende ved sengen en tidlig 
søndag morgen. På gravplaten står Bjørnstjernes 
innskrift: ”Hun holdt den lange uge i sygdoms 
trængsel ud, gikk saa en søndags morgen sin kirke
gang til Gud”. Disse kirkebesøkene langs veien ble 
noe av turens kjerne. Det å få komme inn i roen, 

stillheten, kjøligheten i kirkerommet, få sette seg 
ned, synge salmer, dele Guds ord, ble som oaser 
underveis. At vi fikk se mye vakker kirkekunst, 
både gammel og ny, var heller ikke noe minus.

Severdigheter og opplevelser stod i kø: Nes jern
verk, Lindesnes fyr og Jæren. Dere skulle bare vite 
hvor morsomt det er å rulle seg i hvit, varm sand 
ned de bratte skråningene på Orrestranden! Hå 
gamle prestegård, Knudaheio, huset under helleren 
ved Jøssingfjorden, Gamle Stavanger, Avaldsnes, 
Haraldshaugen. Og så Flor og Fjære. Dette underet 
av en blomsterhage på den vesle øya Sør-Hidle 
utenfor Stavanger. Parken på 70 mål, en eksplo
sjon i farger og former; der skaperne har vært på 
lag med Skaperen og utnyttet naturen, slik at stein 
og vann spiller med. Til sist må vi nevne besøket 
på Langedrag. Nærkontakt med dyrene, både elg, 
geiter, ulv og gaupe. Og slike en fabelaktig god 
rømmegrøt! 

Vi kom hjem med mange inntrykk og forsterket 
vennskap. Stor takk til vår bussjåfør og tidligere 
kantor Kristen Bjorå, og til reiseleder ”gamleprost” 
Knut Lein, som gav oss gode ord fra Bibel og bøn
nebok hver morgen. Vi er heldige i Ås menighet 
som i mange år har hatt denne reisemuligheten. Og 
blir det flere turer, anbefales de på det varmeste.

Ingrid Krag-Rønne og Torunn Bjørgo Tangvald

Julemarkedstur til Wismar

Etter I år planlegger vi tur til julemarkedet i 
hansabyen Wismar i Nord-Tyskland, ikke langt fra 
Lübeck der vi var i fjor. Gamlebyen står på UNES
COs verdensarvliste. Vi reiser fra bussholdeplas
sen ved Ås jernbanestasjon mandag 3. desember kl. 
15. (Fra Nyborg 14.45.) Ferjen DFDS Seaways til 
København har avgang kl. 16.45. Vel ombord sam
les vi til middag. Neste dag kjører vi over Sjælland, 
og med ferje Gedser-Rostock. I Wismar skal vi bo 
2 netter på hotel New Orleans. Det ligger i gangav
stand til byens sentrum og den historiske marked
splassen. Onsdag kl. 10 blir det guidet byvandring 
og mulighet for en tur sviptur innom julemarkedet 

i Schwerin. Torsdag kjører vi tilbake til Køben
havn. Ferja går kl. 16.45 med ankomst Oslo fredag 
kl. 09.45. Tilbake i Ås ca. 10.30. Reserver plass 
med én gang! Påmeldingsfrist 15. oktober. Da er 
påmeldingen bindende. Prisen avhenger litt av hvor 
mange som melder seg. Den vil ligge på ca. kr 4600 
per person i dobbeltrom, inkl. bussreise, 2 netter på 
ferjer, 2 netter på hotell, frokost og middag. Tillegg 
for enkeltrom, kr 240, og for enkel lugar kr 670. 
Turen er avhengig av at mange nok melder seg. 
Vel møtt til en hyggelig reise i den mørke årstiden. 
Informasjon og påmelding til Kristen Bjorå: 
kristen@bjoraa.net, tlf. 992 26 881.
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Det skjer i Nordby menighet

Nordby Gospel
Vi har vært mange sangglade kormedlemmer i 
Nordby Gospel i våres, men vi har fortsatt plass til 
fler. 

Oppstart til høsten er onsdag 5. september kl. 
18–19 på Nordby menighetssenter. Det blir korø
velse hver onsdag fram til desember. 

I tillegg til å synge livlige og lærerike sanger, har 
vi formingsaktiviteter. Vi bruker leire og maling, 
stoff og treverk. 

I slutten av høstsemesteret skal vi ha konsert 
sammen med barnekorene i Ås og Kroer. Barna får 
også høre viktige Bibelfortellinger. Er du mellom 
4 og 12 år, er det bare å melde seg på til Hanne 
Tegnér (se e-post nederst på siden). 

Babysang i Nordby
Til deg som er hjemme med babyen din: Velkom
men til en helt spesiell opplevelse – babysang. 
Vi synger gamle og nye barnesanger, danser og 
hører rim og regler. Alder 0–1 år. Kurset varer 5 
torsdager etter hverandre. 

