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Prestens hjørne
Mot sommer, i koronaens tid, i Kroer,
Nordby og Ås.
Den 12. mars 2020 ble en historisk merke
dag her til lands. Livene våre ble snudd
opp ned av nødvendige restriksjoner i
forbindelse med et ukontrollert og farlig
virus. Verden kom nær og det måtte han
dles også her i vårt ellers så trygge land.
Vi var alle i en helt ny situasjon. Med
våre liv, hver på vårt sted. Med våre behov,
syke eller friske. Ja, for nå var vi alle enten
rammet eller pårørende. Eller kunne bli det.
Og som pårørende ble vi utfordret til å ta
hensyn. Vise omsorg. Ha barmhjertighet.
Brette opp ermene, ta i et tak. Klokskap
og kreativitet ble viktigere egenskaper
enn noensinne i fredstid. For hvordan vise
omsorg, nærhet og tilstedeværelse uten
fysisk kontakt? Jeg skal ikke komme med
lettvinte svar. De finnes det så mange av
allerede. Gode råd er, som kjent billige.
Men jeg har lært at en krise har minst to
sider. Fare og mulighet! Farene er mange
og de har blitt beskrevet så til de grader i
sosiale medier og som samtaleemner for
oss som har hatt noen å snakke med. At vi
også har evner i oss til å se mulighetene, til
å mobilisere krefter vi ikke trodde fantes,
ble også tydelig.
Ja, det ble handlet. Bokstavelig talt.
Omsorgen for andre gjennom å hjelpe til
med å dekke de fysiske behov opplevdes
som stor. Fantastisk innsats fra mennesker
som har brukt seg selv, sine krefter og
sin tid. Kanskje også risikert egen helse
for å gjøre livet litt lettere for de som har
vært mest utsatt. Hele tiden har det vært å

Jan Kay Krystad. Foto: E. Fløistad

balansere mellom strenge restriksjoner og
kreativ nestekjærlighet. Min lille oppford
ring er svært realistisk og til de grader
jordnær: Bare fortsett! Bli ikke lei. Gi ikke
opp. Det kommer bedre tider. Det kommer
en sommer. Det hjelper å tro. Det hjelper å
håpe. Det hjelper å handle. Og la ikke hjer
tet bli grepet av angst!
For oss som jobber i kirken har det vært
en stor utfordring å vise at kirken fortsatt
er midt iblant oss. Kanskje ikke så nær,
men absolutt til stede. På nettsidene våre,
Facebook, Youtube, Instagram mm. har vi
lagt ut musikk, filmsnutter, intervjuer og
andakter, samt forslag til ting å gjøre for
liten og stor. Vi har også delt innslag fra
Den norske kirke sentralt og lagt linker til
begivenheter vi mener har kunnet være fint
å få med seg. Vår læringskurve har vært
bratt. Vi har ikke vært profesjonelle, men
vi har jobbet hardt og målrettet for å nå så
mange som mulig. Det ble allerede i mars
nedsatt en kommunikasjonsgruppe som
skulle jobbe med hvordan vi skulle gå frem
for å nå ut. Kirkekontoret har også vært
delvis åpent, i hvert fall for telefon og mail
kontakt. Vi har gjennomført gravferder,
vielser og dåp, og fra Kristi Himmelfarts

Om framsida: Denne steinen lå på trappa til kirkekontoret i Ås i påsken. Den ligger der faktisk fortsatt.
Ingen vet hvem som har lagt den der…. Foto: Jan Kay Krystad
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dag har vi også kunnet gjennomføre guds
tjenester med mennesker fysisk til stede.
Det siste med påmelding, begrenset antall
til stede og under strenge smitteverntiltak.
Vi har også kunnet besøke sykehjemmene
våre med sang og andaktstreff utendørs,
vi har hatt møter med konfirmantene våre,
og noe av arbeidet blant barn og unge har
så smått kommet i gang. I vår har vi også
laget digitalt undervisningsopplegg for
konfirmantene og gjennomført planlagte
trosopplæringstiltak på andre plattformer
enn vanlig.
I sommer vil vi som vanlig ha guds
tjeneste i en av kirkene våre hver søndag
etter turnus. Disse vil ikke bli strømmet
på nettet, slik vi har gjort en periode nå,
av kapasitetshensyn. Planen er å legge ut
en kort, forhåndsinspilt gudstjeneste hver
søndag kl 11. For øvrig kan du høre eller
se gudstjenester på NRK. For å sikre at
flere kan få plass fysisk i kirkene har vi lagt
inn mulighet for egne dåpsgudstjenester
i etterkant av søndagsgudstjenestene. Vi
vil fortsette med bønnehalvtimer fra Ås

arbeidskirke på tirsdager. Her kan den som
ønsker det få tent et lys uten selv å kunne
møte opp. Det er også gledelig at det ser ut
til å bli åpen kirke i Ås gjennom sommeren.
Onsdagskveldene vil vi legge inn et ferdig
innspilt «Toner og ord for kvelden». Dette
finner man på Youtube og på Kroer/Ås og
Nordby sine Facebooksider. Ellers vil vi
være tilgjengelig på tilnærmet vanlig måte
gjennom hele sommeren både på mail og
telefon, så det er bare å ta kontakt.
Til slutt vil jeg som sokneprest i Kroer,
Nordby og Ås benytte anledningen til å
takke alle som har gjort en ekstra innsats
i en svært krevende tid. Kirken er mer enn
bygningene våre. Kirken er mennesker.
Kirken er deg og meg. Dette har kommet
ekstra godt frem i perioden hvor kirkene
våre har vært avstengt og arrangementer
avlyst. Påsken og pinsen ble ikke avlyst.
Heller ikke sommeren. Må Gud velsigne
deg, og gi deg det du trenger av livsmot og
nye krefter.
For det skal gå bra!
Jan Kay Krystad,
sokneprest i Kroer, Nordby og Ås.

Se gjerne nettsiden vår: www.kirken.no/as for mer detaljert informasjon om hva som skjer.
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Hilsen fra redaksjonen

Påmelding til gudstjenester

Menighetsbladet nr. 2 for Ås, Nordby og
Kroer ble ikke trykket og distribuert som
vanlig, men ble lagt ut på menighetens nett
side som en PDF-fil. Dette nummeret av
Menighetsbladet blir heller ikke et vanlig
nummer, på flere måter.
Redaksjonen er i endring «i Koronaens
tid», medlemmer har fått en ny arbeidsitua
sjon og hvem som nå får hvilke roller er litt
uavklart. Derfor blir også dette nummeret
et annerledesnummer.
Har du lyst til å være med i redaksjonen?
Vi trenger flere medlemmer til å jobbe med
skriving og organisering av stoff til hvert
blad, til bearbeiding av tekster, og til annet
redaksjonsarbeid.
Om du har ”en venn” som du vet passer
til slike oppgaver, kan du gjerne tipse henne
eller han om å ta kontakt med redaksjonen.
Menighetsbladet lages på dugnad, vi vil
gjerne ha fornyelse i gjengen...
Kontakt gjerne noen i redaksjonen, se
nederst side 29, eller send en e-post til:
as.menblad@online.no

Vi har startet opp med gudstjenester i
kirke
ne våre fra 21. mai. På grunn av
smittevernregler blir det påmelding til
gudstjenestene. Du finner mer informasjon
om oppstart, regler og lenke til påmelding
på våre nettsider: www.kirken.no/as, under
Nyheter / Oppstart og påmelding til guds
tjenester
Vi håper dere vil hjelpe oss med å spre
denne informasjonen videre!
Ås kirkekontor

Kirketreff i Nordby
Det planlegges kirketreff i Nordby torsdag
3. september kl. 12.00. Vi håper da at det
innen denne tid vil være åpnet for å treffes
igjen. Det er jo vanligvis 25–30 personer
som møter opp, så det skal gå bra, selv om
vi fortsatt må holde avstand.
For kirketreffet,
Olav Aardalsbakke
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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

FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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mandag 26.8. til onsdag 28.8., kl. 18–20

