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Prestens hjørne
Hurra: Studentene kommer!
Hva er Ås uten studentene? Svar: Uten
studenter er Ås ikke lenger Ås. Vi liker
studenter, de er en del av vår identitet.
Norges
landbrukshøyskole,
NMBU,
Universitet – alt hører Ås til.
Ås menighet vil gjerne være en
menighet hvor studenter føler seg
hjemme. Menighetsrådet ønsker å satse
på studentene. Vi ønsker nye og gamle
studenter velkommen til Ås og til kirken.
Kapellan Ingrid har fått et spesielt
ansvar når det gjelder KRIK og Laget
ved NMBU. Hun skal også ha ansvar for
gudstjenestetilbud for studentene.
Studentpresten skal koordinere og ha
ansvar for samtaletilbud og samarbeidet
med helsestasjonen i Ås for studenter.
Hva er utfordringen for kirke og samfunn
i møte med studentene? Alle universiteter
med respekt for seg selv har en studentprest.
Studentpresten har spesiell kompetanse på
samtaler, med spesialutdanning i sjelesorg.
I alderen 18–30 er det mange spørsmål
som skal avklares. Det er ikke rart om denne
perioden i livet kan oppleves dramatisk og
har eksistensielle utfordringer. Hva skal jeg
bli? Hvor skal jeg bo? Hvem skal jeg slå
med sammen med? Hva er viktigst i livet?
Hvilke verdier skal jeg styre etter? Hva er
meningen med livet mitt?
Prøv alt, hold fast ved det gode, leser vi i
1. Tessalonikerbrev 5.21. Det er dristige og
vågale ord. Men allikevel et grunnleggende
livsprinsipp for unge og eldre med som skal
sette kurs. Det er jeg som lever. Det er bare
jeg som står til ansvar for de valg jeg tar.
Mange unge har høye krav til selv
realisering og ønsker å leve et perfekt liv.

Sigurd Andreas Bakke. Foto: E. Fløistad

Altfor høye krav gjør at mange føler seg
mislykket. Det kan få store konsekvenser.
Vi har trodd at vi kunne få til alt mulig bare
vi satte oss store nok mål.
I møte med det virkelige liv oppdager vi
at vi ikke kan få til alt det vi ønsker. Livet
selv setter grenser for vår evne og mulighet
til å utfolde oss. Vi får det ikke til slik vi
trodde. Livet møter oss med både skyggeog solside. Det går opp og ned. Det er dette
som kalles å leve! Slik er verden.
Koronaepidemien er et tegn i tiden. Vi
kan ikke lenger reise hvor vi vil, når vi vil.
Vi må passe på våre nærkontakter. Vi håper
at vi snart får vår tapte frihet tilbake. La
oss håpe det! Men covid-19 forteller oss at
livet vårt har grenser og er avgrenset. Det er
en krevende lekse å lære både for unge og
gamle. Vår verden forandrer seg.
Livet har en eksistensiell smerte. Men
ved å favne smerten kan vi finne mening
ved å leve i en verden som består både av
seire og av nederlag. Det er ingen motset
ning mellom smerte og glede. Den dype
gleden har ofte smerten som klangbunn.
Verden forandrer seg og vi må ofte velge
om vi skal følge med i dansen. I dag må
vi selv bestemme hvilken vei vi ønsker å
gå. Det er mange store valg å ta for et lite
menneske. I gamle tradisjoner finnes ofte
dyp visdom. Velkommen som student ved
NMBU, velkommen til Ås og velkommen
til kirken.
Beste hilsen Sigurd Andreas Bakke,
student- og spesialprest.

Om framsida: Da Norge ble stengt og ingen fikk komme inn for å besøke slektninger og kjente på Moer
sykehjem, stilte kapellan Ingrid Ulvestad Øygard og flere fra staben opp med utendørsandakter på
fredagene. Foto: Linda Janson-Haddal.
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Tanker i koronatiden
Alt er så rart og uvant i denne tiden. Noe
nytt har blitt tilført hver og en av oss, nye
vaner og nye tanker. Ikke minst usikker
heten, og vissheten om å beskytte oss mot
den skumle sykdommen, spesielt for oss
som føler oss i risikogruppen.
Vi har lært å sette pris på mange ting vi
før ikke har tenkt så nøye over, og det er
positivt.
For min egen del har jeg vært glad for at
vi er to som bor sammen. Jeg tror nok det
har vært stussligere for en som bor aleine.
Det har også vært bra å klare seg selv og
være minst mulig avhengig av andre.
Jeg har hatt mange frivillige aktiviteter
før denne perioden, som jeg har brukt mye
tid på, og vært sammen med en del folk i
den sammenhengen. Da det så ble slutt på
mye, ble det så rart – plutselig fikk jeg så
mye tid, og folk traff jeg ikke!
Aktivitetssenteret ble stengt, der hjem
meboende eldre får komme til Moer til
aktivitet og matservering. Her kunne de ha
tre dager maksimum. Per 10.08. er sentret
igjen åpnet, men hver person kan ha bare en
dag, og ikke flere enn åtte eldre hver dag,
før kunne det være 14! Det vil si at færre
får tilbudet, og hver enkelt færre dager. Her
hadde jeg sangstunder to ganger i måneden.
Moerhjemmets Venner får ikke drevet
sine aktiviteter, bare i en slags ny form med
tilstelninger ute og værforbehold. Andakts
tjenesten på Moer via Diakoniutvalget har
bare uteandakter. Hyggekvelder i omsorgs
boligene i regi av Diakoniutvalget tør vi
ikke arrangere foreløpig. Ledsagertjeneste,
som Diakoniutvalget har noe ansvar for,
fungerer bare delvis.

Så i samråd med Terje Sørhaug, leder
for Diakoniutvalget, ble det av flere av
oss foretatt jevnlige besøk i fellesområ
dene inne i omsorgsboligene for å snakke
med folk. Vi ringte også til dem vi trodde
trengte det. Alle og enhver burde tenkt på
om de kjente noen som trengte kontakt i
denne tiden. Jeg gikk i gang med, for egen
regning, sangstunder i Dr. Sødrings vei 10,
omsorgsboligen. Det hadde jeg fem ganger
i løpet av forsommeren og sommeren, og
det tror jeg ble satt pris på, for lite foregikk,
spesielt i sommer.
En ting var jeg tidlig glad for: at det ikke
ble innført portforbud. Nå kan vi jo til en
viss grad farte fritt, med god avstand og
forsvarlig spriting, det er bra!
Jeg må få avslutte med å si at jeg ikke
liker meg i denne tiden, med så mange
begrensninger på alle kanter. En må hele
tiden finne nye løsninger og prøve å se
positivt på hverdagen.
Gro Mette Rønningen

Andakt på Moer sykehjem. Foto: Linda JansonHaddal.
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter
Trosopplæringen høsten 2020
Som vi alle vet, vil høsten bli en annerledes
høst. Vi kan ikke invitere store barne
grupper inn til gudstjeneste. Dermed må vi
ha egne samlinger – men det kan bli vel så
fint.
Søndagsskole høsten 2020
Plassrestriksjoner på gudstjenestene har
gjort at småbarnsfamiliene har vært lite å
se det siste halve året. Det synes vi er frykt
elig trist – og vi håper at søndagsskolen
kan løse noe av utfordringen. Vi arrang
erer søndags
skole parallelt med enkelte
av guds
tjenestene i arbeidskirken denne
høsten. Det betyr at søndagsskolen blir et
eget arrangement, og man kan ikke gå mel
lom gudstjeneste og søndagsskole. Barna
(og én voksen per barn under skolealder og
per familie) går direkte til søndagsskolen,
og der er vi samlet for å høre en bibel
fortelling, synge og gjøre ulike aktiviteter
frem til gudstjenesten er over. Dermed kan
en av foreldrene få med seg gudstjenesten,
ev. begge to om barnet/barna er over 6 år.
Søndagsskolen tilbyr to grupper: en for barn
opp til og med 1. trinn og en fra 2. trinn og
oppover. Påmelding vil ligge tilgjengelig på
nettet, sammen med påmelding til gudstje
neste. Datoer vil bli publisert på nettsiden,
så følg med der eller på Facebook-siden for
Kroer og Ås menigheter.
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Tilbud for Tweens høsten 2020
Familiefredag i sin vante form må vi
utsette. Men istedenfor å avlyse alt velger
vi å invitere tweens de kveldene det skulle
vært familiefredag. Det betyr at tweens fra
5. klasse og oppover er velkommen til å bli
med på samlinger i arbeidskirka fra kl. 18
til 20.30. Det blir en kort andakt, pizza
servering, aktiviteter og mye moro! Datoene
er som følger: 4. september, 16. oktober,
20. november. Påmelding til Øygunn på tlf.
986 22 931 innen torsdagen før så vi får
beregnet maten. Vel møtt!
Babysang
Det blir tilbud om babysang både i Ås og
Nordby denne høsten – vel og merke med
smitteverntiltak som at man må ha med
eget teppe og leker til babyen. Følg med på
nett for mer informasjon.

