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Prestens hjørne

Om framsida: 31. mars er aksjonsdagen for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Årets aksjon bli enda mer 
avhengig av ditt bidrag enn i tidligere år. Ås-konfirmantene Thelma, Sara, Benedikte, August, Frode og 
Linus og alle andre bøssebærere får ikke lov til å gå den dagen. Les mer på side 20 og 21. Foto: E. Fløistad.

Uvisshet i Koronaens tidsalder
Det er underlige tider vi er inne i. Det er lett 
å forstå om vi blir redde. Dette har vi ikke 
vært med på før. Angsten for det vi ikke har 
kontroll over. Situasjonen endrer seg raskt, 
dag for dag og time for time.

Det er uvirkelig. Hvordan skal vi for
holde oss til denne nye virkeligheten? Hvor
dan finne mening i den nye situasjonen? 
En tilstand i verden som ligner på krig. 
Uforutsigbarhet. Vi kan ikke planlegge for 
sommer eller høst. Ingen kan fortelle oss 
hvor lenge dette varer, og hvor omfattende 
det blir. Vi er inne i en krisesituasjon.

Hva med økonomien? «Unntaks tilstand», 
sier sentralbanksjefen. Tilbakeslag i norsk 
økonomi. Nattsvart. Konkurser rundt neste 
sving. Vi lurer på om det er tilstrekkelige 
lagre av mat og nødvendige artikler til alle.

Hva med sykehustilgang for de som 
trenger det, og livsnødvendig utstyr ved 
akuttavdelingene? Rekker det? Er det nok 
sykehusplasser? Hvordan vil verden se ut 
når dette er over? Hvor mange vil bli syke 
og berørt, og hvor mange vil dø? 

Det er veldig naturlig om vi blir engste
lige og frykter konsekvensene av koronavi
ruset.

«Hva som helst kan skje hvor som helst 
og når som helst», har en vismann sagt. 
Vi tenkte det var vel å overdrive, men nå 
smaker vi noe av dette. 

«How fragile we are», sang Sting for 
lenge siden. Verden er blitt så bitte liten, og 
jeg er bare et alminnelig, sårbart menneske.

Solidaritet med de «myke trafikanter». 
Viruset rammer dem hardest som er sår
bare. De eldre og de som har andre syk
dommer. Vår impuls er ofte å sikre oss selv 
først, dernest se oss omkring. 

Situasjonen appellerer til stor dugnad 
hvor vi alle har en rolle. Hjelpe de som 
trenger hjelp. De som har det vanskelig. De 
som sitter alene hjemme og er engstelige. 
Berolige dem som trenger trøst. Holde nød
vendig smitte avstand. Samtidig ikke være 
for mye på farten slik at smitteeffekten øker. 
Kom solidaritet!

Kirkens rolle i denne situasjonen? 
Peke på forholdet til vår Gud og Skaper og 
bidra til fellesskap med hverandre. Skape 
håp og gi livsmot. Spørre: Hva er et men
neske? Hvor kommer vi fra og hvor går vi 
hen? Hva betyr det å leve, og hva betyr det 
å dø?
Paulus’ ord fra bibelen
«For jeg er viss på at verken død eller liv, 
verken engler eller krefter, verken det som 
nå er, eller det som kommer, eller noen 
makt, verken det som er i det høye eller 
i det dype, eller noen annen skapning, 
skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i 
Kristus Jesus, vår Herre.» (Rom 8, 38–39)
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Er dette billig trøst i en slik situasjon? 
Det finnes en usikkerhetens teologi. Vi kan 
søke trygghet ved å jobbe for, og å gjøre, 
det som gir oss mest mulig kontroll. Tenke 
positivt. Fokusere på tanker som gjør oss 
sikrere på at vi skal klare brasene, samme 
hva som hender. Bevæpne oss med det som 
forsikrer oss mot utryggheten. Dette virker 
ofte.

Men det finnes også en annen tilnær
ming. Det innebærer at vi slutter fred med 
usikkerheten og aksepterer tanken på at vi 
er mer sårbare enn vi liker å innrømme. Å 
akseptere dette kan frigjøre frimodighet, 
energi og troskraft mot destruktive tanker 
og krefter. Det ukjente blir ikke lenger en 
trussel mot våre forestillinger om hva livet 
burde være. Vi slipper taket i det vi tenkte 
gav oss trygghet og kontroll.

Vår kristne tro inneholder bestandig 
tankegods. Selv om jeg er alene, er jeg ikke 
ensom. Livet er aldri et håpløst prosjekt. Jeg 
tror på Kristus.

«Om vi lever, så lever vi for Herren, og 
om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da 
lever eller dør, hører vi Herren til.» (Rom 
14, 8) Sigurd A. Bakke,

spesialprest

Hilsen fra redaksjonen

Dette nummeret av Menighetsbladet for 
Ås, Nordby og Kroer blir historisk på flere 
måter. For første gang lager vi et blad som 
ikke trykkes på papir.

Redaksjonsarbeidet har foregått «i Kor
onaens tid», med nye råd og pålegg fra myn
dighetene fra dag til dag. Stoff ble samlet 
sammen, redaksjonsmøtet gjennomført og 
bladet begynte å finne sin form. Først da 
trykkefristen nærmet seg, falt avgjørelsen: 
Dette nummeret blir ikke trykt på papir, 
av hensyn til smittefaren. Kirken vil være 
solidarisk med oppfordringene fra stat og 
kommune om å begrense folk sin aktivitet i 
disse koronatider. 

Oversikten over aktiviteter som er tenkt 
gjennomført, er oppdatert per 20. mars. 
Nye avlysninger kan komme. Følg med på 
menighetens nettsider og på Facebook.

Kirkene stengt til over påske
Tirsdag 24.03. ble det klart at regjeringen 
forlenger forsamlingsforbudet i forbindelse 
med koronasmitten til over påske. – Dette 
betyr at kirkene også holdes stengt. Det blir 
derfor ingen gudstjenester i kirkene våre 
før tidligst etter påske, sier prost Hege E. 
Fagermoen til Menighetsbladet. Dermed er 
gravferder det eneste som skjer i kirkene 
våre nå framover. Se kirkevergens tekst på 
side 19. 
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Drottveien 41, ved Rustad skole  

  Fredag 30. august kl. 15–19 
  Lørdag 31. august kl. 10–15 
• Velsortert utvalg av klær, sko, møbler, bøker, kunst, 

leker, sport, elektrisk, kjøkken, ting og tang 
• Stort utvalg brukte sykler 
• Auksjon lørdag kl. 12 
• Kafé med kaker, vafler, kaffe, pølser og brus  
• Mottak av sorterte lopper ved Ås arbeidskirke fra 

mandag 26.8. til onsdag 28.8., kl. 18–20 
• Vi tar betalingskort og VIPPS 

Arr.: Ås menighet og Stiftelsen Ås arbeidskirke 

Loppemarked
rbeidskirkes

Nr. 4 23. august – 10. oktober 2019             74. årgang
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter

Koronaviruset stopper det 
organiserte arbeidet i menighetene 
– i alle fall til etter påske
Kirkevergene og prosten i Søndre Follo har 
gjort en felles vurdering av kirkens aktivi
teter som ledd i innsatsen for å begrense 
spredning av koronavirus. Det er besluttet at 
følgende aktiviteter innstilles til etter påske: 
Babysang, barnekor, familie samlinger, tros
opplæringstiltak, konfirmantundervisning, 
Globalløpet, D41, KRIK, Triangelklubben, 
kor, gudstjenestemedarbeidersamlinger, 
eldretreff, årsmøter og Tro og Lys.

I det Menighetsbladet går i trykken, 
vet vi ikke hva som skjer etter påske. Følg 
med på nettsider, Facebookgrupper og 
epostene til Jostein Grolid!

Trosopplæring

1-2-3-gudstjeneste 19.04. 
Søndag 19. april kl. 13 inviterer vi til vår 
årlige 123gudstjeneste i Ås arbeidskirke. 
Alle barn som blir 1, 2 og 3 år i 2020 blir 
satt i fokus denne dagen. Under gudstje
nesten mottar de en bok eller en CD som 
hilsen fra menigheten, og vi tenner lys for 
hvert enkelt barn. Dette er en gudstjeneste 
tilpasset de aller minste, både i form og 
innhold. Hjertelig velkommen!

3-åringene på Krølle-kveld 22.04.
Onsdag 22. april inviteres 3åringene til å 
delta på Krøllekveld i Ås arbeidskirke kl. 
17. Vi skal ut og lete etter sauen Krølle! Kl. 
17.45 blir vi med Baluba på deres samling 
frem til kl. 18.30.

Tårnagenthelg!
Lørdag 25. april inviteres 8åringer (født 
2012) fra Kroer og Ås til Ås kirke. Vi er 
klare for skikkelig agentvirksomhet: Kirken 
skal utforskes fra topp til tå, kirkeklokker 
skal inspiseres, agentmat skal spises – og 
vi har en gudstjeneste å redde. Tårnagent
gudstjenesten finner sted 26. april kl. 11 i 
samme kirke – hvis agentene har klart å 
fullføre oppdraget. Fyller du 8 år i år, er det 
bare å følge med i postkassen, snart kom
mer en invitasjon! Les mer på nettsidene 
våre. www.kirken.no/as

Politimann Geir Krogh ble tilkalt for å løse fjorårets 
tårnagent-gåte. Foto: Jenny Marie Ågedal.
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter

Baluba inviterer
Baluba er et lavterskeltilbud for barn fra 
0 år til tidlig skolealder, som treffes hver 
onsdag kl. 17.45–18.30 i Ås arbeidskirke 
for primært sang og musikk. Vi ønsker 
at Baluba skal være et tilbud for alle som 
har lyst til å synge og å være sammen med 
andre barn. Tilbudet er også et sosialt sam
lingspunkt for barnefamilier. Etter sesong 
eller opptrinn vi skal delta på, gjør vi også 
en rekke aktiviteter og trives godt med 
kombinasjonen. I høst arrangerte vi blant 
annet Hallovenn karnevalfest og bygde 
peppekakekor og pepperkakekirke til 
utstillingen på Ås kulturhus. I vår starta vi 
friskt med juletrefest etterfulgt av karneval. 
Her er det stor medvirkningsmulighet på 
hva som er ønsket skal skje. 