Vi starter torsdag 30. august kl. 12–13.30 på 
Nordby menighetssenter. Prisen er kr 200, inklu
dert lunsj. Påmelding til Hanne Tegnér.  

Ministrantkurs
Har du lyst til å hjelpe til på familiegudstjenestene? 
Er du mellom 6 og 12 år? 

Da er du velkommen på ministrantkurs i høst. 
På kurset lærer du å gå i prosesjon, danse liturgiske 
danser og lese bønner. Vi skal også tenne lys i lys
globen. Én ministrant på hver familiegudstjeneste 
får også være dåpsvert, og blant annet helle vann i 
døpefonten. Barna kan selv velge hva de vil gjøre. 

Kurset blir i Nordby kirke, tidspunkt avtaler vi 
senere. Påmelding til Hanne Tegnér.  

Hanne Tegnér,
menighetspedagog i Nordby,

e-post: hanne.tegner@as.kommune.no

Kirketreff og bønnesamlinger
Er du hjemme på formiddagen? Da er du velkom
men til kirketreff hver annen torsdag kl. 12–13.30. 
I Nordby kirke er det samling med andakt, sang og 
en stille stund. Etterpå hygger vi oss sammen med 
formiddagsmat i Menighetssenteret. Du er hjertelig 
velkommen! Det går skyss fra Granheimtunet kl. 
11.40. Møt opp foran hovedinngangen enten du bor 
der eller i nærheten. Høsten 2012 blir det treff disse 
dagene: 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10. , 08.11., 
22.11. og 06.12. Disse dagene er det også bønne
samling i kirken kl. 19–20 for alle som ønsker å 
være med.

Anne-Lise Røed

Kirketjenere i Nordby kirke
Kirketjenervirksomheten i Nordby kirke, på søn
dager, foregår på dugnadsbasis. Inntekten går til 
Nordby menighets mange aktiviteter. Vi mangler 
nå to til tre kirketjenere som kan bytte på denne 
tjenesten, slik at det kan bli ca. en gudstjeneste 
per måned på de som er engasjert i dette. Full 
opplæring vil bli gitt. 

Vi håper det finnes noen som kan tenke seg en 
slik tjeneste. Interesserte kan melde seg til Menig
hetsrådets leder Olav Aardalsbakke, tlf. 905 18 577, 
eller på e-post til: oaardals@online.no. 
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Konfirmasjon i Nordby 2012
Her er navn på de 49 konfirmantene i Nordby menighet i 2012, fordelt på de 4 konfirmasjons
gudstjenestene 1. og 2. september. Det er ungdoms prest Knut Helge Kråkenes Moe og menighets
pedagog Morten Ødegaard som er ansvarlige for konfirmantundervisningen i Nordby. 

Lørdag 1. september kl. 11.00
Christine Bakkelid
Magnus Eide
Nora Holt Engebakken
Millie Friise Gustavsen
Haakon Hauan
Steffen Jeremiassen
Sindre Midjås
Joakim Granlien Midtbø
Adrian Triber Munthe
Sindre Nielsen
Frida Charlotte Norløff Nystrøm
Hedda Emilie Gleditsch Riise
Charlotte Ristan
Antonia Santi
Alexandra Sjøli
Martine Norevik Solberg

Lørdag 1. september kl. 13.00
Sondre Abrahamsen
Markus Elias Eide
Martin Rene Eriksen
Natalie Marie Hansen
Emilie Bjørklund Jørgensen
Therese Lerbæk
Ingrid Kjærnes Morken
Simen Nybøe
Henrik Pedersen
Martin Røsok
Stian Røsok
Benedicte Lundblad Sjoner
Mathias Sydtangen Smogeli
Amalie Ruud Ulfsryggen
Andrea Vågen
Håkon Andreas Nordmo Wolmersen

Søndag 2. september kl. 11
Andres Høegh Amundgård
Julie Sandbæk Edvardsen
Lisbeth Sandbæk Edvardsen
Kristoffer Hexeberg
Iselin Axelsen Johansen
Herman Skogseth
Kevin Andersen Soligard
Ole Martin Svinddal 
Anette Vegge

Søndag 2. september kl. 13
Henning Devold-Haagensen
Bay Mathias Hvaal Engebråten
Sondre Ek
Andreas Ørbeck Hammer
Ida Marie Johansen
Håkon Amundstad Johansen
Camilla Sterner
Øyvind Sørsdal

Minnemarkering i Nordby
Lørdag 25. august kl. 14 markerer Ås kommune 
minnet om ofrene etter terroren 22. juli i fjor. 
Arrangementet foregår ved Nordby kirke, der 
minnesmerket skal avdukes. Ås kommune er en 
av 56 kommuner som har mottatt 22. juli-min
nesmerket i gave. Det er en skulptur utformet 
av kunstneren Nico Widerberg, gitt av en ano
nym giver til kommuner som mistet noen under 
terroren. Kirkeverge Gerhard Winge opplyser 
at skulpturen skal plasseres mellom kirken og 
Menighetssenteret, ikke langt fra 1000-årstreet. 
Sokneprest Sigurd A. Bakke i Nordby vil delta 
under minnestunden. Arrangementet er åpent 
for alle. Endelig program blir lagt ut på kom
munens nettsider.

