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Prestens hjørne

Om framsida: Nordby kirke 19. oktober 2020. Foto: Erling Fløistad.

Lørdag 10. oktober var Verdensdagen for 
psykisk helse. Årets kampanje het «Spør 
mer». Spør hvordan det går, spør noen om 
å være med på fredagspilsen, spør hvorfor 
han eller hun ikke lenger dukker opp på 
gudstjenester, spillkvelder eller treningen. 
Still de vanskelige spørsmålene, spør om 
det som kan være ubehagelig å snakke om. 

Men kanskje noen ganger handler det 
ikke om spørsmålene du stiller engang? En 
jente jeg kjenner sa i forbindelse med denne 
dagen: «Det hjelper ikke bare å stille spørs
mål, man må også da ha tid til å lytte, og å 
være til stede. Ikke vær redd for å stille de 
vanskeligste og ubehageligste spørsmålene. 
Det er nemlig de som kan redde liv.» En 
klok påminnelse fra henne til meg. 

I det som sies å være tidenes mest siterte 
taler, Jesu Bergpreken fra Matteusevan
geliet, sier Jesus «Dere er jordens salt» og 
«Dere er verdens lys». Hvorfor sier Jesus 
det? Hva er det vi mennesker har til felles 
med saltet og lyset? En av saltets egen skaper 
er at det er et konserveringsmiddel. Saltet 
hindrer ting i å råtne. Det er derfor fena låret 
kan henge og tørke, og ikke råtner og blir 
ødelagt – fordi det er saltet. Kan vi være salt 
i hverandres liv? Som gjør at når vi får oss 
en på trynet, og livet gir oss motstand, og 
ting er tøffe, så blir vi ikke ødelagt? Fordi 
noen har saltet livet mitt? 

Lyset er innmari praktisk, fordi det gjør 
at vi ser hvor vi går, og noen ganger hvor vi 
ikke skal gå. Og så kan man snakke om et 
lyst eller mørkt sinn. Er man mørk til sinns, 
så er ikke ting så lette.

Jeg liker at Jesus sier at man ikke tenner 
på en oljelampe for så å sette den under et 
kar. Det er på en måte logisk i seg selv, men 

Jesus gjør det her tydelig at vi ikke skal 
gjemme bort lyset vårt, ikke gjemme bort 
oss selv. Har man det psykisk tøft, så er det 
lett å gjøre nettopp det: Gjemme seg litt 
unna, sette lyset under et kar, slik at man 
er mindre synlig. Noe av det handler nok 
om skam, noe om behov for ro, noe om 
frykt. Men jeg tror ikke vi skal la hverandre 
«slippe unna» med det. Noen ganger kan 
du være den som lyser opp for andre, mens 
andre ganger er det motsatt. Men det er så 
innmari mye lettere å se hverandre hvis vi 
ikke slukker lyset vårt helt. Vi trenger alle 
å bli sett. Det å være lys handler både om å 
se og å bli sett. 

Og du, Jesus sier ikke at vi «kan» eller 
«bør» være lys og salt. Men at vi ER! Det er 
ikke sånn at vi må gjøre noe spesielt, eller 
gjøre oss fortjent til å være lys og salt – vi 
ER gode nok. Bare fordi vi er til. DU er lys 
og salt – hva gjør du med det? 

Gjem ikke unna lyset ditt, håpet ditt, deg 
selv. Men la deg selv bli sett. Uansett hvor 
skummelt det kan være. Spør mer! Spør 
heller en gang for mye enn en gang for lite. 
Men husk å ikke bare spørre. For stiller vi 
et spørsmål, må vi være klare til å lytte! Vi 
er alle verdifulle nok til å være den som 
spør og ser, og vi er alle verdifulle nok til å 
bli spurt og å bli sett. 

Ingrid Ulvestad Øygard,  
kapellan. Foto:  E. Fløistad.
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Høsttakkefest 2020
Det ble holdt høsttakkefestguds tje
neste i kirkene i Nordby, Kroer og Ås 
arbeidskirke søndag 20. september. 
Mange tok turen til kirkene denne vakre 
høstdagen, faktisk var nesten ikke en plass 
ledig! I mange år har det blitt delt ut bok 
til 4åringene på høsttakkefesten, men i 
år fikk de sin egen fest torsdag 17.9. Slik 
ble det plass til alle i disse koronatider. 
Høsttakkefest er en takkegudstjeneste i 
Den norske kirke, og som har blitt feiret 
en søndag etter innhøsting siden 1899. Da 
markeres vår takknemlighet for hele ska
perverket, og vi takker for god avling/jakt/
fiske - ja, all markens grøde.

Bygdekvinnelagene i Norge har i veldig 
mange år fått lov å pynte kirkene denne 
søndagen. Det er en hyggelig oppgave, som 
vi fortsatt setter pris på å kunne bidra med. 
Vi tar med oss det vi har i hagene våre, 
og sper på med litt ekstra fra naboer eller 
butikk.  Ås bygdekvinnelag har tre pynte
grupper, en i hvert sokn. Her vises glimt fra 
de tre kirkene.

Tekst: Hanne-Marit K. Pettersen Nordby kirke, f.v.: Grethe Pedersen, Birthe Øster-
gaard. Foto: Arne Pedersen.

Kroer kirke, f.v.: Magnhild Hjørnegård, Reidun Aalerud, Inger Killingmo. Foto: Svend-Kristian Martinsen.

Ås arbeidskirke, f.v.: Hanne-Marit K. Pettersen, 
Grethe Johansen, Aase F. Kvarme. Foto: J. M. Ågedal 
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter

4-årsbok og barnas høsttakkefest i 
Ås arbeidskirke og Kroer kirke
Torsdag 17. september var det barnas høst
takkefest i Ås arbeidskirke. I den forbindelse 
hadde Ås bygdekvinnelag pyntet så flott 
med markens grøde for oss. Sammen med 
barna reflekterte vi over alt det fine vi omgir 
oss med – som bonden har dyrket frem, 
passet på og høstet, men som nærmest på 
magisk vis har vokst frem fra et lite frø. Vi 
fikk høre fortellingen om Gud som skapte 
verden og alt i den, og Baluba barnekor var 
med og sang «Vil du vite hvordan det låt 
da Gud skapte elefanten» og andre sprelske 
sanger med, stor innlevelse. Tolv 4åringer 
mottok 4årsbok og tre 6åringer som ikke 
hadde fått 6-årsbok i vår fikk denne nå. Det 
ble en flott ettermiddag i arbeidskirken og 
det var godt å kjenne på fellesskapet som vi 
har savnet sånn. 

Vi håper bøkene blir til glede der 
hjemme!

«Agent for rettferdighet» for 
9-åringer på plandagen, 6. november

Er det noen som er opptatt av rettferdig
het, så er det barn! Men hvordan blir egent
lig verdens goder fordelt – er det rettferdig? 
Vi inviterer 9-åringer til å bli med på «agent 
for rettferdighet» fredag 6.november (plan
dag) i arbeidskirken. Sammen skal vi lære 
mer om skaperverk, bærekraft og rettfer
dighet gjennom oppgaver, lek og musikk. 
Vi tilbringer hele dagen sammen og avslut
ter med en rettferdighetsgudstjeneste som 
vi lager sammen.  

Invitasjon kommer i posten.

LYS VÅKEN for 11-åringer
Lørdag 28.11. inviteres årets 11åringer til 
en lysvåkendag i Ås arbeidskirke. Sam
men skal vi leke, bli kjent med hverandre 
og med kirken, spise god mat og ha det 
moro! Vi lover adventskos, og sent lørdag 
kveld markerer vi kirkens nyttårs aften – 
for 1. søndag i advent starter nemlig et nytt 
kirkeår. Har du en 11åring som har lyst å 
bli med på moroa? Hold av datoen!

Invitasjon kommer i posten.
Jenny Marie Ågedal,  

kateket.
Michelle Schea fikk 4 årsboka si på barnas høst-
takkefest i Ås arbeidskirke. Foto: J.M. Ågedal.

Diplom 
for godt utført 
agentoppdrag

Navnestrek
Agent for rettferdighetDiplom for godt utført agentoppdrag

Navnestrek
Agent for rettferdighet

Agent for rettferdighet

DIPLOM

.............................................................................................................................................................

for godt utført agentoppdrag
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Konfirmant 2021
Fredag 9. oktober møtte 55 konfirmanter 
til «Kick off» i Ås arbeidskirke. Vi forsøker 
å være kreative og finne gode løsninger på 
utfordringene korona gir oss. I år blir det 
bl.a. ikke noen presentasjonsgudstjeneste i 
Ås slik det pleier å være. Men konfirman
tene vil bli presentert når de er ministranter 
i gudstjenestene fremover. I Kroer blir det 
presentasjon av Kroer-konfirmantene under 
lysmessen 26. november. 

Ta godt imot konfirmantene når dere 
møter dem på gudstjenester, og husk gjerne 
på dem i bønnene deres dette året.

Har du en 06er i hus som enda ikke har 
meldt seg på? Det er fortsatt mulig, men 
vær rask! Ved spørsmål eller behov for til
rettelagt konfirmasjonstid, ta kontakt med 
kateket Jenny Marie Ågedal. 

Høstens vakreste eventyr
12. og 13. september fylte vi opp kir
kene fem ganger – så fulle vi kunne ha 
dem i disse dager. På de fremste rekkene 
satt flott ungdom kledd i hvite kapper 
og øvrige benkerader var prydet av fest
kledde familie medlemmer. Nytt av året 
var kamera ene, som plassert på strategiske 
plasser sendte konfirmasjonsgudstjenest
ene ut til de mange gjestene som ikke fikk 
delta på gudstjenestene. Kapellan Ingrid og 
kateket Jenny ledet gudstjene stene med god 
hjelp av ungdomsarbeiderne Aina Bjørne
reim, Janne Birgitte Ueland og Martha 
Johanne Pedersen. Med kantor Jostein på 
orgel, akkompagnert av Øivind Andersen 
på trompet, ble det akkurat så høytidelig 
som det skal være en slik dag. Ellen Alnes 
Nygård og Andrea Nesfeldt deltok med 
vakker sang for konfirmantene. Budskapet 
som gikk igjen i sanger og ord var «Du er 
elsket, du hører til». Vi håper at konfirman
tene kan gjemme disse ordene i hjertene 
sine til dager der de trenger en påminnelse 
om disse sannhetene.