Baluba er organisert i KFUKKFUM og 
er dermed invitert inn på flere sammen
henger hvor vi møter mange andre barn 
på spennende arrangementer. Det har vi 
gjort sammen med Nordby Kid Sing. Blant 
annet har en gruppe barn fra oss deltatt på 
leirtilbudet “Barnefestivalen” med ei hel 
helg med aktiviteter, show og globalløp. Vi 
har også reist til Holmlia på Kid Singshow 
Det var en full dag med sang i aldersgrup
per eller felleskor, sammen med rundt 200 
barn i et stort kor med bevegelser og band. 
Dette skal vi gjøre igjen i år – og flere kan 
få sjanse til å bli med! 

Kid Sing-show i Holmlia kirke
Søndag 25. april blir det nytt Kid Sing 
show i Holmlia kirke for barn fra 4 år til 13 
år. Det er både aktiviteter og sanger som er 
tilpasset de ulike aldersgruppene, og vi har 
sjanse til å øve på noen av fellessangene i 
forkant. Vi vil legge til rette for en øving på 
Familiefredag 17. april. For 200 kroner dek
ker vi reise og deltakelse for de som ønsker 
å være med. Om dette er noe som kunne 
være interessant for deg eller en av dem du 
kjenner, ta kontakt med Ingvild på epost 
ingvild.storvoll@kfukkfum.no.

Kid Sing-show i Holmlia kirke. Foto: Jenny Marie 
Ågedal.

Søndagsskolen i Ås
• Søndag 24.05. Ås arbeidskirke kl. 11: 

Gudstjeneste med 
søndagsskole.

• Søndag 07.06. Ås 
arbeidskirke kl. 11: 
Gudstjeneste med 
søndagsskole.
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter

Ungdomsarbeidet

D41 – ÅSOME
Ungdomsaktivitetene, tilknyttet KFUK
KFUM, foregår i Ås arbeidskirke hver 
fredag kl. 19–21.30 (kirken er åpen fra 
18.30 til 22.30). Her møtes ungdommer i 
alderen 13–20 år for å ha det gøy sammen. 
Programmet er variert og inneholder både 
kor, band, dans, drama, lek, konkurranser 
og mye mer. Her vil de fleste finne noe de 
trives med. I løpet av kvelden har vi også en 
samling hvor vi tenner lys, leser en bibel
tekst og får høre noen fortelle om sin tro. 
I D41 reiser vi også på turer og festivaler 
i regi av KFUKKFUM. Du er hjertelig 
velkommen til å delta i fellesskapet! Følg 
D41 på Snap (D41aasome) og på Facebook 
(D41–Åsome) for å få mer informasjon om 
hva som skjer hver fredag.

Aina Bjørnereim og Janne Birgitte 
Ueland er ungdomsarbeidere på D41.

KRIK – Kristen idrettskontakt
KRIK Ås er en forening for idrettsglad 
ungdom i alderen 13–19 år som ønsker å ha 
et kristent treffsted. Vi samles annenhver 
søndag kl. 19–21 i gymsalen på Åsgård 
skole. Aktivitetene er uhøytidelig idrettslek 
og ballaktiviteter. Vi drar også på turer og 
deltar på enkelte cuper. Kunne du tenke deg 
å få litt mosjon annenhver søndag i et godt 
fellesskap? Velkommen på KRIK! 

Martha J. Pedersen er ungdomsarbeider 
i KRIK Ås.

Resten av datoene før sommeren er: 
• 19. april
• 3. mai

Har du spørsmål angående ungdoms
arbeidet i Ås og Kroer menigheter? Ta 
kontakt med kapellan og barne og ung
domsprest Ingrid Ulvestad Øygard på epost  
ingrid.oygard@as.kommune.no 

GI ET LIV 
MED VANN

Vipps til 2426, 
SMS VANN til 2426 (200,-) 

eller gi på konto 1594 22 87493

I dag lever 1 av 9 mennesker i verden uten tilgang til rent vann. For 
200 kroner kan du gi et menneske tilgang til rent vann resten av livet.
 
  KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

Hver dag henter Kila rent vann ved vann-
stasjonen. Vannet kommer fra den 120 meter 
dype brønnen som landsbyen i Etiopia fikk 
fra Kirkens Nødhjelp i fjor.

Før forlot folk landsbyen på grunn av 
sykdommer de fikk fra det urene vannet.

Nå ser Kila med håp på fremtiden. Hun gleder 
seg over hver dag hun er frisk og kan gå på 
skolen, samtidig som hun jobber på gården.

fasteaksjonen.no
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Det skjer i Kroer

Syng Påske i Kroer kirke  
2. påskedag AVLYST
Musikken som skulle vært framført, var 
utdrag fra «Stabat Mater» av Giovanni Bat
tista Pergolesi (1710–1736). – Men Pergolesi 
får vente til neste år, skriver kantor Anne 
Christine Pittet Grolid til Menighetsbladet. 
I disse befengte tider.

KroerAdHoc foran fullsatt Kroer kirke under 
«Salmer gjennom 50 år» 03.11. i fjor. Foto: Bonsak 
Hammeraas.

Torsdag 16. april

Sommerleir 
mm.:

Torsdag 30. april

Vær deg selv. 
Stå opp for andre!

Torsdag 28. maiTorsdag 14. mai

Gjest: Erling
2.–7. august

Trialeir på Strandheim. 
Påmelding fra 1. april

26. april:
Tårnagenter i Ås kirke for 

8-åringer.
22.–26. juni 
Trialeir på Tjeldholmen.
Påmelding fra 1. april
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Det skjer i Nordby menighet

Toner i vintermørket

Fredag 28.2. kunne en nærmest fullsatt 
Nordby kirke fryde seg over vakre «Toner 
i Vintermørket». Hans Dur Molvik, 
Marianne Sørensen Berg og Øyvind Pihl 
inviterte til kveldskonsert, og de som forlot 
godstolen hjemme, angret ikke på det.

Marit Bruu Ramberg og Dag Ramberg 
kom fra Kolbotn. Marit er oppvokst i 
Nordby og har feiret alle livets kirkelige 
seremonier i Nordby kirke. AnneLise 
Væstad kom sammen med Kjell Svaheim. 
De berømmer kulturtilbudet i Ås. – Jeg fikk 
gåsehud under konserten, sier AnneLise til 
Menighetsbladet. – Så fint var det!

Konsertens varierte innslag bidro til 
utslag på «tårebarometeret». Sangen 
«Adieu» var en hyllest til Jahn Teigen. Vi 
fikk også høre vakre sanger som «Shallow», 
«Nella Fantasia», «Angel» og «The 
Prayer». Konserten bød også på et nydelig 
samspill mellom pianist Øyvind Pihl og de 
to sangsolistene.

Hanne-Marit K. Pettersen.

Øyvind Pihl (bak pianoet), Marianne Sørensen Berg 
og Hans Dur Molvik gav tilhørerne en fin konsert
opplevelse i Nordby kirke sent fredag 28.02. Foto: 
Hanne-Marit K. Pettersen.

Noen av tilhørerne: F.v.: 
Marit Bruu Ramberg, 
Dag Ramberg, Hanne-
Marit K. Pettersen, Jan-
Ivar Pettersen, Kjell Sva-
heim, Anne-Lise Væstad. 
Foto: Mona E. Pettersen
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Det skjer i Nordby menighet

Konsert i Nordby kirke 13.05.
Velkommen til konserten «Vårblås» i 
Nord by kirke onsdag 13. mai kl. 18. Barn 
og ungdom fra Ås kulturskole markerer 
at skolen feirer sitt 50årsjubileum i år. Vi 
får høre et variert repertoar med messing
ensemble, saksofon, klarinett, trombone og 
horn. Gratis inngang. Velkommen!

Lita Breitenberg,
saksbehandler hos Kirkevergen

Adi Patil spiller saksofon på 
Kulturskolen. Foto: Hans Dur 
Molvik

Prest og munk Abraham Mekonnen i Mengesha-kirkeskogen utenfor Addis Abeba i Etiopia lærer befolkningen 
viktigheten av å bevare skogene. Les om hvordan du kan støtte Kirkens Nødhjelps arbeid i Fasteaksjonen på 
sidene 20 og 21. Foto: Hilina Abebe.

GI ET LIV 
MED VANN

Vipps til 2426, 
SMS VANN til 2426 (200,-) 

eller gi på konto 1594 22 87493

I dag lever 1 av 9 mennesker i verden uten tilgang til rent vann. For 
200 kroner kan du gi et menneske tilgang til rent vann resten av livet.
 
  KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

Hver dag henter Kila rent vann ved vann-
stasjonen. Vannet kommer fra den 120 meter 
dype brønnen som landsbyen i Etiopia fikk 
fra Kirkens Nødhjelp i fjor.

Før forlot folk landsbyen på grunn av 
sykdommer de fikk fra det urene vannet.

Nå ser Kila med håp på fremtiden. Hun gleder 
seg over hver dag hun er frisk og kan gå på 
skolen, samtidig som hun jobber på gården.

fasteaksjonen.no
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Det skjer i Nordby menighet  
Koronaen stenger det organiserte arbeidet i menighetene  
I alle fall til etter påske

Kirkevergene og prosten i Søndre Follo har 
gjort en felles vurdering av kirkens aktivi
teter som ledd i innsatsen for å begrense 
spredning av koronavirus. Det er besluttet 
at følgende aktiviteter innstilles til etter 
påske: Babysang, barnekor, familiesam
linger, trosopplæringstiltak, konfirmant
undervisning, Globalløpet, D41, KRIK, 
Triangelklubben, kor, gudstjenestemed
arbeidersamlinger, eldretreff, årsmøter og 
Tro og Lys. I det dette Menighetsbladet 
gjøres ferdig, vet vi ikke hva som skjer etter 
påske. Følg med på nettsider og Facebook
grupper!

