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Prestens hjørnePrestens hjørne
En dag for refleksjon og ettertanke
Jeg vil gi dere noen vers fra Matteus-evangeliet i 
Bibelen:

Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjel-
let. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om 
ham. Han tok til orde og lærte dem: «Salige er de 
som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. 
Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige 
er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de 
som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for 
de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de 
skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, 
for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, 
for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir 
forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er 
deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner 
og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på 
alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere 
har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før 
dere. (Matt 5,1-12)

Allehelgensdag er en spesiell dag i kirkeåret. Vi 
feirer en helt spesiell fest, med en dempet feiring 
med tid til ettertanke og minner. Mange av oss 
kommer til gudstjenesten med minner om mennes-
ker som vi vandret sammen med, men som ikke er 
mer. Mennesker som var en del av livene våre, og 
som vi husker og savner. Vi starter gudstjenesten 
med å tenne lys for våre døde. Og lysene brenner 
gjennom hele gudstjenesten, og gjør synlig at selv 
om de døde ikke er hos oss lenger, så er minnene 
om dem fortsatt levende, og minnene om dem er 
med oss i gudstjenesten.

Noen ganger trenger vi et redskap for å gå videre, 
for å klare å avslutte noe, for å begynne på noe nytt. 
Minnegudstjenesten på Allehelgensdag kan hjelpe 
oss med å møte en ny tid. I Matteus leser vi at Jesus 
går opp på et fjell og forkynner evangeliet. Og det 
han sitter der og sier, med vennene sine rundt seg, 
er merkelig. All fornuft er opphørt, alt er motsatt 
av hva det synes som. Lykkelig er de ulykkelige, 
rike er de fattige, mette er de sultne, og trygge er de 
forfulgte, sier Jesus. 

Og vi hører evangeliet, hver med våre ører. 
Mange bærer en sorg. Noen har åpne sår som ikke 
vil slutte å blø. For noen har sårene begynt å gro. 
Andre sitter igjen med arr etter sår som har vært. 
Noen opplever Allehelgensdag som vanskelig, 
fordi gamle sår blir åpnet igjen og blør på nytt. Vi 
tenker på tap, våre egne tap og andres tap. Og så 

hører vi Jesu ord om 
salighet. Salig er de 
som sørger. 

Hva mener Jesus 
med det? Salige, 
lykkelige, er de som 
sørger. Lykkelige er 
de ulykkelige. Lyk-
kelige er de som har 
fått sine liv knust, 
sine håp ødelagt. Det 
er jo ikke sant. De 
ulykkelige er ikke lykkelige. Jesu ord strider mot 
all fornuft. Men samtidig rommer ordene hans noe 
mer, et håp om en annen dimensjon ved livet. 

Derfor tenker jeg: Salige er de som ikke flyk-
ter fra sin sorg. Salige er de som aksepterer at vi 
bor i en ufullkommen verden, og at smerter, sorg 
og depresjoner er en del av livet. Salige er de føl-
somme. Salige er de som lider under livets urett-
ferdighet, men som likevel gjør det beste ut av det. 

Jeg tenker: salige er de som sørger, for bare de 
kan bli trøstet. Salige er de ulykkelige, for bare 
de kan vite hva lykke er. Det er noe med mennes-
kelivet, med strevet for vårt daglige brød og alle 
tingene vi tror vi trenger, det gjør at vi ikke ser. Vi 
blir blinde for det egentlige. 

Jeg har hørt en historie om en syk gutt som for-
talte sin far om en drøm: «Jeg så en underlig verden, 
hvor tiggerne hersket, og kongene tjente.» «Min sønn,» 
sa faren, «du har sett den virkelige verden.»

Jesu saligprisninger er ikke lykkeønskninger, 
eller betingelser for saligheten. Det handler ikke 
om hvem som kommer i Guds rike, men om hvem 
Guds rike tilkommer, midt iblant oss her og nå. 
Salige er de som sørger.

Trøsten finnes også her midt iblant oss. Gud 
kanaliserer sin trøst gjennom mennesker. Salige er 
de som får ta imot trøst. Jeg vil også tilføye: Salige 
er de som får lov til å trøste. For de er Guds armer, 
og Guds skulder, og Guds fang på jorden. Og Gud 
gir oss også sin trøst direkte i Jesus, i at han gav 
seg selv for våre liv, og at han gir seg selv for hver 
gang vi i nattverden spiser det brødet som er hans 
legeme, og drikker den vinen som er hans blod. 

Alterringen er ikke en ring, den er bare en halv 
ring. Det er som om den andre halvdelen er i den 
usynlige verden, hvor den har plass for alle dem 
som har gått foran oss. Salige er de som sørger, for 
de skal trøstes. Amen.

Anette Nylænder, 
prostiprest
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Ny gudstjenesteordning i Ås, Kroer og Nordby menigheter
Våre menigheter har nå avsluttet sitt arbeid med å 
innføre nye gudstjenesteordninger. De har nå vært 
i bruk siden mai i år, og erfaringene så langt er 
gode. De tre menighetene har valgt den samme lit-
urgiske musikken. Det er noen forskjeller innenfor 
selve gudstjenesteordningen, men ikke større enn 
at vi fint følger med, enten vi går til gudstjeneste i 
Ås, Kroer eller Nordby. Noen synes at de nye melo-
diene er vanskelige. Det tar tid å lære noe nytt, men 
vi har noen hjelpemidler. 

På Ås menighets hjemmeside www.as.menighet.
net, er det mulig å høre melodiene, og øve hjemme. 

Menighetsrådene har nå sendt over gudstje-
nesteordningene, menighetsmøtenes uttalelser og 
menighetsrådenes vedtak til biskopen, via prosten. 
Fra første søndag i advent, 2. desember 2012, vil 
disse ordningene gjelde i våre gudstjenester fram-
over, foreløpig for en tidsramme på minimum to år. 
Så får vi se hvilke erfaringer vi gjør, og hva som 
eventuelt kan endres. 

Georg Børresen,
sogneprest i Ås

Hege Elisabeth Fagermoen på plass i Ås og Søndre Follo prosti

Søndag 2. september ble Hege Elisabeth Fager-
moen innsatt som prost i Søndre Follo prosti. 

Bildet på dette bladets forside viser leder i Ås 
menighetsråd, Marit Børset Aalde, som overleverer 
kallsbrevet under oppsyn av biskop Atle Sommer-
felt. 

Hege Elisabeth Fagermoen nølte ikke et 
øyeblikk! Hun startet prostetjenesten med å synge 
solo for menigheten. Kantor Jostein Grolid hadde 
komponert en helt ny introitus med tonene H E G E 
i første takt, og den ble framført med god hjelp fra 
Ås Barnekantori, Kroer Barnekor og Ås Kirkekor. 
Vi beklager at vi ikke får gjengitt lyden på trykk. 

Under kirkekaffen i Kulturhuset ble den nye pros-
ten mottatt med stor begeistring av representanter 
fra alle kanter av prostiet. Sogneprest Georg Bør-
resen startet riktignok med å si: ”jeg ville nå heller 
hatt Sven Holmsen, men nå er jeg ikke lenger i tvil:  
Vi har fått en meget flink og hyggelig prost, som 
det er fort gjort å like.” 