Arve Skutlaberg
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I Daniels bok i Bibelen står det om enda en fantastisk ting som skjedde 
med Daniel fordi han holdt seg til Gud. Det var noen som ville 
ødelegge for ham fordi de var misunnelige, men Gud passet på Daniel. 
 

Det var kommet en ny konge i Juda som het Dareios. Han så hvor flink Daniel var, og 
satte Daniel og to andre til å være ministre. Ministrene skulle bestemme over 120 
satraper som skulle lede kongeriket. Så tenkte kongen at han skulle la Daniel bestemme 
over alle sammen, for han var den beste. Da ble de andre ministrene og satrapene sure 
og prøvde å finne feil ved Daniel. Men det fantes ingenting! Alt gjorde han riktig, han 
jukset aldri. Så kom de til å tenke på at han pleide å be til Gud, mens andre pleide å be 
til kongen. Da lurte de kongen til å lage en lov som sa at hvis noen ba til andre enn 
kongen, skulle han kastes i en hule med sultne løver! 
 
Daniel hørte om den nye loven, men han ville be til Gud uansett. Han gikk hjem og 
lovpriste ham som han pleide, med åpne vinduer! Da stormet mennene inn og tok 
Daniel på fersken. Da de førte Daniel fram for kongen, ble kong Dareios lei seg, for han 
likte Daniel så godt, og han kunne ikke forandre loven. Men da de kastet Daniel i 
løvehulen, sa Dareios til han: ”Måtte din Gud redde deg!” 
 
Kongen sov ingenting den natta, tenkte bare på Daniel. Så fort det var morgen, sprang 
han til løvehulen og ropte på Daniel med angst i stemmen: ”Daniel, har Gud reddet 
deg?” Da hørte han Daniel: ”Lenge leve kongen! Gud sendte en engel og lukket 
løvenes gap. De har ikke skadet meg, for jeg har ikke gjort noe galt mot Gud, og ikke 
noe galt mot deg, konge.” Da ble kongen kjempeglad og tok Daniel opp og kastet i 
stedet de andre mennene ned i hulen. Så lagde han en ny lov, som sa at alle i hans 
kongerike skulle skjelve for Daniels Gud, ”for han berger og redder, han gjør tegn og 
under. Han berget Daniel fra løvenes klør.” (Fra Dan 6) 

Anbefalt litteratur: 
Det gamle testamentet. 
Anbefalt DVD: 
”Daniel i løvehulen”, 
Hermon Forlag. 
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FINN 7 FEIL:
Det mangler sju ting i bildet til høyre!

A
B

C

1 2 3



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 4 – 201214

  

 
 

T A K S E R I N G 
BOL IG -  TOMT –  LAN DB RUK -  BÅT  

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

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

 ENEBOLIG 
 LANDBRUK 
 LEILIGHET 
 FRITIDSBOLIG 
 TOMT 
 FRITIDSBÅT 
 ENERGIMERKING 

Medlem i: 

Forrige oppgave: Ekteparet ‘Over 60’ som hviler 
seg ved stien gjennom Aschjem-skogen, var Georg 
og Bjørg Børresen som hadde latt seg utfordre av 
Menighetsbladet. Hattene ’deres’ er  utlånt fra en 
hattesamler for anledningen.

Alle innsendte svar på oppgaven i Menighetsbladet 
nr. 3 var riktige, men noen blomsterhilsen blir det 
ikke. Torunn Bjørgo Tangvald skriver: Takk for 
morsom oppgave! Ekteparet sitter på ”Hvileplass 
for Vi over 60” som står ved skolestien gjennom 
Aschjemskogen. Denne mannen er nok ikke en 
vanlig ”mann med hatt”, siden han har satt hatten 
bak fram. Jeg mener det må være vår kjære kirke-

Er du kjent i Ås?

verge Gerhard Winge. Damen må da være hans 
fru Anne. Så har jeg en filologisk utfordring til 
Menighetsbladets redaksjon. Hva er galt med set
ningen: ”behovet for en pust i bakken var kjærkom
ment da de ...” ? Det er vel ’en pust i bakken’ som er 
kjærkommen og ikke ’behovet’, – Redaksjonen kan 
ikke være mer enig; vi skal skjerpe oss. I disse OL-
tider får Torunn tildelt omgangens gullmedalje.  
Nok en oppgave legges ut, uten personer denne 
gangen. Eieren av både sykkel og topplue har havna 
i buskene, eller kanskje i bekken, et eller annet sted i 
Ås. Men hvor? 