Tårnagenthelg i Nordby
25. og 26. april inviteres 8åringer (født 
2012) til Tårnagenthelg i Nordby kirke. 
Vi er klare for skikkelig agentvirksomhet! 
Kirken skal utforskes fra topp til tå, kirkek
lokker skal inspiseres, agentmat skal spises 
– og vi har en gudstjeneste å redde. Tårna
gentgudstjenesten finner sted 26. april kl. 
11 i Nordby kirke – hvis agentene har klart 
å løse mysterier og fullføre oppdraget. 
Fyller du 8 år i år, er det bare å følge med 
i postkassen, det kommer en invitasjon i 
begynnelsen av april. 

Babysang
Det er et ønske om å ha Babysang som kon
tinuerlig tiltak, men nå vet vi ikke når det 
er mulig å starte opp på nytt. Vi annonserer 
dette på menighetens Facebookside, på 
Bibliotekets nettside og på Helsestasjonen 
i Nordby. 

Kid Sing
Kid Sing fortsetter å øve på onsdager fra 
kl. 17.30, så snart vi får lov. Det har vært 
veldig stor aktivitet i koret i høst og vinter. 

Blomsterfest
Vi planlegger vår årlige blomsterfest 
søndag 10. mai kl. 11 i Nordby kirke. 6 
åringene som skal begynne på skolen til 
høsten, blir spesielt invitert.

Kirketreff i Nordby
Velkommen til Kirketreff i Nordby annen
hver torsdag kl. 12–13.30. Sang, musikk 
og andakt i kirken, og formiddagsmat på 
Menighetssenteret. Datoene i vår er: 16.04., 
30.04. og 07.05. Koordinator: AnneLise 
Røed, tlf.: 951 02 080.

Karnevalhelgen 7.–9. februar
Det var karnevalhelg i Nordby menighet 
7.–9. februar. Vi hadde Narniaklubb for 
9 og 10åringene, 10årsdåpsmarkering 
og karnevalgudstjeneste. 20 barn deltok 
på klubben, 14 på dåpsmarkeringen og 60 
barn på gudstjenesten! Det var veldig gøy! 
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Vi så på filmen Løven, heksa og kles
skapet, basert på boken til C.S. Lewis. Så 
spiste vi god mat, hadde morsomme akti
viteter, sang sammen og hadde en andakts
stund med gode samtaler. 10åringene fikk 
opplæring om dåpen med hjelp av en dåps
hanske. De ble bedt for og fikk et halskjede 
med gripekors i gave fra menigheten. 

På søndagen hadde vi karnevalguds
tjeneste på Menighetssenteret med mange 
voksne og barn. Barna kom i fine kostymer, 
lagde masker og morsomme instrumenter. 
Kid Sing og Theodor Molvik fra Beat
masters deltok og bidro til den gode karne
valstemningen. Så var det kirkekaffe med 
mange gode kaker og boller, og pinjata for 
barna! Det var en vellykket helg! En stor 
takk til de frivillige. Spesiell takk til Sissel 
Samuelsen, ungdomslederne og de som 
dekket opp til stor kirkekaffe!

Tekst og foto: Timea Bakay Holby,  
kateket i Nordby.

Mange rundt bordet på Nordby menighetssenter!

Nordby Kid Sing deltok selvsagt under karneval-
helgen. 

Anna Felicia Bakay Holby (t.v.) og Maria Fuglestad 
Murud (t.h..) laget spennende ting på Narnia-klub-
ben.

Det skjer i Nordby menighet
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I 2009 ga den svenske rapperen Timbuktu 
ut låten «Alla vill til himmelen». Det skulle 
ta mange år før ordet klimakrise ble et 
begrep for flere enn de ekstra interesserte. 
Det var også noen år før dåpstallene for 
Den norske kirke begynte å bekymre oss 
for alvor. Kan disse utfordringene kobles? 
Og: Kan det ligge noe håp på lur i den 
koblingen?

Alla vill til himmelen, men få vill ju dö
I januar sendte bispemøtet ut brevet 
«Dåpens gave» for å bli lest i landets kirker 
i forbindelse med gudstjenesten. Når våre 
biskoper velger å sende ut et slikt brev, er 
det i seg selv et kraftfullt uttrykk for at noe 
står på spill. For når færre velger å bringe 
barna sine til dåp, utfordrer det oss på det 
oppdraget som Jesus Kristus selv har gitt 
oss gjennom dåps og misjonsbefalingen: å 
gjøre alle folkeslag til disipler idet vi døper, 
lærer og holder alt det Jesus har befalt oss. 
For å blankpusse dette oppdraget trenger 
vi et felles fokus på dåpens betydning for 
enkeltmennesket og for kirkens fellesskap. 
Vi trenger også språk for hvordan de døpte, 
som Kristi kropp i verden, kan få og gi 
retning og håp i verden slik den arter seg 
i vår tid.  

Noe av det som særmerker vår tid i vår 
del av verden, er mulighetene så mange har 
til den kortsiktige behovstilfredsstillelsen. 
Det er dette Timbuktu beskriver så presist. 
«Alla vill till himmelen, men få vill ju dö. 
Man vill kamma inn vinningen, men sår 
inga frön. Man vill ha sin bit av kakan, man 
vill äta den med. ... För man vill ha vad man 
vill ha och man vill ha det nu».

Med få ord får vi malt syndefallets 
realitet for øynene våre: troen på at 

himmelen er tilgjengelig for meg her og nå 
fordi jeg har muligheten. Skulle det være 
noe som skurrer, ligger bekreftelsen lett 
tilgjengelig i det at «alle andre også gjør 
det». Slik kan jeg lulle meg inn i troen på 
at det finnes et fellesskap der gleden ligger 
i å få tilfredsstilt mine egne, umiddelbare 
behov, uten å måtte ta stilling til hvorvidt 
denne tilfredsstillelsen skaper utfordringer 
for de mange andre. Timbuktu synger: 

«om man ser en möjlighet att ta så kvit
tar det hur. ... Ingenting är heligt för nu 
roffar vi åt oss. Kan man tjäna på ett tåg, 
ja då hoppar vi på. Jag menar, varför kom
promissa, varför vika en tum? För någon 
annan gjorde det ska jag vara lika dum. Jag 
vill ha det bra som de rika har. Om de är 
hänsynslösa är jag likadan ... ».

Dåpen gir løfte om et annet fellesskap. 
Biskopene skriver: «Dåpen skjermer oss 
ikke fra ondskap, synd og destruktive 
krefter. Den gir oss et løfte og et håp om at 
livskreftene er sterkere, og at Gud tilgir oss 
og renser oss for all urett.» Vi lever i synde
fallets realitet. Vi blir hele tiden utfordret 
på urspørsmålet «har Gud virkelig sagt?» 
Gjennom det spørsmålet ledes blikket vårt 
mot herlige og forlokkende fristelser som 
framstilles som noe jeg trenger, eller noe 
jeg fortjener, eller noe jeg blir glad av. Og 
det er lett å tenke med seg selv: Det må da 
være bra? Men er det sant? 

I dåpen og som døpte får vi hjelp til et 
annet blikk på tilværelsen. Et sant blikk, 
Guds avslørende blikk, i Jesus som kom 
som verdens lys. Det koster å leve i dette 
lyset, det vet vi fordi det kostet Jesus livet. 
I dåpsliturgien heter det å leve i forsakelse. 
Forsakelsen hjelper oss til å se hvordan 
våre valg får konsekvenser for andres liv, 

Prostens hjørne

«Alla vill til himmelen» eller mer himmel på jord? 
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og hvordan vi med Kristus daglig kan 
dø og oppstå til det nye livet. Men det er 
smerte fullt å dø. I dødens grep rår mørket 
og håpløsheten. Vi blir hjelpeløst overgitt 
til vår tilkortkommenhet og avmakt. I 
dødens rom er vi alene, like alene som når 
vi velger å følge begjæret etter den øyeblik
kelige behovstilfredsstillelsen uten å tenke 
på konsekvensene. Det er et tankekors.  

«Vi är på väg någonstans och jag vet inte 
vart. Hoppas vi kan komma på det medan 
planeten är kvar... Och man kan fråga vem 
man vill, även de vänliga. Men ingen här 
har råd att assistera främlingar. Så det hela 
resulterar i en nedåtspiral.Så vi kör det 
mano a mano tills den ene är kvar.»

Omtrent samtidig med at klimakrisen 
ble erkjent, kom også begreper for hvordan 
denne (tilsynelatende) ytre krisen treffer/ 
finner sin gjenklang i menneskets indre. 
Ord som «klimasorg» og «klimaangst» gir 
innhold til den eksistensielle krisen som 
mange opplever i møte med klimakrisen. 
Tilkortkommenheten og avmakten utløser 
angst og sorg. 

Det utfordrer vår sjelesorgpraksis og teo
logi, sier teologiprofessoren og sjelesørge
ren Leif Gunnar Engedal. For «ennå lever 
etterdønningene etter fromhetstradisjoner 
som ser naturen som en tilfeldig kulisse i 
Guds historie med verden. Frelseshisto
riens drama handler om «hiin enkelte», om 
sjelens frelse og det evige liv i himmelen. 
… Sjelesorgrommet må åpne seg mot et 
større fellesskap, et fellesskap på leting 
etter praksis, individuelle og kollektive 
handlinger.» 