 Tekst & foto: Erling Fløistad
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Det skjer i Ås menighet

Åpen kirke juli 2012
”Åpen kirke i juli” er nå gjennomført for 12. året 
på rad. Det starta i år 2000 med open kyrkje frå 
kl. 11 til 15, og ca. 30 husvertar. Dei siste åra har 
Ås kirke vore såkalla Vegkyrkje, og har vore open 
6 timar dagleg i juli. Om lag 60 personar har vore 
med og teke ei vakt på 3 timar kvar. Nokre har teke 
to vakter. 

Vi vil takke hjarteleg dei mange som gjer denne 
innsatsen, slik at vi kan halde fram med den einaste 
Vegkyrkja i Follo. I år har 238 personar vore innom. 
Dette er ny rekord. Det er både Ås-folk, utanbygds 
folk og utlendingar som ser innom kyrkja for ei 
stille stund, eller for å sjå på den vakre kyrkja. 
Utvalget for Åpen kirke vil vurdere resultatet i 
løpet av september, og innstille til menighetsrådet 
om arbeidet vidare. 

Vi har arbeidd med tiltak for å få skilta betre 
for turistar på dei store gjennomfartsårene, E6 og 
E18, men det er ikkje lett å få Statens vegvesen med 
på dette. Saka må truleg ordnast sentralt gjennom 
Kirkerådet, som står bak ordninga med Vegkyr-
kjer. For å få med mange husvertar har vi godt 
samarbeid med andre frivillige organisasjonar i Ås.

Nils Standal 

4-års kirkebok og  
4-års kirkeklubb
Velkommen til guds tjenester 
med utdeling av 4-års kirke-
bok, og 4-års kirkeklubb! Den 
14. oktober (Ås arbeidskirke) 
og 21. oktober (Kroer kirke 
og Nordby kirke) er det stor-
familiegudstjenester med 

ut deling av kirkebok til 4-åringene. Alle som er 
fire år, har alt mottatt en invitasjon i posten, og vi 
håper at mange har lyst å være med! Det blir en 
familievennlig gudstjeneste med mye sang. Og så 
får vi besøk av Thomas. Etterpå er det kirkekaffe.

De tre påfølgende mandagene, 22. og 29. oktober 
og 5. november, kl. 17.30–19, blir det Kirkeklubb 
for 4-åringene i Arbeidskirka. Her skal vi synge, 
leke, høre noen fortellinger fra Bibelen, spise 
kveldsmat sammen og lage noe fint. Er du 4 år i 
år, så er du hjertelig velkommen! Om du ikke har 
mottatt invitasjonen, eller om den har forsvunnet 
for deg – ta kontakt med kateket Jenny på kirke-
kontoret for påmelding!

Lys Våken for 
11-åringer!
Jentene på bildet til ven-
stre ønsket Ås menig het 
velkommen til Lys Våken-
gudstjenesten i fjor. Natt 
til 1. søndag i advent invi-
terer vi årets 11-åringer på 
overnatting i kirken. Sam-
men skal vi spise og kose 
oss, bli bedre kjent med 
kirka, og med det å være 
lys våkne ovenfor oss selv, 
hverandre og Gud. Vi avs-
lutter med gudstjenesten 1. 
søndag i advent (2. desem-
ber). Bli med på en spen-
nende Lys Våken-natt!

Invitasjon kommer i 
posten.

Oppstart av nytt konfirmantår!
25. september sparket vi i gang et nytt konfir-
mantår. Selv om hovedtyngden av konfirmasjons
undervisningen skjer på vårparten, vil vi ha noen 
samlinger i løpet av vinteren. Dessuten er også 
konfirmantene med i menighetens ungdomsarbeid; 
TenSing, KRIK (Kristen idrettskontakt) og Klub-
ben nå fra høsten av. Om noen skal ha glemt å 
melde seg til konfirmasjon, så er det på tide å hive 
seg rundt! Ta kontakt med kirkekontoret.

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer
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Stor Allehelgenskonsert 
Fredag 2. november kl. 18 blir det stor Allehel-
genskonsert i Ås kirke. Utvalget for Åpen kirke 
samarbeider med Kulturskolen om arrangementet. 
Nåværende og tidligere elever ved Kulturskolen 
vil delta i et allsidig sammensatt program. Dette 
blir en fin innledning til Allehelgenmesse. Kantor 
Jostein Grolid deltar under konserten. Konserten er 
økonomisk støttet av Ås kommune.

Nils Standal

Ås kyrkje open under Allehelgen
Ås kyrkje vil vere open laurdag 3. november kl. 
10–16 og søndag 4. november etter gudstenesta 
og fram til kl. 15. Folk som ser om gravene på 
kyrkjegarden desse dagane, er velkomne innom for 
å tenna eit ljos eller for ei stille stund.

Utvalget for Åpen kirke.

Velkommen til UKAgudstjeneste

Foto: Stephen Westerås

Glenn Andre Knutheim, Gunleiv Sæland, Øystein 
Spilling og Solveig Matre Gåsland ønsker alle 
velkommen til UKAgudstjeneste i Aud Max 
søndag 7. oktober kl. 18. Tema: Bibelens økologiske 
visjoner. 

Preken ved universitetsprest Øystein Spilling. 
Prosjektbandet Proprius spiller. Koret ”Noe 
Ganske Annet” synger. Oversettelse til engelsk. 
Tospråklige salmer. Miljø-kirkekaffe ved 
Fremtiden i Våre Hender. 
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Liv og røre på kirkens loppemarked
Det myldrer utenfor inngangen til Arbeidskirken. 
En lang kø har dannet seg. De ivrigste har stått her 
i mer enn en time. Rundt omkring sees folk i sitron-
gule vester og små håndvesker som skal romme 
pengene som kommer inn. Selgerne og andre funk-
sjonærer er klare til innsats.

Like før åpning treffer jeg en far med to små i 
barnevogn. Hafiz Ur Rahman fra Bangladesh tar 
sin doktorgrad på UMB. Han og kona har bodd i 
Ås siden 2005.

– Vi har vært på kirkens loppemarked flere 
ganger før, sier han til Menighetsbladet. – Vi finner 
alltid noe her. Jeg trenger en sykkel, og nå som vi 
har fått to små barn, ser vi etter vinterklær til dem. 
Det er veldig dyrt å kjøpe nytt, så vi håper å finne 
noe her til en rimelig pris. 

Klokka er blitt 15, og Hafiz vil ikke miste plas-
sen sin i køen av folk som nå velter inn i kirken. 
Kona hans står enda bedre plassert i køen. Vel inne 
i kirken er det liv og røre til tusen. I avdelingen med 
”ting og tang” er det tettere med folk enn ombord 
på morgentoget til byen. Bokentusiastene vet hvor 
de skal lete, og speider ivrig etter noen ”gullkorn”. 
I selve kirkerommet er det innredet kafé. Pølser i 
brød og lompe går unna. Vafler og kaffe også.

Maren Juell Kristensen, Richard Cawtee og lille Alfie. 
Foto: Jon-Geir Dittmann

Proffe burgerselgere fra KRIK: Eivind Sundfør og 
Gustav Syrstad grilla kjøtt og kutta grønnsaker. 

Her er det ikke en eneste skrue løs! Nils Weihe og Jon 
Kristian Øiestad i møbelavdelinga.

Pappa Kendal Avar passer på sønnen Dariyan Avar 
Rogne mens mamma shopper.
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– Vi var så sultne at vi måtte få i oss litt mat 
før vi startet med handlingen, forklarer Maren Juell 
Kristensen. Hun, mannen Richard Cawtee og lille 
Alfie har vært her før, og vet at de kan gjøre noen 
varp. De er ikke ute etter noe spesielt, men synes 
det er hyggelig å titte på det som tilbys. 