Send e-post til: asmenblad@online.no.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
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Ein aktiv mann i Nordby

I vår gjekk Bjørn Jarle Rødsand av som sekretær 
for Nordby menighetsråd. – Men jeg fortsetter som 
frivillig kirketjener, seier han til Menighetsbladets 
utsendte. Vi møttest på kyrkjetrappa i Nordby. 
Bjørn hadde nettopp gjort unna kyrkjetenarjob
ben ved den andre gravferdsgudstenesta denne 
juliveka.

74-åringen har bak seg to periodar som leiar for 
Nordby menighetsråd på 1980-talet. Frå 2000 til i 
vår var han fast sekretær for menighetsrådet. Dei 4 
siste åra har han også vore kasserar. Då Menighets
senteret vart reist tidleg på 1990-talet, var Bjørn 
med på å leggja ned grunnsteinen, saman med 
dåverande prost Tysnes og ordførar Johan Alnes. 

Kvifor har du engasjert deg så sterkt i Nordby 
menighet?

– Det er jo her jeg hører til. Jeg liker å være med 
der det skjer i nærmiljøet. I mange år var jeg spei
derleder i Ski. Jeg er også med i Nordby Rotary og 
Frimurerlogen Follo, som holder til i Ski vis-à-vis 
Ski middelalderkirke. Og så hadde jeg barnetroen 
med meg fra Svolvær der jeg vokste opp. Farfar 
min var ivrig i kristelig arbeid. Han var blant annet 
med på å bygge Svolvær kirke på dugnad. Det tror 
jeg må ha vært på 30-tallet en gang. Til konfirma
sjonen fikk jeg et Nytestamente. I begynnelsen 
leste jeg nok ikke så mye i det. Men presten hadde 
skrevet en hilsen med følgende bibelord: ”For jeg 
skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds 
kraft til frelse for hver den som tror” (Rom. 1,16). 
En dag leste jeg dette på nytt. Siden har jeg lest mye 
i Bibelen, og regnet meg som kristen. 

Kva er det viktigaste de har fått til i Nordby 
menighet?

– Det er uten tvil satsingen på barne-, ungdoms- 
og konfirmantarbeidet. Lille Nordby menighet 
klarer å ha egen ungdomsprest og eget trosopplæ
ringsprosjekt! Den innsatsen står det respekt av! 
Og med Menighetssenteret fungerer kirketunet 
vårt nærmest som en arbeidskirke. Det er sam
lingsplassen i bygda.

Bjørn er bokmann. Familien hans har i 4 gene
rasjonar drive bokhandel, trykkeri og bokbinderi i 
Svolvær. Familiebedrifta eksisterer framleis. Bjørn 
utdanna seg til boktrykkjar. Etter læretida gjekk 
han tre år på Grafiske Høgskole i København. 
Planen var nok å reisa heim att til Lofoten, men i 
staden vart det familie og hus i Nordby, og jobb i 
Aschehoug forlag. – Kanskje hadde jeg blitt lærer i 
stedet, om jeg kunne velge på nytt i dag? Bjørn er 
også ein av fleire kvite sudanesarar i Ås. På 1970-
talet arbeidde han for Kirkens Nødhjelp i dette store 
landet som no er delt i to: Sudan og Sør-Sudan. 

Arve Skutlaberg
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Øystein Spilling ny studentprest
Øystein Spilling har siden april fungert i en delt 
stilling som studentprest ved UMB og prostiprest i 
Follo. Han er teolog fra MF og har vært kapellan på 
Sagene og Jeløy. I 2 ½ år fungerte han som sokne
prest på Hvaler. Øystein pendler fra Moss hver dag. 

Hva er oppgavene for studentpresten?
– Studentpresten skal være en tilgjengelig 

samtalepartner for studenter og ansatte ved UMB. 
Jeg skal holde oppe et regelmessig gudstjenesteliv 
i form av hverdagsmesser i Ås kirke i samarbeid 
med studenter og lokalmenigheten. En meget viktig 
oppgave er å støtte det kristne arbeidet som foregår 
på campus. Jeg tenker på Studentlagets aktive og 
flotte virksomhet, men også andre grupper som 
måtte befinne seg ser. Som studentprest er jeg en 
del av Studentsamskipnadens Rådgivningstjeneste 
sammen med helse- og sosialarbeidere. Miljøarbeid 
og utadrettet kristen virksomhet vil gå hånd i hånd.

Hva synes du er den største utfordringen?
– Å bli kjent og lagt merke til som prest, 

samtalepartner og sjelesørger på campus. Jeg er 
med på introduksjonsuka for nye studenter og 
legger vekt på den presentasjonen jeg kan legge 
opp til gjennom Graskurset der alle virksomheter 
profilerer seg med hver sin stand.  Jeg har fått min 
egen side i studentavisa Tuntreet og vil fylle den 
med tanker og refleksjoner omkring livssyn, tro 
og aktuelle observasjoner i samtiden. Akkurat nå 
forbereder jeg samarbeidet med Ås menighet om 
gudstjeneste 12. august der de internasjonale stu
denter er særskilt invitert. Det blir en gjennomført 
tospråklig gudstjeneste, med hyggelig kirkekaffe 
etterpå.