4-åringer
Torsdagene 10. og 17. september inviteres
4-åringene på 4-årsklubb i Ås arbeidskirke.
Her skal vi høre en bibelfortelling, gjøre
aktiviteter og leke sammen. På den siste
samlingen blir det også utdeling av 4-års
boka. Invitasjon kommer i posten – og i
år blir påmelding ekstra viktig. Håper å se
dere!
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9-åringer
På plandagen, fredag 9. november, tilbyr vi
et spennende opplegg for alle som fyller 9
år i år. ”Agent for rettferdighet” er et tros
opplæringsopplegg for 9-åringer med fokus
på solidaritet. Gjennom aktiviteter, refleks
joner og bibelfortelling ønsker vi å gi barna
mulighet til å tenke rundt rett
ferdighet,
både lokalt og globalt. Vi ønsker også å
utfordre dem til å være med og handle i
kampen for rettferdighet – vi skal nemlig
ut på et agentoppdrag! Mer informasjon om
arrangementet kommer – både i post og på
nett.

11-åringer: Lys våken 28.–29. november!
Vi håper at smittesituasjonen er såpass
under kontroll når vi nærmer oss advent
at vi kan få mulighet til å overnatte i Ås
arbeidskirke sammen med 11-åringene.
Sammen skal vi være lys våkne, ovenfor
oss selv, hverandre og Gud. Det blir lek og
moro, god mat, kanskje noe nytt å lære, nye
venner, og vi feirer kirkens nyttår sammen!
Mer informasjon kommer.

Kirkerotteteater 8. november
De siste årene har mange barn hatt glede
av kirkerottenes forestillinger. Vi håper
at det ikke blir noe unntak denne høsten.
8. november kommer kirkerottene til Ås
Arbeidskirke med forestillingen «Kirke
rottene og Viggo i tårnet». – En dag vekkes
kirkerottene av bråk fra tårnet i kirken. Det
er Viggo svale som lager bråket. Han ser
så dårlig at han flyr inn i ting hele tiden.
Kirkerottene vil gjerne hjelpe Viggo, men
hvordan kan de hjelpe? Og er Viggo egentlig
en svale? Bli med på en spennende forestill
ing! Tidspunkt annonseres på nettsider og
Facebook.

I alt vårt barne- og ungdomsarbeid vil det
hele tiden gjøres vurderinger ut ifra smitte
situasjonen, og vi følger retningslinjene
fra både Folkehelseinstituttet og kirkens
bransjeveileder. Lurer du på noe som har
med menighetens barne- og ungdomsar
beid å gjøre? Følg gjerne med på nettsiden
og på Facebook-siden vår, eller ta kontakt
med Jenny (kateket).
www.kirken.no/as
Facebook: Kroer og Ås menigheter.

Konfirmant 2021
Hvis alt går etter planen, starter vi opp
med konfirmanter rett etter høstferien.
Påmeldingen er åpen en liten stund til.
Datoene for konfirmasjon i Ås og Kroer
er satt til 4. og 11. september 2021.
Konfirmasjonstiden er en tid for å undre seg
over livets store spørsmål, få nye venner,
delta på morsomme aktiviteter og spise
uante mengder wienerpølser.
Velkommen som konfirmant!

Tekst og foto: Jenny Marie Ågedal
Kateket i Kroer og Ås menigheter
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Torsdager kl. 17.45–18.30
Baluba er et lavterskeltilbud for barn fra 0 år
til tidlig skolealder. Vi treffes hver uke i Ås
arbeidskirke, primært for sang og musikk,
men også andre aktiviteter og leker etter
sesong og tema – og en fruktpause midt
i. Baluba skal være et tilbud for alle som
har lyst til å synge, leke og danse sammen
med andre barn. Tilbudet er også et sosialt
samlingspunkt for barnefamilier. I året
som gikk, 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 før det
ble en pause med koronastengt. Her er det
stor medvirkningsmulighet på hva som er
ønsket skal skje.
Baluba er organisert i KFUKKFUM og er dermed invitert inn i flere
sammenhenger hvor vi møter mange
andre barn fra ulike steder på Østlandet
til spennende arrangementer. Det har vi
gjort sammen med Nordby Kid Sing. Blant
annet har en gruppe barn fra oss deltatt på
leirtilbudet “Barnefestivalen” – ei hel helg
med aktiviteter, show og globalløp. Vi har
også reist til Holmlia kirke på Kid Sing
Show. Det er en full dag med sang, inndelt
i aldersgrupper eller i felleskor. Rundt 200
barn synger i et stort kor med bevegelser
og band. Dette skal vi gjøre i år igjen – og
flere kan få sjanse til å bli med (også eldre
søsken til Balubabarn)!
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Sommeravslutning i Baluba

17.–18. oktober blir det ny Barnefestival
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 en familiefredag
i forkant for de som ønsker å være med
og ikke deltar på de ukentlige øvelsene.
Baluba dekker reise og deltakelse for sine
medlemmer, prisen for et ikke-medlem er
200 kroner. Om dette er noe som kunne
være interessant for deg eller en av de du
kjenner, ta kontakt med Ingvild på e-post:
ingvild.storvoll@kfuk-kfum.no
OBS!
Nytt av høsten er at vi bytter dag for
Baluba. Da er vi enda tettere koblet på andre
aktiviteteter for barn og unge i kirken. Fra
nå møtes vi på TORSDAGER fra 17.45 til
18.30, i 2. etg. i Ås arbeidskirke i Drottveien.
Første øvelse blir torsdag 3. september. Vi
ønsker alle hjertelig velkommen til en titt
innom, en prøveperiode eller mer faste
besøk på Baluba.
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Samarbeid med Ås læringssenter

Elever fra Ås læringssenter på tur med Ås menighet en godværsdag i NMBU-parken.

I tidligere menighetsblad er det blitt skrevet
om at Ås menighet er blitt tildelt midler fra
Barne- og familiedepartementet til arbeid
med integrering og religionsdialog.
Da passet det veldig bra at vi i vinter ble
kontaktet av Ås læringssenter som ønsket
et samarbeid.
Ås læringssenter jobber med opplæring
av flyktninger og innvandrere i Ås, Frogn
og Vestby kommuner.

Før koronapandemien stengte landet,
hadde vi flere samlinger i Ås arbeidskirke.
Så var det jo en periode uten treff, men i
slutten av mai ble samarbeidet gjenopptatt,
da med samlinger ute, blant annet i NMBUparken. Dette ble veldig populært blant
elevene som virkelig satte pris på parken.
Vi vil fortelle mer om dette samarbeidet
i seinere menighetsblad.
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Tekst og foto: Atle Eikeland,
Prostidiakon
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Det skjer i Kroer
Kroer kirke – nytt orgel
I 1997 ble det etablert en orgelkomité som
jobbet for anskaffelse av nytt orgel til Kroer
kirke. Saken hadde i mange år stått på
kommunens langtidsbudsjett, men ikke nådd
opp til bevilgning. Som startkapital hadde
menighetsrådet midler fra noen frigitte
legater og en forsikringssak. Behovet på
1,5 million kroner ble imidlertid etter hvert
vurdert å være utenfor rekkevidde da fondet
ikke klarte å holde tritt med prisøkningen.
En del av de disponible midlene ble da lagt i
rehabilitering av orgelet og noe i tilskudd til
bygging av kirkestue, mens resten fortsatt
står på konto.
I dag ville et nytt, lite pipeorgel til Kroer
kirke koste 3–4 millioner, noe som fortsatt
vurderes å være utenfor rekkevidde. I 1980åra var elektroniske orgler for kirkebruk
i sin spede barndom og egentlig ikke
noe alternativ. Lyden ble betegnet som
«syntetisk», og de færreste kirkemusikere
aksepterte et slikt instrument i en kirke.
Det var også usikkerhet rundt teknologien
og levetiden.
Men den teknologiske utviklingen har
gått videre. Digitale kirkeorgel er blitt
«stuerene» – også for musikere. Den gode
lyden stammer ikke lenger fra en elektronisk
oscillator, men fra opptak (sampling) av
virkelige pipeorgler. Dette gir en meget
autentisk orgellyd. Digitalteknikken gir
dessuten anledning til et hav av muligheter
for kombinasjoner og variasjoner. Orgelets
hovedfunksjon er fortsatt å akkompagnere
salmesangen, men et moderne digitalt orgel
har egenskaper som også gjør det til et
utmerket konsertinstrument.