Benedicte Aschim i loppemarkedskomitéen 
synes at årets loppemarked gikk veldig fint. – Det 
var mer folk og flere lopper enn før. God stemning 
og fint vær. Auksjonen på lørdag hadde skikkelig 
”trøkk”. 

En varm takk går til de mer enn 100 frivillige 
som gjorde en flott innsats, men også til alle som 
gav lopper, og til de mange som kjøpte dem. Og 
resultatet? Kasserer og loppeveteran Olav Aardals-
bakke talte opp drøyt 230 000 kroner brutto. Netto 
gir det ca. 220 000 kroner til Arbeidskirken og Ås 
menighet. Ny rekord i år også!

Jon-Geir Dittmann
 

Konfeksjon eller trikotasje? Marit Helgheim hadde 
godt utvalg av begge deler, samt klær for å kle opp en 
middels landsby. 

Bodil Buczek passet vaffelpressa. Gerda Røed fikk hjelp 
av svigerdatter Georgia Oliveira Røed til å mikse røre 
og løpe rundt med stadig nye forsyninger..
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Det skjer i Kroer menighet

Kirkeskyss i Ås og Kroer
Hvis du trenger skyss til kirkene i Ås og Kroer 
menigheter, ring tlf. 950 04 667, så skal vi hjelpe 
så langt mulig.

Vi trenger også flere sjåfører! For å styrke til-
budet om kirkeskyss trenger vi flere som kan være 
med på kjøredugnaden. Kan du stille for en ekstra 
hyggelig kjøring før kirketid en gang imellom? 
Ring Gro Mette Rønningen, tlf. 971 76 023, eller 
Elsie Ørstavik, tlf. 481 41 704.

Diakoniutvalget i Ås og Kroer

Babysang i Kroer
Velkommen til Babysang i Kroer. Dette er et tilbud 
til barn fra 0 til 1 år, sammen med mor, far eller 
en annen voksen. Vi tilbyr musikalsk og sosialt 
fellesskap! På Babysangen får familien en sangskatt 
som inneholder både gamle og nye sanger. Barnets 
musikalske, språklige og motoriske utvikling blir 
stimulert. Vi formidler et positivt Gudsbilde, og 
ønsker å skape gode nettverk mellom kirken og 
nærmiljøet. 

Tilbudet i høst blir på fem fredager i perioden 
12. oktober til 16. november. Vi møtes i Kirke-
stua ved Kroer kirke kl. 12–13.30. Først synger 
vi. Etterpå er det felles lunsj som koster kr 30 per 
gang. Påmelding: Send en e-post med barnets og 
foresattes navn, fødselsdato på barnet, og foresat-
tes adresse og mobilnummer til:

anette  cecilie.nylaender@as.kommune.no, eller 
som SMS til tlf. 958 62 818. Spørsmål kan rettes til 
Anne Christine Pittet Grolid, tlf. 481 99 812, eller 
til Anette Nylænder. 

Syng Høst – allsangskonsert
Velkommen til ”Syng Høst” i Kroer kirke fredag 
19. oktober kl. 19! 

”No er det tid til å hausta. Gå på Guds åker i 
dag. Berga for himlen den kostbare grøda. Kallet 
frå Gud står ved lag: Gå på Guds åker i dag.”

Med disse linjene av salmedikteren Haldis Reig-
stad ønsker Kroer AdHoc-kor og solister velkom-
men til høstkonsert i Kroer kirke. Vi synger gamle 
og nye sanger til høstens pris! Naturen forfaller, 
men blikket rettes fremover mot frelsen og en ny 
vår. Samtidig er høsten en tid hvor man kan glede 
seg over jordens grøde og mangfold, og dermed ha 
et ekstra fokus på vårt ansvar for Guds skaperverk. 
Vi har mange flotte sanger om høstens innhold; 
noen blir fremført av koret, mens andre blir tolket 
av solister. Publikum får også anledning til å delta 
på flere allsanger! 

Vi får besøk av 
en pianist og en 
barytonsanger. Det er 
ekteparet Kari Greiff og 
Bjørn Nilsson, nå bosatt 
i Rakkestad. Til daglig 
underviser Kari i piano 
ved bl.a. Kulturskolen i 
Eidsberg.

Anne Christine Pittet 
Grolid,

kantor i Kroer

Kari Greiff
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Unge stjernemusikere  
i Kroer kirke
Man trenger ikke dra til Royal Albert Hall for å 
oppleve musikere i stjerneklassen. 8. september 
arrangerte familien Grolid åpen konsert i anled-
ning sønnen Michaels konfirmasjon. Michael 
studerer bratsj ved Barratt Due musikkinstitutt, 
hvor han også spiller i to strykekvartetter. Denne 
kvelden fikk vi gleden av å høre ham i begge.

På bildet spiller f.v. Inga Våga Gaustad og 
August Magnusson (fiolin), Michael Grolid (bratsj) 

og Milla Magnusson (cello). I en annen avdeling 
spilte Michael sammen med musikkstudentene 
Nanna Karlstrøm og Ludvig Gudim (fiolin), og 
Jan Inge Dyrhaug (cello). Far, mor og tante Vivian 
Laurence Berg (obo) utgjorde et tredje samspillal-
ternativ for konfirmanten. Høgdepunktet kom da 
Michael framførte sin nyeste komposisjon, Bratsj-
konsert nr. 1, sammen med onkel Hjalmar Berg. 
For en musikk! Og det før vi har nevnt amatørklas-
sen: sangsolister og Kroer AdHoc-kor. 

Svend-Kristian Martinsen
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Det skjer i Nordby menighet

Utdeling av 4-årsbok 
Søndag den 21. oktober vil det bli utdeling av kirke-
boka for 4-åringer i Nordby kirke. Vi inviterer da 
til en familiegudstjeneste hvor sanger og innhold 
vil ha preg fra 4-årsboka. Etter gudstjenesten vil 
det bli kirkekaffe! Det vil også 
bli samlinger uka før og uka 
etter gudstjenesten, hvor vi vil 
bli kjent med kirkeboka.  Har 
du spørsmål, eller har ikke 
familien mottatt informasjon 
om 4-årsboka, så ta kontakt 
med Nordby kirkekontor. 

Lys Våken for 11-åringer! 
Natt til 1. søndag i advent vil 11-åringene bli invit-
ert til å være med og overnatte også i Nordby kirke. 
Sammen skal vi bli bedre kjent med kirka og det å 
være lys våkne ovenfor oss selv, hverandre og Gud. 
Vi skal spise og kose oss sammen, og avslutter med 
gudstjenesten 1. søndag i advent. Bli med på en 
spennende Lys Våken-natt! Invitasjon kommer i 
posten, så følg med!

Konfirmant 2013
Er du konfirmant i 2013? Da har du nok hørt at flere 
har meldt seg til konfirmasjon. Men fortvil ikke, 
du har god tid! Konfirmantundervisningen starter 
ikke før i januar. Påmeldingsfristen er 1. november. 
Ta kontakt med Nordby kirkekontor om du ikke har 
mottatt informasjon og påmeldingslapp. 