Vi takker alle frivillige som hjalp til med 
å gjennomføre konfirmasjonsgudstjenes
tene. I både Kroer og Ås var det mange som 
stilte opp for å dekke de ulike oppgavene 
som trengs for å gjennomføre konfirma
sjonshelgen. Det hadde ikke gått uten dere!

Til sist ønsker vi alle konfirmantene til 
lykke med dagen som var, og lykke til på 
ferden videre. Mye ble annerledes dette 
året og vi skulle ønske vi hadde fått flere 
«fysiske» møter med dere. Men takk for 
det dere har delt så raust med oss i året som 
ligger bak oss, av gleder og sorger, fest og 
hverdag. Vi håper å se dere ved mange hyg
gelige anledninger i tiden som kommer. 

Varme hilsener fra Ingrid og Jenny

Friluftsgudstjeneste på Trampen
Regnet truet, men holdt seg vekk da ca. 50 
godt skodde personer tok turen til Trampen 
søndag 11. oktober. Prest Jan Kay Krystad 
ledet an mens Anne Christine Pittet Grolid 
(tverrfløyte) og Liv Folkvord (trekkspill) 
bidro musikalsk. Menigheten kunne også 
glede seg over solosang av Anne Sofie Lind 
Aanby og bidrag fra ”Åkerkvintetten” fra 
Ås og Vestby musikkorps. Etter gudstje
nesten ble det servert kirkekaffe. Det var 
en vellykket og hyggelig stund sammen i 
verdens største kirkerom.

Tekst og foto: Karin McGregor
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter

Stiftelsen Ås arbeidskirke ble opprettet i 
1982 av Ås menighetsråd for å stå for finan
siering, bygging og drift av en arbeidskirke 
i Ås, siden sokn (menigheter) ikke kunne 
eie bygg eller oppta lån.

Lov om Den norske kirke (kirkeloven) 
§ 41, 2. ledd sier: «Stiftelser som ivaretar 
kirkelige formål innen soknet, kan omdan
nes og midler overføres til soknet, når 
menighetsrådet eller fellesrådet og stiftel
sens styre finner at formålet kan ivaretas av 
soknet direkte. Begjæring om omdanning 
kan settes fram av menighetsrådet eller 
fellesrådet og stiftelsens styre i fellesskap 
etter ikrafttredelsen av denne lov. For øvrig 
gjelder reglene i stiftelsesloven.» 

Dette gir åpning for avvikling av Stiftel
sen Ås arbeidskirke og overdragelse av Ås 
arbeidskirke til Ås sokn. 

1. januar 2021 oppheves kirkeloven og 
erstattes av ny lov om Tros og livssyns
samfunn. Da blir særbestemmelsen om 
«stiftelser som ivaretar kirkelige formål 
innen soknet» borte.

Styret i Stiftelsen Ås arbeidskirke og 
Ås menighetsråd anbefaler avvikling av 
Stiftelsen Ås arbeidskirke og overdragelse 
av Ås arbeidskirke til Ås, sokn da de ser 
at dette blant annet gir mer effektiv drift, 
kostnadsbesparelser og forenklinger admi
nistrativt. Tirsdag 22. september inviterte 
Ås menighet til menighetsmøte i arbeids
kirken. Etter menighetsrådsleder Knut 
Olav Moens orientering om saken vedtok et 
enstemmig menighetsmøte at avvikling av 
Stiftelsen Ås arbeidskirke og overdragelse 
av Ås arbeidskirke til Ås sokn var det rette. 
Søknaden om avvikling og overdragelse er 
sendt Lotteri og stiftelsestilsynet.

Aktivitetene og arbeidet i arbeidskirken 
vil bli som tidligere, endringen vil kun opp
leves som en teknisk endring. Vi vil frem
deles feire gudstjenester, huse menighetens 
aktiviteter, arrangere loppemarked, drive 
utleie, trenge husverter og dugnadsarbeid 
fra frivillige, og alt annet dere bidrar med. 

Linda Janson-Haddal 

Takk
Flinke sykkelentusiaster solgte sykler for 
30.000 i august! Stor takk til selgere og 
kjøpere. Pengene kommer godt med etter at 
loppemarkedet ble avlyst og leieinntektene 
er sterkt redusert. 

Det koster å holde Arbeidskirken i 
god stand og vi er takknemlige for alle 
pengegaver. Du kan bidra via Vipps 38055 
eller til konto 1654.60.19253. 

På forhånd takk! Ellen Syrstad,
leder i Styret Stiftelsen Ås Arbeidskirke 

Stiftelsen Ås arbeidskirke avvikles

Ås Arbeidskirke, oktober 2020. Foto: E. Syrstad.
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Det skjer i Ås og Kroer menigheterFra Nordby menighet

Babysang  
Etter en lang pause har vi startet opp igjen 
Babysang i Nordby menighetshus! Vi sam
les hver tirsdag kl. 12–14. Sang, musikk, 
rim og regler, bevegelse og dans er faste 
elementer i Babysang. 

Vi ønsker også å skape et godt nettverk 
blant mødrene i kirken og i nærmiljøet. Det 
koster 30 kr per samling, inkludert mat. 

Lys i mørket  
November er en mørk  måned. Da er det 
viktig å fokusere på lyset som kom til ver
den og håpet som det skapte. 

Vi ønsker å invitere 11 og 12åringene til 
en koselig samling med sang, lek, refleksløp 
og spennende fortelling om det mystiske 
lyset torsdag 5. november, kl. 17.00–20.00 
i menighetshuset. Vi skal servere deilig 
pizza, lage lykt, og ta en liten tur til kirke
gården med lyktene våre. Påmelding til 
babysang og lys i mørket:Timea kateket, 
til 90939054 eller til th934@kirken.no.  
Velkommen!

Nordby Kidsing 
Vi er i full gang denne høsten. Med over 
30 barn i koret er det stor aktivitet hver 
onsdag på menighetshuset på Nordby. Vi 
har denne høsten fått med oss Marianne 
Instanes Mathiesen som dirigent sammen 
med Julie. Vi deler derfor koret opp i to på 
flere av øvelsene. En gruppe med alle fra 
førskolebarn til 2. klasse og en gruppe fra 
3. til 7. klasse. 

Den eldste gruppen har denne høsten fått 
være koret på den nyeste låta til bandet «Du 
og jeg og vi 2,3,4». Dette var stor stas for 
både små og store. 

 Julie Lillehaug Kaasa

4-årskurs og bokutdeling
Vi hadde 4 årssamling torsdag 9. oktober 
i Nordby kirke og på menighetssenteret. 
4åringene lærte kjente barnesalmer som: 
Hvem har skapt alle blomstene, Takk min 
Gud for hele meg og Jeg er trygg hos deg. 
Så fikk de høre fortellingen om den bort
komne sauen, var med og lete etter Krølle, 
ble bedt for, og fikk utdelt 4-årsboken. Det 
ble servert pølser og is. Det var stas! 

Konfirmasjon
Det er fortsatt mulig å melde seg på kon
firmasjon! Innmeldingen skjer via vår nett
side. Gå inn på www.as.kirken.no og trykk 
på boksen «konfirmasjon». Der finner du 
videre link til Nordby konfirmanter og 
påmeldingsskjema. Registrer deg i samar
beid med en foresatt, da den foresatte også 
må registreres. Siste frist for registrering er 
mandag 30. november. 

Tekst og foto: Timea B. Beresford Holby 
Kateket i Nordby menighet
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sentralt i Lyngveien, først noen år i nr. 14, 
før han flyttet til nummer 20.  

Tidlig på 90-tallet jobbet Arve for admi
nistrasjonen på NLH. Siden har han stort 
sett vært frilanser, og hatt oppdrag for blant 
annet Forskningsrådet. For tiden har han 
kontorplass på Lysaker. Arve sier at han 
liker godt å være saksbehandler for fram
tida, slik man jo får en følelse av ved å lese 
forskningssøknader. 

Arve ble hanket inn til Menighetsbladets 
redaksjon i 2002. Han hadde vært varamann 
til menighetsrådet og ble spurt om å ta en 
skrivejobb i bladet etterpå. Muligheten til 
å lære å skrive fritt gjorde at han sa ja. Det 
er spennende å få noe på trykk! Da Arve 
begynte, ble Menighets bladet laget i Word 
og trykket hos Ås Trykk. Trykkeriet stilte 
opp med god service, men redigerings
jobben var tungvin. Etter hvert kom Geir 
Vestøl med. Han kunne redigering og fikk 
bladet over i fargenes verden. Erling Fløi
stad tok over den jobben i 2009. På denne 
måten har tekstene i Menighetsbladet blitt 
behandlet tre ganger: Arve med øks og sag, 
Erling med spaltebred høvel, og trofaste 
korrekturlesere med språklig polish i form 
av kommaregler og tykke ordbøker. Det har 
vært en god arbeidsdeling, synes Arve.

På 1990- og 2000-tallet var Arve med 
i Ås Mållag. En periode var han nestleder 
under Ivar Aasen! Senere ble han leder. 

Arve Skutlaberg har gitt seg 
etter 18 år i Menighetsbladet

Navnet Arve Skutlaberg er kjent for mange, 
i ulike sammenheng, men hvem er ARVE?