Mer himmel på jord 
Fellesskapet i dåpen viser en vei bort fra 
tilkortkommenhet og avmakt. Dåpen skjer 
fordi Gud handler med oss, ingen kan døpe 
seg selv. Slik blir dåpen et uttrykk for til
hørigheten til Gud, og til fellesskapet av 
alle døpte. Vi er ikke alene i dødens rom, vi 

er alltid omsluttet av guddommelig nærvær 
og fellesskap. Men dåpen viser oss mer enn 
det. Ved vannet knyttes vi til skaperverket 
som det stedet der Gud skaper og handler, 
og vi knyttes til skaperkreftene. Ved å 
overgi oss til disse kreftene, igjen og igjen, 
gir vi nåden og frelsen spillerom. Vi trenger 
ikke å være med på kjøret «tills den ene är 
kvar». Vi kan vende oss til Gud, hverandre 
og skaperverket. Og vi kan vende oss bort 
fra troen på at det sanne livet og gleden 
ligger i øyeblikkets kortsiktige behovstil
fredsstillelse. 

Det er den som er i nød, som trenger 
frelse. Slik blir både dåpen og klimakrisen 
håpstegn og godt nytt for Guds handling 
med oss og gjennom oss. Den norske kirkes 
visjon er «Mer himmel på jord». Den him
melen kan vi be Gud om å vise oss veien til. 

Hege E. Fagermoen,
prosten i Søndre Follo

Redigert versjon av leder i Luthersk kirketidende nr. 
4, 2020.
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Dåpens gave
Her er biskopenes dåpstekst, opplest i kirkene 
søndag 12.01.2020

I året som ligger foran, vil vi i kirken gi 
ekstra oppmerksomhet til dåpen. Hva har 
vi i dåpen? Hvorfor skal vi døpes?

Helt siden Jesus ba oss om å døpe, har 
mennesker søkt dåp. Dåpen er et myste
rium. Ord kan ikke fullt ut beskrive det som 
skjer. Vannet øses opp i Faderens, Sønnens 
og Den hellige ånds navn. Ved evangeliet, 
det levende Ordet, blir vannet en nådens 
kilde. Dåpen gir oss del i påskefortellingen 
om Jesus som døde og sto opp av graven.

Tradisjonen vår er at barn blir båret til 
dåpen. Vi feirer det nye livet og legger barnet 
i Guds hender. Foreldre gjør mange valg for 
sine barn. Når et barn blir døpt, svarer for
eldre og faddere ja på barnets vegne. Men 
det er aldri for sent å bli døpt. Når ungdom 
og voksne blir døpt, svarer de selv ja. Også 
da står faddere klare til å hjelpe den døpte 
til å leve i dåpen og troen på Jesus. Bibel
fortellinger, bønn, nattverd og tilhørighet i 
kirken er en del av dåpens velsignelse. 

Vannet i den kristne dåpen er et tegn 
som rommer både liv og død. Vannet er 
vårt livsgrunnlag og samtidig en trussel. 
Når vi feirer dåp, setter vi derfor også ord 
på og tar avstand fra det som er vondt og 
imot Guds vilje. Dette gjør vi i fellesskap 
når vi forsaker djevelen og bekjenner troen. 
Dåpen skjermer oss ikke fra ondskap, synd 
og destruktive krefter. Den gir oss et løfte 
og et håp om at livskreftene er sterkere, og 
at Gud tilgir oss og renser oss for all urett. 

 Livet fører oss opp og ned. Vi er både 
sterke og sårbare, og trenger å høre til i en 
sammenheng. Hvor ulike vi enn er, i dåpen 
forenes vi på tvers av alt som skiller. Dåpen 
gir fellesskap med Kristus og med kristne 
søsken i vår lokale menighet og i den ver
densvide kirke. Dette fellesskapet strekker 
seg over tid og rom: for det er én tro, én 
dåp, én kirke. Det vi får i dåpen, gir mot og 
styrke til å elske Gud og vår neste. 

Dåpen er en Guds gave, gitt av nåde, 
tre håndfuller vann, øst opp i Faderens, 
Sønnens og Den hellige ånds navn til evig 
liv. Vi går fremtiden i møte sammen med 
Kristus.
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Dåp. Hva sies det ja til?
Under gudstjenester i Ås, Nordby og Kroer 
er det som regel anledning til dåp. De siste 
par årene har vi også hatt egne dåpsguds
tjenester på lørdag, én eller to ganger hvert 
semester. 

Dåp i kirken. Den lille i lang, hvit kjole 
bæres opp foran menigheten. Familie og 
faddere er til stede i benkeradene. Hvorfor 
velge dåp for den lille? Hvorfor invitere til 
feiring av babyen – og samle slekt og venner.

Dåpen er en tradisjon for mange, og ved 
å velge dåp gjøres et valg om å være en 
del av en høytid som mennesker gjennom 
generasjoner har tatt del i. Ved dåp settes 
det en verdig ramme rundt en viktig begi
venhet.

Dåpen er begynnelsen på et livslangt 
felles skap med Gud – og med kristne over 
hele verden. Små barn velger ikke annet enn 
det foreldrene velger for dem – enten det 
ene eller det andre – for å erfare hva tro er, 
behøver de hjelp med det. Etter hvert som 
barnet vokser, må troen få modnes i takt 
med barnet. Det er begynnelsen på dette 
livsvalget det legges til rette for når liten og 
stor pyntes for en festdag med startskudd i 
kirkerommet. Men hva sier vi egentlig ja til 
i dåpen? Hva handler det hele om? 

Et felles ja
Dåpen er Guds gave. Den er en jahandling. 
Og først og fremst er det Gud som sier ja. 
Helt fra dag én har Gud sagt ja til barnet.  
Gud elsker alle, alltid og uten forbehold.

Og foreldre og faddere sier ja. Ved døpe
fonten svarer dere ja til at den lille skal til
høre kirken og vokse opp med den kristne 
tro. Dere sier ja til å lære barnet om troen 
og hva den betyr for livet. Men dette står 
dere ikke alene om. 

For kirken sier også ja. Når barnet blir 
døpt, blir det medlem i Den norske kirke 
og en del av fellesskapet i menigheten der 
dere bor.

Barnet vil jevnlig få tilbud om å lære 
mer om kirken og troen, tilpasset alderen.  
Kirken sier ja til å inkludere barnet deres i 
trygge og gode aktiviteter der de blir kjent 
med Gud, seg selv og andre. 

Gjennom dåpen blir vi alle en del av 
et fellesskap som strekker seg over hele 
verden og gjennom alle tider. Det er et 
øyeblikk som varer lenge.

Når barnet ikke lenger er bitte lite
Det er ikke alle som har overskudd eller 
rekker å døpe barnet når det er lite nok 
til å passe inn i en tradisjonell dåpskjole. 
Men det er ingen regel for hvor lite et barn 
må være for å bli døpt. Barn i alle aldre, 
ungdommer og voksne er alltid velkommen 
til dåp. Dåp gir medlemskap i Den norske 
kirke. 

Kontakt Ås kirkekontor om dåp
Velkommen med barnet ditt til dåp i Ås, 
Nordby eller Kroer! Kontakt Kirkekontoret 
på 64 96 23 40 (se info s. 33 i dette bladet) 
og les mer om dåp i Ås på nettsidene våre: 
https://kirken.no/as/. 

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer

Othilie Eidstrøm Eidsvold ble døpt i Ås kirke lørdag 
21. september i fjor. Da var det Åpen dåpsgudstjen-
este, med gode muligheter for krabbing i midtgan-
gen. Foto: Anniken Eidstrøm.
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Håp i mørket  
– forebygging av selvmord ved flerkirkelig innsats
«Håp i mørket. Hvordan når vi selvmords
truede mennesker?» Dette var temaet for 
seminaret 23.01.2020 i Adventistkirken 
i Fredrikstad. Bak tiltaket sto Advent
istkirken og Den norske kirke, med blant 
andre Gerd Asklund og undertegnede som 
initiativtakere. 

Det kom 70 deltakere fra en rekke kir
kesamfunn. De ni deltakerne fra Ås fikk 
være med på en fagdag som gav oss solide 
basiskunnskaper om dette viktige temaet, 
dyktig tilrettelagt av foreleserne. Vi fikk 
lære svært mye nytt om forebygging av 

selvmord. I slike situasjoner må berørte 
medmennesker være åpne og våge å spørre 
direkte på respektfull måte. Vi må bruke 
mer tid og omtanke i slike situasjoner! 
Foreleserne var: professor Lars Mehlum 
fra Universitetet i Oslo, spesialprest Sigurd 
A. Bakke fra Ås og Arve og Ruth Dyresen 
fra Kirkens SOS. Øvrige deltakere fra Ås: 
Birgitt Aarrestad, Gro Mette Rønningen, 
Bente Haukalid Jønvik, Joakim Hellerud 
Gulbrandsen, Martha Johanne Pedersen, 
Janne Birgitte Ueland.

Terje Sørhaug

Arrangementskomiteen: fra v. Paul Stronegger, leder, Gerd Asklund, Anne Marthe Olaussen, Maria Bjørk 
(assosiert), Lara Bjørk Kristoferdottir, Terje Sørhaug, Ruth Dyresen, Arve Dyresen. Foto: Terje Sørhaug.
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Temauke ved Krise- og incestsenteret i Follo 
Follo står samlet mot vold i nære relasjoner 
og seksuelle overgrep.

Krise og incestsenteret i Follo arrange
rer åpen temauke 27.–30. april, hver dag kl. 
9–15.30. Flere av temaene som tas opp, er 

aktuelle for folk som er engasjert i kirkelig 
arbeid. Program finner du på: https://kisif.
no/app/uploads/2020/03/Program_web.pdf. 
Mer informasjon og påmelding på www.
kisif.no. 

Atle Eikeland, prostidiakon

17 år gamle Kalidan er en av flere ungdommer som har startet et nytt klimaprosjekt i Beseko 
Ilala i Etiopia med støtte fra Kirkens Nødhjelp. Les om hvordan du kan støtte Kirkens 
Nødhjelps Fasteaksjon på sidene 20 og 21. Foto: Håvard Bjelland. 

GI ET LIV 
MED VANN

Vipps til 2426, 
SMS VANN til 2426 (200,-) 

eller gi på konto 1594 22 87493

I dag lever 1 av 9 mennesker i verden uten tilgang til rent vann. For 
200 kroner kan du gi et menneske tilgang til rent vann resten av livet.
 
  KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

Hver dag henter Kila rent vann ved vann-
stasjonen. Vannet kommer fra den 120 meter 
dype brønnen som landsbyen i Etiopia fikk 
fra Kirkens Nødhjelp i fjor.

Før forlot folk landsbyen på grunn av 
sykdommer de fikk fra det urene vannet.

Nå ser Kila med håp på fremtiden. Hun gleder 
seg over hver dag hun er frisk og kan gå på 
skolen, samtidig som hun jobber på gården.

fasteaksjonen.no

GI ET LIV 
MED VANN

Vipps til 2426, 
SMS VANN til 2426 (200,-) 

eller gi på konto 1594 22 87493

I dag lever 1 av 9 mennesker i verden uten tilgang til rent vann. For 
200 kroner kan du gi et menneske tilgang til rent vann resten av livet.
 
  KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

Hver dag henter Kila rent vann ved vann-
stasjonen. Vannet kommer fra den 120 meter 
dype brønnen som landsbyen i Etiopia fikk 
fra Kirkens Nødhjelp i fjor.

Før forlot folk landsbyen på grunn av 
sykdommer de fikk fra det urene vannet.

Nå ser Kila med håp på fremtiden. Hun gleder 
seg over hver dag hun er frisk og kan gå på 
skolen, samtidig som hun jobber på gården.

fasteaksjonen.no
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Fredag 28.02. hadde D41 sitt årlige besøk 
av Ten Sing Norway. Ten sing Norway er et 
folkehøyskoletillbud KFUKKFUM tilbyr, 
med fokus på Ten Singarbeid, ledertrening 
og generelt KFUKKFUMarbeid. Ten Sing 
Norway hadde forberedt kvelden for oss. Vi 
hadde lek, fellesdans, kor og band. I pausen 
holdt de andakt om identitet, etterfulgt av 
pause med pausesnacks og god stemning. 
Etter pausen kunne ungdommen velge mel
lom seminarene dans, drama, film/teknikk, 
solist og band. Kvelden ble avsluttet med 
et minishow, der alle presenterte produktet 
sitt fra kvelden.

Intervju med Silje Hoel Sakshaug:
Hva synes du om kvelden med Ten Sing 
Norway-besøk?

– Jeg likte kvelden veldig godt. Ten Sing 
Norway har vært på besøk en gang før, 
og også da var det veldig koselig. Denne 
gangen fikk jeg nye venner blant dem også.

Hvilket seminar var du med på?
– Jeg var med på dramaseminaret og fel

leskoret. Felleskoret var veldig koselig, og 
sangteksten vi lærte var veldig bra.

Hva opplevde du på dramaseminaret?
– Seminaret var helt fantastisk. Mye 

entusiasme fra lederne, og veldig gøy å 
finne på egne små sketsjer. En av lekene vi 
varmet opp med, kalt Frys, var noe av det 
beste. Det hadde jeg ikke holdt på med siden 
åttende klasse, så det var lettere nostalgisk.

Alt i alt var hele kvelden veldig vellyk
ket. Jeg fikk meg nye venner og fikk fortalt 
flere fra Ten Sing Norway at jeg ikke ville 
at kvelden skulle være over. Nå har jeg også 
fått mulighet til å bli Facebookvenn med 
noen av dem. Jeg elsket kvelden og ønsker 
å ha dem på besøk flere ganger, og selvsagt 
se noen av deres forestillinger.

Aina Bjørnereim og Silje Hoel Sakshaug

Ås-ungdommen med besøk fra Ten Sing Norway fredag 28.02. Foto: Janne Birgitte Ueland.

D41 – ÅSOME – Besøk fra Ten Sing Norway
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Kirkevergens hjørne
 

Oppussing av kirkekontoret i Sagaveien
Som et ledd i å legge til rette for at alle 
ansatte skal ha kontorplass på Kirkekon
toret i Sagaveien i Ås, har vi i samarbeid 
med huseier pusset opp kontoret. Teppet 
fra 80tallet som lå i hele 2. etasje, har blitt 
fjernet, og vi har fått nye fine gulv. Veggene 
har også blitt malt i fine farger. Vi har fått 
nytt møterom som vi nå tror alle trives i. 
Fordi vi skulle ha plass til flere ansatte, 
måtte vi også skifte ut noe kontorutstyr, og 
her har kirkevergen vært på Finnjakt. Vi er 
jo grønne menigheter, så alt vi har anskaf
fet, er brukt. Det er vi veldig fornøyde med. 
En stor takk tilhuseier Lisbeth og Truls 
Wetterhus for samarbeidet.

Møteprotokoller og årsmeldinger på nett
Fellesrådet legger nå ut møteinnkallinger, 
protokoller og årsmeldinger på nettsidene 
for Den norske kirke i Ås. Det samme gjelder 
møtedokumenter fra menighetsrådene. 
Der kan du blant annet finne Fellesrådets 
årsrapport for 2019 og protokollen fra sist 
møte. Protokollene til menighetsrådene i 
Ås og Kroer har vært tilgjengelige en tid 
allerede, mens Nordby fortsatt mangler. 
Dokumentene ligger under menyen «Om 
oss», https://kirken.no/nbNO/fellesrad/as
kirkeligefellesrad/om_oss/.  

Kroer kirke
Arbeidene med Kroer kirke er ferdige. 
Det gjenstår noe etterarbeid etter vann
inntrenging i forbindelse med arbeidene i 
tårnet, men i all hovedsak er vi ferdige med 
de planlagte arbeidene. 

Begravelse i tiden med koronasmitte
Kirkevergene i prostiet har sendt ut felles 
retningslinjer for begravelser så lenge 
restriksjonene rundt koronasmitten gjelder. 

Det er satt begrensninger for hvor mange 
det er plass til i den enkelte kirke, inkludert 
de medvirkende:

 Ås kirke: 50 personer.
 Nordby kirke: 35 personer.
 Kroer kirke: 25 personer.

Vi oppfordrer til å gjennomføre sermo
nier kun for begrenset antall inviterte. 
Gravferdsbyråene kan legge til rette for 
streaming av seremonien, dersom de etter
latte ønsker det. Større minnesamvær bør 
utsettes til etter at restriksjonene på grunn 
av korona smitten er opphevet. Unngå hånd
hilsing og klemming, men marker med
følelse og respekt ved en hånd på hjertet, et 
godt blikk og ord om omsorg. I kirkene vil 
presten veilede de pårørende om dette.

Kirkegårdene: Plantefelt ved graver
Vi minner om bestemmelsene om plantefelt 
i kirkegårdsvedtektene. Det er anledning 
til å opparbeide et plantefelt foran grav
minnet/gravsteinen. Plantefeltet må ikke 
være bredere enn gravminnets bredde, og 
det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm 
målt fra gravminnets bakkant. Vekstene 
som plantes, må ikke overstige gravmin
nets høyde eller ha grener som går ut over 
plantefeltet. Det er videre anledning til 
å ramme inn plantefeltet med en delt, til
hugget natursteinskant som flukter med 
terrenget omkring. Det er av drifts og sik
kerhetsmessige hensyn ikke tillatt å legge 
små steiner/rullesteiner rundt plantefeltet. 
Dersom det er lagt små steiner rundt gravst
edet som du har ansvar for, ber vi deg fjerne 
disse. Eventuelt kan steiner og figurer leg
ges inn i plantefeltet, foran gravsteinen. 

Kristine Thorstvedt,
kirkeverge i Ås
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GI ET LIV MED VANN 
– rent vann nær der du bor,  
er livsviktig i disse tider

I fjor var vi 235 bøssebærere som gikk rundt 
til husstandene i Ås, Kroer og Nord by. Vi 
samla inn over 120 000 kroner i bøssene + 
vel 56 000 på Vipps. I år kan vi ikke ringe 
på dørene. Men det finns råd og muligheter. 

Ås og Kroer menigheter har opprettet 
giverside på Facebook https://www.face
book.com/donate/721212035083915/101575
37480676785/ .

Nordby menighet  har opprettet giver side 
på Facebook: https://www.facebook.com/
donate/144722900191606/61566620568078
3/:

Det er også mulig å gi på andre måter:
• Vipps til 2426
• Send SMS med kodeord VANN til 2426, 

da gir du 200 kroner
• Betal inn til Kirkens Nødhjelps konto

nummer: 1594 22 87493. Bruk gjerne 
kidnummer, for Ås: 235579166, for Kroer: 
235585494, for Nordby: 235584331, så 
blir gaven registrert som en del av din 
menighets innsamling. 

• Følg også med på nettsidene til Fasteak
sjonen; der kan du følge med på hvor 
mye din egen menighet har samla inn, 
fra dag til dag.

www.fasteaksjonen.no
www.fasteaksjonen.no/fylke/kommune/4447/
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Quiz
1. Hvem var Elisabet i Det Nye Testamente 

mor til?

2. Hva het den prostituerte kvinnen i 
Jeriko som vi leser om i Josvas bok, som 
skjulte to israelske spioner og firte dem 
ned fra taket i et tau?

3. Det står mye om vin i Bibelen, men står 
det noe om øl?

4. Hva heter den delen av Middelhavet som 
Kroatia har kystlinje til?

5. Hvilket krydder har samme navn som 
en hovedstad?

6. Hvilken sommerblomst har en variant 
med navnet ‘Dronning Ingrid’?

7. Hvilken kjent norsk forfatter skrev:  
Jeg vil værge mit land, jeg vil bygge mit 
land, jeg vil ælske det frem i min bøn, i 
mit barn, …

8. Nordahl Grieg og Nils Lie sies å ha skre
vet thrilleren «Bergenstoget plyndret i 
natt!» (1923), som regnes som opprin
nelsen til påskekrimmen. Men de brukte 
et felles pseudonym. Hva var det?