Morten Ødegaard,
menighetspedagog i Nordby

Basar på menighetssenteret
Lørdag 3. november klokken 12–15 har Nordby 
menighetsforening basar til inntekt for ungdoms-
preststillingen. Det blir salg av julebakst og 
håndarbeider. Tombola for barna, åresalg, også 
med kakegevinster og ellers mange fine gevinster. 
Vi har kafeteria med salg av hjemmebakst. Menig-
hetspedagog Hanne Tegnér har andakt, og barn fra 
barnegruppen synger. Ta med familie og venner til 
en hyggelig formiddag på Nordby menighetssenter.

Hilsen oss i Nordby menighetsforening

Fra konfirmantleiren 2012. Foto: Tom Møller.

 
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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Konfirmasjon 2012 –  
en liten oppsummering
Fra januar til første helga i september har vi i 
Nord by menighet fulgt 49 konfirmanter. Vi har 
sett dem ganske ofte: Undervisning på Menighets-
senteret ca. 1 gang i måneden. Gudstjenester i 
kirka – hvor noen var mer ivrig enn andre, grunnet 
guds tjenestekonkurransen. Fasteaksjon der vi fikk 
inn over 38 000 kroner! Kjempebra!

Gjennom denne perioden har mye skjedd. Under 
fasteaksjonen satte vi opp plakaten «Klarer dere å 
slå ungdomsprest og/eller trosopplærer i bordtennis 
– få en premie». Det kostet 5 kroner å utfordre, og 
pengene gikk rett til fasteaksjonen. Vi har øvd til 
konfirmantenes samtalegudstjeneste, hvor kirkens 
rom ble forandret helt. Konfirmantene var med på å 
lage stasjoner med praktiske oppgaver til alle som 
ønsket. Her ble lys tent, tekster lest og blomster 
puttet i vann slik at et flott budskap kom til syne i 
blomsten. Noen var mer nervøse enn andre når de 
skulle fremføre sine oppgaver, men alle gjorde en 
flott jobb!

Årets konfirmasjonsleir gikk til Tjellholmen 
utenfor Hvaler. Strålende vær var med oss stort 
sett hele turen. God badetemperatur var det også, 
slik at det ble mange fine dager for oss alle. Og en 
øy skal utforskes, alt fra turneringer på dagtid til 
bibelsmugling om natta. Bibelsmuglingsløypa er 
en hinderløype som skal gjennomføres i mørke. 
Veien er kun opplyst av glowsticks, resten må man 
klare selv. Og pass opp for vakter! Hvis ikke er det 
tilbake til start. Underveis skulle deltakerne finne 
tre lapper som de skulle huske. De utgjorde en 
kode man skulle gi ved målpassering, for å få en 
liten premie. Koden var tallene 3, 1,6. Til sammen 
utgjorde de 3,16 – forkortelsen på «Den Lille Bibel» 
i Johannes 3,16. 

På konfirmasjonsdagen var det nerver og følel-
ser i sving. En stor dag for alle. Noen var nervøse 
for talen de skulle holde, mens andre var redd for 
å snuble i trappa på vei opp til alteret. Spørsmålet 
om hvem som hadde vunnet konkurransen kom 
fra flere konfirmanter. Vinneren og premien forble 
hemmelig helt til den tredje gudstjenesten. Da ble 
Julie Sandbæk Edvardsen bedt om å komme fram. 

Hun var vinneren. Premien ble delvis overrakt fra 
prekestolen, og delvis fra gulvet. Hva vant hun? Jo, 
en T-skjorte hvor det stod «Jeg har gått på altfor 
mange gudstjenester, og alt jeg fikk var denne 
Tskjorta!!!» i fin grønn farge. Men vi kunne ikke 
la vinneren bare få dette. Med seg fikk hun også 
en Bibel i skinn med gullsnitt (samme oversettelse 
som vi har jobbet med hele konfirmasjonsåret), 
samt et lite trekors laget i oliventre fra Betlehem. 
Korset i seg selv er litt annerledes utformet enn hva 
man er vant med. Dette korset er et såkalt gripe-
kors. Det er utformet på den måten at det er godt å 
holde rundt når man trenger å holde i noe, når man 
trenger å samle tanker, når man ber eller trenger 
noe å holde rundt. 

Neste års konfirmasjon er under planlegging. 
Jeg håper vi ser noen av konfirmantene fra 2012 i 
MILK-kurset! Gratulerer med dagen som var. Takk 
for all god hjelp fra dere foreldre! Takk for en flott 
tid under konfirmasjonsforberedelsene! 

Morten Ødegård, trosopplærer i Nordby;
Knut Helge Kråkenes Moe, ungdomsprest i Nordby
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Brev til Helga Byfuglien
Jeg er Abi Qvam. Jeg flyttet til Norge fra Danmark 
i 1965, 27 år gammel. To år senere kom jeg til Ås. 
Da hadde jeg to små barn – 2 og 4 år gamle. 

Hjemmefra var jeg ikke sterkt kirkesøkende. 
Men her i Ås har jeg opplevd hvor stor hjelp det 
kristne miljøet har vært for meg i mitt ønske om å 
gi mine barn en annen kristen livsstart enn det som 
ble meg til del. I Ås menighet vrimler det av unger. 
Det er frydefullt! 

Jeg er meget opptatt av hvordan vi voksne 
overleverer kristentro, tradisjoner og adferd til nye 
generasjoner. Alt er i forandring nå for tiden, og 
ikke alt er like bra, etter min mening. Det er særlig 
tre utviklingstrekk jeg ønsker å ta opp:

De siste årene har Ås menighet mer og mer 
gått over til ambulerende altergang. Jeg har spurt 
meg selv hvorfor dette skjer? Å knele for Herrens 
alter er en sakral handling omgitt av ro og andakt. 
Ambulerende altergang opplever jeg som for urolig 
og kaotisk. Både gammel og ung kan miste tradi-
sjonen med å knele for Herren.

Jeg elsker å synge salmer – alle versene! For meg 
er det sjelehelse å synge for vår Herre. En salme er 
jo også en bønn. Og vi har så altfor få anledninger 
til å synge disse sammen. Så derfor synes jeg ikke 
noe om at man skal kutte ut enkelte vers. 

Kirkens forkynnelse er på vei ut av avisene. Før 
i tiden gav Østlandets Blad en av Follo-prestene 
en halvside hver fredag til å skrive om temaet for 
kommende søndag. Nå er dette borte, og erstattet 
med bl.a. tegneserier for voksne! 

Helga: Da du var prest i Ås, var du min prest! Så 
fikk du utvidet mandat og nye oppgaver, som gene-
ralsekretær, biskop og preses. Det er godt å vite at 
Vår Herre har sådanne som deg i sin tjeneste.

Abi Qvam

Bare nattverd ved intinksjon  
i Ås menighet?
Vi er inne i en prøveperiode med ny liturgi. I litur-
giheftet for Ås menighet står det at nattverdutde-
lingen foregår ved intinksjon (dypping), og siden 
nyttår har dette vært praktisert med få unntak.

Intinksjon er praktisk ved ekstra lange gudstje-
nester og når det er uvanlig mange til stede. Jeg kan 
også tenke meg at terskelen for å delta blir lavere 
for enkelte. Jeg er derfor ingen motstander av 
intinksjon, men det bør ikke bli den dominerende 
utdelingsmåten, for da mister vi flere verdifulle 
liturgiske uttrykk. Vår gudstjenestefeiring er 
såpass nøktern at her er det større behov for fylde 
enn avmagring! 