Det byr seg en gyllen anledning i disse 
dager til å spørre Arve om han vil fortelle 
litt om seg selv. Han har nemlig trukket inn 
årene litt, og trådt ut av redaksjonen for 
Menighetsbladet etter 18 år. Han prøver å få 
tida til å strekke til med mange ulike verv 
– i tillegg til å være selvstendig næringsdri
vende. Arve Skutlaberg er litt beskjeden på 
egne vegne, han ville ikke kalles ”redaktør” 
for Menighetsbladet, selv om det var det 
han i høyeste grad var. 

Jeg har fått audiens, og er spent på om 
jeg klarer å lokke noe ut av ham. Arve er 
en trivelig kar, og han har glimt i øyet. Jeg 
skjerper sansene, for her snakkes det ikke 
Åsdialekt.

Hvor kommer du fra, Arve? 
Arve forteller at han er født i 1957 i ei lita 

grend ved Norheimsund. Der vokste han 
opp i en arbeiderfamilie, sammen med to 
brødre og ei søster. Besten og Besto bodde 
i samme huset. I grenda var det mange 
små gårder omgitt av husdyr på beite om 
sommeren. Litt opp i høyden var det utsikt 
til Folge fonna og Hardangerfjorden. Arve 
smiler når han mimrer om oppveksten.

Hvorfor og når kom du til Ås?
Det var studier ved NLH som førte Arve 

til Ås i 1977. Han gikk på ”Jordbrukets 
plantedyrking”, med tillegg i fruktdyrking 
og litt økonomi. Arve bodde på Pentagon 
i fire år til våren 1981. Det var det, trodde 
han. Planen var fire år på Ås og så reise 
videre. Men han ble, til tross for et uvant 
landskap uten fjell! Han fikk et vikariat 
på Institutt for plantekultur mens Henning 
Svads var i Afrika, bodde på Vollebekk, og 
trivdes der. 

Etter hvert ble det jobb i Oslo, og åra 
med pendling startet. Da var det kjekt å bo 
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Litt nynorsk fikk han også inn i Menighets-
bladet. En tid var han med i Ås Indremisjon. 
Han har også engasjert seg i borettslagene 
der han har bodd, først i Lyngveien 14, og 
de siste 10 årene som leder i 20–22. 

Arve er interessert i politikk, spesielt 
lokalpolitikk. Han har i mange år vært 
styre medlem i Ås KrF. Nå er han leder, 
det er et tungt verv. Partiet er inne i en 
brytningstid med ulike syn på hvilken 
side man skal samarbeide med. Arve liker 
best diskusjonene på gruppemøtene, om 
Åssaker som budsjett, sentrumsutvikling, 
eiendomsskatt og skolesaker.

Hvilke interesser/hobbyer har du?
Den store interessen har vært naturen og 

det å holde på med noe ute. Arve sier har 
liker å hogge ved, å slå med ljå og pusle i 
hagen. Dette har han med seg hjemmefra. 
Praktisk arbeid gir en god avkobling fra 
tastatur og dataskjerm.

Med årene er han blitt mer og mer glad i å 
lese; historie, skjønnlitteratur og aviser. Det 
er god avslapning. Togpendling og godt 
bokutvalg på loppemarkeder og hos NLM 
Gjenbruk har stimulert leselysten. Når han 
sier at han stort sett baker sitt eget brød, blir 
jeg vel egentlig ikke overrasket. Han lager 
også syltetøy, både av epler og plommer. 
Men, det må være av spesielle sorter. 

På skolen likte ikke Arve språkfagene. 
Men som student ble han nødt til å lese 
både engelsk og tysk. Et besøk i Polen tidlig 
på 80tallet vakte interesse for å lære litt om 
slavisk språk. I flere år ble russisklæreboka 
fast følge under togpendlinga til Oslo. Nå 
prøver han å lære litt fransk på togturene. 
På et franskkurs for mange år siden gikk 
han sammen med Nikolai Bjørneby. Han 
kunne språket, etter å ha bodd i Frankrike. 
Da de et semester fikk en lærer som ikke 
var dyktig nok, sa Nikolai fra, og de fikk 
en ny. 

Arve liker å reise, men bare på kartet. 
Særlig når en bok er skrevet slik at man 
bare må finne fram atlaset eller bykartet. 

Noen ”Under bjørka”-spørsmål:

Hva savner du i Ås? 
Da er svaret kontant: FJELL! Å komme 

opp i høyden, ha utsikt, gå på tur i frisk 
fjelluft. 

-Hva er bra med Ås? 
Det er landlig og sentralt på samme tid. 

Etter hvert fungerer kollektivtrafikken 
godt.

Hvordan vil Ås se ut om 10–20 år?
Ås forandrer seg hele tida, men by blir 

det ikke her. Ski blir Follo-byen, inkludert 
Solberg i Ås kommune.

Hva er din siste kulturopplevelse?
Det må bli Roy Jacobsens siste bok, 

nummer 4 i serien fra Dønna.
Hvordan har du hatt det i koronatida?
Det har gått bra så langt, sier Arve. 

Han har holdt seg frisk og prøver å følge 
på budene om spriting (utvortes), håndvask 
og munnbind på toget.

Hva ville du ta med deg på en øde øy?
Bøker, kart og en primus med parafin, 

rødsprit og fyrstikker. Da kan jeg koke fisk. 
Og returbillett, hvis palmehytta blir for 
glissen eller blåser bort.

Til slutt spør jeg Arve om hvordan han 
ser for seg framtida?

Den blir sikkert på Ås. Men han har en 
hytte i hjemtraktene på Vestlandet. Der 
er han frakobla, uten strøm (foreløpig). 
Hytte livet er godt, men reisa lang. Arve tar 
gjerne nattoget fra Ås om kvelden, frokost 
på hytta. 

Arve sykler og går. På 80tallet hadde 
han en gammel Datsun – som datt sund! 
Slik kan man også bli miljøvennlig!

Arve ønsker en pause fra arbeids
krevende verv. Derfor har han forlatt 
redaksjonen i Menighetsbladet etter 18 år. 
En hjertelig TAKK for den store innsatsen 
du har lagt ned! Du er og vil bli savnet.

Takk for en hyggelig prat!

Tekst og foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen
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Den 9. september kom dramaet i flyktninge
leiren Moria på Lesvos. Det oppstod bran
ner flere steder i leiren, og de spredte seg 
raskt og la etter hvert hele leiren i ruiner. 
Leiren var bygd for å huse 3000 mennes
ker, men hvor det nå bodde nær 13.000.  
40 prosent av dem er under 15 år (NRK).

På sin facebookside samme dato hen viser 
ordfører Ola Nordal til følgende vedtak som  
kommunestyret i Ås gjorde 19. mai i år:

1. Ås kommune støtter oppropet «Evakuer 
barna fra Moria».

2. Ås kommune har kompetanse og kapa-
sitet til å bosette flere flyktninger enn 
hva regjeringen har lagt opp til, også 
når det gjelder enslige mindreårige, og 
ber regjer ingen svare positivt på hen-
vendelsen fra Hellas om å ta mot enslige 
mindreårige og andre sårbare fra flykt-
ningeleirene.

3. Ås kommune krever at Norge skal være 
en pådriver til at menneskerettighetene 
overholdes i europeiske flyktningleirer, 
og at grunnleggende behov blir dekket.

Nordal legger til: – Dette betyr at Ås kom
mune er klar til å ta imot flyktninger fra 
Moria, og at vi ønsker at Norge skal ta imot 
fler.

Så kunngjorde statsminister Solberg, 
etter brannødeleggelsen i Morialeiren, at 
Regjeringen vil åpne for 50 flyktinger fra 
Hellas til Norge. En rekke ordførere har gitt 
uttrykk for at dette antallet er alt for lite og 
at norske kommuner har ressurser til å ta 
imot et langt større antall asylsøkere.

Ordfører Nordal:  
Trenger et felles europeisk løft
Vi har spurt ordfører Nordal om hvordan 
han ser på situasjonen nå:

Har Ås kommune rettet henstilling til 
Regjeringen om å åpne for at et vesentlig 
høyere antall flyktninger fra Moria kan få 
komme til Norge enn det som er bebudet?

– Jeg har sendt kommunestyrets krav 
om å gjøre mer for flyktningene i Moria 
til justis og beredskapsminister Monica 
Mæland og utenriksminister Ina Erik
sen Søreide. Jeg har oppfordret dem til å 
arbeide i Regjeringen med økt styrke for 
et felles europeisk løft sammen med Hellas 
for å løse utfordringene i Moria, herunder å 
ta imot langt flere flyktninger, slik Ås kom
munestyre ber om i sitt vedtak.

Hvor mange flyktninger befinner seg i Ås 
nå, og vil du si integreringen går bra i vårt 
lokalsamfunn?

– Det er 788 flyktninger og deres familie-
gjenforente i Ås kommune nå. 129 har 
kommet de siste 5 årene. Den viktigste 
indikatoren for god integrering er deltakelse 
i arbeid og utdanning. På dette området 
har Ås kommune oppnådd gode resultater 
gjennom flere år. Framover venter vi å se 
en dreining fra flyktninger som selv har 
tatt seg hit, til mottak av kvoteflyktninger 
prioritert av FN. Tidligere kom det flest 
enslige voksne menn, men i det siste har 
det vært en dreining mot flere barnefami
lier. Vi må derfor forberede oss på at det 
framover kommer flyktninger med andre 
og mer sammensatte behov enn det vi har 
vært vant til.

Kirken en god medspiller
Nordal legger til at den beste integre ringen 
oppstår når folk får et hjem, arbeid og 
inntekt, og venner og bekjente i nærmiljøet. 
Da lærer de også norsk språk. Jeg tror inn
byggerne i Ås generelt er åpne for folk uten
fra. I inkluderingsarbeid har kirken vært en 
god medspiller, både som organisasjon med 

                          Flyktninger fra Moria til Ås?