9. Herodes den store er kjent fra jule
evangeliet. Vi leser også om en Herodes 
i to av påskeberetningene i Bibelen. Hva 
het han mer enn Herodes?

10. Ås er nå i Viken fylke. Hvilken kom
mune i Vestfold slo seg sammen med 
Drammen, og derfor ble en del av Viken?

11. Hvilket land vant VM i fotball i 1974?
Svarene finner du på side 23.

Quizmester: Atle Eikeland

Bli med på vår tids viktigste 
digitale fasteaksjon!

Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon blir i år 
en heldigital bøssebæringsaksjon. 40 000 
unge mennesker får ikke gått dørtildør 
på grunn av koronaviruset. Akkurat nå 
prøver hele verden å beskytte seg og sine 
mot koronaviruset, men dessverre er det 
milliarder av mennesker som mangler de 
viktigste verktøyene: såpe og rent vann.

I fjor samlet aksjonen inn 32 millioner 
kroner, et beløp som gir 160 000 mennesker 
varig tilgang til rent og trygt vann. La oss 
gjøre det samme i år! 

Nettsidene til Fasteaksjonen har mange 
forslag til hvordan du kan bidra med støtte.

Hvordan jobber Kirkens 
Nødhjelp med koronaviruset?  
Kirkens Nødhjelp gjør alt vi kan for å 
respondere på koronakrisen. Tilgang på rent 
vann og god hygiene er kritisk for å stanse 
spredning av smitte, og sammen med våre 
lokale partnere intensiverer vi derfor vårt 
WASHarbeid for å oppnå dette.   

Informasjon om koronaviruset har blitt en 
del av hygieneopplæringen, og det er et spe
sielt fokus på håndvaskopplæring og andre 
forebyggende smittevernstiltak – slik som å 
hoste i armkrok, unngå fysisk kontakt og å 
oppsøke hjelp dersom man opplever symp
tomer. Vi forbereder økt vannforsyning 
der vi jobber, vi deler ut hygienepakker og 
sørger for at folk og helse institusjoner har 
tilgang på såpe,  hånd desinfeksjon og annet 
beskyttelsesutstyr.
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Det var mange ‘søppelplasssvar’ etter den 
siste oppgaven, men tre personer utropes 
til vinnere med hederlig omtale. – Aase og 
HansOlav Moen skriver: «Selv en søppel
plass kan være vakker når bare en dyktig 
fotograf slipper til som her ved Bølstad 
Gjenbrukstasjon. Vi setter stor pris på at 
vanskelighetsgraden er justert. Stor takk 
til Erling Ulvik som kjempet fram saken 
for oss alminnelige!» Morten Weydahls 
bidrag lyder: «Svaret er Bølstad Gjenvin
ningsstasjon. Finnes ikke bedre følelse enn 
etter et besøk på denne fyllinga når du har 
blitt kvitt gammalt rusk og rask. Takk for 
herlig spalte. Når kona bringer inn en fersk 
kopi av Menighetsbladet, er lesning av ”Er 
du kjent i Ås” første sak på agendaen.»

Ny oppgave indikerer at kunstnere 
er Åsaktive i 2020 også. Spørsmålet 
blir hvor dette kunstverket er ‘hengt 
opp’? Litt vanskelig kanskje, så derfor 
legges det ved to bilder denne gangen. 

De som ønsker å komme opp i omgangens 
toppsjikt, kan sende inn svaret med føl
gende formulering: «Kunstverket henger 
……….., og jeg trengte ikke å se på begge 
bildene for å løse oppgaven». Lykke til og 
send svaret til ås.menblad@online.no 

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Svar på forrige oppgave: Bølstad Gjenvinnings-
stasjon. Foto: Erling Ulvik.

Er du kjent i Ås ?
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Fasit til Quiz på side 21
1. Johannes Døperen. 2. Rahab. Les mer i 
Josva kapittel 2. 3. Nei. 4. Adriaterhavet.  
5. Muscat, hovedstaden i Oman. 6. Pelar
gonium. 7. Bjørnstjerne Bjørnson (i «Fisk
erjænten»). 8. Jonathan Jerv. 9. Antipas.  
10. Svelvik. 11. VestTyskland

Fasit til Quizen i nr. 1, s. 19
Fasiten til Quizen i nr. 1 manglet. Her er den:
1. Ja. 2. Patmos. 3. c) Jakob. 4. Jetro. 
5. Birmingham. 6. Emma. 7. Jern. 
8. Liechtenstein og Uzbekistan.  
9. Paul Hogan. 10. 9. 

www.asbank.no 

Gregoriansk tidebønn  
i Ås kirke
Vi fortsetter med gregoriansk kveldsbønn 
i festtiden fra påske til pinse, annenhver 
mandag kl. 21 i Ås kirke. De kommende 
datoene er 13.04., 27.04., 11.05., 25.05. og 
8.06. Kveldsbønnen varer i 20–25 minutter. 
Kirken er åpen fra kl. 20.30.

Håkon Andersen

Dugnad  
i Ås arbeidskirke 09.05.
Husk vårdugnaden i Ås arbeidskirke lørdag 
9. mai fra kl. 10. Vi har ulike praktiske 
arbeidsoppgaver som må utføres, både inne 
og ute! Det er bruk for små og store, unge 
og eldre! Bli med, slik at vi holder kirka i 
orden og uteområdet fint! 

Ellen Syrstad,
Stiftelsen Ås arbeidskirke

Loppemarked
rbeidskirkes

Kollekt i Ås menighet
Menigheten etterlyser informasjon rundt 
kollekten. Tidligere inneholdt kunngjør
ingene informasjon om forrige ukes kollekt. 
Det er umulig for oss å opplyse om dette så 
tidlig, da vi ofte ikke mottar bilag og penger 
før etter kunngjøringene er ferdig trykket. 
Her er derfor en oversiktt:

Dato Formål Kr
01.01. Egen menighet 3233
05.01. NMSprosjekt Etiopia 7670
12.01. Egen menighet 3772
19.01. Kirkens SOS 7455
26.01. Bibelselskapet 4880
02.02. Egen menighet 6212
09.02. Stiftelsen Ås arbeidskirke 5662
16.02. Sjømannskirken 4247
26.02. Fasteaksjonen, KN 3000

Linda Janson-Haddal,
menighetskoordinator
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Misjonsprosjektet
Intervju med Lidya Belayneh Bassore

Ås menighet har lenge støttet et misjons
prosjekt i Etiopia. Nå støtter også Kroer 
menighet det samme prosjektet. Det passer 
godt at prosjektet er nettopp i Etiopia, siden 
Ås kommune har en av Norges høyeste 
andeler innbyggere med bakgrunn fra dette 
landet!

Lidya Belayneh Bassore er medlem i 
Misjonsutvalget i Ås. Hun har etiopiske 
røtter og bidrar med meget nyttig lokal
kunnskap! Menighetsbladet tok en liten 
prat med Lidya for å høre om både Etiopia 
og om hennes og familiens liv i Norge. 
Lidya bor i Almeveien på Moerfeltet, 
sammen med mann og to barn.

Hvor i Etiopia kommer du fra?  
– Jeg kommer fra Addis Abeba, hoved

staden. Foreldrene mine er begge fra Sør
Etiopia og tilhører den etniske gruppen 
hadiya.

Vi forstår at Etiopia er sammensatt reli-
giøst. Kommer du fra en kristen familie?

– Ja, familien min er protestantiske 
kristne. De fleste kristne i Etiopia er orto
dokse kristne. Denne kirken har lange 
historiske røtter i landet, men i sør hvor 
slekten min kommer fra, er det flest prote
stanter. Blant protestantene finner vi både 
lutheranere, pinsevenner og andre. Vi er, i 
tillegg til å være med i Ås menighet, med 
i en etiopisk protestantisk menighet i Oslo 
som heter Yewongel church. Her er det 
Bibelstudier hver uke og et godt sosialt 
miljø.

Hvilken utdanning har du fra Etiopia?
– Jeg er utdannet i regnskap og revisjon 

fra universitetet i Mekelle i NordEtiopia. 
Der traff jeg Binyam, mannen min. han er 
også fra Addis Abeba, men studerte land
bruk i Mekelle.

Når kom du og familien til Norge?
– Vi flyttet til Norge i 2011 på grunn av 

Binyams studier ved NMBU. Han jobber 
nå ved NOFIMA, mens jeg jobber i Oslo 
i revisjonsfirmaet PwC og altså er en av de 
mange togpendlerne i Ås. 

Trives dere i Ås?
– Ja, vi trives veldig godt. Ås er et fint 

sted å bo. Fredelig og landlig, samt kort vei 
til Oslo. I tillegg til dette er Ås også et fint 
sted for oppdragelse av barn, ettersom det 
er godt med barnehager, skoler og andre 
aktiviteter i nærområdet.

Lidya Belayneh Bassore. Foto: Åsgeir Almås.
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Hvilke aktiviteter i Ås menighet deltar 
dere i?

– Vi pleier å møte opp på Familie
fredag som er første fredag i måneden i 
Ås arbeidskirke. Fint konsept med middag, 
andakt og aktiviteter, og mange hyggelige 
mennesker! Og så må vi selvfølgelig nevne 
Baluba! Barnekoret. Barna synger der, 
og de elsker det! Og så er jo jeg nå med i 
misjonsutvalget!

Hva savner du fra Etiopia?
– Familie og venner. Mesteparten av 

familien vår, og mange nære venner, er 
fremdeles i Etiopia. Vi savner dem! 

Statsminister Abiy Ahmed fra Etiopia 
fikk Nobels fredspris i 2019. Betydde det 
mye for Etiopia?

– Ja jeg tenker det var viktig og bra for 
Etiopia. Landet har mange utfordringer, 
men jeg er likevel optimist. Jeg tenker at 
det var inspirerende for Abiy å få fredspri
sen, og at dette kan motivere ham til videre 
arbeid. Etiopierne må gi ham tid, da tror jeg 
mye fint kan skje i hjemlandet mitt. Nobel
prisen ga Etiopia positiv og inspirerende 
oppmerksomhet fra verdenssamfunnet. Det 
betyr mye.