I nattverden er vi invitert til et festmåltid. 
Det feirer vi ved Herrens bord, altså ved alteret. 
Nattverden peker frem mot himmelrikets gleder. 
Derfor beveger vi oss fra skipet helt frem i koret 
i kirken. Nattverden er et hvilested. Derfor er vi i 
ro, ikke på bena, under utdelingen. Nattverden er 
fellesskap. Vi mottar den side om side med flere 
andre, og ved en alterring som er en synlig del av 
en usynlig krets.

Ved alterringen har vi mulighet til å knele. Et 
liturgisk kroppsspråk som bare omfatter å gå, stå 
og sitte, er svært begrenset. Å knele er en sterk 
og ikke-hverdagslig uttrykksform med mange 
bibelske forbilder. For min egen del foretrekker jeg 
også en utdelingsmåte der man får spise brødet for 
seg og drikke vinen for seg. 

Håkon Andersen

Synshemmede og gudstjenesten
Ås menighetsråd har diskutert kommentarer 
vedrørende dårlig tilrettelegging av guds-
tjenestemateriellet for synshemmede. Vi ser 
at rådet har forsømt dette. Vi burde ha lært 
av Kroer menighet, og hatt salmebøker med 
større skrift tilgjengelige. Neste år skal vi 
kjøpe inn de nye salmebøkene til begge kirk-

Postkassa – brev til Menighetsbladet

ene. Da vil nok anskaffelse av spesialeksem-
plarer med stor skrift være aktuelt. Ekstra 
liturgiark er nå trykket opp med større skrift, 
og de skal være tilgjengelige i begge kirkene. 
Imidlertid har kirkevertene hatt problemer 
med å finne disse, og det vil vi rette på. 

Halvor Aarrestad
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Hva mener sognepresten?
– Jeg er enig i de argumentene som hentes fram om at det er godt å kunne 
knele for Guds alter i kirken, og at det blir en større ro og verdighet rundt 
nattverdfeiringen ved å komme fram til alteret. Det er mange gode grunner til 
at vi burde ha fortsatt med det. Allikevel vil jeg foretrekke den nye framfor den 
gamle nattverdsformen, sier Georg Børresen i denne kommentaren.

I gudstjenestene i Ås har vi praktisk talt gått helt 
bort fra tradisjonell nattverdfeiring med kneling 
på alterringen, og utdeling av brød (oblat) og vin 
separat. Nå foregår nattverdfeiringen i all hoved-
sak i midtgangen i kirken, med dypping av brødet 
(oblatet) i vinen, intinksjon. 

Jeg er vokst opp i en kirke hvor nattverden var 
for de få. Du skulle være rett omvendt og du skulle 
prøve deg selv overfor Gud, før du var verdig til 
å motta nattverden. Å være verdig var inngangs-
billetten til nattverdbordet. Jeg har arbeidet 
sammen med mange trofaste kirkegjengere som 
aldri kom til nattverdbordet, fordi de ikke var ver-
dige. Det ble en slags from bekjennelse for disse 
som ikke kom. Jeg tror på Gud og jeg tror på Jesus, 
men jeg er ikke verdig. En slags from ydmykhet 
som på en måte erstattet nødvendigheten av å delta 
i nattverdfeiringen. 

Jeg er overbevist om at nattverden er for alle 
som er døpt i Jesu navn. Gjennom dåpen er vi alle 
verdige til å motta Jesu hellige legeme og blod, 
uansett. Samtidig er jeg overbevist om at Jesus 
møter oss mennesker på en særlig måte gjennom 
brødet og vinen. Deltagelse i nattverdfeiringen blir 
for meg en bekreftelse på at jeg er et Guds barn, og 

at jeg får tilgivelse for alt jeg har gjort galt. Delta-
gelse i nattverdfeiringen blir en bekreftelse for meg 
på at jeg holder mål. Jeg er bra nok for Gud. 

Fordi det er slik, blir det sentrale for meg at jeg 
får Jesu hellige legeme og blod når jeg spiser brødet 
og drikker vinen. Det blir derfor ikke så viktig for 
meg hvordan jeg får dette, bare jeg får det. Derfor 
blir utdelingsmåten av brødet og vinen helt sekun-
dær. 

Med dette som bakgrunn ser jeg at den nye 
formen vi nå bruker, intinksjon, dypping av brødet 
i vinen i midtgangen i kirken, fungerer bedre enn 
den gamle måten med kneling på alterringen. Den 
fungerer bedre fordi terskelen til nattverdbordet er 
senket. Den fungerer bedre fordi alle som av for-
skjellige grunner har vanskelig for å bevege seg, 
lettere får tilgangen til nattverdens brød og vin. Den 
fungerer bedre fordi jeg hver eneste søndag erfarer 
at flere mennesker kommer til nattverd gjennom 
denne enklere formen. Og for meg som prest er det 
virkelig en fest å se mylderet i midtgangen i kirken. 
Folk smiler til hverandre, tar hverandre i hendene, 
det er fellesskap, forventning og glede på vei til å få 
vår Herre Jesu Kristi hellige legeme og blod. 

Georg Børresen,
sogneprest i Ås

Trond Bakkevig til Ås kirke akademi

Ås kirkeakademi har møte i Ås 
arbeidskirke tirsdag 30. oktober kl. 
19.30. Prost Trond Bakkevig holder 
foredrag om ”Kirken som etisk 
veileder – mandat og muligheter”.

Trond Bakkevig er sokneprest 
i Røa menighet og prost i Vestre 
Aker prosti. Han har bakgrunn som 
generalsekretær i Mellomkirkelig 
råd, med et stort internasjonalt nett-
verk. Bakkevig har vært engasjert i 
konfliktløsning, både i SørAfrika, 
Midtøsten og på Balkan. I perioden 
1997–2006 var han medlem av Sen-

tralkomiteen for Kirkenes Verdens-
råd. Han arbeider for å tilrettelegge 
samtaler mellom religiøse ledere i 
Israel og Palestina. Her hjemme er 
han kjent som leder av Kirkerådet 
utredning av statskirkeordningen. 
Bakkevig deltok aktivt i kirkens 
oppfølging etter terroren 22. juli 
i fjor. Kongen har utnevnt han til 
kommandør av St. Olavs Orden «for 
samfunnsgagnlig virke». 

Det blir enkel servering, alle er  
velkommen!

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

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

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

 ENEBOLIG 
 LANDBRUK 
 LEILIGHET 
 FRITIDSBOLIG 
 TOMT 
 FRITIDSBÅT 
 ENERGIMERKING 

Medlem i: 

Er du kjent i Ås?
I forrige nummer av Menighetsbladet var det snakk 
om bru, bekk, busker, sykkel, rød topplue og en 
usynlig person. Åstedet var så langt mot øst som 
det lar seg gjøre å komme i Ås, i alle fall på vei. Liv 
Svendsen var raskt ute med svaret: ”Bildet er fra 
Bakk bru ytterst i Kroer, brua er i Ås kommune, 
men huset er i Hobøl.” At brua er i Ås kommune, 
er kanskje bare halve sannheten. Den er vel litt 
i Hobøl også, men svaret er helt korrekt. En vel-
fortjent gratulasjon oversendes herved.

Ny oppgave beveger seg inn i kunstens verden. 
September-temperaturen er synkende, eller kan det 
være ”den grønnkledde” vi har med å gjøre? Send 
svaret på hvor, hva, hvem og kunstnerens navn til 
e-post: asmenblad@online.no. Om mødre, fedre 
og besteforeldre er usikre på svaret, kan det være 
en tanke å konsultere den yngre generasjon. God 
stedsjakt.