• Vi tar betalingskort og VIPPS

Arr.: Ås menighet og Stiftelsen Ås arbeidskirke

2426
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Dramatisk
for Ås arbeidskirke
Avlyste arrangementer og bortfall av
leieinntekter truer driften av Ås arbeidskirke
etter at koronapandemien stanset samfun
net denne våren. Loppemarkedet hat gitt
ca. 300 000 kroner i inntekt de siste årene.
Det alle lurer på nå, er om det blir LOPPE
MARKED i Arbeidskirken i august.
Les mer på side 21 og 23.
Gaver til Arbeidskirken: VIPPS nr 38055
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Ås kirke –
Åpen kirke/Veikirke 2020
Kirken vil i sommer være åpen hele juli
måned!
Kirkeverge Kristine Thorstvedt har gitt
Utvalget for Åpen kirke i Ås grønt lys og
ønsker at Ås kirke skal være en sommer
åpen kirke/veikirke også i år. Kanskje ikke
minst i år, som koronaviruset har dominert
og tvunget oss til å holde avstand og avlyse
mange sosiale samlinger. Utvalget for Åpen
kirke har derfor sendt ut forespørsel til fri
villige og håper mange ønsker å stille som
verter i ferietiden. Ås kirke vil være åpen
i hele juli. Tidligere år har en del verter
ønsket å ta flere vakter, og det blir det nok
anledning til i sommer også. Vi har forstå
else for om enkelte vegrer seg for å ta denne
dugnadsjobben i år, hver og en må vurdere
sin egen risiko. Utvalget ønsker gamle og
nye verter velkomne til en meningsfull
sommertjeneste!
Åpen kirke-tilbudet blir annonsert i flere
kanaler, i lokalavisene og på sosiale medier.
Vi har søkt Statens Vegvesen om skilting,
som vil settes opp på begge sider av rund
kjøringa i Meierikrysset. Plakater henges
opp der vi finner mulighet for det.
Noen av kriteriene for å kalles veikirke
er at kirken skal ha flere timers åpningstid,
at toalettene skal være tilgjengelige, og at
det skal tilbys lett servering. På grunn av
koronasituasjonen har kirkevergen satt opp
noen retningslinjer som må følges. Tilbudet
må tilpasses smittevernregler og retnings
linjer, noe vi tror vil gå fint.
Medlemmene i utvalget deler på ansvaret
med å åpne kirken på formiddagen og låse
den om kvelden. Det legges fram fine bro
sjyrer de besøkende kan se i eller ta med
seg. Det er anledning til å tenne lys i lys
globen. På varme dager er kirken sval og
behagelig, og på kjølige, regnfulle dager

Utvalget for Åpen kirke ønsker alle velkommen. Det
blir sommeråpent i hele juli! Foto: Hans Kristian
Røed

er kirken varm og god. Det er mange som
ønsker en stille stund, og kirkerommet er
velegnet til ettertanke i fred og ro.
Mange besøkende er interesserte i kirke
bygget, interiøret, inventaret, gamle kle
nodier og annet. Kirkegårdene i Ås holdes
velstelte og pene, det settes det stor pris på.
Det er mange som liker å gå rundt på grav
lunden, de som har en grav å stelle, eller de
som ikke har et ærend til en bestemt grav,
men synes det gir ro og er historisk interes
sant.
Ås kirke vil i sommer være åpen fra 1.
til 31. juli fra kl. 12 til kl. 18 hver dag. Vel
kommen til Ås kirke med 20 års jubileum
for Sommeråpen kirke/Veikirke i Follo!
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Utvalget for Åpen kirke
Hanne-Marit Kjus Pettersen
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter
Gud er Gud om alle kirker er tomme!
Trosopplæring i koronaens tegn
Hva skal man gjøre når arbeidet en skal
utføre egentlig består i å møte mennesker.
Invitere barn og unge inn i kirka. Dele tro,
tid, ting og talent. Og plutselig var det nett
opp det vi ikke kunne gjøre lengre: møtes!
Vi kunne lagt oss flate. Tenkt at dette får
vi ikke gjort. Sett på muligheter for å ta det
igjen senere. Men når?
Nei, vi bestemte oss tidlig. Vi forsøker å
gjennomføre det vi har planlagt. Vi må bare
finne andre måter. Kreativiteten blomstret
i staben. Kan vi lage en quiz som henger
utenfor kirkene til påske? Klart vi kan!
Hva med påskevandring for konfirmanter?
YouTube er svaret! Påskeeggjakt ble lagt ut
som film på YouTube og Facebook, det ble
også gjort med andakter og gudstjenester –
og trosopplæring. Både i Nordby, Kroer og
Ås har 6-åringer mottatt 6-årsbok i posten,
siden de ikke kunne delta i gudstjenesten
hvor de skulle ha fått den. Tårnagenter har
gått natursti og løst oppdrag, de ble med
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opp i kirketårnet via skjermen, og både
eldre og 1-2-3-åringer har mottatt en hilsen
fra oss i posten.
Selv om vi ikke har kunnet møtes, har vi
vært der ute. Vi har invitert. Vi har delt tro,
tid, ting og talent, og ikke minst håp.
Det skal vi også fortsette med i tiden som
kommer – og nå kan vi begynne å møtes litt
igjen også, innenfor de restriksjonene som
er gitt oss. Siden det stadig kommer end
ringer, er vi litt usikre på hvordan høsten
kommer til å se ut og hva vi kommer til å
invitere inn til. Forhåpentligvis vet vi enda
mer når neste menighetsblad skal ut. Men
følg gjerne også med på nettside, facebook
eller instagram, her forsøker vi å legge ut
informasjon om det som skjer.
Så er det godt å vite at selv om hverda
gen er annerledes nå, så er Gud fortsatt
den samme. Han lar seg ikke begrense av
1-metersregelen eller stengte kirker. Han
kommer oss i møte der vi er.
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Familiefredag Høsten 2020
Vi er spente på om vi får mulighet til å
møtes til familiefredag høsten 2020. Men
vi håper og planlegger for det.
Familiefredag er et tilbud for hele fami
lien. En fredag i måneden samles vi til
middag kl. 16.30. i Arbeidskirken. Etter
middag er det en samling med sang, musikk
og bibelfortelling for barna. Den siste timen
bruker vi på lek, aktiviteter og hobbyaktivi
teter – så her skal det være noe for enhver!
Kl. 18.30 samles vi til en felles avslutning.
Alle er varmt velkomnre inn i fellesskapet!
Datoene for høstens familiefredag er:
4. september, 16. oktober og 20. november.
Familiefredag driftes på dugnad. Vi
trenger stadig nye hender som kan hjelpe.
Har du lyst til å være med og hjelpe oss på
kjøkkenet og vaske opp? Eller kanskje du er
god på hobbyaktiviteter, ønsker å bake en
kake, synge, eller holde andakt? Ta kontakt
med Jenny kateket på kirkekontoret om du
ser noe du ønsker å bidra med!
Tlf. 64 96 23 44
jenny.marie.aagedal@as.kommune.no

Konfirmasjonspåmelding 2021 er åpnet!
I konfirmasjonstiden får du lære mer om
Gud og deg selv. Vi snakker om livet – på
godt og vondt. Vi reiser på leir og deltar i
aktiviteter. Fellesskapet er viktig i konfir
masjonstiden!
Mer informasjon om konfirmasjonstiden
og link til påmelding finner du på vår nett
side. Gå inn på www.as.kirken.no og trykk
på boksen «Konfirmasjon». Der finner du
videre link til Kroer- og Ås-konfirmanter
og påmeldingsskjema.
Siste frist for registrering er fredag 25.
september.
Grunnet situasjonen med korona-smitte,
får vi ikke invitert til informasjonssamling
før sommeren. Men ta gjerne kontakt om
det er noe dere lurer på.
Ta kontakt med kateket Jenny Marie
Ågedal på tlf 64 96 23 44 eller e-post:
jenny.marie.agedal@as.kommune.no.
Velkommen som konfirmant 2020/21!
Vi gleder oss til å bli kjent med deg!
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Fra Nordby menighet
Nordby kirke: Lysekrona
fra 1700-tallet restaurert
Som kjent vil tidens tann tære på det meste,
og i de senere år har den største av de to
gamle lysekronene i koret i Nordby kirke
ikke vært helt intakt. Lysekronene er opp
rinnelig tyske og fra midten av 1700-tallet.
De er spinkle, har spiralformede prydarmer
med pendeloquer (prismer) og drueklaser.
Den største og flotteste lysekrona ble i
1970 restaurert på Hadeland Glassverk av
Jonas Hidle. Hidle var den fremste blant
glassmesterne i Norge og laget designet
for restaureringen. Begge lysekronene
hadde i noen år elektrisik lys, men ble ved
1970-restaureringen ført tilbake til levende
lys.
Dessverre ble den største lysekrona
igjen skadet for noen år siden. Den som
tok initiativet til restaurering av lysekrona
er Tulla Sverdrup på Riis gård, en av de
nærmeste naboene til Nordby kirke. Hun

Olav Aardalsbakke på toppen av gardintrappa har
nettopp hengt på plass den nyrestaurerte lysekrona
i Nordby kirke. Sidsel S. Tangerås og Torbjørg R.
Jørgensen overvåker at det går riktig for seg.
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hadde i lengre tid merket seg at deler til den
flotte lysekrona var ødelagt/manglet. Dette
ønsket hun å bidra til å få gjort noe med, så
hun ville selv bekoste reparasjonen.
Sommeren 2018 kontaktet hun Torbjørg
R. Jørgensen i Nordby menighetsråd, som
så sendte en forespørsel til Hadeland Glass
verk ved Asle Bakken. Glassverket trodde
de hadde tegninger til lysekrona, men
kunne ikke finne noen.
Tida gikk og det ble februar 2019, uten
at tegninger var funnet. Torbjørg hadde
jevnlig kontakt med Tulla, hennes datter
Sidsel S. Tangerås og med Asle Bakken på
Hadeland Glassverk. Midt i august foreslo
Torbjørg å reise til Hadeland for å få fort
gang i saken.
26. august reiste de tre damene på tur til
Hadeland, i strålende sommervær. Kirke
vergen var informert om at de tok med seg
verdifull «last» for reparasjon – nemlig et
lite utvalg deler fra lysekrona, noen merket,
og en S-bøyle tatt ned fra lysekrona for å
vise den delen som manglet og som var øde
lagt. Og sist, men ikke minst, en gammel
tegning funnet under en siste leteaksjon i
sakristiet i Nordby kirke! Under en skuff
åpenbarte det seg noen papirer: «Forslag til
restaurering av gammel glasskrone, grått
glass», datert Oslo, 8-5-70, stemplet «A/S
Christiania Glasmagasin, Tegnekontoret».