Etiopia er jo veldig stort, mye større 
enn Norge. Har du tilfeldigvis vært i Vest-
Etiopia hvor misjonsprosjektet til Ås er? 
Kjenner du noen derfra?

– Jeg har ikke vært i området, men jeg 
kjenner folk, blant annet i Yewongel church 
som enten kommer derfra eller har røtter i 
VestEtiopia.

Etiopisk mat er god. Spiser dere ofte 
injera og wot?

– JA!
Misjonsutvalget i Ås,

Atle Eikeland

Trekorset i Ås kirke – 
tradisjon for langfredag og 
påskedag

I Ås kirke har vi et trekors som hentes inn i 
kirken til påske. Langfredag henger det en 
tornekrone på korset, og Jesu sår markeres 
med fem røde roser. Under gudstjenesten 1. 
påskedag ønsker vi å ta tilbake tradisjonen 
med et blomsterpyntet kors for å feire opp
standelsen. Ta gjerne med en liten buntet 
bukett med snøklokker og krokus som 
kanskje blomstrer i hagen, eller et par pås
keliljer fra løkene du har stående på trappa 
eller innendørs!

Vi innleder påskedagsgudstjenesten med 
en blomsterprosesjon og pynter korset. Har 
du ikke blomster selv, men vil delta, skal vi 
sørge for at det er påskeliljer i kirken som 
du kan henge på korset.

Dette har vært tradisjon i Ås kirke gjen
nom lang tid, men har vært litt glemt de 
siste par årene. Nå vil vi sammen med hele 
menigheten blåse liv i den igjen.

Hege E. Fagermoen og  
Solveig E. Nielsen

Snøklokke, i år forbereder hagen påskeblomstene 
tidlig. Foto: Solveig E. Nielsen
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Jazzgudstjeneste i Ås kirke
Søndag 1. mars var det igjen tid for årets 
jazzgudstjeneste med Frimurernes storband 
i Ås kirke. Bandet synes det er stas å spille 
i Ås, og ikke minst samarbeide med kan
tor Jostein Grolid og vokalistprost Hege E. 
Fagermoen.

Gudstjenesten ble innledet med 
«Summer time» og avsluttet med «Almighty 
God». Menigheten fikk synge til storband
rytmer, og Hege både sang og prekte i 
kjent stil. Etter gudstjenesten denne første 
vårsøndagen, var det mange blide mennes
ker som dro hjem beriket i sjel og sinn!

Hege E. Fagermoen (t.h.) har en siste lydsjekk før jazzgudstjenesten sammen med Lars Jegleim ved flygelet, 
Odd Dalby på kontrabass og Albert Albrigt på klarinett. Tekst og foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen.
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Ås bibliotek i Kulturhuset i Ås sentrum.
Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret.

http://www.as.folkebibl.no/ 

Lesehjørnet

Som hund  
og katt
Mari Grydeland 
Vigmostad Bjørke, 
2019

Mari Grydeland, 
som også er kjent 
som journalist, har 
her gravd seg ned i temaet hunder, katter og 
deres eiere.

Selv har jeg i mange år spekulert på 
hvorfor jeg siden jeg var knøttliten, alltid 
har hatt en intens dragning mot enhver katt. 
Jeg kan ikke se et kattedyr uten å prøve å 
oppnå kontakt. Heldigvis har jeg i mange 
år fått dele hus med minst én. Hunder er 
stort sett helt ålreite dyr, men trigger ikke 
den samme følelsen hos meg. Og nå er det 
altså kommet ei bok om dette fenomenet, 
med undertittel «Er du hunde eller katte
menneske?»

I boka får vi teoriene bak hvordan de 
aller første kattene og hundene ble en del 
av menneskenes liv. Kattene holdt korn
lagre reine for mus, og hundene hjalp 
menneskene med jakt. Så følger historien 
om hvordan dette forholdet mellom dyr og 
menneske har utviklet seg.

En annen del av boka inneholder 
intervjuer med seks norske kjendiser fra 
TV, film, litteratur og vitenskap. Av disse er 
tre hundeeiere og tre katteeiere. De forteller 
om sitt forhold til kjæledyr, og hva de tror er 
betegnende for katte og hundeeiere. Dette 
er til tider svært fornøyelig lesning.

Hyggelig for oss i Ås er at to kapitler i 
boka har lokal tilknytning. Det ene heter 
«Katteprofessoren». Her snakker forfatteren 
med Bjarne Braastad ved NMBU. Det andre 
kapitlet heter «Hundeeksperten», og her 
er det Christine Olsen ved Antrozoologi
Senteret som uttaler seg.

Boka er altså temmelig allsidig. Vi får 
både historiekunnskap, naturvitenskap, 
etologi (læren om dyras atferd), refleksjoner 
og hyggelige historier. Og det hele illustreres 
med artige tegninger av Fredrik Skavlan. 
Rett og slett en godbit for oss dyreglade!

Anbefalt av Elin Synnøve Solberg,
Ås bibliotek

Tannlege 
Anne Torhild Hovda

Yamahabygget, Vinterbro 
Telefon: 64 94 22 00 / 960 10 038

post@tannlegevinterbro.no
www.tannlegevinterbro.no

post@tannlegevinterbro.no
www.tannlegevinterbro.no

VINTERBRO TANNLEGEKONTOR
Velkommen som pasient
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Kvinnenes internasjonale bønnedag ble 
markert 6. mars i Ås arbeidskirke. I år stod 
Zimbabwe i fokus. Vi sang og ba sammen. 
Kollekten gikk til mødre med funksjons
hemmede barn.

Birgit Aarrestad fortalte fra barnehjemmet hun og 
flere andre i Ås støtter i Zimbabwe. Det var lærerikt 
og rørende. 

Kvinnenes internasjonale bønnedag

Torbjørg Refsnes Jørgensen, Anne Myrhaug Winge 
og Bjørg Moen Winnem leste tekstene for dagen

Tekst og foto: Timea Bakay Holby.
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Gunnvor J. Hovland  
ny prostiprest

Gunnvor J. Hovland ble i februar ansatt som 
ny prostiprest i Søndre Follo. Hun kommer 
fra stillingen som sokneprest i Langhus og 
skal nå arbeide 20 % i Ås og 40 % i Vestby.

Gunnvor bor på Nordre Mørk Gård i 
Vestby kommune, hvor hun sammen med 
Sissel Brandtzæg ønsker mennesker vel
kommen for kortere eller lengre tid. Inter
esserte kan søke opp Urtegården Nordre 
Mørk. Hun har tidligere arbeidet som 
sykehjemsprest, sykehusprest, studentprest 
på Ås, retreatmedarbeider på Tomasgården 
og prest i Gudbrandsdalen. Gunnvor er gift 
med Anders Aschim og har tre barn og tre 
barnebarn. Hun gleder seg til å arbeide i 
nærmiljøet og bli kjent med flere mennes
ker her.

nms.no/sommerfest
facebook.com/nmssommerfest V

el
ko
m
m
en
!

 
 

Møte på Ås menighetshus

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 
har følgjande møte på Ås menighetshus: 

• Søndag 13. april kl. 18: Samtalemøte.
• Søndag 26. april kl. 18: Møte. Talar: 

Øistein Fagermoen.
• Søndag 10. mai kl. 18: Møte. Talar:  

Aud Elin Hoaas.
• Søndag 24. mai kl. 18: Møte. Talar: 

Arne Jan Olsen.
• Søndag 7. juni kl. 18: Møte. Talar:  

Frode Granerud.
• Søndag 14. juni kl. 18: Samtalemøte.

 Trygve Gjedrem
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Servicesidene
Brann/større ulykker   110
Politi   112
Follo politistasjon   64 99 30 00 
Ambulanse   113
Legevakt    64 87 19 30
Follo politidistrikt    64 85 16 00
Kirkens SOS i Borg     69 36 87 50
Krise og incestsenteret i Follo    64 97 23 00
Follo Taxi    06485
Ås kommune, servicetorget    64 96 20 00
Kirkekontoret i Ås    64 96 23 40
Kirkekontoret i Nordby  64 96 26 70
Kirkevergen i Ås    64 96 23 30

BIBLIOTEK
Besøk Ås bibliotek og Nordby filial på 
Vinterbrosenteret
Vi har både betjent åpningstid og mulighet 
for å logge seg inn i ubemannet tid. Se mer 
informasjon på hjemmesiden vår http://
as.folkebibl.no/ og følg oss på Facebook: Ås og 
Nordby bibliotek. Tlf. 64 96 23 72 (Ås) og 64 
96 23 96 (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

FRISØRER - DAME/HERRE

Galleriet Frisør
Ås kvartal, Rådhusplassen 29
www.gallerietfrisor.no    64 94 42 00

HELSE OG VELVÆRE

Salong 9, Brekkeveien 5     64 94 04 13
Fotpleie, ansiktsbehandlinger, manikyr, voksing, 
massasje og akrylnegler. www.salong9.no 

FotterapiKlinikken i Ås sentrum
Moerveien 5 64 86 66 99 / 924 04 049.
Autoriserte fotterapeuter behandler alle typer føtter!

HÅNDVERKERE

Ås Elektriske
Myrveien 4    64 94 10 65
Alt i elektriske installasjoner

Ås Glassmesterforretning A/S
Johan K. Skanckes vei 2     64 94 04 10
Bygg – bil – blyglass – speil – persienner og markiser

KONSULENTER

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! Epost: arve.skutlaberg@dkmail.no

SPESIALFORRETNINGER I SENTRUM

Ås Optiske – Optiker-K 
Raveien 2    64 94 04 67
Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B    64 94 00 07

TANNLEGER

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

(kveldsåpent mandager) 

Tannlegene Høyvik 
Skoleveien 2   64 94 09 51
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UTLEIE

Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger     950 09 825

Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfirmasjon, 
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt: 
Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577, epost: 
oaardals@online.no.