Det originale orgelet fra 1925, bygd av Olsen &
Jørgensen

Det originale orgelet har bare en manual
(tangentbord) og seks stemmer, og har en
svak basstemme. Det er tungt å spille på
og krever mye vedlikehold. Det har vært
igjennom flere runder med overhaling,
senest nå nylig pga. lekkasjer i tårnet under
utbedring av råteskader. Planen er å la det
stå som en del av interiøret. Digitalorgelets
høyttalere vil bli plassert i samme rom som
orgelpipene.
Kantorene i Ås er svært positive til et
digitalt orgel i Kroer kirke og har vært
sterkt involvert i utvelgelsen av instrumentfabrikat og -størrelse. Plassering foran i
koret gir bedre kontakt mellom organist
og menighet, prest, kor og ev. andre
instrumenter.
Gled dere til åpningskonserten!
Svend-Kristian Martinsen
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Det ble bråstopp for TriangelKlubben i Kroer 12. mars i år da alt plutselig dreide seg
om Korona og Covid19. De fleste av lederne som har drevet klubben det siste året
har nå passert 70 år, og har underliggende sykdommer, noe som gjør oss lite egnet
til nærkontakt med barn i disse tider. Og det ser ut til at vi må leve med en del
begrensninger på grunn av smittefare en god stund fremover. Vi ser derfor ikke noen
mulighet for å starte opp Klubben igjen nå. Vi synes dette er veldig trist, og savner
møtene med barna.

Nytt orgel 2020+
Johannus Ecclesia D350
Pris ca. kr 350 000 kr.
Menighetsrådet har bevilget kr 200 000
og jobber med å skaffe resterende kapital.
Kanskje får du snart tilbud om å kjøpe en
digital tangent?

Kroer kirke var fullsatt den 2.8., dvs. 20 personer
til stede. Vi som var der, fikk en fin opplevelse.
Prest Ingrid ga oss en god tolkning av teksten fra
Rom 8, 31–39, med et sterkt personlig tilsnitt. Det
musikalske ble godt ivaretatt av Jostein Grolid,
Magnus Lange og Kroerkantoren Anne Christine
– som til slutt ble overrasket med «Gratulerer med
dagen». Tekst og foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen.
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For
Berit Karoline Martinsen
møtene
med barna.
bkbmartinsen@gmail.com
De siste tre årene har vi hatt en stabil
gruppe på 10–15 deltagere på møtene,
med en trofast kjernegruppe av de som nå
er ferdige med femte klasse (flest gutter).
Positive og hyggelige foreldre, prester,
kateketer og andre som velvillig bidrar med
andakter og andre aktiviteter, har vært til
god hjelp og inspirasjon i arbeidet.
Vi har nå drevet TriangelKlubben i 40
år og har hatt deltakere fra to generasjoner
i enkelte familier. Anders Magnus, som
er den yngste i ledergruppa, har selv vært
medlem i klubben for en del år tilbake.
Han kan godt tenke seg å fortsette som
medhjelper dersom noen kan tenke seg å ta
hovedansvaret.
Så hvis det er noen som kan ha lyst til
å drive en barneklubb tilsluttet KFUKKFUM i Kroer, så er det allerede en villig
medarbeider på plass – når det igjen blir
mulig å være sammen i gruppe.
Ta gjerne kontakt !
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For Kroer TriangelKlubb
Berit Karoline Martinsen
bkbmartinsen@gmail.com
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Fra Nordby menighet

Nordby Kid Sing. Foto: KFUK/KFUM Norge.

2. september starter Nordby Kid Sing igjen
med øvelser etter sommeren. Øvelsene
er onsdager fra 17.30 til 18.15 på Nordby
Menighetssenter. Koret er for barn fra 1. til
7. klasse.
Ønsker ditt barn å starte, men går siste
året i barnehagen, kan du ta direkte kontakt
med dirigent for å se på muligheter. Julie
Lillehaug Kaasa er dirigent og har med
seg Hans Dur Molvik som meddirigent og
pianist.

10

Nytt denne høsten er at vi annenhver
onsdag deler opp koret i to på øvelsen:
en gruppe fra 1.–3. klasse og en fra 4.–7.
klasse. Vi er også så heldige å ha blitt spurt
om å være med på den nye plata til bandet
«Du og jeg og vi 2 - 3 - 4». Vi skal derfor
synge inn i studio på nyåret, noe vi gleder
oss masse til.
Vi ønsker alle velkommen til oss i
Nordby Kid Sing.

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 4 – 2020

Julie Lillehaug Kaasa,
dirigent.

Fra Nordby menighet

Velkommen til Breivoll. Foto: Henning Hoff Wikborg, DNT.

Under åpen himmel: Breivoll søndag 13. september
Søndag 13. september kl. 12 blir det igjen
friluftsgudstjeneste på Breivoll. Nordby
menighet inviterer til gudstjeneste under
åpen himmel. I en tid hvor så mange ting er
i endring, så er det en glede å kunne invitere
til fest på Breivoll slik vi startet med i fjor.
Det blir en stemningsfull gudstjeneste
foran stabburet med barnekor og band.
Nordby Kid Sing synger, og Øyvind Ridley
Pihl med band spiller. Etter gudstjenesten
er det mulig å få kjøpt seg noe å spise
og drikke i gårdskafeen som drives av

Breivolls venner. Grønt utvalg stiller også
i år med stand, og det blir muligheter for å
være med på en quiz med fine premier.
I forbindelse med våre gudstjenester den
senere tid har vi vært pålagt å føre lister
over deltagere. Følg gjerne med på våre
nettsider om hvordan dette blir på dette
arrangementet.
Vi håper at mange tar turen til vakre
Breivoll 13. september og satser på at dette
skal bli en årlig tradisjon som man ikke bør
gå glipp av.
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Jan Kay Krystad,
sokneprest.
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D41 – ÅSOME
Ungdomsarbeidet,
tilknyttet
KFUK/
KFUM, samles i Ås arbeidskirke hver
fredag kl. 19.00–21.30 (kirken er åpen kl.
18.30–22.30). 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
bibeltekst og får høre noen fortelle om sin
tro. I D41 reiser vi også på turer og festivaler
i regi av KFUK/KFUM. Du er hjertelig
velkommen til å delta i fellesskapet!
Følg D41 på Snap (D41-aasome) og på
Facebook («D41 – Åsome) for å få mer
informasjon om hva som skjer hver fredag.
Oppstart for høsten var allerede fredag
21. august, så her er det bare å stikke innom
fremover.

KRIK – kristen idrettskontakt
KRIK Ås er en forening for idrettsglad
ungdom i alderen 13–19 år som ønsker å ha
et kristent treffsted. Aktivitetene er uhøyt
idelig idrettslek og ballaktiviteter. Vi drar
også på turer og deltar på enkelte cuper.
Tidligere har KRIK vært i gymsalen
på Åsgård skole, men fikk denne høsten
egentlig plass i den nye flerbrukshallen på
nye Rustad skole. Dessverre har denne fått
vannskader i løpet av våren, og KRIK har
derfor fått tilbud om å være i gymsalen på
Ås ungdomsskole frem til hallen på Rustad
skole er klar. Datoene for høsten er ikke
klare ennå, men det vil etter hvert være
annenhver søndag kl. 19–21 i gymsalen på
Ås ungdomsskole. Kunne du tenke deg å
få litt mosjon annenhver søndag i et godt
fellesskap? Velkommen på KRIK!
Har
du
spørsmål
angående
ungdomsarbeidet i Ås og Kroer menigheter,
ta kontakt med kapellan/barne- og
ungdomsprest Ingrid Ulvestad Øygard,
ingrid.oygard@as.kommune.no