Utdrag fra tegningen som ble funnet under en skuff
i sakristiet: «Forslag til restaurering av gammel
glasskrone, grått glass», datert Oslo, 8-5-70, stemp
let A/S Christiania Glasmagasin, Tegnekontoret.
Tegningen viser «kronens nuværende tilstand» i
1970 (t.v.) og «kronen restaurert» (t.h.).
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2020
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Fra Nordby menighet

Asle Bakken tok godt imot Nordbydamene og ble svært begeistret for teg
ningen! Sammen hadde de et konstruktivt
møte under en parasoll i solskinnet. Glass
verket lånte deler det kunne støpes kopier
av og skulle lage kopier av både S-bøyle og
blad. Produksjonen ville ta 2–3 måneder, og
målet var å ha lysekrona på plass i kirken til
jul. Nordbydamene fikk så en omvisning i
utstillingen av gamle lysekroner og reiste
fornøyde og lettet hjem.
I slutten av november kom beskjeden
om at glassdelene var støpt og at det så bra
ut. Sliping og annet etterarbeid ville fort
satt ta 1–2 uker. Håpet om «ny lysekrone»
til jul stiger. 18. desember kommer det
beskjed om at alt var klart for transport. 20.
desember møtes Torbjørg, Sidsel og Håkon
Tangerås i Nordby kirke, og de bivåner/
assisterer menighetsrådets leder, Olav Aar
dalsbakke, med å få alle delene montert og
lysekrona tilbakeført og hengt opp i perfekt
stand! Vel, det hadde ikke gått fullt så glatt
om ikke Follo Lås og Glass-Sikring A/S på
kort varsel kom for å tilpasse festet for den
nystøpte S-formede bøylen.
Det er mange som fortjener takk for at
lysekrona i Nordby kirke igjen glitrer og
skinner sammen med den andre. Det er
lange linjer og et historisk sus over Nordby
kirke, og man blir andektig av å kjenne en
liten del av historien og føle glede over at
gamle, verdifulle gjenstander tas vare på.
Tekst og foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen.
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1. pinsedag kunne Tulla Sverdrup og datter Sidsel
igjen besøke Nordby kirke - og glede seg bl.a. over
de vakre gamle lysekronene. De syntes det var en
flott gudstjeneste, og berømmet både sokneprest Jan
Kay og musikere. Tulla har ikke noe imot at kantor
Hans Dur trakterer tangentene med innlevelse og
rytme... den gutten, sier hun og smiler godt.
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Om Nordby kirke og historie
Den eldste kirken vi kjenner til i Nordby
var antakelig fra 1500-tallet. Den var viet
den hellige Margaretha og var soknekirke i
middelalderen. Etter reformasjonen ble den
annekskirke til Ås. Fra 1688 vet vi at kirken
besto av tre hus med kirkeskipet i midten.
I 1706 måtte det til en grundig repara
sjon. Etter Den store nordiske krigen måtte
danskekongen skille seg av med mye kron
gods, så i 1723 ble også kirkene solgt.
I Ås ble kirkene kjøpt av sokneprest
Søren Hagerup. I 1735 ble Nordby kirke
solgt til Ole Sørensen på Kirkerud gård.
I 1758 var kirken til salgs igjen, og etter
lensmann Morten Harboe ble Ottar Olsen
på Kirkerud eier. Så kom en periode hvor
kongen ville nedlegge Nordby kirke fordi
det skulle bygges kirke i Drøbak.
Folket i Nordby fant seg ikke i dette, og
Kongens endelige vedtak 30.9.1776 viser at
protesten ble tatt til følge. Kirken ble igjen
solgt flere ganger før Jørgen Brochmann
kjøpte den i 1796, og den var i familiens
eie fram til 1843. Rundt 1820 tilbød Broch
mann Nordby menighet å overta kirken
gratis, men folket vegret seg. Han var da
forpliktet til å bygge «nytt», det kostet
ca. 1200 spesidaler. Han skaffet like godt
et orgel til kirken også, noe som var en
sjeldenhet i kirker på landet. 28. oktober
1826 ble den nye kirken innviet, med orgel
musikk og lys fra to glitrende lysekroner,
gitt av J. Brochmanns bror, kaptein D. H.
Brochmann. Han ga også en altertavle,
en kopi av Rubens ”Kristi nedtagelse fra
korset”. I 1853 ble kirken solgt til Nordby
menighet for 400 spesidaler.
Nordby kirke har to kirkeklokker. I 1908
ble den ene gitt i gave av Thorvald Sverdrup

og Anton Nordby. I 1925 gav Th. Sverdrup
senior en ny stor klokke til Nordby kirke.
1970–71 ble det foretatt en større restau
rering av Nordby kirke. Det ble lagt nye
gulv, benkene ble bygget om og innred
ningen ble malt i brun/rødt og grått. Vel 20
år senere, i 1994, ble Nordby kirke igjen
rehabilitert innvendig. Fargene ble tilbake
ført til slik de var ca. 1820. Resultatet ble en
lys og vakker kirke med harmoniske blå og
grønne detaljer.
Nordby kirke feiret 150 år i 1976. Jubi
leumsskrift ble den gang skrevet av Karin
Solberg, Reidar Skuterud og Tulla Sverd
rup. I 2001 var den 175 år, med nytt jubile
umsskrift, denne gangen utarbeidet av Aase
Weydahl Ottesen og Sigvalde Neerland.
Ved gudstjenesten i Nordby kirke 1. jule
dag 2019 kunne menighetsrådets nestleder,
Torbjørg Refsnes Jørgensen, med glede for
telle menigheten at den største av de gamle
glasslysekronene i koret nå var restaurert.
Tulla Sverdrup var til stede i kirken og
mottok menighetsrådets hjertelige takk for
gaven til kirken og menigheten.
Kilder:
•
•

Nordby kirke 1826–1976 – et skrift ved 150 årsminnet.
Nordby menighetsråd.
Nordby kirke 1826–2001 – 175 år 28. okt. 2001.
Nordby menighetsråd og Ås Historielag.

Les mer:
• Asbjørn Bakken, 1971. Drøbak kirke og Nordby kirke.
Follominne 1971. Follo historie- og museumslag, s.
14–19. Søk den opp på www.nb.no.
• Liv Røed, 1994. Ås-bygda rundt II, s. 61.
• Aase Weydahl-Ottesen, 2005. Nordby kirke, gammel
historie – og noen ord om Jørgen Brochmann. Ås Nytt
2005, nr. 1, s. 44–45.
• Aase Weydahl-Ottesen, 2006. Glimt fra kirkebyggeren
Jørgen. Ås Nytt 2006, nr. 1, s. 42–43.
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Diakoniutvalget
Den 11. mars hadde Åpent hus møte og fikk
med seg orientering om koronavirus og
tiltakene vi kunne vente oss. Dagen etter ble
restriksjoner innført i hele Norge, og Åpent
hus ble stengt fram til høststart. Møtefor
budene ble etter hvert en del kompensert
med telefonisk kontakt og tilfeldig kontakt
ute. Intensjonen har vært at flest mulig i
Åpent hus har kontakt med noen. Litt hjelp
er gitt direkte eller via Frivilligsentralen.
Hyggelige korthilsener med dikt av Anne
M. Winge er også sendt til mange. Ingrid
W. Krag-Rønne og 6–7 hjelpere ved Åpent
hus er aktive med mobilene. «.. Dette er jeg
ganske vant til…» sier en enslig.
Moer sykehjem er helt stengt for besøk.
Gro M. Rønningen holder kontakt med
andaktshjelpere, ledsagere og ledelsen.
Etter hvert har vi oppnådd noe telefonisk
kontakt til enkelte beboere ved sykehjem
met. « Vi har det så godt…» sier beboer på
Moer.
Rolf Lødding og Kari
Syversen hygger seg
med
Menighetsblad
Nr 2-2020 på benken
utenfor Dr. Sødrings
vei 8. Menighetsblad
Nr. 2-2020 ble ikke
trykket, men Diakoniutvalget
hadde
sørget for utskrift. Det var populært.
Foto: Terje Sørhaug.