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Svar på forrige oppgave: Bakk bru ytterst i Kroer, brua 
er i Ås kommune, men huset er i Hobøl. Halve brua er i 
Ås, resten er i Hobøl. 

Bli bøssebærer for TV-aksjonen 21.10.
Meld deg som bøssebærer på www.blimed.no, og 
husk å skrive «Ås» på din innmelding! Eller send 
en e-post til: tone.eng@as.kommune.no. 
TV-aksjonen og Ås stasjon byr også på:
• Kunstutstilling for barn fra 15. oktober.
• Ungdomskveld og konsert fredag 19. oktober.
• Konsert for voksne lørdag 20. oktober.
• TV-aksjonsmiddag søndag 21. oktober. Ås sta-

sjon serverer høstgryte (kr 45), så slipper du 
lage middag etter innsamlingsrunden!

Tone Eng,
leder i TV-aksjonskomitéen i Ås
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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, og på brukskunst-
messa i Kulturhuset.

Hanne-Marit Pettersen,
president i LC Ås/Eika

10-års markering for 
menighetsturene
Det har nå gått 10 år siden oppstarten av Ås menig-
hets sommerturer med buss. Den aller første turen 
gikk i 2003 til Iori Roberts’ hjemland Wales. De 
fleste turene har gått utenlands, men i sommer gikk 
turen i Norge. På høsten har det alltid blitt arrang-
ert en ”mimresammenkomst” der vi snakker om 
turopplevelser og ser på bilder. 

Denne gangen inviteres alle som tidligere har 
deltatt på en eller flere av turene, til en ”mimrefro
kost” i Ås arbeidskirke lørdag den 13. oktober kl. 
10. Der vil det bli vist bilder både fra årets tur, og fra 
tidligere turer. En komité sørger for brød og drikke, 
men det er fint om alle tar med seg litt pålegg. Vel 
møtt til en hyggelig sammenkomst sammen med 
turvenner.

Kristen Bjorå

Julemarkedstur til Wismar
I forrige nummer av menighetsbladet ble det orien-
tert om en ny julemarkedstur til Tyskland, 3.–7. 
desember. Orienteringen kan leses på menighetens 
hjemmeside, eller ved å kontakte undertegnede. 
Påmelding til Kristen Bjorå (tlf. 992 26 881) innen 
15. oktober. 

Deltakerne på årets tur knipset utenfor Avaldsnes kirke 
av sjåfør og turgeneral Kristen Bjorå.
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Duke Ellingtons ”Sacred Concert” i Ås og Ski

Sacred Concert er et musikalsk mesterverk av 
Duke Ellington, komponert til en serie kirkekon-
serter i USA på 1960-tallet. Duke Ellington skrev 
tre ”sacred concerts” som han og bandet turnerte 
med i USA og Europa i tidsrommet 1966–1974. 
Med Alice Babs som solist ble musikken blant jaz-
zens legendariske perler. Ellington etterlot seg ikke 
noe komplett partitur, og han varierte framførin-
gene mye. 

Da ”The Duke” skapte dette verket, ønsket han å 
lage en fusjon mellom kristen liturgi og jazz. Blan-
dingen av storbandjazz og kirkekor var nok mer 
kontroversielt på den tiden, og fikk mye oppmerk-
somhet. Ellington mente selv at dette var noe av det 

viktigste han hadde skapt. I 1993 publiserte John 
Høyby og Peder Pedersen et komplett arrangement 
for kor, solist og orkester, hvor de brukte materiale 
fra alle tre konsertene. Her ble kor-arrangementene 
gjort mye mer avanserte og omfattende, slik at kor 
og band blir likeverdige aktører. Det er denne ver-
sjonen som fremføres på to konserter 

– lørdag 27. oktober kl. 18 i Ås kirke og søndag 
28. oktober kl. 19 i Ski Nye kirke. 

Billetter til konserten i Ås kirke kan kjøpes ved 
inngangen, eller på Kirkekontoret i Sagaveien 3  
(i kontortiden) fram til fredag 26. oktober. 

Priser: kr 200, barn/studenter kr 100. Vel møtt!

Prest og forfatter Harald Kaasa Hammer til Ås
Mandag 26. november kl. 
19 får Alfagruppa i Ås 
arbeidskirke besøk av Harald 
Kaasa Hammer. Han har 
vært prest på Nøtterøy, og 
står som redaktør av en 
moderne utgave av Luthers 

store og lille katekismer. På den store Tros-
opplæringskonferansen i oktober vil hans nyeste 
utgave bli lansert. Det er Martin Luthers lille 
katekisme, med gjennomgang av kristendommens 
fem hovedtekster: De 10 bud, Troen, Fader Vår, 
Dåpen og Nattverden. Den inneholder også rett-

ledning til morgenbønn og kveldsbønn, bordbønn 
og takkebønn, samt en hustavle om hvordan vi skal 
leve med hverandre. Harald Kaasa Hammer er en 
dyktig pedagog som forståelig og enkelt forklarer 
oss hvordan vi kan bruke katekismen i våre hjem. 
Vi ønsker å invitere alle interesserte til en kveld i 
peisestua i Arbeidskirka, der Harald Kaasa Ham-
mer vil snakke om ”Katekismen i min hverdag”.  
Han vil ha med seg den nyeste utgaven for salg, 
et hendig lite hefte som kan legges inni Bibel eller 
andaktsbok. Hjertelig velkommen!

Alfagruppa i Ås,
Ingrid Weyde Krag-Rønne

Lørdag 27. oktober kl. 18 i Ås kirke  
Søndag 28. oktober kl. 19 i Ski Nye kirke 

Medvirkende: SkiMix og Ås kirkekor 
under ledelse av Ulf Krupka og Jostein Grolid 

Solist Åshild Skiri Refdal
Frimurernes Storband ledet av Lars Jegleim
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Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har 
følgjande møte i vår på Ås menighetshus: 
• Søndag 7/10 kl. 17: Misjonsmøte. Talar:  

misjonær Odd Åge Ågedal
• Søndag 14/10 kl. 19: Møte. Talar: Jon Fredrik 

Nordborg
• Søndag 21/10 kl. 19: Møte. Talar: Synnøve 

Spanne + studentar frå Fjellhaug
• Søndag 28/10 kl. 19: Samtalemøte
• Søndag 4/11 kl. 19: Møte. Talar: Olaf Holm
• Torsdag 8/11 kl. 19: Ås teltmakermisjon og 

Laget. Møtet er på Studentsamfunnet. Talar: 
Mongoliamisjonær Bertil Anderson 

• Søndag 18/11 kl. 19: Møte. Talar: Olav Straume
• Søndag 25/11 kl. 19: Møte. Talar: Oddvar  

Pederstad
• Søndag 9/12 kl. 19: Møte. Talar: Per Haakonsen

Trygve Gjedrem 

Etiopia – hva nå?
Etiopia har ofte vært omtalt i nyhetene etter 
statsminister Meles Zenawis død. Om ny politisk 
ledelse får betydning for fremtidig arbeid i landet, 
er foreløpig ikke klart. Men så langt har dette ikke 
medført problemer for Ås menighets landsbypro-
sjekt i Wollega i Vest-Etiopia. 