I en årrekke har Magnar Sundfør vært frivillig
i ungdomsarbeidet vårt i Ås menighet. Han har,
sammen med andre frivillige, drevet KRIK for
konfirmanter og andre ungdommer. Da han nå i
sommer flyttet utenlands på grunn av jobb, var
det tid for å takke for seg i KRIK Ås. Vi er utrolig
takknemlige for innsatsen og tiden han har lagt ned
i dette, og for det han har betydd for ungdommene i
vår menighet. På sommeravslutningen til ungdomsarbeidet i juni takket vi ham av med en liten gave
og trampeklapp. KRIK Ås fortsetter, men Magnar
skriver seg inn i historiebøkene våre. Foto: Jenny
Marie Ågedal
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Konfirmantleir –
«korona utgave»
Årets konfirmantleir skulle gått av stabelen
på Mesnali leirsted. I år, som i fjor, skulle vi
samle alle konfirmantene fra både Nordby,
Kroer og Ås menigheter og vært en stor
gjeng på leir sammen. Men som med alt
annet denne våren og sommeren måtte vi
tilpasse oss situasjonen. Vi fikk ikke reist
til Mesnali, og vi fikk ikke brukt halve
natta på å få konfirmantene til å sove og
heller ikke til å vekke dem med høye rop og
store smil hver morgen.
Til tross for dette fikk vi svingt oss rundt
og laget en «bo hjemme»-leir sammen med
de flotte konfirmantene og en super gjeng
med unge ledere fra menighetene. Onsdag
24. og torsdag 25. juni var vi i Nordby
sammen med konfirmantene fra Nordby,
fredag 26. og lørdag 27. juni var vi i Ås med
konfirmantene fra Kroer og Ås. Som et
slags plaster på såret for ikke å kunne reise
bort, fikk vi helt nydelig vær alle dagene
og kunne bruke mye tid ute også. Vi lekte,
hadde rebusløp, snakket om etikk, hadde
gutte- og jenteprat, sang sammen, «grillet»
ungdomspresten, gikk trosvandring, spiste
god (og smittefri) mat, hadde vannkrig og
feiret gudstjeneste sammen.
Det ble rom for mye tull, fjas og gøy, i
tillegg til samtaler om store og dype ting.
Det er en spennende, krevende og morsom
alder man er i gjennom konfirmantåret, og
jeg slutter aldri å bli imponert og fasinert
over ungdommene som møter livet på den
måten de gjør.
Takknemlig for at vi fikk bruke disse
dagene sammen, og nå gleder jeg meg
veldig til å skulle feire ungdommene med
konfirmasjonsgudstjenester i september!
Ingrid Ulvestad Øygard,
barne- og ungdomsprest
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Konfirmasjonsdatoer konfirmanter 2020
Vi har fått mange spørsmål de siste ukene.
«Dere vil ikke utsette konfirmasjonen, slik
at det blir enklere å samle familie og ven
ner til fest?». Temaet er drøftet opp og i
mente i staben. For vi skulle også inderlig
ønske å få stappfull kirke og fulle hjem
med festglad slekt og venner. Problemet er
at vi ikke vet når det vil bli mulig. Så lenge
1-metersregelen gjelder, blir det ikke mulig
å samle mange i hverken kirke eller hjem.
Og siden nettopp avstand fungerer såpass
godt for å forebygge smitte, kan dette vare
lenge. Derfor holder vi oss til de oppsatte
tidene for konfirmasjon, og det er dess
verre kun nærmeste familie som får plass i
kirken. Gudstjenestene blir strømmet slik at
resten av familie og venner kan følge sere

monien på den måten. Vi håper at konfir
mantene får en fin dag, selv om dagen blir
annerledes, og festen kanskje noe amputert.
Ja, kanskje må man feire i to omganger til
og med. Her gjelder det å tenke litt nytt og
kreativt. Men vi håper at ungdommen blir
satt i sentrum. At vi kan minne hverandre
om at vi er heldige som har hverandre. At
vi kan løfte ungdommene opp med tanker,
ord og handling disse dagene. At de får de
talene og sangene som de fortjener, kun i
kraft av å være dem de er: uendelig verdi
fulle ungdommer. Ungdommer som vi har
vært så heldige å få låne litt det siste året.
Takk for tilliten! Nå gleder vi oss veldig til
den store dagen.

Ås kirke lørdag 12. september kl. 11.00
Felix Fiske
Helene Nessa Brean
Markus Langhammer Kenan
Theodor Nesfeldt Engøy
Magnus Kvarme Gangnæs
Ola Høsteland Sundby
Angelika Begi Yousef
Sanna Agate Sletteng Frydenlund
Mina Øyen Sørlie
Mari Sundet

Ås kirke lørdag 12. september kl. 15.00
Hannah Holmvåg Tuft
August Holth-Siegel
Martine Ask-Nilsen
Iben Kongsten Husum
Henrik Øyane
Eirik Fagereng Elind
Helena Margaretha Vivian-Smith
Elias Nicolaus Thoresen
Sanne Ødegård Engen
(Kroer)

Ås kirke lørdag 12. september kl. 13.00
Oskar Kvarum Puschmann
Vegard Thorshov
Martin Aarrestad Vartdal
Thelma Johanne Hvidsten Hem
Ada Signe Myhren
Oscar Røed Almås
Daniel Melvold Christansen
Celine Caroline Myro
Øyvind Røsvik
Tiril Elise Petterson
Emil Huss-Brøste 		
(Kroer)
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Jan Kay Krystad, Timea bakay Holby,
Ingrid Ulvestad Øygard og Jenny Marie Ågedal

Ås kirke søndag 13. september kl. 13.00
Gaute Bjørnereim
Jonas Nesfeldt Filibe
Sara Glende
Kristian Baltzersen Smedsrud
Mathias Lunde Rønningen
May Helene Kjærnes Thim
Frode Hymer
Njål Schipper Kjørsvik
Aurora Høsteland Solbu
Sondre Brovold Johansson
Sander Lindås Spro 		
(Kroer)
Benedikte Haugom Børresen (Kroer)
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Kroer kirke søndag 13. september kl. 11.00
Jakob Andresen
Sindre Osmundnes Kjos
Eirik Eikemo

Nordby kirke lørdag 5.9. kl. 10.30
Natasha Aud Solem Fernandes
Thea Hansen Hartvigsen
Simon Sil Morgan Johansen
Eline Espolin Johnson
Erica Marisa Waruka Karstensen
Mina Torgersen Kvalvik
Henriette Nergaard-Eidet
Tiril Nathalie Ask Nilsrud
Nordby kirke lørdag 5.9. kl. 12.00
Julie Marie Ottesen
Lukas Stene Smestad
Eirik Felde Bjerkholt
Hannah Grinden
Madelen Karlsen
Celina Bjørnstad Kristensen
Marcus Lind Midtun
Isabelle Torp

Nordby kirke lørdag 5.9. kl. 13.30
Frederik Hofseth
Lukas Steen Hovden
Henrik Evjen Johnsen
(Ås)
Sarah Eleonore Nøst-Klemmetsen
Tim-Erlend Nystøyl Nicolaisen
Johanne Nytrøen
Noah Amadeus Pedersen Olufsen
Victoria Skånøy
Tuva Tvedt
Nordby kirke lørdag 5.9. kl. 15.00
Emma Askim Johannesen
Didrik Lotz Lahus
Maren Elise Lindberg
Mathias Erling Lund
Nora Marie Holsve Skjærstein
Aaaron Tønder Smith
Martin Strøm
Lukas Solemsjø Wennewold
Nordby kirke søndag 6.9. kl. 11.00
Ida Helén Bakken
Jasper Diebels-Larsen
Phillip Dybdal
Eira Myrer
Sander Joachim Rosseid
Leander Hillestad Sødem
Caroline Isabel Søvre
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Gros allsangstund i Dr. Sødrings vei 10, 27.07.2020. Fra venstre Gerd Asklund, Arne L. Storvik, Marit
Østenå, Cathinka C. Grønn og Gro M. Rønningen med gitar. Oppmøte var gjerne 8–10 på hver av de fem
sangstundene i juni–juli, alltid med stor sangglede! Foto Terje Sørhaug.

Moertunet kaller Adelaide,
Australia!