Nr. 2 27. mars – 25. mai 2020

Middagsservering i Dr. Sødrings vei 8 er
stanset. Tora S. Roberts holder kontakt med
hjelpere, beboere og hjemmesykepleien.
Menighetsbladet nr. 2-2020 ble ikke tryk
ket. Diakoniutvalget har sørget for at bebo
ere som ikke er på nett har fått utskrifter
av bladet fra Terje Sørhaugs skriver, til Dr.
Sødrings vei 8–10, Granheimtunet 3 og
sykehjemmet.
Prostidiakon Atle Eikeland er bindeledd
for Diakoniutvalget til lokal ledelse, prostiet
og andre. Han holder også diakonal kontakt
på nettet. Atle’s gode åndelige «Tanker» gir
trøst og balanse i en krevende tid.
Stenging av aktiviteter og lokaliteter
som nevnt ovenfor og vedtatt av Kirken
eller andre myndigheter fortsetter gjennom
sommeren. Men vårt kontaktarbeid fortset
ter med styrke! Nå er det enda viktigere at
vi verner risikogruppene inklusiv alle de
eldre!
Terje Sørhaug
Leder Diakoniutvalget i Kroer, Nordby, Ås

75. årgang

Åpent hus starter opp ettter
sommeren
GI ET LIV MED VANN
onsdag 19. august.
På grunn av smittevernet må hver enkelt
ordne transport selv.
fasteaksjonen.no

VIPPS 2426

www.kirken.no/as
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En gud som gir oss håp og tåler vår klage
Ukene vi nå har vært gjennom har mildt
sagt vært krevende. Det har det vært for oss
alle, men for noen mer krevende enn andre.
Mens noen først og fremst ønsker seg tilbake
til vanlige hverdager, er det mange nå som
bekymrer seg for framtiden, ikke minst for
sin framtidige økonomi og levebrødet. Flere
er også bekymret for egen eller pårørendes
helse. De fleste kjenner noen eller er selv i
en risikogruppe. Andre uroer seg for at de
ikke vil få hjelp med sine helseplager fordi
sykehusene og andre helseinstanser fylles
opp med koronapasienter. De fleste kjenner
antakelig på angst overfor en framtid som
vil bli annerledes enn vi så for oss.
Noen av oss følte at vi hadde nok av
bekymringer og belastninger før viruset
spredte seg, og disse føles ikke lettere nå.
Jeg skal være ærlig på at jeg har vært
sint på Gud disse dagene, både på egne og
andres vegne. Jeg har hatt problemer med å
se hans tilstedeværelse og kjenne på hans
kjærlighet. Kjenner på fortvilelse over at
allerede sårbare mennesker lider særlig nå.
Min tro har ikke vært og er ikke på en
Gud som skjermer oss fra ulykker, krig og
hva det måtte være. Heller ikke tror jeg på
at dette er Guds straffedom over oss men
nesker, eller at det er mening med alt som
skjer. Også vi som tror opplever vonde ting
i livet, ofte forårsaket av andre personer og
forhold utenfor vår kontroll.
Det er naturlig å spørre hvorfor og det
er lov å klage til Gud. Selv har jeg funnet
trøst i at i Bibelen vår, i GT, har vi en bok
som heter Klagesangene. Flere av salmene i
Salmenes bok er også preget av klage og er
direkte og ærlige. Profetene i Gamle testa

Prostidiakon Atle Eikeland. Foto: E. Fløistad

mentet er befriende ærlige i sine rop til Gud
når de opplever livet som vanskelig.
Gud tåler dette! Vi trenger ikke skjerme
Gud for våre ærlige følelser, det være seg
sinne, sorg eller annet. Det er befriende
og godt å vite. Selv opplever jeg at det har
hjulpet meg gjennom disse dagene, å vite
at Gud tåler min avmakt, min frustrasjon,
mitt sinne og min sorg. Jeg tror på en Gud
som går ved siden av meg selv om jeg ikke
føler det slik. Han tåler å høre våre ærlige
og usensurerte tanker og sukk.
Det gir meg håp og mot til å gå videre i
disse tider, som med rette virker krevende.
Vi har en som går ved vår side også når
dagene er tunge og bakkene bratte. Han
leder oss ikke utenom, men går sammen
med oss. Takk gode Gud for det og at du
tåler alle våre følelser!
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Atle Eikeland, prostidiakon.
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Kroer i koronatiden
Utdrag fra Svend Kristians dagbok
Torsdag 12. mars ble en spesiell dag.
Statsminister Erna Solberg og Helsemi
nister Bent Høie presenterte tiltak da
Norge innførte unntakstilstand på grunn av
korona-pandemien. Nesten alt blir stengt og
avlyst, skoler, barnehager, konserter, idrett
sarrangement.
Vi skal ha Triangelklubb på Samfunns
huset hvor vi skal snekre fugleholker.
Hva gjør vi? Ledelsen konfererer på
telefon, og det er flertall for å avlyse. 5 av
6 ledere er jo i «risikogruppen». Det går ut
SMS til alle Triangel-foreldre om avgjø
relsen. «Når støvet har lagt seg» tenker
vi – hva med neste møte og neste… Vi har
planlagt å dra på hytta i helgen – der må det
vel være trygt? Vi er i tvil, men drar.
Fredag 13. mars om kvelden kommer
det beskjed fra regjeringshold at det nå blir
forbudt å oppholde seg på hytta. Vi får oss
en skitur, men reiser hjem på lørdag. Det
var det !
Søndag 15. mars blåser og regner det, og
vi hører på landets eneste gudstjeneste - på
radio. Tirsdag 17. mars ringer Daniel kirke
tjener meg og sier at dåpsfatet i døpefonten
er borte fra kirken. Hæ??
Han tenkte at jeg kanskje hadde tatt det
med hjem for å pusse det. Godt tenkt, men
det hadde jeg ikke. Jeg tar en tur i kirken,
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og der står en døpefont uten fat. Jeg sjekker
vinduer og dører – ikke spor av innbrudd,
og vi har jo alarm. Jeg minnes 1992 da
noen brøt seg inn og stjal den antikvariske
alterkalken fra 1300-tallet, altså allerede
før svartedauden. Nå var det altså dåpsfa
tets tur – under koronakrisen. Jeg ble enig
med Daniel om å ringe Kristine kirkeverge.
Hun vet ingen ting om forsvinningen, men
ti minutter senere ringer hun tilbake og kan
fortelle at Ingrid prest har «stjålet det» for å
arrangere hjemmedåp. Puh!!!
Pandemien setter alt på pause. Det blir
mye inneliv og vi sitter mer eller mindre
klistret til TV’en og følger med på korona
ens herjinger i Italia. Hvordan går det
i Norge? Hvor lenge skal det vare? Vi
praktiserer en slags selvpålagt karantene,
møter ingen. Vi begynner å drøfte mulige
vedlikeholdsprosjekter. Vi starter med det
enkle – nemlig slipe ned og olje benkepla
tene. Det blir kjempebra, men resulterer i
en knekt keramisk komfyrtopp til vår 35 år
gamle Miele. Reservedel er ikke å få tak i.
Det blir ny komfyr – kanskje på tide – Berit
klager ikke. Men det ble en dyr oppussing.
Søndag 29. mars blir Oslo-biskopen
intervjuet på TV om hennes tanker om
pande
mien. Vi bivåner gudstjeneste på
NRK2 fra en tom Oslo domkirke med prest
og organist og 4 sangere og fungerende
preses, biskop Atle. Det er også et veldig
godt intervju med biskop emeritus Per Arne
Dahl like etter gudstjenesten.
Men vi må ha litt trim. Jan Kay prest har
laget en artig Sykkelquiz, en oppgave ved
hver av de fire kirkene. Vi tar utfordringen,
det bærer ut på tur i skog og mark. Vi tar
post 21–27 i turorienteringen på Åsmåsan-
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kartet med el-sykkel. Postene ligger ganske
nært til sykkelbare stier. 24 km, 2,5 time,
314 høydemeter, Så var det gjort. Vi har fått
en god start på o-tur-året.
Skjærtorsdag tilbyr vi Triangel-barna
byggesett til de fugleholkene de skulle laget
på klubben – så de kan ha noe å pusle med.
Etter hvert blir det «ved-auk» med tre
felling, kapping og kløyving. Så er det sør
veggen på garasjen som får seg en grundig
vask og et malingsstrøk. Neste prosjekt er
rigging av drivhus med vanning og oppvar
ming – det er jo fortsatt kaldt om natta.
Tirsdag 21. mars kommer orgelbyggere
fra Ryde&Berg for å reparere Kroerorgelet
etter vannskade fra tårnreparasjonen.
Dagene går, men vi føler at vi lever i et
slags vakuum. Endelig – 15. april holder
menighetsrådet nettmøte på «Teams». En
underlig følelse, men det fungerer jo greit
– ganske saklig. Utrolig mange lærer seg
nettmøter etter hvert. Nesten alle vi kjenner
gjør jobben fra hjemmekontor.

Vi pensjonister er takknemlig for
myndig
hetenes omtanke for oss sårbare.
Alle fysiske gudstjenester er jo avlyst, så
11. mai kommer det forespørsel fra kantor
Jostein om jeg kan være med og spille inn
17. mai-gudstjeneste i Kroer kirke. Der er
jeg ikke vond å be. Jeg får rollen som flagg
heiser, velkomstkomité, lystenner og korist
sammen med prost Hege og kantorene
Anne Christine og Jostein. Kjempestas!
Kirkestaben er utrolig kreativ og lager
dusinvis med konserter, andakter, gudstje
nester og dramatiseringer – og det når langt
ut.
I dag er koronaen på retur, men vi gamle
følger fortsatt rådene: «Holde avstand,
vaske hendene, være hjemme når vi er
syke», og strømming og nettmøter er nok
kommet for å bli. Men du verden som jeg
gleder meg til første bamseklem – når det
enn måtte bli.