Landsbyprosjektet har klart fokus på kvinners 
stilling. Vi har nå fått den gledelige nyheten at 
Marit Breen er ny misjonær i Etiopia fra sensom-
meren. Marit får jobben som rådgiver for det nye og 
spennende ”Women Empowerment Programme”. 
Dette betyr også mye for vårt eget misjonsprosjekt, 
fordi Margitu Milko er nytilsatt koordinator for 
”Women Empowerment” i Wollega. Margitu er 22 
år gammel og har studert Sosial Science. Hun har 
tidligere vært lærer på en barneskole. Hovedopp-
gaven hennes blir nå å forbedre sosiale og økono-
miske levevilkår for kvinner i regionen. 

Ås menighet har budsjettert med 60 000 kroner 
til prosjektet hvert år. I 2011 ble dette målet nådd 
gjennom kirkekollekter og gaver ved andre menig-
hetsarrangementer. Vi er stolte over fjorårets store 
innsats! Det er fremdeles et godt stykke igjen før 
vi har samlet inn samme beløp i 2012. Det vil være 
ofringer til prosjektet ved gudstjenester i høst, og 
vi håper at alle vil bidra til at vi kan nå målet også 
i år.

Sylvi Haldorsen,
kontaktperson for misjonsprosjektet

Marit Breen er ny misjonær i Etiopia med kvinnearbeid 
som hovedområde. 

Margitu Milko er nytilsatt koordinator for Women 
Empowerment i Begi Gidami Synode i Wollega.



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 5 – 201218

Fredsrådgjevaren  
Arne Sæverås
Det bur ein fredsrådgjevar i Ås, eller ”adviser 
peace” som er Arne Sæverås’ engelske yrkestittel. 
Han jobbar i Kirkens Nødhjelp (KN), med heile 
verda som arbeidsfelt. 

– Kva gjer ein fredsrådgjevar, Arne?
Jeg er med på å utvikle KNs strategier for freds-

bygging. I tillegg til Petter Skauen og meg selv er 
det fire personer som jobber med dette i KN. Vi gir 
råd og faglig støtte til medarbeidere ved våre kon-
torer i utlandet, og til partnere vi jobber sammen 
med. I noen prosesser er vi med som tilretteleggere 
og ”medvandrere”. Parter i en konflikt trenger ofte 
konkret støtte fra oss som ser det hele utenfra.

– Har du eit forbilde eller ei inspirasjonskjelde?
Jeg har flere forbilder. Det er mange flotte men-

nesker som har gitt meg retning i livet, og minnet 
meg om hva som er viktig. Da jeg jobbet i Etiopia, 
var Ato Chekol administrerende leder på KNs 
kontor i Addis Abeba. Han hadde en lederstil som 
bygget gode relasjoner i organisasjonen. Og han 
hadde evnen til å gå inn i vanskelige situasjoner 
slik at den enkeltes verdighet ble ivaretatt på en 
solid måte. Dette har lært meg mye om hvordan jeg 
selv skal jobbe med konfliktløsning. Ato Chekol 
døde dessverre for noen år siden.

– Kva er ambisjonsnivået når fredsmeklaren går 
inn i ein konflikt?

I KN kaller vi det for fredsbygging. Freden 
må etableres, steg for steg. Dette tar tid. Ofte må 
mange innsatser gjøres samtidig. For å få et over-
blikk, starter vi med en konfliktanalyse. Hvilke 
faktorer er det som driver konflikten, og hvem er 
hovedaktørene? På dette grunnlaget prøver vi finne 
fram til de tiltakene vi tror er viktigst for å endre 
sitasjonen i retning av bærekraftig og rettferdig 
fred. Når vi har skaffet oss en slik oversikt, vil vi 
også se at det her kanskje er noen oppgaver KN 
og våre partnere ikke er i stand til å utføre, eller 
områder hvor andre organisasjoner allerede gjør en 
god jobb. Sammen med lokale partnere prøver vi å 
utvikle gode strategier og programmer for å bygge 
freden. Vi er opptatt av at når vi gjør noe, skal det 
være solid nok til å endre konflikten. Resultatene 
skal være relevante og langsiktige. I fredsprosesser 
som gjelder borgerkrig eller krig, spiller diploma-
tiet hovedrollen, drevet av myndigheter og FN. 
KN kan bidra med å motivere partene, og sikre at 
sivilsamfunns stemmer blir hørt. Vi forhandler og 

megler mellom samfunnsgrupper som er i konflikt, 
for å få til forsoningsprosesser når partene er klare 
for dette. I noen tilfeller vil KNs rolle være å sikre 
at kvinner og ungdommer får delta i fredsarbeidet, 
både for å få fram deres refleksjoner og anbefalin-
ger, og for å sikre at de faktisk får delta.

– Har du ein fredskøyreregel for det fleirkultu-
relle Norge?

Å ivareta det enkelte menneskets verdighet og 
likeverd. Bærekraftig fred handler mye om at det 
enkelte menneske blir sett og bekreftet som et like-
verdig og viktig medlem av samfunnet.

– Nyttar det for enkeltmenneske på Ås å enga-
sjera seg i fredsarbeid? 

Ja! Et godt og fredelig samfunn må vedlikehol-
des, også på Ås. I tillegg til å ta vare på hverandre, 
er det viktig å ha tydelige stemmer som sier ifra 
når grupper eller enkeltpersoner prøver å ødelegge 
freden i lokalsamfunnet. Her kan vi alle spille en 
rolle, slik at Ås forblir et godt sted å bo for alle. 
Støtten folk i Ås gir til KN og liknende organisa-
sjoner, bidrar til at samfunn andre steder i verden, 
som er berørte av konflikter, får hjelp til å gjøre 
noe med sin egen situasjon. Fredsarbeid koster ikke 
alltid så mye, men ofte er det nødvendig med noe 
støtte utenfra for å komme i gang. Og det er viktig 
å være utholdende i støtten man gir. Freden må 
bygges over mange år for at den skal bli bærekraf-
tig. I Kirkens Nødhjelp har vi erfaring for at det 
kan ta lang tid før parter respekterer og gjennom-
fører det de har skrevet under på i en fredsavtale. 
Ås menighet og enkeltmennesker i Ås har allerede 
bidratt på en fantastisk utholdende måte i støtte 
til, og interesse for, Kirkens Nødhjelps arbeid. Vi 
håper dette samarbeidet fortsetter i årene framover.

Arve Skutlaberg

Petter Skauen og Arne Sæverås på Misjonsforum i Ås 
arbeidskirke 20. mars.
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DR. SIGURD SØDRING OG HUSTRU ELSA SØDRINGS 
LEGAT FOR EVNERIK UNGDOM I ÅS OG VESTBY.

Ungdom som har avsluttet videregående skole og som fortsetter med utdannelse/studier 
med mer enn 1 års varighet og som ikke står foran avsluttende eksamen våren 2013,  
kan søke om stipend i ovennevnte legat. Søkere som ikke tidligere er tildelt stipend, 
prefereres. Søknadsskjema utleveres hos adv. Skar, Dyvik, Clemetsen & Langseth, 

Møllevn. 2, 1540 Vestby, eller ved prestekontorene i Ås og Vestby. 
Skjemaet finnes også på www.advvestby.no under Ressurser. 

Søknad må være innkommet forretningsfører advokat Bjørn Clemetsen,  
Postboks 174, 1541 Vestby, senest innen 1. desember 2012.