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 5 – 2020 11

             50 ER IKKE NOK

ring». I den forbindelse har vi utført tiltak 
som bl.a.:

• Prost og prostidiakon deltok på kurset 
«Dialogisk menighet» høsten 2019 og 
våren 2020.

• Ukentlig kontakt med Ås læringssenter 
som jobber med opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for bosatte flykt
ninger i kommunen.

• Etablering av kontakt med moskeen i 
Ås.

• Kontakt med enkeltflyktninger i menig
heten. Disse har bidratt i gudstjenester, 
på hyggekvelder, og er representert i et 
par av utvalgene i menigheten.

Fagermoen tror måten det jobbes på i «Kirke 
for integrering» kan være en god modell for 
å koble til frivilligheten. – Så tenker jeg at 
kirkens lederskap og medarbeidere må være 
åpne for enkeltmedlemmer eller grupper 
som ønsker å bruke kirkens «rom», enten 
det er fysiske rom eller fellesskapsarenaer. 
Her er den internasjonale 17. maifesten 
som ble holdt i Ås arbeidskirke gjennom en 
årrekke et strålende eksempel.

Jeg opplever at Ås menighetsråd er gode 
på å gi rom og forankring til initiativer som 
kommer fra andre frivillige, eller fra staben.

Fagermoen avslutter med å si at de som 
kommer til oss også har noe å gi oss. Ikke 
minst er de våre medarbeidere i det vi møter 
av vår tids store utfordringer: klima og 
miljøkrisen. Den har vi felles, på tross av 
alt som kan skille av etnisitet, kultur og 
tro. Men vi er én menneskehet som deler 
en jord. Dette synes jeg Ås internasjonale 
kulturskole jobber så godt og flott med, og 
viser hvordan det å dele vår kulturelle og 
kunstneriske arv og uttrykk er til gjensidig 
berikelse. Tekst: Torger Gillebo 

/Grønt utvalg

sine arrangementer, og ikke minst gjennom 
stort engasjement fra enkeltpersoner. 

Jeg tror slike personlige kontakter blir 
enda viktigere framover når vi skal ta imot 
flykt ningfamilier som er prio riterte kvote-
flyktninger. Jeg håper kirken fortsetter å 
inspirere og organisere til slikt engasje
ment.

Hva sier prosten?
Vi har også bedt prost Hege Fagermoen og 
prostidiakon Atle Eikeland kommentere 
noe av de samme temaene.

Når det gjelder utspill fra kirken lokalt 
og nasjonalt i flyktningesaken, viser Fager
moen til henvendelse som biskopene, kirke
rådslederen, Mellomkirkelig råd og Norges 
kristne råd har kommet med til regjeringen. 
Henvendelsen kan leses i sin helhet på Den 
norske kirke sin nettside.

Oppfordringen er krystallklar til den 
norske regjeringen om å delta i den inter
nasjonale dugnaden for å hente barn og 
barnefamilier ut fra den overfylte flykt
ningeleiren. Dette er mennesker, ikke tall. 
Vi kan ikke sitte og se på dette. Norge må 
hjelpe.

Den felleskirkelige uttalelsen fra kirkene 
på nasjonalt nivå har blitt gjort kjent for alle 
prester, og har på ulikt vis blitt tatt inn i 
forbønner eller forkynnelse i Søndre Follo 
prosti. Vi har ikke gitt noen selvstendig 
uttalelse herfra, men mange av prestene og 
også jeg som prost har deltatt i ulike digi
tale aksjoner. Her understrekes ønsket om, 
og slik vi mener å ha muligheter til, å ta i 
mot Moria-flyktninger så snart som mulig, 
og langt flere enn det regjeringen har satt 
som tak.

Angående ny aktivitet lokalt viser Eike
land til at Ås menighet har søkt og mottatt  
pengestøtte til prosjekt «Kirke og integre
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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 bibel
tekst 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!

Program frem til jul: 
23.10 Kor og bandøvelse
30.10 Sosialkveld i Arbeidskirken
6.11 Grupper
13.–14.11 PysjCup i Bærum
20.11 Kor og bandøvelse
27.11 Kor og bandøvelse
4.12 Julekonsert på Moer
11.12 Grøtkveld
18.12 Juleverksted

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 uhøy-
tidelig 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 gymsa
len på Ås ungdomsskole frem til hallen på 
Rustad skole er klar. KRIK møtes annen
hver søndag kl. 19–21 i gymsalen på Ås 
ungdomsskole. Kunne du tenke deg å få litt 
mosjon annenhver søndag i et godt felles
skap? Velkommen på KRIK!

Datoer frem til jul: 
25. oktober 
8. november 
22. november 
6. desember 
20. desember 

Har du spørsmål angående ungdoms
arbeidet i Ås og Kroer menigheter, ta kon
takt med kapellan/barne og ungdomsprest 
Ingrid Ulvestad Øygard, io484@kirken.no
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Jonas Aune – pianist fra Ås

Jonas er fra Ås og født i 1994. Han startet 
med pianotimer som syvåring og hadde 
timer på Kulturskolen i Ås til han var 16 
år. Da ble han tatt inn på talentutviklings
programmet ved Norges Musikkhøgskole 
og startet samtidig på musikklinja ved Ski 
videregående skole. Det var pianist han 
ville bli. 

Han fullførte masterstudiet i utøvende 
klaver ved Norges Musikkhøgskole i Oslo 
våren 2019 med Einar Henning Smebye 
og Marianna Shirinyan som lærere. Etter 
fullført studium gikk veien videre til Kina 
i storbyen X’ian. Der fikk han jobb som 
pianolærer på Xian Conservatory of Music 
fra og med høsten 2019. Dette konservato
riet har over 4500 studenter og mer enn 30 
pianolærere. Jonas er en av to utenlandske 
pianolærere og trolig den yngste læreren. 

I løpet av høstsemesteret 2019 fikk Jonas 
en pris for ”Excellent Teacher” på grunn 
av at en av studentene hans fikk 2. pris i 
”Yamaha Music Scholarship Competition”. 
I tillegg til undervisning, satt han som jury
medlem i Kayserburg Piano Competition.

Hjemme i Norge har Jonas vært daglig 
leder for Oslo Griegselskap siden høsten 
2018. Organisasjonens hovedfokus er å 
organisere Oslo Griegfestival og en kom
posisjonskonkurranse.

Ellers har Jonas sine karrieremessige 
høydepunkter vært deltakelse i Kyoto 
International Music Festival (Japan 2019), 
og Bolzano International Piano Festival 
(Italia 2016), samt spesialpris for Best 
Interpretation of a Virtuoso Etude under 
Nordic Piano Competition i 2017.

Som kunstner har Jonas et hovedfokus 
på å fortelle noe med musikken. Han 
tror musikk kan ha stor innflytelse på 
menneskers liv og tanker, og mener selv 
at de dypeste følelsene bare kan bli uttrykt 
presist gjennom musikk.

Da koronapandemien brøt ut var Jonas i 
Kina, han var en av de siste som fikk forlate 
landet. Han bor nå inntil videre hos sine 
foreldre, Britt B. og Jens B. Aune, som har 
et flygel tilgjengelig for en ung pianist som 
må øve daglig. Jonas underviser også litt i 
Oslo, så han holder nok ferdighetene ved 
like. Det fikk vi høre til gagns i Ås kirke 
6. september, da Jonas hadde anledning til 
å gjøre en konsert i hjembygda. Program
met besto av en forrett med D. Scarlatti, en 
hovedrett med L.v. Beethoven og en dessert 
med F. Chopin og A. Scriabin. Dette var 
mektige saker, og han hadde et lydhørt og 
imponert publikum i kirkerommet. Opptil 
flere «gamle» lærere var til stede.  

Jonas Aune har vært orgelelev hos kantor 
Jostein Grolid, men nå er han nok mer glad 
i flygelet. Som yngre var han vikar ved 
gudstjenester, og alltid villig til å stille opp. 

Da Ås kirke ble pusset opp i 2014, ble det 
også bestemt å bytte ut det gamle flygelet. 
Jonas var ikke uvillig til å reise til Steinway 
Piano Gallery i Oslo sammen med kantor 
Jostein, sokneprest Georg Børresen og 
undertegnede som da var menighetskoordi
nator. Jonas prøvespilte flere instrumenter 
og valgte det som nå står i Ås kirke. Det var 
et lykkelig valg.

Jonas skal være akkompagnatør for dyk
tige elever ved Kulturskolen i Ås søndag 18. 
oktober, i tillegg til å spille selv. Ved denne 
konserten i Ås kirke skal Lionsklubbene i 
Ås dele ut sin årlige musikkpris til en eller 
flere elever. Musikken gror i Ås!

Tekst og foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen
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Hva er egentlig Allehelgen? 
… og har det noe med Halloween å gjøre?
 
Hvert år markeres Allehelgen i kirkene og 
på kirkegårder rundt om i landet. I år faller 
denne helgen på 31. oktober og søndag 1. 
november. Og ja: Halloween og Allehelgen 
HAR noe med hverandre å gjøre. Her skal 
du få historien i korte trekk: 

Røttene til Halloween er rundt to tusen 
år gamle. Det er røttene til Allehelgen også. 
Kelterne i nåværende Irland feiret nyttår, 
Samhain,  natten til 1. november. Man 
tenkte at natten mellom det gamle og det 
nye året var hinnen mellom de levende og 
døde ekstra tynn. For to tusen år siden ble 
det også født et lite barn i Betlehem som 
skulle kalle seg selv for verdens lys. Av 
dette har det blitt både godteri, spøkelser, 
lys og helgenfest på oss. 