1

2

3

4

Kroer kirke

a

c

b

KVIKK LUNSJ OG APPELSIN

Nordby kirke

c

c

c

NORDBY KID SING

Ås kirke

b

a

b

ÅRUNGEN

Ås Arbeidskirke

b

c

b

PÅSKEHARE

Rundturen – egentlig ganske lang og smal - til de 4 kirkene, ble foretatt
1. påskedag i friskt vestavær på el-sykkel. Hjemturen ble forlenget med en avstikker
innom TurOrienteringens post 39 og 40. Da kom vi også over et bevis på Eldor-skogens
meget intelligente ekornbestand.
Hilsen
Berit Karoline og Svend-Kristian Martinsen
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Fint å få være vanlig nabo
Olav Fykse Tveit (59), ble vigslet til preses
(ledende biskop) i Den norske kirke og
biskop for Nidaros domprosti i mai 2020.
Han er gift med Anna Bjorvatten Tveit,
begge nå bosatt i Ås. Sammen har de tre
barn, tre svigerbarn og fire barnebarn (1–7
år). Fra 2010 til 2020 var han general
sekretær for Kirkenes Verdensråd.
Etter ti år med base i Genève og mye
reising i hele verden, hvordan har det vært
å lande i lille Ås?
– Det har vært hyggelig å komme til
bake. Her har vi hus, naboer og venner, og
jeg kjenner meg velkommen og hjemme i
menigheten og bygda. Egentlig har jeg hatt
jevnlig kontakt med Ås under tiden i Sveits,
særlig de siste fem årene mens Anna har
bodd her.
Hvor tilbrakte du barne- og ungdoms
årene dine? – Mor var fra Fykse i Hardan
ger og far var fra Ålvik. Jeg ble født mens
vi bodde på Bømlo, men flytta til Dale ved
Bergen som toåring, der vi ble til jeg fylte
seks år. Her lærte jeg å overleve livets farer
mellom steinur, toglinje og bilvei. Vi flyt
tet til Åfjord i Trøndelag det året jeg skulle
begynne i første klasse, det var en litt kre
vende overgang. Som 14-åring flyttet jeg
så med familien til Gol, hvor jeg fullførte
videregående skole. Far var prest, derav
all flyttingen. Det ga litt ulike opplevelser,
men siden har det ligget i meg at det er
spennende å komme til nye steder og møte
nye mennesker.
Hva gleder du deg til framover?
– Det kjennes flott å ha fått en slik opp
gave i min alder, og det er kjempespennende
å få være med å forme Den norske kirkes
arbeid framover sammen med flotte kolle
ger. Det vil innebære ansvar, utfordringer
og mange gleder. Det er også en spennende
tid med endring for kirka og for landet vårt.
16

Vi er en sammensatt nasjon med folk med
ulike livssyn og bakgrunner. Kirka sitt
forhold til staten er også forandret. Når vi
skal finne veien videre som samfunn, har
vi bruk for de verdiene som kan samle oss
og bygge fellesskap. Kirka har mye å by på
i så måte. Den norske kirke har 3,7 millio
ner medlemmer og en enorm kontaktflate.
Jeg gleder meg til kontakt også med andre
kirkesamfunn. Sammen må vi spørre: Hva
skal holde oss sammen? Hva skal vi bygge
på? Det er mulig for Norge fortsatt å være
et godt land å bo i. Jeg gleder meg også til å
bruke mer tid med familie og venner.
Hvis du skal koble skikkelig av, hva gjør
du da? – Da tar jeg meg en god skitur. Jeg
er ikke så kresen, det kan godt være på jor
dene i Ås. En skitur hjelper for alt! Praktisk
arbeid, å være på hytta, eller fiske gir også
god avkobling. Kan jeg i tillegg gjøre det
sammen med familie eller venner, er det
ekstra kjekt.
Du er blitt bestefar til fire: Hvordan har
det preget deg?
– Jeg er kanskje blitt mer ærbødig over
for at min tid på jorda ikke varer for alltid.
Hva bruker jeg dagene og årene til? Hva gir
jeg videre? Jeg tenker mer på at måten vi
møter klimautfordringene og andre store
spørsmål på, påvirker livene til konkrete
mennesker som jeg har et forhold til, og
som skal leve de neste 80–90 årene. Men
først og fremst er de små, nye mennesker
som gjør livet rikere. Vi har glede av hver
andre. Det er noe mellom oss og denne helt
nye generasjonen. Det var hardt for både
dem og oss å ikke kunne klemme nå.
Gjennom arbeidet ditt i Kirkenes Verdensråd fikk du ha kontakt med mange og
ulike deler av den globale kirken. Er det
noe som særlig har satt spor?
– Det må være at troen på Gud betyr
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Olav og Anna trives i nabolaget sitt i Ås. Foto: E. Fløistad.

veldig mye for mennesker, og at den betyr
desto mer når livet blir vanskelig. Religion
og kirke er ikke en luksusartikkel. Det
handler om livets harde realiteter og hvor
dan man skal leve med dem.
Vi i Ås menighet er også del av den globale kirken. Er det noe du synes er viktig at
vi reflekterer over?
– Mange i Ås har allerede et globalt
utblikk. Jeg vil snu på det: Vi skal også
tenke på at livet er her og nå. Det er her og nå
at mennesker har bruk for oss og det troen
har å gi oss. Er man bevisst på det, blir det
ikke et enten eller. Verden som en global
landsby springer ut av at vi har tilhørighet i
et lokalt fellesskap. Det må være godt å leve
sammen på Ås for at vi skal kunne bety noe
for mennesker andre steder i verden.
Vi står i en krevende tid. Hvordan synes
du framtida ser ut?
– Det eneste vi kan være med å forme,
er framtida. Fortida kan vi ikke gjøre noe
med. Da er det vår alles oppgave å gi folk
grunn til håp. Og det tror jeg er mulig. Ikke
minst fordi vi tror på Gud, som alltid kan
skape noe nytt – og som gjør det hele tiden.
Derfor finnes det alltid muligheter.
Du hadde en veldig travel og profilert

stilling i Kirkenes Verdensråd. Det blir
også stillingen som preses. Hvor henter du
kraft og inspirasjon fra?
– Jeg er et alminnelig menneske som må
finne balansen mellom arbeid og hvile og
nok søvn. Ellers henter jeg energi fra det
som gir glede, som kontakt med familie og
venner og å delta i gudstjeneste. Jeg er blitt
mer oppmerksom på at kontakt mellom oss
mennesker kan ta mye energi, men også
gi veldig mye. Derfor er det så viktig å ha
gode relasjoner.
Hva i troen lener du deg til?
– Alt jeg er og gjør i kirka hviler på at
jeg tror at Gud elsker meg og vil bruke meg
som den jeg er. Jeg kan få være meg selv,
ikke fordi jeg er perfekt, men fordi jeg er
elsket og har del i nåden. Vi kan alle være
frimodige på det grunnlaget.
Er det noe du vil si til folk i Ås?
– Med den lederoppgaven jeg har fått, er
det veldig ålreit at jeg får være en vanlig
nabo og et vanlig menighetsmedlem når jeg
er hjemme. Det synes jeg fungerer veldig
fint her. Vi er det vi er – sammen. Ås er en
fin plass å bo, det vil jeg bare få sagt!
Tekst: Elin F. Sæverås

Se også presentasjon i Menighetsbladet nr. 1 i 2020.
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Leder for Fasteaksjonskomiten i Ås, Solveig E. Nielsen. Foto: E. Fløistad

Takk for innsatsen i Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 2020!
Takket være kreative tiltak og utfordringer,
og et stort antall givere, har menighetene i
Ås samlet inn 178 478 kroner i en meget
spesiell fasteaksjon under koronatiden.
En spesiell takk til konfirmantene som
samlet inn mer enn 55 000 i sponsormidler
da de gjennomførte hjemmeutgaven av det
annonserte fasteaksjonsløpet. Takk til alle
unge og gamle som tok utfordringen med
å løpe eller sykle, sammen og hver for seg.
I fjor samlet konfirmantene i Ås inn
19.000 mer – året i år er jo spesielt. Av
Vikens 51 kommuner, er vi på 10. plass i
innsamlet beløp, og på 2.plass i innsamlet
beløp med 12 kroner per innbygger
Ås menighet satte ny rekord i registrert
innsamlet beløp, det handler litt om at
Facebook-innsamling og Fasteaksjonsløp
som var felles mellom menighetene ble
18

registrert på Ås. Dermed inntok Ås 2. plas
sen på lista over innsamlet beløp blant 1391
menigheter i Norge.
Med disse innsamlede midlene gir vi 892
mennesker varig tilgang til rent vann! Det
fikk vi til sammen – hver for oss
Vann har alltid vært viktig, og tilgang på
rent vann er helt avgjørende under koronapandemien. Kirkens Nødhjelp er på plass
med koronaforebyggende tiltak, rent vann
og såpe, nettopp fordi innsamlede midler
gir dem muligheten til å bidra der nøden er
størst.
I hele landet ble det samlet inn 20 937 926
kroner som gir 104 690 mennesker varig
tilgang til rent vann.
På vegne av alle oss i Fasteaksjons
komiteene. Tusen takk!
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Hilsen Solveig E. Nielsen