Erik Jansen, t.v., på besøk hos sin onkel Willy
Jahnsen på Moertunet 31.01.2020. Erik Jansen bor i
Adelaide i Australia. Foto: Terje Sørhaug.
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Erik Jansen fra Adelaide, Australia,
besøker jevnlig sin onkel Willy Jahnsen
på Moertunet. Det gir en dyp, god følelse!
Siste besøk var i slutten av januar. Så kom
koronatiden, og vi vet ikke når Erik får
mulighet til neste visitt. Hos Willy går livet
sin vante gang, og vi kan alle glede oss
over at ingen hittil er smittet der! Nå vil vi
sende en hjertelig tanke til Erik i Adelaide
med denne hilsenen i Menighetsbladet.
Koronapandemien er krevende i Australia
som i Norge, men ved hjelp av nettsidene til
Ås kirkelige fellesråd skal vi nå Erik med
Menighetsbladet.
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Terje Sørhaug

Trivelig diakonisommer

Høstens aktiviteter

I den stille sommertiden har det vært fine
samlinger. Prestene og kantorene har
jevnlig holdt gudstjenester på fredager
utenfor sykehjemmet og ved Moertunet i
et samarbeid mellom sykehjemmet, Kirken
og Diakoniutvalget. Gro M. Rønningens
allsangstunder har vært populære i Dr.
Sødrings vei 10 og en gang i Granheimt unet
3. Enkle, spontane besøk i Dr. Sødrings vei
8–10 har også vært til gjensidig glede, vi er
jo alle i risikogruppene.
Diakoniutvalget og prostidiakonen laget
og distribuerte et God Pinse-hefte.
Åpent hus-folket har fått utvidede mulig
heter til å treffes på kafe, på tur m.m.
Høsten blir antagelig mer krevende enn
tiden hittil. Samfunnet lemper på restrik
sjonene, men det betyr at vi må vokte
smitte
vernreglene enda bedre! Heldigvis
kan vi nyte godt av den gode smittestatus
som vi alle har bidratt til siden 12.03.

Kirketreff i Nordby regnes å starte torsdag
03.09. kl 12.00 og fortsetter til vanlig hver
14. dag. Kontakt Olav Aardalsbakke på
mobil 905 18 577.
Middagsservering for beboere i Dr. Sød
rings vei 8–10 i nr. 8 starter torsdag 03.09.
kl. 13.00 og fortsetter hver torsdag. Koordi
nator er Tora S. Roberts, mobil: 414 46 643.
Ledsagertjeneste er tilgjengelig med ev.
smitteforbehold. Koordinator erGro M.
Rønningen, mobil: 971 76 023.
Hyggekvelder og allsangstunder plan
legges, men er foreløpig ikke tidfestet (se
oppslag). Kontakt Terje Sørhaug, mobil:
419 32 624.
Ved våre aktiviteter overholdes smit
tevernreglene, ingen syke får møte. Moer
sykehjem og Moertunet er stengt for besøk
annet enn for pårørende inntil videre.
ENDRING
«Åpent hus» starter onsdag 16.09. med
gudstjeneste i arbeidskirken kl 11.30 og
fortsetter hver onsdag i Ås menighetshus
kl. 11.00–13.00. Koordinator er Ingrid W.
Krag-Rønne, mobil 478 56 929.

Kantor Jostein Grolid, sokneprest Jan Kay Krystad
og kapellan Ingrid Ulvestad Øygard etter en
utendørsandakt på Moer sykehjem. Foto: Linda
Janson-Haddal.
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Ås kirkeakademi ønsker velkommen høsten 2020
Tirsdag 15. september kl. 19.30
Ås kulturhus – Store sal
Hvordan behandler vi fiendens barn?
Nora Ingdal er utenlandssjef ved Redd Bar
nas hovedkontor i Norge. Ved høstens fore
drag vil hun belyse spørsmål rundt hvordan
vi behandler fiendens barn. Ingdal har et
historisk perspektiv fra da Redd Barna
startet arbeidet i Norge like etter krigen,
med barn fra Østerrike og Tyskland, til
dagens situasjon hvor Redd Barna kjemper
for at de norske barna i Syria skal få komme
hjem til Norge.

Tirsdag 3. november kl. 19.30
Ås kulturhus – Store sal
Follo i Sigrid Undsets hjerte
Anita Eger Gervin er lektor med hovedfag i
norsk fra UiO. Hovedoppgaven handlet om
to av Undsets konvertittromaner. Gervin
har undervist på Ski vgs.
Et foredrag med bakgrunn i at Sigrid Und
set bodde flere steder i Follo, og noen av
hennes romaner er knyttet til området

Utenlandsjef Nora Ingdal. Foto: Nora Lie/Redd
Barna.

Møtene vil bli arrangert i henhold til gjel
dende smittevernsregler. For nærmere
informasjon, følg med i på Facebooksiden Ås kirkeakademi, e-post og øvrige
kunngjøringer. Inngangspenger er 50 kr –
kontant eller Vipps.
Ytterligere informasjon kan fås ved å
kontakte leder i Ås kirkeakademi: Solveig
E. Nielsen, solveig.e.nielsen@gmail.com,
mobil: 480 68 510.

Tirsdag 13. oktober kl. 19.30
Mrk. sted: Ås kirke
Her er Guds hus og himlens port – 150årsjubileet for Landstads salmebok.
Salmekveld v/ kirkehistoriker Per Kristian
Aschim, kantor Jostein Grolid og en gruppe
fra Ås kirkekor.
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Tirsdag 24. november kl. 19.30
Ås kulturhus – Store sal
Vi tar opp igjen temamøtet som ble avlyst
i mars 2020.
Kirkegårdenenes og gravminnenes
historie i Norge.
Karsten Jørgensen er professor i
landskapsarkitektur ved NMBU. Norske
kirkegårder og gravminner har endret
uttrykk i løpet av de siste hundre årene.
Mange faktorer har spilt inn, blant annet
samfunnsøkonomiske, psykologiske og
stilhistoriske. Vil det komme nye endringer
på 2000-tallet?
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En Herrens tjener
Han er en Herrens tjener
En trofast kirkens mann
Og han er en av disse
som bidrar når han kan
Snart ringer han fra tårnet
og ber oss komme inn
Der møter han oss vennlig
Et gjenskinn av Guds sinn
Ja, han er en av disse
som alltid skaper fred
Med romslighet og raushet
får han også andre med
Om vinduer skal vaskes
eller malinga er slitt
Så lager de en dugnad
og bidrar, hver med sitt
Den som har funnet plassen sin
vet hvor han hører til
Et vitne om Guds kjærlighet
Slik kirkens Herre vil.
Anne Myrhaug Winge

Beklagelse fra Quizmester
Våkne lesere har registrert at i Quizen i nr.
3 var svaret på spørsmål 10 feil. Riktig svar
er Jorsal.
Miklagard var vikingenes navn på Kon
stantinopel, dagens Istanbul. Quizmester
beklager!

Quiz
1. Misjonsprosjektet i Nordby menighet er
i regi av Areopagos, dette er også et sted
i Bibelen. I hvilken by finner vi stedet?
2. Mange nordmenn liker å feriere på øyer
i Hellas. Johannes åpenbaring ble skre
vet på en øy i Hellas. Hvilken?
3. Om du er 6 år og bor i Veidemannsveien,
hvilken av skolene i Ås kommune skal
du begynne på i august?
4. Ås er nå en del av Viken fylke som
består av «gamle» Akershus, Østfold og
Buskerud. I tillegg har to kommuner fra
Oppland valgt å tilhøre Viken i stedet
for Innlandet. Hva heter de?
5. Hvilket av disse bilmerkene er ikke eid
av Volkswagenkonsernet: a) Skoda, b)
Seat, c) Kia d) Lamborghini?
6. Hvilken plantefamilie tilhører blåbær?
7. Årets Premier League i England er
ferdig, og vi vet hvem som vant. Hva
heter det andre laget i ligaen fra samme
by, og som soknepresten vår er en liden
skapelig tilhenger av?
8. Kinn kommune i Vestland fylke, i tidl.
Sogn og Fjordane, kaller seg «Norges
rareste» kommune, fordi den består av
to atskilte deler. Den har to byer innen
for sine grenser. Hva heter de?
9. Hvem mangler her? Lillebjørn Nilsen,
Jan Eggum, Halvdan Sivertsen og …
10. Hvor er Tegucigalpa hovedstad?
Svarene finner du på side 23.
Quizmester: Atle Eikeland
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Er du kjent i Ås ?
På den siste oppgaven er det registrert fire
innsendte svar. Ellen Syrstad svarte Tan
gen, og Gro Rønningen tror bildet er fra
plassen Tangen i Kroer, men tippa ikke rett
på skiltene. Hun sier videre at om hun tar
seg en tur, kan jeg evt. korrigere. Bladet er
ikke kjent med noen korreksjonstur.
Aase og Hans-Olav Moen skriver: «Det
måtte en ekstra tur til for å lese skiltene.
Der står det Tangen, 2,9 Eldorveien, Tan
genrunden». Torstein Furnes har for vane
å stille i superklassen: «Bildet viser hus
mannsplassen Tangen i Kroer. Man antar at
plassen ble fraflyttet i 1874. Tangen utgjør
det sydligste punktet i den 6,3 km lange
Tangenrunden. Rundløypa ble ryddet og
merket i fjor, men datoen for den offisielle
åpningen er 16. august i år», skriver han.