Salmen
Tekst: Knut Johan Kielland-Lund
Melodi: Herre Gud, ditt dyre navn og ære. Norsk folke-
tone, nr. 268 i Norsk salmebok.

Som en krukke kommer dagen
Som en krukke kommer dagen til deg,
som et åpent kar som sier ”Fyll meg” 
– med sorg og glede, med smil og vrede,  
hva gjør vi med det:
Her må vi velge, det vil jeg.

Som et solskinn skal min dag begynne.
Jeg vil møte den med hellig lynne,
med åpne armer når Herren varmer  
og seg forbarmer:
”Guds nåde vil jeg forkynne.”

Slik som solskinn på en åpen slette
er Guds ord, som gjør hans stier rette,
som viser veier, som alt utgreier, og som gir seier
til den som stoler på dette.

Takk, o Gud, for at du gav oss livet,
 – flere goder enn vi kan beskrive –
og englevakter som på oss akter, så ingen makter
oss ut av din hånd kan rive.

Diktaren
I juni dukka det opp ein ny 
salme i Menighetsbladets 
e-post. Den kom frå 
Frøydis Westvik Yri. Eks-
barnesideredaktøren vår 
hjelpte ein poet utan PC. 

Knut Johan Kielland-
Lund tar imot i leiligheten 
på Moertunet i Ås. For det 
er han som er diktaren. 

– Når laga du salmen? 
Knut Johan har leita forgjeves etter originalen med 
dato på. Det var nok i fjor sommer, seier han.

– Laga du den ved nokon bestemt anledning?
Ja. Idéen kom til meg på keramikkverkstedet. 

Jeg klarte ikke å lage noen krukke sjøl, men jeg så 
den tydelig for meg. Når jeg skriver et dikt eller en 
sang, ber jeg mens jeg skriver. Da kommer tanker 
inn i hodet som ikke er fra meg, men som jeg setter 
ord på. Det jeg skriver inneholder både mine egne 
tanker, og det som jeg får. Og det som fikk meg til 
å skrive denne sangen, står i de to første linjene: 

Som en krukke kommer dagen til deg, 
som et åpent kar som sier ”Fyll meg”.
– Men det er ein krevjande melodi å setja ord til?
Ja, siste halvdel av strofene krevde mer tenking 

enn inspirasjon.
– Kva legg du i metaforen ”solskinn”?
Spør Gud som ga meg idéen. Jeg håper de som 

synger får glede av sangen min!
Tormod Ådnøy (tekst og foto)
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Service-SIDER
Ta vare på sidene

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

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

BILVERKSTED

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

BLOMSTER OG DEKORASJONER

Ås Blomster
Moerveien 6      64 94 12 36

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

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

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

JORDMOR

Annett Michelsen     64 94 33 13
Haugerudveien 4            mob. 911 35 380
Privatpraktiserende jordmor
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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 knyt-
tet til høytider og kirkelige 
handlinger. 

Kontakt oss på 
as .menblad@onl ine.no, 
eller Olav Aardalsbakke,  
tlf. 905 18 577.

Avdeling Ås: Rådhusplassen 2 e, 1430 ÅS
Telefon 69 83 66 00
www.spydbank.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
Milea Sofie Liverød (døpt i Våler 

kirke)
Rachel Angelia Mathisen (døpt i 

Oslo domkirke)
Tilla Sandvik
Anton Christoffer Sigberg
Mailén Heggedal Svarstad
Maja Sandbu Thuen
Ole Yri
Lukas Øvreseth

Viet
Linn Synnøve Agnetha Arntzen 

og Gian Fabio Theodore 
Gubbins Lillo 

Døde
Egil Sindre Aker
Else Marie Hagen
Anne-Marie Seip
Knut Melvin Sogstad
Jakob Solli

KROER

Døpte 
Emilie Gulliksen
Daniel Abraham Nguyen Nikzad
Alva Kristin Nyhamn
Ellen Bøyum Smith (døpt i  

Slettebakken kirke)

Viet
Hanne Gube Christoffersen og 

Even Aalerud

Døde
Erling Andresen

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

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

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

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

NORDBY

Døpte 
Åshild Elisabeth Børresen
Marcus Thomas Coard (døpt i 

Kråkerøy kirke)
Ole Johan Ravin Hagen
Jonah Olai Holmquist
Øyvind Kornrud-Karlsen
Magnus Pedersen Møller
Kevin Andersen Soligard
Mathea Agathe Støttum Sørensen

Viet
Marianne Ballin og Eirik Kristof-

fer Alvegaard Johannessen
Kari Anette Weydahl og Trond 

Viggo Hansen

Døde
Torhild Herrmann
Gunborg Johanne Jacobsen
Jan Erik Søberg
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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: 
anettececilie.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

19. sønd. i treenighet., 7. oktober, 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. oktober, Mark 10,2-9
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Fam.gudstj. Dåp. 

4-årsbok. G. Børresen. J.M. Ågedal.  
I. Svanes. Baluba.

Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.  
S.A. Bakke. H. Andersen.

21. sønd. i treenighet., 21. oktober, Luk 16, 19-31
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Folkedansgudstj.  

G. Børresen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11.00: Fam.gudstj. Dåp. 

4-årsbok. H.E. Fagermoen. J.M. Ågedal. 
A.C.P. Grolid.

Nordby kirke kl. 11.00: Fam.gudstj. 4-årsbok. 
K.H.K. Moe. H. Tegnér. H.V. Wang. 

Torsdag 25. oktober
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. Ø. Spilling. 

E. Espe.

Bots og bønnedag, 28. oktober, Luk 18,9-14
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp.  

H.E. Fagermoen. J. Grolid.
Nordby kirke kl 18.00: Keltisk messe.  

Menighetsfest! K.H.K. Moe. S.A. Bakke.  
H.V. Wang. 

Allehelgensdag, 4. november, Matt 5,13-16
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen.  

J. Grolid.
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.

24. sønd. i treenighet., 11. november, Luk 12,35-40
Ås arbeidskirke kl. 11.00:  Misjonsmesse.  

G. Børresen. J. Grolid. Barnekantoriet.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.  

K.H.K. Moe./H. Tegnér. H.V. Wang.

25. sønd. i treenighet., 18. november, Matt 14,22-34
Ås kirke kl. 11.00: Presentasjon av konfirman-

ter. J.M. Ågedal. G. Børresen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11.00: Gudstj. Vikar.  

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

S.A. Bakke. Ø. Haga Kaldahl.

Domssøndag, 25. november, Matt 25, 1-13
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse  

S.A. Bakke. H. Andersen.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.  

H.E. Fagermoen. U. Bergroth-Pluhr.

Torsdag 29. november
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. Ø. Spilling. 

E. Espe.

1. sønd. i advent, 2. desember, Matt 21, 10-17
Ås kirke kl. 11.00: Gudstj. «Lys-våken».  

J.M. Ågedal. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse.  

A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid
Nordby kirke kl. 11.00: Gudstj. «Lys-våken». 

K.H.K. Moe. M. Ødegaard. H.V. Wang.

2. sønd. i advent, 9. desember, Joh 16, 21-24
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse.  

G. Børresen. J. Grolid.
Ås kirke kl. 18.00: Speidergudstj. G. Børresen. 

J. Grolid.
Kroer kirke kl. 19.30. Lysmesse. J.M. Ågedal. 

A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 18.00: Lysmesse.  

M. Ødegaard. S.A. Bakke. H.V. Wang.