Kelterne mente nemlig at spøkelsene 
herjet rundt på jorden for å ødelegge avlin
gene og skape bråk denne natten til det 
nye året. For ikke å bli gjenkjent kledde 
menneskene seg ut med spøkelsesmasker 
når de forlot husene denne kvelden. Dette 
er bakgrunnen for våre skumle kostymer. 
«Trickortreat», eller «knepellerknask»
skikken kom mye senere, og stammer fra 
den kristne allehelgensfeiringen i middel
alderen. Slik gikk det til: 

De tidligste kristne ble utsatt for for
følgelser av makthaverne på grunn av sin 
tro, og mange ble drept. På 300tallet e.Kr. 
ønsket man å ære og minnes disse mar
tyrene med en egen kirkelig feiring. Etter 
hvert ble denne feiringen også en markering 
av de helgener som ikke hadde fått noen 
egen festdag, slik som f.eks St. Lucia, eller 
St. Hans. Samtidig hadde forestillingen om 

skjærsilden vokst fram: det stedet de døde 
måtte igjennom for å renses for sine synder 
på vei til himmelen. Man tenkte at helge
nene slapp dette på grunn av sin store tro 
og gode gjerninger. Man tenkte også at hel
genene kunne gå i forbønn for en hos Gud. 
Derfor kunne man både be til og tilbe dem. 

Slik ble navnet på denne festdagen 
«Allehelgensdag», som skulle feires 1. no  
vember. Fra ca. år 1000 ble dagen etter 
kalt «Alle sjelers dag», en dag da en kunne 
minnes sine egne døde, og be for dem. Og 
sånn kommer vi til skikken med «trick or 
treat». Den oppsto i England ved at fattige 
tigget kaker fra de rike, i bytte mot å be for 
de rikes døde slektninger. Da kunne de få et 
kortere opphold i skjærsilden. 

Martin Luther var brennende uenig i 
forestillingene rundt skjærsilden, og slo opp 
sine berømte teser om dette og annet dagen 
før Allehelgensdag i 1517. Han mente også 
at alle mennesker kunne be direkte til Gud 
uten å gå veien om helgener, og la et nytt 
innhold i begrepet «helgen». En helgen er et 
menneske som kan være et forbilde for oss 
gjennom sin tro og sitt liv, mente Luther. 
Derfor ble Allehelgensdag beholdt som kir
kelig festdag også etter reformasjonen, som 
Luthers teser ga støtet til. 

På slutten av forrige århundre slo den 
amerikanske feiringen av Halloween den 
31. oktober for fullt inn her i landet. Navnet 
er en sammentrekning av «Allhallows
eve», altså kvelden før Allehelgensdag. Fol
ketroen fra kelterne setter sitt preg på denne 
kvelden. Den amerikaniserte skikken med 
«trickortreat» begrunnes gjerne med 
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at ingen skal gå sultne på denne kvelden, 
heller ikke spøkelsene som må blidgjøres 
for at de ikke skal gjøre ugagn. 

Etter hvert har mange menigheter i Norge 
gjort første helgen i november til en hel alle
helgenshelg! Lørdagen blir mange steder 
markert som «alle sjelers dag» der de nær
meste til de som er døde gjennom det siste 
året blir spesielt invitert. Noen gjør dette 
i søndagsgudstjenesten. De fleste sted ene 
holdes kirkene åpne og varme, der alle som 
pynter og steller på gravene kan komme 
inn og ha en stille stund. Noen steder er 
det musikk og varme ord, eller vafler, kaffe 
og en prat med en prest eller diakon hvis 
man ønsker. Flere steder er det samarbeid 
om andre typer minne markeringer, som for 
eksempel Hjertefred. Hva skjer i våre menigheter 

Allehelgenshelgen 31. oktober og 1. 
november?
Vi planlegger å ha stand på Vinterbro 
senteret og i Ås sentrum. Følg med på vår 
nettside www.kirken.no/as for mer infor
masjon.

Vi inviterer pårørende til minneguds
tjenester lørdag i våre kirker.

Kirkene vil være åpne for alle, uansett 
bakgrunn. Noen besøkende tenner lys, 
andre ber en bønn, utforsker kirken eller ser 
på vakker kirkekunst. Åpen kirke kan være 
et pusterom i en travel hverdag.
• Kroer kirke er åpen lørdag kl. 12–14.30, 

Minnegudstjeneste kl. 14.30
• Nordby kirke er åpen lørdag kl. 12–15, 

Minnegudstjeneste kl. 13.00
• Ås kirke er åpen lørdag kl. 10–16, og 

søndag kl. 12–18, Minnegudstjeneste 
lørdag kl. 16.00.
Det blir felles Allehelgendags

gudstjeneste i Ås kirke søndag kl. 11.00 

Påmelding til gudstjeneste 
finnes på vår nettside eller 
her, med kamera på en smart
telefon:

Kanskje er denne helgen ekstra verdifull 
i år, hvor vi har måttet begrense antallet i 
gravferder på grunn av korona. Mange 
fikk heller ikke fulgt sine kjære på den 
siste etappen av livet på grunn av restrik
sjonene. I Frogn, Nesodden, Vestby og Ås 
kommuner er kirker og arrangementer åpne 
for alle, enten du har mistet noen gjennom  
det siste året, eller bærer på annen sorg og 
savn. Søndagsgudstjenestene feires med 
sanger og tekster om tro, håp og kjærlighet, 
og minner oss om himmelen som strekker 
seg over både liv og død.  

Hege E. Fagermoen,  
prost i Søndre Follo 

Se også sak side 17.
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Godt miljø for oss som venter!
Et tidsinntrykk fra Dr. Sødrings vei 8

Dr. Sødrings vei 8 og 10 huser omsorgs
boliger, til sammen 48. Hver beboer eller 
par har sin egen leilighet, og det er lyse kor
ridorer, fellesrom og salonggrupper hvor 
man treffes eller har arrangementer. 

Da samfunnet stengte ned i mars føltes 
det ganske isolert her. Men det var likevel 
mulig å treffe naboene i fellesarealene, og 
etter hvert var det klart at andre kunne 
slå av en prat ute og inne. For noen av oss 
ble det en hyggelig mulighet for å omgås 
andre nesten helt uten smittefare. Resten av 
samfunnet var jo utilgjengelig. For noen av 
beboerne var en tur til utegudstjeneste ved 
sykehjemmet attraktivt. Enkelte vandret, 
eller ordnet kjøring til sentrum, og med 
stor «elektrisk stol» er det mulig å nå helt 
til Vestby. 

Matvarer ordnes med «kolonial.no», de  
henter bestillinger på onsdag for levering 
på fredager. Det er nå åpnet igjen for hyg
gekvelder og middagsservering, og noen 
beboere har aktivitetsopplegg knyttet til 
sykehjemmet. Det er omsorgsboliger også 
i Granheimtunet 3 i Nordby.

tekst og foto: Terje Sørhaug
Diakoniutvalget

Martha Berendsen i livlig prat med Arvid Kåre 
Gjelten som bor i Dr. Sødrings vei 8.  Martha er fast 
bokbud for Kolbjørn Foss. 

Käte-Heidi Bjørge-
Nilsen  etter tur i sin  
elektrisk drevne stol.

 Jon Amundsen (t.v.) og Kolbjørn Foss har slått seg 
ned for en prat i Dr. Sødrings vei 8. 

Arvid Kåre Gjelten 
på vei til papir-
conteineren.  
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Åpent hus startet høstsesongen etter lang 
pause fra 11. mars med gudstjeneste i 
arbeidskirken 16. september. En megastor 
hestesko av bord måtte til for å nå mange 
ved nattverd og tilfredsstille smittevernet. 
Vi var 37 stk som gledet oss ved samvær og 
lyttet  fokusert da Jan Kay utdypet om Guds 

kjærlighet og høynet det hele med solosang 
av  «Har du fyr»  hvor slutten lyder:

«Ei lampe som gløde i mørket, og lose 
dæ ut og frem, som tar dæ bort og hjemme
fra,  men også tar dæ hjem.» (Ola Bremnes) 

Ord med bakkekontakt og hjemlig fryd!                                                               
Tekst og foto og Terje Sørhaug

Forventning og glede etter 6 måneder og 5 dager

Ingen giro i Menighetsbladet!
I år vil vi ikke trykke egne giroblanketter for frivililg abonnement på  Menighetsbladet! 
Hvert år har redaksjonen sendt ut ut en giro og bedt om en frivillig gave for å finansiere 
trykking av bladet. Gavene fra leserne er en forutsetning for å holde bladet i gang. Vi får 
ingen tilskudd fra kommunen eller kirken. Redaksjonen jobber gratis, og all distribusjon 
skjer på dugnad av en stor gjeng frivillige. 

Trykking og distribusjon av giroer har vært en ekstra kostnad som vi nå prøver å 
unngå. Dersom du blir med på en liten dugnad, og selv sender for eksempel 200 kr i 
frivillig abonnement, kan vi fortsette å trykke bladet, også i tiden fremover.

Menighetsbladet trykkes nå i 7800 eksemplarer, og deles ut til alle husstander i Ås.
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer, konto nr.: 1602 59 75417
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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. Hun 
har undervist på Ski videregående skole. 
Nobelprisvinneren Sigrid Undset hadde 
første gang tilhold i Follo 12 år gammel, 
sommeren etter farens død. Faren Ingvald 
var arkeolog. Han hadde stor betydning 
for henne og vekket hennes historiske 
interesser. Mens hun ventet på å gifte seg 
med maleren Anders Svarstad, skrev hun 
romanen Jenny på et pensjonat på Svart
skog. Etter å ha bodd i Roma, slo hun seg 
ned i Ski med små barn. Sigrid Undset 
hadde en makeløs geografisk hukommelse 
og visste å bruke landskapet i videste for
stand i diktingen sin. Det er med på å gi 
romanpersonene og deres omgivelser liv og 
troverdighet.

Tirsdag 24. november kl. 19.30
Ås kulturhus – Store sal 

Prøver igjen møtet som ble avlyst i mars:
Kirkegårdenes og gravminnenes 
historie i Norge.