Resultat: to Tangen-vinnere, og tre personer
som nådde opp i superklassen. Gratulasjon
til alle! – Ny oppgave er nok ikke av det
vanskeligste slaget. Her trenger en ikke å
gå på hverken vei eller sti siden det er andre
som gjør det. Spørsmålet blir: hvor i Ås?
Svar til as.menblad@online.no.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Svar på forrige oppgave: Bildet viser husmannsplassen Tangen i Kroer. På skiltene står det Tangen,
2,9 kmEldorveien og Tangenrunden.
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Fra Olavsfestdagene 2020.

Det ble Olavsfest 2020 – men på en annen måte
Covid-19 sørget for at festivalsommeren
ikke ble som den pleier, heller ikke Olavs
fest. Bildet ovenfor taler sitt tydelige språk.
Smittevernet var tatt på alvor, så de få
som fikk møte fysisk, ble spritet og ført i
«manntall».
Hver dag i tidsrommet 29. juli–3. august
var det «Vestfrontmøte» med interessante
og utfordrende panelsamtaler rundt årets
tema «Ære», dessuten intervjuserien «Min
tro», samtaler med overskriften «Rom for
refleksjon» og konsert i Nidarosdomen om
kvelden.
I tillegg var det pilegrimsvandring,
gudstjenester, byvandringer og Olavskino.
Det startet som Olavsdagene på 1960tallet. Den Norske Kirke er arrangør med
Petter Fiskum Myhr som Festivaldirektør.

Vi har deltatt på Olavsfestdagene siden
2011, nå Olavsfest. Denne festivalen tar opp
til dels «brennbare» temaer med tilknyt
ning til tro, tvil og fornektelse. Samtalene
på «Vestfrontmøtet» var i mange år ledet av
Tomm Kristiansen (NRK), de siste årene
av Håkon Haugsbø (NRK). Både trygge og
kontroversielle synspunkter får anledning
til å bli presentert og utfordret. Dette hjelper
oss tilhørere til å se ting fra nye vinkler og
ta egne standpunkter opp til ny vurdering,
noe som kan være sunt «en gang i året».
«Adresseavisen» sørget for at lyd og
bilde ble strømmet der og da og lagret for
fremtiden på www.olavsfest.no.
Vi håper at 2021 gir mulighet for en full
tonende Olavsfest. Kanskje vi ses?
Berit Karoline & Svend-Kristian Martinsen

Fra Olavsfesten 2019.

www.asbank.no
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Ny saksbehandler

Karen Elisabeth Dahl. Foto: Linda Janson-Haddal.

Vår egen diakon
Etter mange års arbeid har samarbeidet
mellom Kroer, Nordby og Ås menigheter
resultert i ansettelse av vår egen diakon;
Karen Elisabeth Dahl - en sprudlende dame
på 36 år fra Kristiansand.
Hun er bosatt i Moss, gift med Martin
Peder og mamma til tre små barn som hun
har vært hjemmeværende med i flere år.
Karen Elisabeth er utdannet sosionom med
master i diakoni, og har tidligere jobbet
som diakon i Oslo, samt i rus- og psykiatriomsorgen i Blå Kors Fredrikstad.
Hva er egentlig en diakon? Ordet diako
neo er gresk og betyr å ”være til tjeneste”
og ”ha omsorg for”. Diakonien er like
gammel som kirken selv og har alltid vært
et kjennetegn ved en levende kirke. Det var
Jesus som gjennom sitt liv viste hvordan vi
skal tjene hverandre og vise omsorg og nes
tekjærlighet. Karen Elisabeths arbeidsopp
gaver vil være spesielt rettet mot ungdom i
kommunen vår, både i menighet og utadret
tet arbeid. Målet vil på sikt være å opprette
et samtaletilbud for ungdom, men først skal
hun få bli kjent med menighetene og kom
munen vår.
«Jeg er veldig glad for å jobbe som
diakon i kirken igjen og ser frem til å gå
inn i oppgavene mine her. Jeg gleder meg
til å bli kjent med folk i Kroer, Nordby og
Ås menigheter» sier hun på klingende sør
landsk.
Gleden er gjensidig, og vi ønsker Karen
Elisabeth hjertelig velkommen!
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Ann Kristin Riise er vår nye saksbehandler.
I tillegg til å bidra til «førstelinjetjenesten»,
vil hun være en administrativ støtte
til prost
en samt daglig leder for Ås
Arbeidskirke.
Hun er opprinnelig fra Ski, men har vært
bosatt på Solberg i Ås (Nordby sokn) de
siste 20 årene med mann og to jenter som
nå er voksne. I fritiden liker hun best å være
ute, enten det er på trening, tur eller i hagen.
Ann Kristin har bakgrunn fra
finans og IT, hvor hun har jobbet som
operativ prosjektleder med blant annet
kvalitetsarbeid,
kommunikasjon
og
lederstøtte.
Nå er hun godt i gang med oppgavene og
gleder seg til å jobbe i nærmiljøet. Vi gleder
oss over å ha fått Ann Kristin som vår nye
kollega og ønsker henne velkommen i
staben.
Linda Janson-Haddal.

Ann Kristin Riise er på plass ved Kirkekontoret i
Sagaveien. Foto: Linda Janson-Haddal.
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Kulturdagene
i Ås 2020 avlyses
Som følge av koronapandemien har Lions
klubbene i Ås besluttet å avlyse Kulturda
gene i Ås 2020. Lionsklubbene ser at det
ikke er mulig å gjennomføre de arrange
mentene som inngår i Kulturdagene, innen
for gjeldende smittevernregler.
Lionsklubbene Ås og Ås/Eika har tatt
ansvaret for å gjennomføre et årlig arrange
ment i Ås hvert år i oktober. Dette har vi
gjort i samarbeid med Ås kommune. Gode
samarbeidspartnere har vært Ås historie
lag, Ås kunstforening, Ås menighet og
O-gruppa. Hovedaktiviteten har vært en
Kunst- og håndverksmesse i Ås Kulturhus.
I tillegg har det vært to konserter i Ås kirke
og en rekke kulturaktiviteter for barn og
voksne. Vi har hatt god tilstrømning av
folk.
Lionsklubbene kan ikke se at det er
mulig å gjennomføre dette arrangementet
nå i høst innenfor de smittevernregler som
gjelder. Vi har vurdert flere aktuelle måter
å gjennomføre deler av arrangementet på.
Om det er mulig å gjøre noe når vi nærmer
oss det aktuelle tidspunktet, vil vi vurdere
seinere da vi ser at smittesituasjonen kan
endres raskt.
Odd Lilleby som er valgt til å lede dette
arbeidet, sier han både håper og tror vi vil
komme tilbake neste år. Så det er bare å
glede seg til Kulturdagene 2021.

Takk til dugnadsgjengen som har malt ytterveggene
og tårnfoten til Arbeidskirken i sommer! En stor
innsats fra en gjeng frivillige malere! Foto: Linda
Janson-Haddal.

Takk for gavene!
I forrige menighetsblad sto det at årets
loppemarked måtte avlyses. Det blir ikke
noen dugnad med 150 frivillige, og det blir
ikke noen inntekt til drift av arbeidskirken
i år.
Loppemarkedskomiteen oppfordret alle
frivillige til å gi et bidrag på VIPPS nr.
38055 som støtte til arbeidskirken! Det
har kommet inn kr. 22 000 hittil. TUSEN
TAKK for alle bidrag.
MANGE TUSEN TAKK!
Arbeidskirken har fått en stor pengegave,
kr. 150 000 fra en anonym giver. Det
varmer oss som arbeider for å sikre driften
av Ås arbeidskirke. Vi er overveldet og
takknemlige for den store gaven.
Ellen Syrstad
leder av styret i Stiftelsen Ås arbeidskirke

Fasit til Quiz på side 19

Foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen.