Etter omorganiseringen tilhører Øystein Spil
ling nå Nordre Follo prosti. Han inngår derfor ikke 
i den ordinære prestetjenesten i Ås, slik student
prestene før ham har gjort. Men det er planer om 
å lyse ut stillingen nå i høst, og da skal den ligge 
under Søndre Follo prosti.

Arve Skutlaberg

Kveldsmesser i Ås kirke
Vi fortsetter den gode tradisjonen med kvelds
messer i Ås kirke siste torsdag i måneden kl. 19.30: 

Dato:   Tema:
30. august  Mysteriet meg
27. september  Tro og fornuft
25. oktober  Guds rikes mysterium
29. november  Den skjulte Gud 

Kveldsmessene er et tilbud til både studenter og 
fastboende. Vi gir stort rom for bønnevandring, 
og tid til ro og ettertanke. Nattverd holdes hver 
gang. Bibeltekstene leses på flere språk, og preken 
og liturgi blir oversatt til engelsk. Kveldsmessene 
er et samarbeid mellom studentpresten, de kristne 
studentlagene og Ås menighet. 

Øystein Spilling,
studentprest ved UMB

Inviter en internasjonal UMBstudent på en kaffekopp
Møt en ny kultur i din egen stue. Det går flere 
hundre internasjonale studenter på UMB. Mange av 
dem har aldri vært på besøk i et norsk hjem. Dette 
kan du nå gjøre noe med! Kaffekopp er et prosjekt 
der folk i Ås inviterer internasjonale studenter hjem 

– på en kaffekopp – for å bli bedre kjent. Har du lyst 
til å invitere en student fra et fremmed land på en 
kaffekopp? Har du selv lyst å bli invitert på kaffe 
i et Ås-hjem? Send e-post til kaffekopp@umb.no.

Studentpresten ved UMB
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Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har 
følgjande møte i vår på Ås menighetshus: 
• Søndag 19. august: Samtalemøte kl. 19.
• Søndag 26. august: Festmøte kl. 19. Talar: 

Gunnar Elstad
• Søndag 2. september: Møte kl. 19. Talar:  

Arne Jan Olsen
• Søndag 16. september: Møte kl. 19. Talar: 

Magne Gudvangen
• Søndag 23. september: Møte kl. 19. Talar:  

Knut Andresen
• Søndag 30. september: Møte kl. 19. Talar: 

Ragnar Ljønes

Trygve Gjedrem 

Utdeling av Menighetsbladet
Menighetsbladet mangler fortsatt noen som kan 
dele ut bladet på en rute vi har i Brønnerudom
rådet. I tillegg mangler vi en utdeler på Rustad
torget og Drottveien (i Arbeidskirkens nærom
råde). Vi får også en rute ledig i Brekkeveien fra 
Sandsgårds gartneri og sydover mot Høiås. Inter
esserte kan melde seg til Olav Aardalsbakke, tlf.  
905 18 577. Vi håper å få dekket disse rutene så 
snart som mulig.

Åpen dag på MF 13. oktober
Det teologiske Menighetsfakultet inviterer lørdag 
13. oktober kl. 09.30–15 til Åpen dag. Dette er en 
unik mulighet til gratis å forsyne seg av et mangfol
dig seminarprogram gruppert under fire parallelle 
temasøyler: Teologi og kirke, Tro og liv, Religion 
og samfunn og Religion og kultur. Du finner pro
grammet på http://www.mf.no. 

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

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

UKAgudstjeneste 7. oktober

Det er Uke-år, og det betyr UKA-gudstjeneste 7. 
oktober kl. 18 i Aud Max. Sett en stor ring rundt 
denne datoen!

Youth For Understanding  
søker vertsfamilier i Ås
I august kommer utvekslingselever fra hele verden 
for å gå et år på norsk videregående skole, og lære 
om norsk språk og kultur. De trenger vertsfamilier. 
Familier i Ås kan få et unikt og spennende år hvis 
de åpner hjemmet sitt for en aktiv og samfunnsen
gasjert ungdom som ønsker å bli kjent med norsk 
kultur. 

Kontakt Astri Menne Sjoner, Youth For Under
standing Norway, tlf. 47 22 69 81 80. Mer info på: 
http://www.yfu.no. 