Karsten Jørgensen er oppvokst på Ås og 
er professor i landskapsarkitektur ved 
NMBU. Norske kirkegårder og gravminner 
har endret uttrykk i løpet av de siste hundre 
årene. På begynnelsen av 1900-tallet var 
det vanlig med gravplasser som framhevet 
den gravlagtes sosiale status. I dag 
framstår kirkegårdene som mer monotone 
enn før. Når det gjelder endringer i grav
skikker, har mange faktorer spilt inn, bl.a. 
samfunnsøkonomiske, psykologiske og 
stilhistoriske. Vil det komme nye endringer 
på 2000tallet?

Ås kirkeakademi program for november 2020

Anita Eger Gervin. Foto: Privat

Karsten Jørgensen. Foto: Håkon Sparre, NMBU

Møtene arrangeres i henhold til de enhver 
tid gjeldende smittevernsregler.  Påmelding 
innen kl. 19.00 mandag før møtet. Det er  
mulig å komme uten påmelding, men da 
kan vi ikke garantere plass. Påmelding til 
Sigmund Kvam på sms 951 40 809 eller  
e-post: sigmund.kvam@hiof.no

Følg med på FB-siden: Ås kirkeakademi. 
Inngang kr. 50,  kontant med eksakt beløp 
eller Vipps 
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Quiz
1. Amos var en profet som ikke la fingrene 

imellom. Hvilket århundre levde han?  
a) 600tallet f.Kr. b) 700tallet f.Kr.  
c) 400tallet f.Kr. ?

2. Vi hører en del om Kapernaum i NT, lå 
byen i a) Judea, b) Samaria, c) Galilea?

3. Martin Luther var opprinnelig munk, 
hvilken munkeorden tilhørte han? 

4. Isop er en plante nevnt i Bibelen, hvor 
høy kan de bli?

5. Stemmer følgende påstand: Andelen 
innbyggere under 18 år er høyere i Ås 
kommune enn i «gamle» Akershus som 
helhet?

6. Du er 7 år og bor i Nygårdsåsen, du går 
da i 2. klasse, men på hvilken skole?

7. BodøGlimt gjør det godt i eliteserien i 
år. Hvilket år vant de cupen som første 
nordnorske lag? 

8. Mange ser på Stjernekamp i disse dager, 
men hvem vant i 2018?

9. Du vil ha litt forandring, tar permisjon 
fra jobben for å se nærmere på maori
kulturen, hvilket land skal du da reise 
til?

10. Christian Magnus Falsen har satt spor 
etter seg her i Ås, hvor mange år bodde 
han her?

Svarene finner du på side 23.
Quizmester: Atle Eikeland

Halloween i small-town 
America
Tusler du rundt på Halloweenkvelden, hører 
du nok «Double double, toil and trouble!», 
forhekselsen fra Shakespeares MacBeth. 
Den er brukt i bl.a. “Harry Potter and the 
Prisoner of Azkaban”, John Williams 2004, 
eller SaintSaens sin Danse Macabre (1875). 
Men det er mer sannsynlig at du støter på 
små vesener i alle slags kostymer, både 
skumle, søte og komiske.

Da jeg vokste opp på et lite sted i 
Minnesota på 1980-tallet, var det helt vanlig 
med «trick or treating», «jacko´lanterns», 
spøkelseshus, skolefest og kostymer. Jeg 
har bare gode minner fra disse Halloween
feiringene, de ga meg noe å glede meg til 
midt på høsten.

Siden er det blitt mer tilsyn av voksne og 
mindre banking på private dører. Foreldrene 
mine førte statistikk over antall «trick or 
treaters», tidligere var det så mange som 
150 som kom, mot maks 50 de siste årene. 
Nå er det vanlig at butikker deler ut godteri. 
Tilliten i samfunnet er ikke som den var. 

Det er ikke alle i USA som omfavner 
dagen, spesielt blant evangelikale kristne, 
og det er forståelig at Halloween blir møtt 
med noe skepsis her i Norge. Men for et 
barn i «smalltown America» på 80tallet, 
var det en tid fylt med moro og spenning.

Karin McGregor, Kroer

Karen McGregor, til venstre, og en venninne på 
Halloween i 1983. Foto Bonnie McGregor.
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Rekorddeltakelse denne gangen, og 
Thorolf Jakobsen hadde så rett: «Lettere 
denne gang, ja, det kommer sikkert mange 
svar. Breivoll; «hovedveien» fra parker
ing til den nordligste badestrand (fjorden 
skimtes). Likeledes skimtes, under eika, 
lekeapparatene nedenfor våningshuset/
tunet, som behendig er skjult bak trærne 
til høyre på bildet». Bjørg Børresen, Kari 
Opsahl Phil og Jan Kay Krystad deltok på 
friluftsgudstjenesten på Breivoll i septem
ber sammen med mange andre. Alle tre 
hadde nok løst oppgaven om de ikke hadde 
vært på stedet den søndagen. De andre skal 
også gratuleres: Ingunn Herland, Morten 
Weydahl, Torstein Furnes og til sist Birgit 
og Jan Erik Olsen med følgende «sukk» – 
Endelig har Jon Kristian skjønt at han ikke 
må gjøre det så vanskelig.

Men utfordringer krydrer da tilværelsen? 

Ny oppgave følger. Bildet er høstlig, men 
hvor i Ås finnes dette buss-stopp-skiltet? 
For de av dere som vil delta i superklassen, 
får dere en tilleggsoppgave. På motsatt side 
av veien for buss-stoppen er det et firkant-
skilt. Hva står skrevet på det? Lykke til! 
Send svar til as.menblad@online.no. 

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Svar på forrige oppgave: Breivoll

Er du kjent i Ås ?
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Norsk friluftsliv og historie 
for elever ved Ås Læringssenter

I Menighetsbladet har vi skrevet om sam
arbeidet mellom Ås menighet og Ås lærings
senter, som har elever fra Ås, Vestby og 
Frogn. Elevene er flyktninger fra ulike land, 
og på Læringssenteret får de opplæring i 
norsk språk og samfunnsliv. Menigheten og 
introduksjonsavdelingen har et godt sam
arbeid og ukentlige møtepunkter. I starten 
var samlingene i Ås arbeidskirke. Så kom 
pandemien, og som så mye annet, ble dette 
arbeidet satt på vent. Fra mai har vi møttes 
igjen, men da utendørs. Elevene hadde stor 
glede av dette, og lærerne og Menighetens 
ansatte ble enige om at det ville være fint 
med en nærmere presentasjon av norsk fri
luftsliv.

 
Grilling av marshmallows
Da kontaktet vi Ås Turlag og fikk med  Inger 
Helen Jensen og Jutte og Jens Andersen. De 
tok med seg prostidiakonen, lærerne Daad 
og Amina fra Læringssenteret og en solid 
gjeng elever med på tur i høstferien. Sam
men gikk vi deler av Åsrunden, stoppet ved 
Ås kirke før vi endte opp på Ramlapinnen 
hvor det ble bål, matpakke og grilling. For 
mange var grilling av marshmallows noe 
nytt, og det var litt nøling i begynnelsen. 
Men synlig begeistring hos enkelte fikk 
de fleste til å prøve. Stemningen var stor, 
det ble en særdeles vellykket tur, som bør 
gjentas.

Vi spurte noen av deltakerne fra Ås om 
hvordan de hadde opplevd turen. Banjuro 
fra Kongo, som synlig storkoste seg, fortalte 
at noen turtradisjon hadde hun ikke med 
seg fra hjemlandet, men å sitte ved bålet var 
velkjent og ga henne en hjemmefølelse.

Snayt og Milion fra Eritrea  var heller 
ikke vant med turgåing fra hjemlandet, men 
begge hadde gått en del på tur etter at de 
kom til Norge og liker det godt, fortalte de. 

Det sosiale rundt det å sitte ved bålet minnet 
dem litt om kaffe-seremoniene i Eritrea, 
hvor praten og samværet er viktig. De var 
glad for å bli introdusert til Ramlapinnen 
og kommer til å oppsøke stedet igjen.

Skogstur på mandag, 
norsk historie på onsdag
To dager etter skogstur og bålbrenning 
gikk turen til Oscarsborg. Prostidiakonen, 
lederen av Diakoniutvalget i Frogn og to 
lærere var med. Elevene ble introdusert til 
hendelsene i 1940. Åpent museum, og ikke 
minst filmen som ble vist, gjorde inntrykk. 
Det gjorde også underskriftene i fjellet til 
de ulike kongene. Det var også hyggelig å 
gå rundt på Oscarsborg og gjøre seg kjent, 
Flere sa at hit skal de ta med barna sine ved 
en senere anledning. De ivrigste hadde også 
med seg fiskestang! Fangst ble det ikke, 
men vi fikk da sett fisk som spratt!

Konklusjon: Elevene fikk noen knag
ger når vi seinere skal snakke om dette på 
skolen, uttalte lærerne.

Tekst og foto:  
Atle Eikeland,  
prostediakon

Ved bålet på Ramlapinnen fikk Snayt og Million 
assosiasjoner til eritreisk kaffe-seremoni.

Bålopptenning på 
Ramlapinnen med 
Inger Helen Jensen 
fra Ås Turlag som 
«gutten i røyken».
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Misjonsprosjektet som støttes av Ås og 
Kroer menigheter legger stor vekt på 
undervisning. Koronaviruset har hatt 
stor innvirkning på livet i Etiopia. Ifølge 
«World  ometer» er det registrert over 
70.000 smittede i landet, det reelle tallet 
kan være betydelig høyere. Pandemien har 
en katastrofal virk ning i områder der all 
undervisning foregår i klasserommet, med 
enkle midler; papir og blyant. 