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: Linda JansonHaddal, tlf.: 64 96 23 47, 
epost: linda.jansonhaddal@as.kommune.no. 
 

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

Trenger du å leie dåpskjole?
Ås kirkekontor har en dåpskjole til utleie.  
Vi tar kr 200 i leie. Ring eller kom innom 
i Sagaveien 3 i Ås sentrum.   Tlf.: 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. Bladet egner seg meget godt til 
markedsføring knyttet til høytider og 
kirke lige handlinger. 

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

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste 
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Erling Fløistad, Svend-Kristian 
Martinsen, Arve Skutlaberg, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke, Halvor Aarrestad, Hanne-
Marit Kjus Pettersen, Knut Werner Lindeberg Alsén. Adresse: Ås kirkekontor, Sagaveien 3, 
postboks 224, 1431 Ås. E-post: as.menblad@online.no. Korrektur: Kristen Fretheim. 
Regnskap: Oddvar Moen, Moerveien 8 B, 1430 Ås. Bankgiro: 1602 59 75417.  
Opplag: Dette nummeret kommer kun ut eletronisk via menigheten sine nettsider 
Leveringsfrist neste nummer: 5. mai 2020.

Liahøi Selskapslokaler 
til alle livets begivenheter. 

Askehaugvn. 150, like v/ Nordby kirke 
Du kan leie en kokk eller lage maten selv. 

Nytt og pent utstyr på kjøkkenet. 
Storsalen ca. 120 pers. Lillesalen ca. 30 pers. 

bestilling@liahoi.no eller 932 66 108 
VELKOMMEN!
www.liahoi.no

Service-sidene (forslag, 3 linjer): 

FRISØRER - DAME/HERRE 

Galleriet Frisør 
Ås kvartal, Rådhusplassen 29 
www.Galleriet-frisor.no   64 94 42 00 

Rubrikkannonse: 

Mal:  

Rådhusplassen 29 (Ås kvartal) 
Telefon: 64 94 42 00 
www.galleriet-frisor.no 

Her klipper vi både         
damer og menn i alle aldre!
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SLEKTERS GANG I MENIGHETENE

ÅS

Døpte
Anna Emilie Askerud
Agnes Marie Bjørklund 

Gasteen
Eiliv Bertin Heggernes 

Gjermshus
Adam Mclaren Granli  

Johannessen
Vilde Solberg Nielssen
Ellie Sjoner Paulsrud

Døde
Ragnhild Danielsen 
Janne Larsen
Hans Martin Mikalsen
Kirsten Moer
Margareth Christine Natvik 
Alf Ivar Svensen
Jorunn Margot Tutturen

NORDBY

Døpte
Nikoline Hasli Hansen
Eva Nicolaisen 
Kasper Røsseth Sørensen  

(døpt i Neiden kirke)

Døde
Erna Turi Martinsen
Jan Sverre Tyrihjell

KROER

Døpte
Eva Mathilde Bihaug  

Mathiessen 

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no

Ski - Kolbotn - Askim
Nesodden - Ås
64 91 49 00  (24t)

jolstad.no

1993

Garder

Vestby
BEGRAVELSESBYRÅ

Telefon: 64 95 16 65 – hele døgnet

www.bgr.no

Vestby og Ås
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  KONTAKT KIRKENE I ÅS –

Ås kirkekontor, Sagaveien 3, 1430 Ås.
Kontortid man-, tirs-, tors- og fredag kl. 9–15, 

onsdag kl. 12–15. Tlf.: 64 96 23 40.

Nordby kirkekontor, Nordbyfaret 2, 1407 
Vinterbro.

Kontortid torsdag kl. 10–14.
Tlf.: 64 96 26 70.

E-post til menighetene
kroer.menighet@as.kommune.no
nordby.menighet@as.kommune.no
as.menighet@as.kommune.no

Ås kirkelige fellesråd
Tlf.: 64 96 23 30.
E-post: kirkevergen@as.kommune.no

Kirkeverge: Kristine Thorstvedt.  
Tlf.: 64 96 23 31 / 986 09 010.  
E-post: kristine.thorstvedt@as.kommune.no

Saksbehandler: Lita Breitenberg. Tlf.: 64 96 23 30 
 E-post: lita.breitenberg@as.kommune.no

Fellesrådets leder: Olav Aardalsbakke. Tlf.:  
905 18 577. E-post: oaardals@online.no

Søndre Follo prosti
Prost: Hege E. Fagermoen. Tlf.: 64 96 23 41. 

E-post: hege.fagermoen@as.kommune.no 
Prostidiakon: Atle Eikeland. Tlf.: 948 56 362. 

E-post: atle.eikeland@as.kommune.no

Ansatte i menighetene
Saksbehandler: Toril Strand Klemp.  

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

Saksbehandler/menighetskoordinator for Ås og 
Kroer menigheter: Linda Janson-Haddal.  
Tlf.: 64 96 23 47.  
E-post: linda.janson-haddal@as.kommune.no

Sokneprest i Kroer, Nordby og Ås:  
Jan Kay Krystad. Tlf.: 982 41 135.  
E-post: jan.kay.krystad@as.kommune.no.

Spesialprest: Sigurd A. Bakke. Tlf.: 990 15 790. 
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no.

Kapellan: Ingrid Ulvestad Øygard. Tlf.: 959 19 318. 
E-post: ingrid.oygard@as.kommune.no.

Kateketvikar i Kroer og Ås: Joakim Hellerud 
Gulbrandsen. Tlf.: 64 96 23 44 / 404 20 902.  
E-post: joakim.hellerud.gulbrandsen@
as.kommune.no.

Kateket i Nordby: Timea Bakay Holby.  
Tlf.: 64 96 26 74 / 909 39 054 
 E-post: timea.holby@as.kommune.no.

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

Kantor: Hans Dur Molvik. Tlf.: 995 51 757. 
E-post: hans.dur.molvik@as.kommune.no.

Organist: Anne Christine Pittet Grolid. Tlf.:  
481 99 812. E-post: a-chrigr@getmail.no.

Kirketjenere: Daniel Hveding, Janne Birgitte 
Ueland. Kirketjenerkontakt Nordby: Olav 
Aardalsbakke.

Studentprest NMBU:  
Sigurd A. Bakke. Tlf.: 67 23 01 39.  
E-post: sigurd.a.bakke@nmbu.no.

Menighetsrådene
Kroer menighet: Menighetsrådets leder:  

Inger-Lise Norseth Stubberud. Tlf.: 930 81 686. 
E-post: ingerlstubberud@icloud.com.

Nordby menighet: Menighetsrådets leder:  
Olav Aardalsbakke. Tlf.: 905 18 577.  
E-post: oaardals@online.no.

Ås menighet: Menighetsrådets leder:  
Knut Olav Moen. Tlf. 975 28 901. 
E-post: knutkom@hotmail.com.

Ås arbeidskirke 
Drottveien 41, 1434 Ås.  
Utleie: Linda Janson-Haddal. Tlf.: 64 96 23 47. 
E-post: linda.janson-haddal@as.kommune.no.

Ås Kirke: Kirkeveien 35, Ås.
Kroer kirke: Holtveien 1, Ås.
Nordby kirke: Nordbyfaret 1, Vinterbro.

Nordby menighetssenter 
Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro. Utleie:  
Olav Aardalsbakke. Tlf.: 905 18 577.  
E-post: oaardals@online.no. 

www.kirken.no/as
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trosopplæring i den norske kirke

Arrangementet er en del av 
trosopplæringen i menigheten.

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

VELKOMMEN TIL KIRKE

Kirkene i Ås er foreløpig stengt til og 
med 2. påskedag, 13, april. Her er plan 
for NRKs’ radio TVgudstjenester.

5. april, Palmesøndag, Joh 12, 12–24
NRK/Tromsø domkirke kl. 11: Radio

familegudstjeneste. 

10. april, Langfredag, Mark 14, 26–15, 37
NRK/Tromsø domkirke kl. 11: Radio

langfredagsgudstjeneste. 

12. april, 1. påskedag, Luk 24, 1–9
NRK/Tromsø domkirke kl. 11: Radio

høytidsgudstjeneste. 

19. april, 2. søn. i påsketiden, Joh 21, 1–14
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Ås arbeidskirke kl. 13: 123 gudstjeneste. 

Baluba deltar. 

Onsdag 22. april
Ås arbeidskirke kl. 11.30: Åpent hus

gudstjeneste.

26. april, 3. søn. i påsketiden, Joh 10, 11–18
Ås kirke kl. 11: Tårnagentgudstjeneste. 
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Tårnagent

gudstjeneste. 

Lørdag 2. mai
Nordby kirke kl. 13: Dåpsgudstjeneste.

3. mai, 4. søndag i påsketiden, Joh 16, 
16–22

Ås arbeidskirke kl. 11: Tro og Lys
gudstjeneste.

Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

10. mai, 5. søndag i påsketiden, Joh 15, 1–8
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste og 

blomsterfest. 

17. mai, grunnlovsdag, 6. søndag i 
påsketiden, Luk 18, 1–8

Ås kirke kl. 09.30: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 12.30: Gudstjeneste.
Nordby: Appell på skolene. 

Torsdag 21. mai, Kristi himmelfartsdag, 
Mark 16, 19–20

Kroer kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

24. mai, søndag før pinse, Joh 15, 26–27
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste med 

søndagsskole.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

31. mai, 1. pinsedag, Joh 20, 19–23
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

1. juni, 2. pinsedag, Joh 16, 5–11
Oscarsborg festning kl. 12: Fellesguds

tjeneste for hele prostiet.

7. juni, Treenighetssøndag, Matt 28, 
16–20

Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste med 
søndagsskole.

Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
50årskonfirmanter.

Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.  
Konfirmanter medvirker.

14. juni, 2. søndag i treenighet, Matt 3, 
11–12

Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. Translation 
into English.

Kroer kl. 11: Gudstjeneste og pilegrims
vandring fra Kroer kirke til Trampen.