Kan du hjelpe meg å hjelpe?
Jeg er reservebestemor og fadder for en liten jente 
på 3 år som heter Noa og bor i Budapest i Ungarn, 
sammen med moren sin Andrea. De har det ikke 
så greit etter at det oppstod problemer i familien,  
Andrea og Noa måtte flytte hjemmefra. Andrea 
har brukt mye penger til advokatbistand. I Ungarn 
er det nesten ingen offentlig støtte til mennesker i 
Andreas situasjon. For å dekke de store utgiftene 
har hun og moren gravd i skuffer og skap, og fun
net frem alt som kan ha verdi. Dette har jeg tatt 
med meg til Norge for å selge. Fortsatt har jeg 
mange fine ting liggende: Håndbroderte duker – 
meget vakre, og en god del verdifullt, håndmalt 
Herend-porselen. Kontakt: Anne Marie Sander, 
Dysterbråtan 3, 1430 Ås, tlf. 64 94 38 89. Hjelp meg 
å hjelpe Andrea og Noa! 
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Romantisk orkesterkonsert

Follo kammerorkester er denne høsten vert
skap for et årlig samarbeidsprosjekt blant sym
foniorkestrene i Akershus, og utgjør samtidig 
grunnstammen i et betydelig utvidet orkester som 
blir å høre i Ås arbeidskirke søndag 16. septem
ber klokka 18. Samarbeidet har gjort det mulig å 
sette opp et program som kammerorkestret ikke 
har tilstrekkelig besetning til å oppføre på egen 
hånd. Når muligheten først byr seg, er derfor 
musikk fra den romantiske perioden denne gang 
sterkt representert. Konsertens hovedverk er den 
første av Johannes Brahms’ to store serenader for 
orkester – lett tilgjengelig, sjarmerende musikk i 
flere satser fra komponistens unge dager. Kveldens 
solistinnslag, Max Bruchs innsmigrende første 
fiolinkonsert, er en populær gjenganger på konsert
programmer verden over. Solist her er Nils-Thore 
Røsth, fast medlem av Operaorkestret og fortsatt 
konsertmester i Follo kammerorkester.

Selv om Beethoven kanskje ikke kan katalogi
seres som romantiker, har også han fått en plass 
på programmet, med sin dramatiske ouverture til 
Goethes teaterstykke ”Egmont”. Konserten ledes 
av Follo kammerorkesters faste dirigent Tor Brevik.

               
Orkestret inviterer ungdommen
Follo kammerorkester inviterer ungdommen til å 
delta, både bak notestativene og som publikum.  
– Vi skulle gjerne nådd ut til mange flere i Follo 
med musikken vår. Også yngre mennesker vil 
ha stor glede av å være med på konsertene, sier 
dirigent Tor Brevik til Menighetsbladet. Orkesteret 
teller 20 musikere og øver hver uke, i lokaler på 
Sjøskogen skole. 

Hvem kan være med i Follo kammerorkester?
– Orkesteret er egentlig et rent strykeorkester, 

og de fleste av medlemmene er amatører. Men vi 
samarbeider ofte med blåsere om større oppgaver. 
Vi ønsker oss flere utøvere med en god musikalsk 
bakgrunn fra kulturskole, og helst med noe 
tilleggserfaring. Orkesteret stiller høye krav til seg 
selv. Follo er en stor region med et aktivt musikkliv, 
gode kulturskoler og mange innflyttere. Her bør det 
være rekrutteringsgrunnlag for et kammerorkester. 

Hva er spesielt med konserten 16. september?
– Verkene vi skal spille er både krevende og 

spennende. Og så samarbeider vi jo med tre andre 
Akershusorkestre med symfonisk besetning. 
Dermed får vi et mye større orkester. Vi lager 
en slik konsert hvert år og lar den gå på omgang 
mellom de fire orkestrene. Nå i høst er vi vertskap. 

Hva er din favorittmusikk?
– Jeg blir ydmyk når jeg møter musikk av genier 

som Mozart og Schubert. Jeg er selv komponist, og 
uttrykker meg noe annerledes, både melodisk og 
harmonisk. Men røttene i Wiener-tradisjonen er 
sterke.

Hvem bør komme på konserten?
– Tenk om mange unge kunne komme! Ås er jo 

et sted med dannelse. Og så må alle våre trofaste 
tilhørere komme! Follo kammerorkester er som en 
stor, gammel og kultivert, men ikke stivnet familie. 
Vet du forresten at ensemblet nærmer seg 40 år?