1. Athen. 2. Patmos. 3. Sjøskogen skole.
4. Jevnaker og Lunner. 5. C) Kia.
6. Lyngfamilien. 7. Everton. 8. Måløy og
Florø. 9. Øystein Sunde (Gitarkameratene).
10. Honduras.
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ÅS KIRKE:
Åpen kirke/Veikirke
i hele juli 2020
Utvalget for Åpen kirke var i år spesielt
glade for å kunne ønske velkommen til
sommeråpen kirke i juli. Tradisjonen tro
ville vi gjerne tilby en åpen kirke, som vi
i 20 år har erfart er et verdsatt og populært
tilbud i sommertiden. Spesielt i år tenkte
vi det ville bety ekstra mye for mange.
Etter nøye overveielser og forberedelser
i forbindelse med koronasituasjonen,
kunne kirkevergen holde en informasjon
om smittevernregler og prosedyre for
mange frammøtte kirkeverter. Da vi åpnet
kirkedørene 1. juli, følte vi oss trygge
på at dette ville gå bra. Det skulle vise
seg at de besøkende var fullt innforstått
med å sprite hender både før og etter
kirkebesøket, og å registrere seg med navn
og telefonnummer. Registreringslistene ble
levert kirkevergekontoret, som makulerte
listene etter 10 dager.
Ås kirke er den eneste veikirken i Follo.
Skiltingen ved Meierikrysset er positiv.
Også i år har vi har hørt fra flere besøkende
at skiltingen bidro til at de fant veien til den
flotte kirken vår! Informasjon er viktig, og
Åpen kirke-utvalget får god hjelp gjennom
Ås Avis/ØB. Takk til Bonsak Hammerås.
I år ble Åpen kirke også bekjentgjort på
Follokalenderen og på Borg Bispedømme
sine nettsider, i tillegg til på Facebook,
Ås menighets nettsider og plakater rundt
omkring.
På grunn av covid-19 kunne vi ikke
tilby noe å drikke eller spise, slik som er
vanlig i veikirker. For å ha kontroll, måtte
”trengende” spørre om døra til bårehuset/
toalettene kunne åpnes. Vanligvis er døra
åpen under hele åpningstida, kl. 12–18.
Mange kommer til kirkegården for å stelle
gravene sine. Som vanlig blir det mange
lovord for hvor vakker kirkegården er –
24

Gerda og Hans Kristian Røed er ferdige med sin
uke som nøkkelansvarlige. Hans Kristian har vært
med som ekstramann i noen år, men Gerda har
vært med i utvalget siden år 2000, slå den! Foto:
Hanne-Marit K. Pettersen

Vaktskifte i Ås kirke. Berit Pettersen t.h. har
overlevert kirkevert-skiltet til Anne Winge. ”Dette
er en hyggelig ordning å være med på”, sier de
begge. Foto: Hanne-Marit K. Pettersen.
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Foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen.

Hanne-Marit K. Pettersen og Svein Rindal er svært
fornøyde med besøket i juli 2020. Foto: Bjørg M.
Kjus.

Hanne-Marit Kjus Pettersen fikk besøk av
slektninger fra Telemark. Det var første gang
firemenningene møttes, og de ble selvfølgelig tatt
med til Ås kirke. ” Ås kirke er vakker, lys og fin, og
med en velstelt og pen kirkegård”, sier Ingrid og
Reinulf Rodahl. Foto: Linda Janson-Haddal.

og det ble satt pris på at vannkannene ble
tilgjengelige igjen. Vi i utvalget fordeler
de fire ukene oss i mellom når det gjelder å
åpne og låse – og vi tar selvsagt også noen
vakter.
Utvalget for Åpen kirke takker hver og
en av de frivillige kirkevertene, 30 i tallet,
og med tre nye fikk vi vertskap til alle
62 vaktene. Noen måtte av helsemessige
årsaker trekke seg fra dugnaden i år, men vi
håper å se dem igjen neste år. Flere tok altså
ikke bare en, men både to og flere vakter.
Mange gir uttrykk for at de synes dette er
en meningsfull og hyggelig tjeneste. Det er
mange som gjerne vil prate litt, de spør om
kirken og kirkegården. Vi treffer på gamle
kjente, som har flyttet fra Ås for mange år
siden. Det er utarbeidet en fin brosjyre, som
folk gjerne må ta med seg hjem. Vi tente
lyset i lysgloben, slik at besøkende kunne
tenne et lys om de ønsket det. Mange sitter
ned for en stille stund. Noen går rundt og
ser seg om i kirken, spør om noe, eller bare
liker å slå av en prat med kirkeverten. Også
i år har noen vært heldige og fått med seg
en liten ”kirkekonsert”, når unge Magnus
Lange har kommet for å øve på orgelet.
Antall besøkende i sommer ble ca. 330.
Det kom inn 880 kr i frivillige gaver fra de
besøkende.
Utvalget for Åpen kirke
Hanne-Marit Kjus Pettersen - Svein Rindal - Astri
Fyksen - Gerda og Hans Kristian Røed
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75. årgang

Postkassa
– brev til Menighetsbladet

Kommentar til siste
menighetsblads forside
– en stein malt i regnbuens farger med
påskriften: ALT BLIR BRA! I dag får
ikke folk assosiasjoner til Guds løfte til
Noa og hans familie om at Han, når Han
ser regnbuen i skyen, aldri mer vil utslette
verden ved vannflom, men til FRI/Pride,
en in
tolerant politisk bevegelse overfor
alle som ikke deler deres ideologiske over
bevisning om hva kjønn, seksualitet, samliv
og barns beste er. Til en bevegelse som
sender sinte tilbakemeldinger til kommuner
som ikke flagger med regnbuen, til tross
for at dagens lovverk kun åpner for bruk
av det norske flagget, det samiske flagget,
kommuneflagget og fylkesflagget utenfor
kommunale bygninger. Til en be
vegelse
som gir folk frykt for å havne i sosial gape
stokk om de er modige nok til å si nei til
FRIs tankespinn om at det er vitenskapelig
bevist at om du er født gutt kan du godt
være jente og vice versa. At FRIs ideologi
snikinnføres i skole og barnehager, burde
ikke kirken henge seg på!
11. juni 2017 var FRI (stiftet april 2017;
tidl. LLH) på banen med sin oppfordring
med foto av toppløse damer malt i regn
buens farger: «Feir kjærlighet, frihet og
pride – ”like” med regnbuen som symbol
på Facebook! Juni er pride-måned verden
over. Facebook markerer dette og lar deg nå
”like” ting med regnbueflagget som symbol.
”Like” med regnbuen – slik gjør du..»
Kristendommen er bygd på to bud, det
dobbelte kjærlighetsbudet om å elske Gud
over alle ting, og min neste som meg selv
(Mark 12, 28–34).
26

www.kirken.no/as

Vi bør derfor gi voksne mennesker rett til
å definere seg akkurat slik de vil, og på lik
linje med homofile støtter jeg transperso
ners rett til å leve sine samfunnsliv i trygge
rammer fri for sjikane og trakassering.
På den annen side er det en urovekkende
utvikling i hva den britiske legen David
Mackereth gjør oppmerksom på: at det er
barn på skolene våre som ved seks års alder
blir fortalt at hvis de er født som gutt, kan
de være en jente, og hvis de er født som
jente, kan de være en gutt.
Som ved tidligere utgaver ville det vært
ønskelig at redaksjonen, som vår tids
Kristus-ambassadører med navn etter Kris
tus, Sannheten, ville gi sine lesere en sann
forside. ALT BLIR BRA! er nok et hygge
lig budskap med håp om normalisering av
samfunnet, men det er i utakt med evange
liets omvendelsesbudskap og de to utganger
på livet. Jesus sier: «Gå inn gjennom den
trange port! For vid er den port, og bred er
den vei, som fører til fortapelsen, og mange
er de som går inn gjennom den. Men trang
er den port, og smal er den vei, som fører til
livet, og få er de som finner den» (Matt 7,
13). Jesus døde for at alle mennesker skulle
finne livets vei. ALT BLIR BRA! er altså
et falskt budskap og regnbuen et bilde med
sterke føringer, klart på kontradiksjon med
klassisk kristen forståelse av samliv, ekte
skap, barn og foreldreskap. Det er nok flere
enn meg som trenger en utredning på – skal
vi kalle det en glipp?
Øystein Johnson, Ås
(Red. anm.: Innlegget er forkortet.)