Quiz
1. Bibelen består av Det Nye og Det Gamle
testamente, men hva betyr ordet testa
mente?
2. Hva kalles skriftene som minner om
bibelbøker og er anerkjent som tillegg til
Bibelen?
3. Hva het moren til Johannes døperen?
4. Hvilken av kirkene i Ås kommune brant
i 1923?
5. Hvem eide Nordby kirke fra 1801 til
1841?
6. Til hvilket land hører Påskeøya?
7. Hvilken hunderase tilhører tegneseriefi
guren Snoopy?
8. I hvilket tiår kom den første fjernkon
trollen for TV?
9. Hvilken gass er egentlig kullos?
10. Hva kalte vikingene Jerusalem?
Svarene finner du på side 23.
Quizmester: Atle Eikeland
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2020
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Er du kjent i Ås ?
Kunsten i Ås på nyåret fant ikke fram til
den helt store beundrerskaren. Det skyldes
kanskje at Menighetsbladet nr. 2, 2020 bare
ble lagt ut på nett. To personer sendte inn
svar, og begge var korrekte. Det var Gro
Rønningen og Torstein Furnes. Begge
mente at ‘lerretet’ måtte være Frydenhaugs
vanntårn, men siden ingen av dem oppga
bare å ha sett på bildet med kunsten, antas
det at begge fotoene hadde blitt studert før
svaret ble sendt. Gratulerer til begge!
Ny oppgave har et visst koronapreg over
seg. De siste månedene har gitt mye frisk
luft for mange, og som følge av det; oppgåtte
stier i skog og mark. Oppgaven er valgt ut
fra nettopp dette. Spørsmålet blir hvor foto
grafen har vært denne gangen? For ivrige
turgåere burde ikke dette være så vanskelig,
men de som ønsker å konkurrere i super
klassen, får en tilleggsoppgave: På samme

sted har Ås Turlag, (les Arne Hågensen og
Jan Erik Olsen), satt opp et skilt med tre
vinger. Hva står skrevet på disse tre skiltene?
Send svaret til as.menblad@online.no. De
som tar en ekstra-tur til ‘åstedet’, bør gis litt
ekstra oppmerksomhet. Lykke til!
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestadv

Svar på forrige oppgave: Kunsten henger på det
gamle vanntårnet på Frydenhaug, moreneryggen
sør-øst for Ås kirke.
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s rbeidskirke

Loppemarked
Det alle lurer på nå er om det blir LOPPE
MARKED i Arbeidskirken i august? Blir
det loppeinntekter til Arbeidskirken?
Vi har spurt loppesjef Lars Syrstad om
akkurat det: Blir det loppemarked i år?
– Nei, det blir det ikke. Årets loppemar
ked kan ikke gjennomføres på grunn av
koronaviruset. Vi vil følge myndighetenes
forskrifter, retningslinjer og råd, slik at vi
bidrar til å redusere spredningen av smitte
og hindre en ny oppblomstring av sykdom
men. Det som skulle vært årets store dugnad
i Arbeidskirka blir isteden en dugnad for å
hindre korona-smitte.
Hva med anti-bac og sosial distanse,
som er de viktige forhåndsreglene som alle
nå er godt vant med?
– Mange er ikke klar over at myndig
hetene fortsatt angir 20 personer som en
grense for å samle folk. Så er det gjort en del
unntak for flere typer arrangementer, hvor
nå opptil 200 personer kan samles, hvis
omfattende smitteverntiltak gjennomføres.
Blant annet må arrangøren ha lister med navn
og telefonnummer på alle deltakere.
Og et slikt arrangement kunne vært
loppemarkedet?
– Nei, det står klart i forskriften at

loppemarkeder ikke er et arrangement med
unntak fra hovedregelen om at maks 20
personer kan samles. Det blir derfor helt
umulig å lage et stort loppemarked med
dagens regler og retningslinjer.
Det er lite smitte i Ås og vi møtes jo i
butikken, er ikke loppemarkedet å regne
som en butikk?
– Vi har også stilt oss dette spørsmå
let, men loppemarked er annerledes. Det
kommer et rush med mange kunder på et
svært begrenset tidsrom. Det ville blitt
umulig å sørge for at alle holder avstand. Så
er det jo svært ulikt hvor alvorlig folk for
holder seg til retningslinjene, enkelte tror at
faren er over. Som ansvarlig arrangør må vi
følge reglene.
Hvilke konsekvenser får avlysningen?
– Det er jo trist at alle de 150 frivillige
som er engasjert i loppemarkedet ikke får
oppleve det fantastiske fellesskapet vi har
i denne gigantiske dugnaden. Så er dette
et alvorlig økonomisk tap for driften av
Arbeidskirken, som fra før har mistet alle
leieinntekter.
Som et plaster på såret håper jeg at alle
gir et skikkelig bidrag på VIPPS nr. 38055,
så kan vi kanskje få inn halvparten av de
300.000.- vi kunne fått på loppemarkedet.
Mange får jo mer fritid når de slipper dug
naden – de er sikkert villig til å gi tusen
kroner fordi de kan ta fri.
Loppemarkedkomiteen

www.asbank.no
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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 nettopp er i Etiopia, siden
Ås kommune har en av Norges høyeste
andel 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 SørEtiopia og tilhører den etniske gruppen
hadiya.
Vi forstår at Etiopia er sammensatt religiøst. 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 Nord-Etiopia.
Der traff jeg Binyam, mannen min. Han er
også fra Addis Abeba, men studerte land
bruk i Mekelle.
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Lidya Belayneh Bassore. Foto: Åsgeir Almås.

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.
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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 jeg nå med i misjons
utvalget!
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 fredsprisen,
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 VestEtiopia 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
Vest-Etiopia.
Etiopisk mat er god. Spiser dere ofte
injera og wot?
– JA!
Misjonsutvalget i Ås,
Atle Eikeland

(Artikkelen ble først publisert i forrige nummer av
Menighetsbladet, repeteres her for å komme på trykk).

Loppesjef Lars Syrstad: Vi har femti sykler på
lager som vi skal selge når studentene starter opp i
august, men det blir ikke noe vanlig loppemarked i
Arbeidskirken år. Foto: E. Fløistad

s rbeidskirke

Loppemarked
Loppemarkedet er AVLYST
Se intervju side 21.

Gi din loppe-støtte til
Ås arbeidskirke
på VIPPS nr 38055

Fasit til Quiz på side 19
1. Pakt/bevitnelse. 2. Apokryfe skrifter. 3. Eli
sabeth. 4. Kroer kirke. 5. Jørgen Brochmann.
6. Chile. 7. Beagle. 8. 1950-tallet (1955). 9.
Karbonmonoksid. 10. Miklagard.
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Grønn spalte

Ny handlingsplan for grønne menigheter i Ås!
Etter en lang og god prosess er nå hand
lingsplanen for grønne menigheter i Ås
2019–2022 ferdig. Det er Grønt utvalg for
menighetene i Ås som har initiert og koor
dinert arbeidet, og vi vil takke for mange
gode innspill i planarbeidet. Det gjelder
både i arbeidsmøte i Ås arbeidskirke
5. februar 2019 og flere gode innspill
fra menighetsrådene og andre i hørings
runden. Planen er vedtatt og godkjent av
Knut Bjørn Stokke. Foto: Gisle Bjørneby/NMBU
menighetsrådene for Ås og Kroer.
Handlingsplanen tar
klima i lokalsamfun
utgangspunkt i malen
net for å bidra til å
fra Den norske
bevare og styrke de
kirke sentralt, og
grønne bygdene i
består av seks
kommunen vår!
temaområder
Gudstjenesteliv
ForankrinG i
Handlings
meniGheten
(se figur) og
planen
i sin
tilhørende
helhet
er
tiltak.
lagt ut
Vi
på Ås
Grønn
håper
meniGhet
kirke
diakoni,
under
inFormasjon
oG
planen
visninG oG misjon
samarbeid
lige
kan
felles
gi et
råd
sine
bidrag til
nett
s
ider:
at bevaring
kirken.no/as
av Skaper
innkjøp, Forbruk
enerGi, transport
oG
avFall
oG
reise
under
Diakoni
verket kan
og
omsorg
/
gjennomsyre alle
Grønn kirke
ledd i menigheten,
som blant annet
Hilsen Grønt Utvalg
gudstjenestelivet, tros
for menighetene i Ås:
opplæringen, diakoni
Knut Bjørn Stokke, leder,
og misjon. I tillegg har vi i denne planen
Elin Finseth Sæverås, Torger Gillebo, Sindre Skeie,
Svend-Kristian Martinsen, Aase F. Kvarme, Sissel
i større grad enn i den forrige vektlagt at
Samuelsen, Kåre Lauvli, Jan Kay Krystad og Atle
menighetene skal samarbeide med andre
Eikeland
gode krefter som har fokus på miljø og
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«La ikke hjertet bli grepet av
angst» - «Det skal gå bra!»
Kjære Kroer, Nordby og Ås-folk. Gratulerer
med dagen! Det er en stor ære å stå her ved
Minnesteinen, reist av arbeiderungdomslaget i samarbeid med Ås menighetsråd i
1947, og komme med en appell på 17. mai
2020. Det er sterkt å høre musikken, synge,
vise respekt, gi ære, og minnes de fra Ås
som falt under 2. verdenskrig. De og flere
var med å bidra til at vi igjennom 75 år
har kunnet heise flagget, frihetssymbolet
over alle frihetssymboler, etter fem år med
strenge restriksjoner. I en vår med helt
andre restriksjoner vil jeg benytte anled
ningen til å takke kommuneledelsen her i
Ås, og 17. mai-komitéen for kreativitet og
handlekraft.
Min appell på 17. mai 2020 er todelt, to
setninger: «La ikke hjertet bli grepet av
angst» og «Det skal gå bra!»
Etter fem vanskelige år med krig, okkupa
sjon, slit, strev og motstandskamp, – lidelse
som vi som ikke var født ikke har mulighet
til å sette oss inn i, – så var det over. Flag
get kunne heises og friheten feires. Fem år
og en måned tidligere, 9. april 1940, hadde
Norge blitt okkupert av et menneskefient
lig regime. De skulle rense menneskeheten
og skaffe seg verdensherredømme. Noen
dager senere, søndag 14. april, var det flere
mennesker enn man kanskje skulle trodd
samlet til gudstjenester i landets kirker. De
ble møtt med det som var dagens tekst, fra
verdens mest publiserte bok. Teksten startet
med: «La ikke hjertet bli grepet av angst».
La ikke hjertet bli grepet av angst, uro og
motløshet, en utrolig hilsen i en urolig tid.
For det skulle bli så mye angst, så mye
smerte, så mye mørke, så mye død. Likevel
ble det som en overskrift av håp. Noe å leve
på, noe å kjempe for, noe å se fram mot.
Og 8. mai 1945 kunne flagget heises igjen.