Utdanning er et grunnleggende behov 
og en rettighet, men barn i utkant områdene 
har ikke fått undervisning på sju måneder. 
De måtte slutte på skolen, lærerne måtte 
bli hjemme, og mange foreldre har mistet 
jobben på grunn av korona. På store deler 
av landsbygda er det ikke mulig med skole 
eller undervisning via telefonsamtaler med 
lærerne. Internett mangler helt de fleste 
steder, og uten lærebøker kan barna heller 
ikke få noen annen form for lekser. Mange 
barn har ikke en gang fått undervisnings
materiell på papir, og ingen vet ikke hva 
som kommer til å skje videre.

I juni dro et team støttet av misjons
prosjektet vårt til Maosamfunnet i 
Shewaraområdet i VestEtiopia. De skulle 
vurdere koronasituasjonen i landsbyen 
Arosa. Prosjektlederen intervjuet elever, 
lærere og foreldre om pandemiens innvirk
ning på deres daglige liv. Her er utdrag fra 
noen av intervjuene:

Sadik’ Shank’o er 10 år gammel og går 
i 2. klasse. Han sa: – Korona tvang meg til 
å slutte på skolen. Nå hjelper jeg foreldrene 
mine med å luke, gjete, hente vann og sanke 
ved. Jeg savner skolen, spesielt å leke med 
vennene mine, og å lære å lese sammen 
med klassekameratene mine. Læreren vår 
ga oss ingen lekser. Noen ganger leser og 
skriver jeg litt på egen hånd. Verken jeg 

eller noen andre barn i landsbyen min har 
kontakt med skolen.

Fantaye T’ont’ora er 45 år gammel og 
mor til Sadik’ Shank’o. Hun sier: – Covid
19 påvirker oss sterkt! Før visste vi ikke hva 
korona var, men nå prøver vi å følge alle 
reglene helsepersonellet har gitt: «Ikke ta 
noen i handa, vask hendene og hold avstand 
til andre.» Barna våre måtte slutte å gå på 
skolen selv om de hadde lyst til å fortsette. 
Nå hjelper de oss hjemme. Jentene henter 
vann, lager mat og samler ved, og guttene 
graver og luker. De savner virkelig skolen 
og spør oss hele tiden når de får lov til å 
begynne igjen. Siden vi ikke har tilgang til 
noen form for undervisning, prøver vi for
eldre å hjelpe dem med oppgaver i bøkene. 
Men vi har jo ikke utdanning selv, så det er 
veldig vanskelig!

Zebiba Gela, er ei jente i 2. klasse. Hun 
sier det samme som Sadik’ – korona gjorde 
at jeg måtte slutte på skolen. Nå hjelper jeg 
foreldrene mine. Jeg savner skolen og ven
nene mine. Jeg prøver å lese litt i notatene 
mine, men for det meste har jeg så mye å 
gjøre hjemme at jeg ikke får tid.

Moren til Zebiba, Sentayehu Kara (38 år) 
spør: «Når vil skolen åpne igjen? Kan barna 
våre ta eksamen? Fortsetter de til neste 
klasse eller må de ta skoleåret helt på nytt?» 

I områdene vi støtter gjennom vårt 
misjonsprosjekt er skolegang og utdannelse 
for mange helt nødvendig for å komme ut 
av fattigdommen. I dag vet ikke noen når 
vanlig liv kan gjenopptas og når barna kan 
begynne på skolen igjen. Ingen i landet har 
gode svar på disse spørsmålene, og staten 
trenger tid til å lage gode planer. 

Tekst: Mparany Rakotondrainy, oversatt av 
Sophie Küspert-Rakotondrainy

Covid 19 og skolebarn i Etiopia
Sadik har ikke vært på 
skolen på 7 måneder.



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 5 – 2020 23

Fasit til Quiz på side 19
1. b) 700tallet. 2. c) Galilea. 3. Augustinerne. 
4. ca. 60 cm. 5. Ja. 6. Solberg skole. 7. 1975.  
8. Ella Marie Hætta. 9. New Zealand. 10. Seks 
år (1808–1814).

Loppemarked
rbeidskirkes

www.asbank.no 

Velkommen til åpen BOK-KAFE 
i Ås Arbeidskirke følgende tirsdager 
kl. 18–20: 17. og 24. november, 1. og 
8. desember. Her kan du gjøre et bok
kupp og i tillegg kjøpe en kopp kaffe. 
Alle inntekter går til Ås Arbeidskirke.

Arr. Loppekomiteen.

DR. SIGURD SØDRING OG  
HUSTRU ELSA SØDRINGS LEGAT  
FOR EVNERIK UNGDOM I ÅS OG VESTBY
Ungdom som har avsluttet videregående skole, og som fortsetter med 
utdannelse/studier med mer enn 1 års varighet, og som ikke står foran 
avsluttende eksamen våren 2021, kan søke om stipend. Søkere som ikke 
tidligere er tildelt stipend, prefereres.

Søknadsskjema utleveres hos Skar advokater, Møllevn. 2, 1540 Vestby eller ved kirkekontorene 
i Ås og Vestby. Skjemaet finnes også på www.adv-vestby.no under Legater.

Søknad må være innkommet forretningsfører advokat Bjørn Clemetsen, Postboks 174,  
1541 Vestby, senest innen 1. desember 2020.

Kirkegårdsforvalter Kåre får mange gode tilbake-
meldinger på jobben. Kirkegårdene i Ås er så langt 
det lar seg gjøre alltid fine og velstelte. Kåre liker 
også å slå av en prat, når noen har noe å spørre om 
eller bare for en hyggelig ordveksling. Foto: Hanne-
Marit Kjus Pettersen.
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Grønn spalte

I jord skal du bli
La oss slå et slag for jordskokken!
Denne gamle grønnsaken har nå fått 
sin renessanse i Norge. Den var vanlig 
fra 1600tallet, men ble utkonkurrert da 
poteten kom.

La oss dyrke jordskokk!
Jordskokk er en flerårig knoll som tilhører 
kurvplantefamilien. Planten kan bli høy, 
gjerne 2 meter og får nydelige gule blom
ster som ligner litt på solsikke. Knollene er 
hardføre, de tåler ned til 20 minusgrader og 
kan stå ute i jorda hele vinteren. 

Får du tilgang på jordskokk-knoller, så 
kan de deles i 2–3 deler (de spirer fra hvert  
«øye»), og settes 10–12 cm ned i jorda. I 
og med at den er så hardfør, er det ikke 
så nøye om den plantes på høsten eller på 
våren. Den er ikke lagringsdyktig, så det er 
greit å plante den så snart du har tilgang på 
den. Det viktigste er at den har blomstret, 
og helst visnet før den høstes, gjerne etter 
en frostnatt. Knollene klarer seg godt i 
jorda over vinteren så lenge den forblir der. 
Derfor er det bare å ta opp etter behov – så 
lenge det er telefritt. 

Som mange andre planter liker jord
skokken god, næringsrik jord. Ha plantene 
på et avgrenset området – hvis ikke du vil 
at den skal ta overhånd i hagen, noe den lett 
kan gjøre hvis en ikke passer på å få med 
alle knollene opp av jorda ved høsting. Vil 
du slippe å sette ut nye etter endt sesong, 
kan du bare la noen være igjen i jorda. Men 
pass på, det kan fort bli mange av dem! Det 
går også fint å dyrke i kasse, bøtte el.l..

Den har stengelknoller og flere forgrei
ninger. De kan være runde eller avlange i 
formen og ofte litt knudrete. Dette varierer 

etter type. Smaken er litt nøtteaktig, søt og 
sprø. Noen mener den kan minne litt om 
artiskokk i smaken.

Planten krever ikke mye stell, og trenger 
ikke full sol, men tåler det også. Knollene 
forringes absolutt ikke av å være i jorda 
hele vinteren. De får sjelden sykdommer 
og er lite plaget av skadedyr. Brunsneglene 
liker jordskokk, men det kan virke som om 
de gir opp å klatre så høyt, og henger ikke 
med når jordskokken vokser til. Jordskok
ken kan gjerne fortrenge ugras når de blir 
store – men kan også oppfattes som ugras 
hvis en ikke holder dem i sjakk. Pass på å 
ta opp alle knollene ved høsting, hvis en da 
ikke vil fortsette å dyrke denne grønnsaken 
på samme sted.

Jordskokk kan brukes som potet; ovns
bakt, puré eller chips, og er dessuten nyde
lig som kremet suppe. Den kan også brukes 
rå i salater.

Åshild Utvik, 
ivrig kjøkkenhagekokk.

Jordskokkblomster. Foto: E. Fløistad.

Jordskokk-knoller. Foto: Randi Seljåsen.
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Lesehjørnet

Men du ser ikke syk ut!
Når du blir syk, kronisk syk, og bare blir 
verre og verre. Når du ikke klarer å gå på 
skole, ikke klarer å begynne på, eller full
føre utdannelse. Ikke klarer å gå på jobb, må 
slutte i jobb, og bli uføretrygdet. Hvordan 
føles det for den det gjelder, hvordan føles 
for pårørende rundt?

Dette prøver forfatteren Ragnhild Holmås 
å gi oss et svar på. Hun er selv rammet av 
den skumle sykdommen ME, som stadig 
rammer mennesker i sin beste alder, og 
det er ut i fra egne erfaringer hun skriver. 
Boka passer også å leses av mennesker med 
andre diagnoser, diagnoser som det ikke er 
så lett for andre å se symptomene på.

MEN DU SER IKKE SYK UT 
skrevet av Ragnhild Holmås
Cappelen Damm 2020

Denne boka kunne, og burde ha vært en av 
obligatoriske bøker for allmennleger, kom
muneleger, helsefagpersoner, kommunale 
politiske helseutvalg og lignende, for dette 
vet man så altfor lite om! Mye har blitt gjort 
feil i forhold til de som har denne sykdom
men, av uvitenhet! Flere eksempler på ved
tak som, ved siden av diagnosen, har gjort 
hverdagen vanskeligere for den det gjelder.