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 4 – 2020

Om regnbuer
og forsider og slikt
På vegne av redaksjonen i menighetsbladet
for Ås, Nordby og Kroer vil jeg først
takke Øystein Johnson for leserbrev i
forbindelse med hans reaksjon på forrige
nummers forside. Det er godt å se at en
menighetsbladforside kan skape refleksjon,
diskusjon og til og med provosere. Bildet var
av en stein, påmalt regnbue og påskriften
«Alt blir bra!» “Skal vi kalle det en glipp?”,
spør Johnson. Han henviser til at bildet av
regnbuen assosieres med FRI/Pride i større
grad enn med Guds løfter til Noa. Redak
sjonen ønsker ikke å gå inn i en diskusjon
knyttet til organisasjonen FRIs ideologi
og ser det heller ikke slik at den nevnte
organisasjonen har noen form for enerett
eller fortrinn på bruk av regnbuen som logo
eller symbol.
I vår kirke er det mange ulike meninger
og ytringer. Noen vil kanskje sympatisere
med Johnsons innlegg, mens andre
sannsynligvis vil kjenne seg provosert. Jeg
er takknemlig for at det er troen og ikke
meningene som knytter oss sammen. Slik
kan mangfoldet av farger i regnbuen også
bli et symbol på det mangfold av mennesker
og meninger som er samlet i kirka vår. Og
det skal være rom for ulikheter og ulike
ytringer i fellesskapet, i kirka, under samme
tak og under samme regnbue.
I kommunens kirker brukte vi også i
år, gjennom fastetiden, Kirkens nødhjelps
regnbuelys. Det er stearinlys i flere farger
som ble tent søndag etter søndag for å
minne oss på mangfoldet, fellesskapet og
enheten mellom menneskene i verden,
skapt og elsket av Gud. Tent i bønn og håp
om handling for en bedre verden for alle
mennesker. Så, i fastetiden, ble verden
rammet av en skremmende pandemi som
alle på en eller annen måte ble berørt av.
Midt i usikkerheten og dysterheten begynte

italienske barn å tegne regnbuer som et
budskap om håp. Disse ble hengt opp i
vinduer, på husvegger og på steiner, og
fargelagt med kritt på asfalten. Påskriften
var gjerne «Andrà tutto bene» – «Alt blir
bra». Dette spredte seg svært raskt, og det
tok ikke mange ukene før også Norge var
fylt av regnbuer. Like lite som folk tenkte
på organisasjonen FRI i fastetiden, da vi
brukte regnbuelysene, tror jeg folk tenkte
på FRI da disse regnbuene for alvor inntok
landet vårt.
Da undertegnede kom til kirkekontoret
en dag i den stille uke, lå steinen, som
senere ble til menighetsbladets forside, på
trappa til kirkekontoret. Den var nymalt
og lagt der av et barn, anonymt, som en
hilsen til oss som jobber i kirken. For meg
ble dette en gave i en tid hvor jeg mer enn
noe trengte oppmuntring. Jeg ble rørt og
takknemlig, tok et bilde, gikk så inn for
å forberede nettgudstjenester om lidelse,
død, oppstandelse og håp.
En tid senere ble jeg utfordret på å skrive
til menighetsbladet om «koronatiden». Jeg
la da ved bildet av gaven vi på kirkekontoret
hadde mottatt. At bildet havnet på forsiden
av menighetsbladet, ser jeg på som litt
tilfeldig, men noe helt annet enn en glipp.
I likhet med det grå viruset med røde
tagger er det ikke noe annet bilde enn
regnbuesteinen, med påskriften «alt blir
bra», som gir et bedre bilde på den tiden vi
er midt i og en del av. En tid vi skal møte
med omsorg for hverandre, samt håp og tro
på en kjærlig Gud som vil det beste for oss,
både for tiden og evigheten.
Noe mer tilfeldig var det nok at første
menighetsblad i koronatiden kom ut på
forsommeren, i juni, hvor fokus på Prideer
sterkest gjennom året. Noen skjult agenda
finnes likevel ikke hos menighetsbladets
redaksjon. Ingen har verken patent eller
monopol på regnbuen.
For menighetsbladets redaksjon,
Jan Kay Krystad, sokneprest.
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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

64 94 10 65

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

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

HELSE OG VELVÆRE

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 04 67
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

64 94 12 36

FRISØRER - DAME/HERRE
Galleriet Frisør
Ås kvartal, Rådhusplassen 29
www.galleriet-frisor.no
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64 94 42 00
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Foto:Erling Fløistad

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: Ann Kristin Riise. Tlf.: 64 96 23 40.
E-post: ann.kristin.riise@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.
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SLEKTERS GANG I MENIGHETENE
ÅS

NORDBY

Døpte
Arthur Gislerød
Ragnhild Østtveit-Moe
Johannes Ådnøy Remmen
Hedda Heyerdahl
Vetle Heyerdahl
Leander Olsen Yndestad

Døpte
Felix Andresen Ulvang
Silas Helmo-Juul

Døde
Øystein Lorentzen
Alfhild Kristine Kjetsaa
Bjørn Werner Pedersen
Margit Elisabeth Weseth
Viet
Carina Louise Tilley og
Tommy Olav Berg
Maryon Sylte og Alexander
Fredriksen
Åshild Holmedal og Simen
Bekkevold

Ditt lokale gravferdsbyrå

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

64 95 16 65 – hele døgnet

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

64 91 49 00

Telefon 03024 - fonus.no
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jolstad.no

(24t)

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: Ann Kristin Riise.
Tlf.: 64 96 23 40.
E-post: ann.kristin.riise@as.kommune.no.
Menighetskoordinator for Ås, Nordby 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.
Diakon: Karen Elisabeth Dahl
E-post: karen.elisabeth.dahl@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: Ann Kristin Riise. Tlf.: 64 96 23 40.
E-post: ann.kristin.riise@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
30. august, 13. søndag i treenighetstiden,
Matt 25, 14–30
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

27. sept., 17. søndag i treenighetstiden,
Joh 11, 17–29 og 30–46
Nordby kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste
for Kroer, Nordby og Ås.

Lørdag 5. september
Nordby kirke kl. 10.30, 12.00, 13.30 og
15.00: Konfirmasjonsgudstjenester.

4. oktober, 18. søndag i treenighetstiden,
Matt 8, 14–17
Ås kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste for
Kroer, Nordby og Ås.

6. september, Vingårdssøndag,
Matt 20, 1–6
Nordby kirke kl. 11.00: Konfirmasjons
gudstjeneste.
Ås kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Lørdag 12. september
Ås kirke kl. 11.00, 13.00 og 15.00: Tre
konfirmasjonsgudstjenester.
13. sept., 15. søndag i treenighetstiden,
Fil 1, 9–11
Kroer kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsguds
tjeneste.
Nordby menighet kl. 12.00: Friluftsguds
tjeneste på Breivoll.
Ås kirke kl. 13.00: Konfirmasjons
gudstjeneste.
Onsdag 16. september, Matt 5, 38–48
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Gudstjeneste på
Åpent hus.
20. sept., 16. søndag i treenighetstiden,
Mark 7, 31–37
Kroer kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Høsttakkefest og 4 års bok.
Nordby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Høsttakkefest og 4-årsbok.
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Høsttakkefest og 4-årsbok.

trosopplæring i den norske kirke

11. okt., 19. søndag i treenighetstiden,
Matt 5, 20–26
Nordby kirke kl. 11.00: Myldregudstjeneste.
Kroer menighet kl. 12.00: Gudstjeneste på
Trampen.
Ås menighet kl. 12.00: UKA-gudstjeneste i
Aud Max.

trosopplæring i den norske kirke

18. okt., 20. søndag i treenighetstiden,
Joh 11, 1–5
Kroer kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Ås kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 18.00: Gudstjeneste med
presentasjon av konfirmanter.
25. oktober, Bots- og bønnedag,
Luk 13, 22–30
Nordby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Gudstjeneste
med folkedans.
1. nov., Allehelgensdag, Matt 5, 1–12
Kroer kirke kl. 11.00: Allehelgens
gudstjeneste med minnedel.
Nordby kirke kl. 11.00: Allehelgens
gudstjeneste med minnedel.
Ås kirke kl. 11.00: Allehelgensgudstjeneste
med minnedel.

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

Dette symbolet i gudstjenestelista
viser at arrangementet er en del av
trosopplæringen i menigheten.
trosopplæring i den norske kirke
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