Arve Skutlaberg
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Rotaryheder 
til SvendKristian Martinsen,  
Benedicte Aschjem og Gunder Skiaker

I juni tildelte Ås Rotary sin Paul Harries-anerkjen
nelse til Svend-Kristian Martinsen fra Kroer, og 
til Benedicte Aschjem og Gunder Skiaker frå Ås, 
for deres enestående frivillige innsats i lokalm
iljøet gjennom mange år. Ole Ludvig Kleven og 
Arne Pedersen hadde fått i oppdrag å finne fram 
til egnede kandidater. Her er et kortfatta utvalg av 
Rotarys begrunnelse for tildelingene.
 Svend-Kristian Martinsens engasjement har vært 
som voksenleder for barn og unge i Kroer og akti
vitør for Triangelklubben gjennom 33 år. I tillegg 
til dette har han vært leder av Kroer AdHoc-kor 
i nærmere 20 år. Det er et blanda kor med 20 
medlemmer og framstår som et flott kulturtilbud 
i bygda. I mange år var det et stort ønske om å få 
bygget kirkestue i Kroer for å gjøre anvendelighe
ten av kirkebygget som møtested bedre. I 2006 var 

Fra Ås Rotarys Paul Harries-tildeling til Svend-Kristian Martinsen (tv), Rotary-president Torbjørn Skjellum, 
prisvinnerne Bendickte Aschjem og Gunder Skiaker og Ole Ludvig Kleven (th) som hadde vært med på å finne fram 
til de verdige kandidatene. 

Kirkestua ferdig. Dugnadsinnsatsen var betydelig 
med Martinsen som drivkraften i planlegging og 
gjennomføring.

Som ektepar har Benedicte Aschjem og Gunder 
Skiaker begge vært engasjert for ungdommen i Ås 
gjennom flere tiår. Skiaker har vært leder for Ten- 
Sing i 26 år, mens Aschjem har tatt seg av de admi
nistrative gjøremålene som nødvendigvis følger 
med i alt organisasjonsliv. Benedicte Aschjem og 
Gunder Skiaker er sterkt engasjert i loppemarkeds
aktiviteter. De reiser mye rundt på andre loppe-
markeder for å se og lære og kjøper opp dødsbo 
bl.a. Denne aktiviteten skjer i regi av Ås arbeids
kirke hvor Benedicte er leder av hovedkomiteen 
for loppe markedet. Omsetningen har utviklet seg 
positivt og ligger nå rundt kr 200.000 årlig. 

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
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ServiceSIDER
Ta vare på sidene

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

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

BILVERKSTED

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

BLOMSTER OG DEKORASJONER

Ås Blomster
Moerveien 6      64 94 12 36

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

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

FOTO

Ås Foto, Sentrumsgården     64 94 12 41

FRISØRER  DAME/HERRE

Hårstudio 1095
Moerveien 2      64 94 10 95

HELSEKOST

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

HELSE OG VELVÆRE

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

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

HÅNDVERKERE

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

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

INTERIØR

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

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

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

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 ÅS SENTRUM

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

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B       64 94 00 07

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

(kveldsåpent mandager) 

Tannlegene Høyvik 
Skoleveien 2     64 94 09 51

UTLEIE

Kroer Samfunnshus
Utleie til alle anledninger      950 09 825

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

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

 

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

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

Annonsér i Menighetsbladet
Redaksjonen takker alle annonsører som 
støtter 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 Aardals
bakke, tlf. 905 18 577.

 
Liahøi Selskapslokaler 

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

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

Storsalen ca 120 pers. Lillesalen ca 30 pers. 

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

www.gsb.no Norskeid familiebyrå for hele Follo

Vi ønsker å gi den beste
hjelp og veiledning

Tlf. 64 95 16 65 1540 Vestby
Hele døgnet
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ÅS

Døpte
David Nakhensa Muchamo Bakke
Jørgen Gunnar Bjerva (døpt i 

Sannidal kirke)
Henrik Nessa Brean
Jørgen Nessa Brean
Sindre Boman Dommarsnes (døpt 

i Vangskyrkja, Voss)
Jakob Westad Kokkvold
Herman Ingebrigtsen Krog
Thomas Lunnan-Reitan (døpt i 

Tomter kirke)
Maria Lind Thomasdottir Sandvik 

(døpt i Nordby kirke)
Iver Storvoll (døpt i Brøstad kirke)
Milliam Grønvold Widén
Anne Sofie Lind Aanby
Erlend Lind Aanby

Viet
Anja Christine Diehl og Knut 

Olav Linnebo
Linda Ulrika Vesterlund og Erik 

Skjeseth
Åse Spornæs og Erik Wetlesen
Linda Fjeld og Lars Hellum
Silje Brean og Geir Arne Nessa 

Velsignelse
Georgia Oliveira De Freitas og 

Hans Georg Røed

Døde
Oddvar Burum
Reidun Hunnes
Evelyn Azora Johansen
Anna Marie Kvam
Helge Langeland
Arne Løchen
Atle Lystad Martinsen
Nils K. Nesheim
Willy Solheim
Margit Aas

NORDBY

Døpte
Sofie Kristiansen Granheim
Liam Myhrhaug Hagen
Julia Sølvik Moser
Celine Musken
Mikkel Døhl Petersen
Maria Lind Thomasdottir Sandvik
Josefine Hauge Snellingen, døpt i 