Samlingen her er i respekt og ære, en takk
til de som holdt hodet kaldt og hjertet varmt
i kampen for frihet og menneskeverd.
Så er vi her. 75 år senere feirer vi friheten
igjen, 17. mai 2020, Helt annerledes i år.
En helt annen trussel enn den gangen har
veltet om på så mye, deriblant 17. maifei
ringen. Renslighet og avstand har blitt den
nye måten å vise samhold og omsorg på. Et
samlet samfunn har mobilisert i kampen
for livet. Mottoet er: «Det skal gå bra!» Selv
om vi vet så altfor godt at ikke alt har gått,
eller kommer til å gå så bra, så gir det et
håp, en overskrift, en appell i denne under
lige tiden. Det skal gå bra!
Takk til handlekraftige og kreative poli
tikere og helsemyndigheter, både nasjonalt
og lokalt. Takk til alle som har måttet yte en
ekstra innsats, tatt mer ansvar, jobbet mer,
og takk til de som har måttet holde seg i ro.
Og de som har båret urimelige økonomiske
byrder. Takk til de gamle, de ensomme, de
isolerte, takk til barna som ikke har fått
leke og lære på samme måte som før, takk
til ungdommen, takk til russen, takk til
alle. Felles for oss alle er at vi har måttet
være kreative og løsningsorienterte og hatt
som mål at det skal gå bra. Og det skal gå
bra, med kreativitet og handlekraft. Kan
skje er det noe å ta med seg videre. Lære av.
Kreativiteten. Handlekraften. For eksem
pel når den svenske miljøaktivisten Greta
igjen roper ut: «Our house is on fire/ Huset
vårt brenner…» Men det må bli en annen
appell. Brennende aktuell den også. Men i
dag: «La ikke hjertet bli grepet av angst»,
«det skal gå bra!»
Gratulerer med dagen!
Sokneprest Jan Kay Krystads appell
ved Minnesteinen ved Åsgård 17. mai 2020.
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Toril Klemp gikk av med
pensjon 1. juni 2020
Toril Kjersti Strand Klemp fylte 67 år i fjor
høst, så hun har gjort jobben sin på kirke
kontoret i Ås, og vel så det. Toril har vært
en svært god representant for kontoret,
alltid blid og imøtekommende, hjelpsom og
dyktig. Hun blir nå pensjonist etter 20 år i
jobben. Takk for innsatsen, Toril!
Toril er fra Stabekk i Bærum, hvor
hun bodde med foreldrene sine. De drev
en herrefrisørsalong, og Toril tok derfor,
selvfølgelig, frisørutdanning. Hun giftet
seg med Morten og de flyttet til Ås i 1978.
Familien bodde i Furuveien i mange år,
men for 10 år siden flyttet Toril og Morten
til et større hus. Viktig å ha god plass når
barnebarna kommer på besøk! I tillegg har
de et deilig sommerhus på Solbergstrand
i Drøbak. Der koser de seg med sjø- og
båtliv, turer til Hvitsten, og med barn og
barnebarn på feriebesøk.
Toril er en allsidig jente. Hun jobbet som
frisør hos foreldrene og på Økern før hun
begynte i Ski, hos Sentrum frisør, hvor hun
ble til 1995. Så jobbet hun i ca. fem år hos
Morten og Opplæringskontoret for små
håndtverksfag. Mange kjenner nok også
Morten, som har hatt pelsforretning både i
Oslo og i Ski.
Tiden var moden for et bransjeskifte,
og Toril søkte seg til sekretærstillingen
hos kirkevergen i Ås. Der begynte hun 1.
august 2000. Hun trivdes både med arbei
det og med sjefen, Gerhard Winge, og var
kirkevergens høyre hånd i 11 år. – Det var
et godt miljø på kontoret og vi hadde et fint
samarbeid, sier Toril.
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Hvilke arbeidsoppgaver innebar stil
lingen på kirkevergekontoret?
– Jeg måtte gjøre meg kjent med kirke
gården, som er inndelt i felt, nummer osv.,
kontakt med festere som hadde spørsmål
om gravsteder, med pårørende ved grav
ferder, kirkeinteriør, og ellers ansvar for
organisering av planting og vanning. Det
var en interessant jobb, som også innebar
god kontakt med kirkegårdsarbeiderne.
Da muligheten bød seg til å søke på en
annen stilling gjorde hun det. Toril søkte i
2011 stillingen som sekretær for prosten og
førstelinjetjenesten på kontoret. Sekretær
stillingene på kontoret ble i denne tiden
oppgradert til saksbehandlere.
Hvilke arbeidsoppgaver hadde du i den
nye stillingen for prosten?
Toril forteller at det å ha førstelinje
ansvaret innebærer å motta telefoner, og
besøkende som kommer innom i et eller
annet ærend. Dagene blir sjelden like,
selv om det er mange rutineoppgaver med
dåp og vielser. Toril nevner at kontakten
med dåpsforeldre var en spesielt hygge
lig oppgave! Hyggelig også med par som
ønsker vielse, men kontoret har ikke lenger
administrasjonen og papirarbeidet. Da den
elektroniske kirkebokføringen kom, ble
det en stor omveltning, men etterhvert som
systemet fungerte ble arbeidet mye lettere.
– En tidkrevende oppgave er arbeidet
med ”Tid”, arbeidstidsskjemaet for prest
ene. Her føres oversikt over prestenes
mange oppgaver, som fort kan endres i tid
og sted, og betyr at jobben krever nøyaktig
het og ryddighet. Det kjennetegner Toril,
kan en tidligere kollega trygt si. Toril har
satt stor pris på den gode kontakten med
alle prestene i Søndre Follo prosti. Som
prost Heges høyre hånd har hun vært med
på møter og samlinger, skrevet referater, og
hatt gode samtaler med de flotte prestene!
Toril er glad for det nære og gode sam
arbeidet med prosten, Hege Fagermoen, det
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har vært veldig hyggelig!
Noe som har gjort inntrykk eller du
husker spesielt?
– Lokalt må det bli gjenåpningen av Ås
kirke høsten 2014. Kirken var da restaurert
og pusset opp innvendig. Det ble markert
med en storslagen festgudstjeneste søndag
9.11., en gudstjeneste for historie
bøkene,
ble det skrevet i Menighetsbladet!
– Et annet høydepunkt var absolutt en
menighetstur til Israel og Palestina i 2007.
Sokneprest Georg Børresen og kantor
Kristen Bjorå med fruer var eminente reise
ledere. Turen bød på mange sterke inntrykk
og fine opplevelser, hver dag var som å
vandre i bibelhistorien. Den turen sammen
med Morten er et minne for livet!
Toril minnes også Lutherjubileet i 2017.
Stabene i Ås oppførte et syngespill, med
prost Hege og en rykende fersk sokneprest
Jan Kay som fru og herr Martin Luther i
hovedrollene. Tiltak som dette skaper godt
samhold og er viktig for fellesskapet. Toril
sier at av spesielle inntrykk ellers, som
vans
kelige ting å håndtere, er når unge
mennesker dør. Det gjør utrolig sterkt inn
trykk, og påvirker hele staben.
De siste ukene etter at koronaviruset
kom og snudde opp ned på både jobb og
samfunnsliv, har selvfølgelig vært utford
rende for alle, også på kirkekontoret. De
måtte innrette seg med hjemmekontor, og
med ulike måter å løse arbeidsoppgaver
på. Dette medførte på en måte en glidende
overgang fra kontor til hjemmetilværelse
sier Toril, men det var ikke like lett å utføre
alle oppgavene som hører med det å fratre
en arbeidsplass.
Hva vil du savne etter 20 år på kirke
kontoret i Ås?
– Kollegene, utbryter Toril spontant, selv
om arbeidet har vært interessant. Gjennom
alle år har det vært et utrolig godt miljø på
jobben, og det gjør at arbeidet går med ”liv
og lyst”. Jeg kommer til å savne de koselige