Mari kirke
Sunniva Hauge Snellingen, døpt i 

Mari kirke
Einar Christian Strømberg
Iselin Hillestad Sødem
Seraphina Augusta Magnerud Wilde, 

døpt i Lyse Kloster kapell

Viet
Xi Xie og Johnny Andresen
Marit Lund og Tor Egil Andersen
Helene Steen og Åsmund Dalbye
Maria Rebecka Kristoffersson og 

Carl Einar Traaen
Cathrine Thoresen og Jan Vidar 

Aass Andersen
Mona Røst Johansen og Torgeir 

Solberg
Anne Kristin Hopland og Trond 

Arild Bruun

Døde
Mirjam Engebråten
Jonn Grønbæk
Åge Arthur Holter
Per Henrik Kvæstad
Kate Sylvia Mørk
Erna Milfrid Nybøe
Hildegunn Støttum
Birger Sveen
Willy Hardy Søland
Gunvor Helene Wetlesen

KROER

Døpte 
Anders Kjølstad Lie
Daniel Abraham Nguyen Nikzad
Sander Westad
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagavn. 3, 
postboks 224, 1431 Ås. 
Tlf. 64 96 23 40. Fax 64 96 23 39 
www.as.kirken.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kroer menighet:
Menighetsrådets leder: Asbjørn Rønning.  

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

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

Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Marit Børset Aalde, 

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

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

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

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

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

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

Nordby menighet:
Kirkekontoret i Nordby, Menighetssenteret, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. sønd. i treenighet., 19. august, Luk. 8, 1-3
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse.  

Hege E. Fagermoen. G. Børresen. J. Grolid. 
Ofr.: Egen menighet. Menighetsmøte om 
gudstjeneste reformen etterpå.

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

13. sønd. i treenighet., 26. aug., Luk. 12, 41-48
Ås arbeidskirke kl. 12.00: Ryddegudstjeneste. 

G. Børresen. J. Grolid. Ofr.: Arbeidskirken.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. 

S.A. Bakke. K.H.K. Moe. H.V. Wang. 
Velkomst for Hege Fagermoen, ny prost i 
Søndre Follo. Ofr.: Barne- og ungdomsarb.

Torsdag 30. august
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. Øystein  

Spilling.

Lørdag 1. september, Matt. 28,16-20
Nordby kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstj. 

K.H.K. Moe. M. Ødegaard. H.V. Wang.
Nordby kirke kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstj. 

K.H.K. Moe. M. Ødegaard. H.V. Wang.

14. sønd. i treenighet., 2. sept., Matt. 28, 16-20
Ås kirke kl.11.00: Gudstjeneste m/innsettelse 

av Hege E. Fagermoen som ny prost i Søndre 
Follo. G. Børresen. S.A. Bakke.  
A.C. Nylænder. Biskop A. Sommerfeldt.  
J. Grolid.

Ås kirke kl. 19.00: Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene. G. Børresen. J.M. Ågedal.  
J. Grolid.

Nordby kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstj. 
K.H.K. Moe. M. Ødegaard. H.V. Wang.

Nordby kirke kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstj. 
K.H.K. Moe. M. Ødegaard. H.V. Wang.

Lørdag 8. september, Luk 10, 38-42
Ås kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. 

G. Børresen. J.M. Ågedal. J. Grolid.
Ås kirke kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. 

G. Børresen. J.M. Ågedal. J. Grolid.

15. sønd. i treenighet., 9. sept., Luk 10, 38-42
Kroer kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstj.  

G. Børresen. J.M. Ågedal. A.C.P. Grolid.
Ås kirke kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. 

G. Børresen. J.M. Ågedal. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.  

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

16. sønd. i treenighet., 16. sept., Matt 5,10-12
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. 

A.C. Nylænder. U. Bergroth-Pluhr.
Nordby kirke kl. 11.00: Fam.gudstj./høsttakke-

fest. Vikar/H. Tegnér. H. Andersen.

17. sønd. i treenighet., 23. sept., Luk 7,11-17
Ås kirke kl. 11.00: Høsttakkefest. Dåp. Nattv. 

Ø. Spilling. G. Børresen. H. Andersen.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse.  

H.E. Fagermoen. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.  

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

Torsdag 27.09 
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. Ø. Spilling.  

E. Espe.

18. sønd. i treenighet., 30. sept., Matt 8,5-13
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse.  

H.E. Fagermoen. I. Svanes.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. Vikar.  

H.V. Wang.

19. sønd. i treenighet., 7. okt., Joh 7,14-17
Aud Max kl. 18.00: UKA-gudstj. Ø. Spilling. 

E. Espe. 
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse.  

A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.  

G. Børresen. H.V. Wang.

20. sønd. i treenighet., 14. okt., Mark 10,2-9
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Fam.gudstj. 4-års 

bok. G. Børresen. J.M. Ågedal. I. Svanes. 
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A. Bakke. 

H.V. Wang.