spisepausene på kjøkkenet. Der satt humo
ren og latteren løst! Det er viktig, kanskje
spesielt på et slikt arbeidssted hvor arbeids
oppgavene strekker seg over menneskers
liv fra fødsel til død.
Hva føler du nå?
– Jeg har trivdes veldig godt i jobben,
men føler at tiden er inne for å legge inn
årene. 20 år er ganske lang tid, og mange
kolleger har kommet og gått i løpet av disse
årene: tre kirkeverger, tre proster, flere
prester og organister, kateketer osv. Veldig
hyggelig å ha blitt kjent med alle!
Fine stabsturer, både med og uten over
natting, bidrar også til en god tone og er
viktig for samholdet i staben. Jeg er glad for
å ha vært en del av dette, sier Toril.
– Jeg vil også nevne det gode samarbei
det spesielt med Berit på Nordbykontoret,
og med Heidi, som overtok min jobb for
kirkevergen. Hanne-Marit, du var menig
hets-koordinator her i mange år og vi hadde
også et godt samarbeide på flere plan. Det er
fint å være flere som kan overlappe/avlaste
hverandre på et kontor, litt når det trengs.
Planer framover som pensjonist?
– Først vil jeg nyte sommeren, sier
Toril og ser fram til å få bedre tid. Hun og
Morten er glad i å være på hytta, så det kan
bli lengre opphold der. Hun gleder seg til å
være mer ute i naturen, være aktiv på tur
både med og uten ski på bena. Barnebarna
vil hun gjerne se oftere, så turer til Tolga og
til Sande blir det nok tid til.
Av andre aktiviteter kommer korsang
øverst. Toril fortsetter i Ås Korforening,
der har hun vært med i 22 år, 15 av dem
som leder! Syng, syng, syng og vær glad –
fortsatt!
Takk for den trofaste, blide og dyktige
medarbeideren/kollegaen du har vært i 20
år. Nå fortjener du ”å gjøre som du vil”,
du er over 66! Ønsker deg en aktiv og flott
pensjonist-tilværelse, Toril!
Tekst og foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen
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Servicesidene
Brann/større ulykker
Politi
Follo politistasjon
Ambulanse
Legevakt
Follo politidistrikt
Kirkens SOS i Borg
Krise- og incestsenteret i Follo
Follo Taxi
Ås kommune, servicetorget
Kirkekontoret i Ås
Kirkekontoret i Nordby
Kirkevergen i Ås

110
112
64 99 30 00
113
64 87 19 30
64 85 16 00
69 36 87 50
64 97 23 00
06485
64 96 20 00
64 96 23 40
64 96 26 70
64 96 23 30

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
Alt i elektriske installasjoner

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

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! E-post: arve.skutlaberg@dkmail.no
SPESIALFORRETNINGER I SENTRUM
Ås Optiske – Optiker-K
Raveien 2
Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B

64 94 00 07

Tannlege Ingeborg Bihaug og tannpleier
Hilde Skjeseth, Brekkeveien 18 64 94 10 48
(kveldsåpent mandager)
Tannlegene Høyvik
Skoleveien 2

FRISØRER - DAME/HERRE
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64 94 04 67

TANNLEGER

64 94 12 36

Galleriet Frisør
Ås kvartal, Rådhusplassen 29
www.galleriet-frisor.no

64 94 10 65

KONSULENTER

BIBLIOTEK

Ås Blomster
Moerveien 6

HELSE OG VELVÆRE

64 94 42 00
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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, e-post:
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 Janson-Haddal, tlf.: 64 96 23 47,
e-post: linda.janson-haddal@as.kommune.no.

Her klipper vi både
damer og menn i alle aldre!
Rådhusplassen 29 (Ås kvartal)
Telefon: 64 94 42 00
www.galleriet-frisor.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 servicesidene. Bladet egner seg meget godt til
markedsføring knyttet til høytider og
kirkelige handlinger.

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

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
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SLEKTERS GANG I MENIGHETENE
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Jakob Brændshøi
Emilia Sofie Strøm Jameson
(døpt i Haug kirke)
Alma Mungure Moulton
Tomine Øye Pehrson
Kari Skuterud

Døpte
Astrid Phoonnoi Gustavsen
Jonas Sandholtet Reinung
(døpt i Ås kirke)
Selma Marie Løkken Wold

Døpte
Thomas Bjerke Dønnum
Ingvild Elise Pedersen
Martha Ingeborg Røed

Døde
Mary Ragnhild Amundstad
Kirsten Othelie Andersen
Arne Johan Andreassen
Helga Solveig Andreassen
Ragnhild Bonden
Jan Egil Dalberg
Randi Solveig Dey
Arild Holter
Ingrid Lillian Høgenes
Andreas Nilsen
Klara Nordby
Kristian Aimar Kasper Pedersen
Magne Reke
Erna Lillian Sagen
Mary Audhild Pauline Solli
Lars Ketil Strand
Brita Stubhaug
Sigfrid Margrete Øien
Leif Håkon Østli

Døde
Gerd Jorun Ostorp
Rita Elisabeth Wolden Skuterud
Vigdis Tove Tuveng

Viet
Jorun Opheim og Rune
Kopperud

Ditt lokale gravferdsbyrå

Garderveien 643 – Vestby
Lindtruppbakken 13 - Drøbak
garder.bgr.no

64 95 16 65 – hele døgnet

Viet
Emie Pelecio Pilongo og
Tommy Sveen
Hege Gausdal og Sverre Wolff

Ski - Kolbotn - Askim
Nesodden - Ås
Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

64 91 49 00

Telefon 03024 - fonus.no
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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/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.

www.kirken.no/as
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.
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VELKOMMEN TIL KIRKE
28. juni, 4. søndag i treenighetstiden,
1 Kor 9,24–27
Kroer kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste
for Kroer, Nordby og Ås
5. juli, 5. søndag i treenighetstiden,
Matt 7,15–20
Nordby kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste
12. juli, Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden, Luk 5,1–11
Ås kirke kl, 11.00: Fellesgudstjeneste
19. juli, 7. søndag i treenighetstiden,
Luk 15,1–10
Nordby kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste
for Kroer, Nordby og Ås
26. juli, 8. søndag i treenighetstiden,
Matt 6,19–24
Ås kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste for
Kroer, Nordby og Ås
2. august, 9. søndag i treenighetstiden,
Matt 11,28–30
Kroer kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste
for Kroer, Nordby og Ås
9. august, 10. søndag i treenighetstiden,
Luk 5,27–32
Ås kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
16. august, 11. søndag i treenighetstiden,
Matt 23,37–39
Nordby kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste
for Kroer, Nordby og Ås
23. august, 12. søndag i treenighetstiden,
Matt 6,24–34
Ås kirke kl. 11.00: Velkomstgudstjeneste
for nye studenter
Nordby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Kroer kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
32

Husk at nå er det påmelding
til gudstjenestene
Det er åpnet for arrangementer med maksi
malt 50 deltakere, pluss medvirkende.
Restriksjonene gjør at vi har rom for 50
deltakere i Ås kirke og Ås arbeidskirke, 30 i
Nordby kirke og 20 i Kroer kirke. Kirken er
som ansvarlig arrangør pålagt å ha oversikt
over hvem som er til stede, vi har deror inn
ført forhåndspåmelding til gudstjenestene.
Ved påmelding registreres navn og
telefonnummer til hver deltaker. Opplys
ningene skal brukes til en eventuell smitte
sporing dersom noen blir syke. Vi bruker
også opplysningene til å sjekke at de fram
møtte er påmeldt når de kommer til kirken.
Opplysningene blir slettet 10 dager etter
samlingen.
Påmeldingsskjema vil vise hvor mange
plasser som er ledig på hver gudstjeneste.
Dersom du ikke finner ønsket gudstjeneste
er det enten fordi det er fullt, eller fordi det
ikke er åpnet for påmelding til den aktuelle
gudstjenesten enda. Vi ber om at det kun
meldes på til gudstjenester du vet du skal
delta på.
Det skal fylles ut et skjema for hver person
som vil melde seg på. Påmeldingsskjema
finner på www.kirken.no/as under: Nyheter
/ Oppstart og påmelding, eller direkte fra
Kirkelige handlinger / Gudstjeneste.
Du kan også melde deg på ved å ringe
kirkekontoret på telefon 64 96 23 30. Den
ansatte vil da fylle ut skjema med navn,
telefonnummer og ønsket gudstjeneste.
Gudstjenestelista er slik planen ser ut
når bladet trykkes. Endringer kan fore
komme. Følg med på kirkens nettside og
menighetenes Facebook-sider.
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