Du kan få vite mye om boka ved å lese 
omslaget: å leve med usynlig sykdom, hva 
det innebærer av andres bagatellisering, 
mistenkeliggjøring – fra leger, NAV og 
arbeidsgiver, og av familie og venner. 
Det handler om den vanskelige tiden før 
diagnose blir stilt, symptomer som man 
ikke helt skjønner, og livet som det blir for 
den det gjelder. Boka er lett formulert, i 
utforming og i oppbygging av kapitler, av 

hensyn til at det skal kunne leses av alle, 
også av de med ME. Her finner du både 
humor og ironi i forhold til tema.

Etter hvert som du ikke klarer det andre 
syns du burde ha klart, begynner kampen 
om å bevare selvbildet, hva andre syns, 
hvor mye du skal fortelle, økonomisering 
av krefter for å få til noe, og total mangel på 
krefter etterpå. 

Når du ikke orker, og nederlag stadig 
oppleves, kan det oppleves en form for sorg, 
en sorg over livet slik det ble, og alt en gikk 
glipp av. Å få nytt mot kan være vanskelig 
mens sykdommen utvikler seg.

Forfatteren sier et sted at «Usynlige 
sykdommer blir knapt forsket på fordi de 
er lavstatus, og de har lav status fordi de 
knapt blir forsket på(!!)» – en ond sirkel 
med andre ord.

Boka anbefaler jeg alle som kjenner noen 
som har, eller er pårørende til noen som har 
sykdommen, for å forstå mer, eller bare vil 
vite mer. Jeg har i hvert fall hatt veldig godt 
av å lese og få vite mer om en sykdom jeg 
har i nærmeste familie.

Gro Mette Rønningen
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Friluftsgudstjeneste på Breivoll – kommet for å bli?

Søndag 13. september arrangerte Nordby 
menighet gudstjeneste på Breivoll. Dette 
var andre året på rad, og er en suksess 
som allerede har kommet inn på planen for 
høsten 2021. Da kalles det vel en tradisjon?

Med litt usikkerhet om været på forhånd 
var det gledelig at sola tittet så vidt frem 
og at gradestokken bikket et tosifret antall 
varme grader. I underkant av 90 personer, 
små og store, var med på å prise skaper
verket på vakker jord under åpen himmel 
på Breivoll gård i Nordby. 

Tema for dagen var takknemligheten 
over alt Gud har gitt oss, og det at vi har et 
ansvar for hvordan vi forvalter de gavene vi 
har fått. Ja, tenk om vi kunne se på naturen 
og menneskene rundt oss med Guds kjær
lige øyne. Da kan vi ta ansvar i kjærlighet, 
og ikke bare av plikt.

Gudstjenesten ble trygt ledet av sokne
prest Jan Kay Krystad. Bandet besto av 
Øyvind Ridley Pihl på tangenter, Knut 

Magnus Nordhaug på bass og Rune Sundbø 
på trombone. Nordby KidSing stilte med 
nesten tjue dyktige og sangglade barn som 
ble ledet av dirigentene Julie Lillehaug 
Kaasa og Marianne Instanes Mathiesen. 
Etter gudstjenesten hadde Sissel Samuelsen 
fra Grønt utvalg informasjon om sitt arbeid. 
Det ble også arrangert en miljøquiz med 
hyggelige premier. De som ønsket det koste 
seg videre med hjemmebakst i kafeen som 
drives av Breivolls venner.

Nordby menighetsråd er svært takk
nemlig for at Breivoll gård nå drives av Den 
Norske Turistforening, og for den åpen
het og imøtekommenhet som vises med 
tanke på å bruke stedet, også til frilufts
gudstjenester.

Joda, dette har kommet for å bli! Dette 
er tradisjon. Sett gjerne av søndag 12. sep
tember 2021 allerede nå. Dette må du ikke 
gå glipp av!

Redaksjonen

Friluftsgudstjeneste med kor og orkester på Breivoll gård 13. september 2020. Foto: Trude Møller Krystad .
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Tro og Lys Follo
Alltid en glede å være med på samlingene 
Tro og Lys Follo har i Arbeidskirken i Ås, 
et fellesskap for utviklingshemmede, deres 
familier og venner.

Gruppene er økumeniske, åpne for 
mennesker fra ulike trossamfunn, men også 
for de uten kirkelig tilhørighet; lutherske og 
katolske prester og diakoner er knyttet til 
gruppene.

Etter null aktivitet siden mars, var 
samlingen lørdag 26. september ekstra 
velkommen for alle, smilene var mange, og 
gleden var ekstra stor denne gangen! 

Nå blir det Tro og Lyssamling en lørdag 
i måneden i tiden framover, slik som vi 
vanligvis har det.

Det er styringsgruppa for Tro og Lys Follo 
som har hovedansvaret for arrangementene, 
men Diakoniutvalget i Kroer, Nordby og 
Ås stiller også alltid med to hjelpere til 
samlingene våre.

Vi samles alltid i en hestesko, i et fast 
rom i kirken, men denne gangen var bord 
og stoler plassert i forhold til smittevern; 
etter spriting, og med god avstand, fant vi 
vår plass. Vi var nesten 30 denne gangen.

Etter fast rutine med navnesang så alle 
blir presentert, ble det mulighet for å fortelle 
fra denne rare tiden. Det er alltid flere som 
forteller, med spontanitet og innlevelse, 
denne gangen hadde vi mye å fortelle!

Alle som har hatt bursdager blir sunget 
for, og har bursdagskrone på seg, men 
denne gangen var det bare bursdagssang og 
«Smil» som premie. Det tok litt lenger tid 
denne gangen siden alle bursdager fra mars 
til september skulle synges for. 

Maten er viktig i felleskapet, og denne 
gangen ble den påsmurt porsjonsvis og 
båret rundt til hver enkelt, med kaffe, te 
eller saft. Praten gikk livlig rundtomkring. 
Det var stas å være sammen igjen.

Spesialprest Tor Ivar Torgauten i Borg ble 
takket og overrekt gaver fra laget i Follo. Han 

går nå over i pensjonistenes rekker etter en 
lang og god gjerning for bedre å inkludere 
mennesker med funksjonshemming i Den 
norske kirke. Han har ofte vært til stede på 
samlingene i Ås.

Tor Ivar Torgauten og prostidiakon Atle 
Eikeland holdt en kort andakt med rollespill 
over Joh. 21,4–7, 12–13, om fisking på 
Genesaretsjøen. Det er aldri problem med å 
få skuespillere på Tro og Lys!

Bønnelyset ble sendt rundt, men med 
en litt annen rutine enn vanlig. siden vi 
ikke skulle ta i lyset. Alle var velkomne 
til nattverd, der både brød og vin ble båret 
rundt til hver enkelt.

Alle var tydelig glade og takknemlige for 
å være sammen igjen; stemningen er alltid 
god og varm på disse samlingene.

Tekst og foto: Gro Mette Rønningen

Høstsemesteret 2020
Vi jobber stort sett som før, men med 
innebygde rutiner for smittevern og tett 
oppfølging. Alle møter i høstsemesteret 
vil bli avholdt i Ås Arbeidskirke den første 
lørdagen i måneden kl 14.00–16.30. For de 
som ikke har besøkt møtene våre, har vi 
følgende innslag: Sosialt fellesskap, feiring 
av bursdager, bevertning, gudstjeneste med 
nattverd m.m.

Møtene i høstsemesteret blir som følger:
10. oktober, 7. november, 5. desember

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

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

BILVERKSTED

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

BLOMSTER OG DEKORASJONER

Ås Blomster
Moerveien 6                                      64 94 12 36

FRISØRER - DAME/HERRE

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

HELSE OG VELVÆRE

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

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

HÅNDVERKERE

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

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

KONSULENTER

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! E-post: arve.skutlaberg@dkmail.no

SPESIALFORRETNINGER I SENTRUM

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

TANNLEGER

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

(kveldsåpent mandager) 

Tannlegene Høyvik 
Skoleveien 2   64 94 09 51
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UTLEIE

Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger     950 09 825

Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfirmasjon, 
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt: 
Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577, 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. 
Epost: ann.kristin.riise@as.kommune.no 
 

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

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

Annonsér i Menighetsbladet
Redaksjonen takker alle annonsører 
som støtter bladet. Menighetsbladet 
kommer ut 6 ganger i året. Vi tilbyr både 
rubrikkannonser og plass på service-
sidene. Bladet egner seg meget godt til 
markedsføring knyttet til høytider og 
kirke lige handlinger. 

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

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste 
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Olav Aardalsbakke, Erling 
Fløistad, Jan Kay Krystad, Svend-Kristian Martinsen, Karin McGregor, Elg Ola Nordrum, 
Hanne-Marit Kjus Pettersen, Gro Mette Rønningen, Åshild Utvik og Jon Kristian Øiestad,. 
Adresse: Ås kirkekontor, Sagaveien 3, postboks 224, 1431 Ås. E-post: as.menblad@online.no. 
Korrektur: Helene Kieding. Regnskap: Oddvar Moen, Moerveien 8 B, 1430 Ås. Bankgiro: 
1602 59 75417.  Opplag: 7900. Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås kommune.  
Trykk og innbinding: Merkur grafisk AS. Leveringsfrist neste nummer: 3. november 2020.

Liahøi Selskapslokaler 
til alle livets begivenheter. 

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

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

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

Service-sidene (forslag, 3 linjer): 

FRISØRER - DAME/HERRE 

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

Rubrikkannonse: 

Mal:  

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

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

ÅS

Døpte
Elen Marie Kvarme Garder
Gunnar Gorseth Jerven
Aline Haug
Edvard Georg Simonsen
Andrea Louise Selberg Nystad
Mariana Kais Nabate

Viet
Knut Halvor Aschjem og Elin 

Bergerud

Døde
Laila Tronbøl
Alice Larsen
Håkon Glosli
Ella Colberg
Geir Danielsen
Alf Wang
Kirsti Hagerup
Ole Medlien
Reidar Arnesen

NORDBY

Døpte
Helle Krogh Sørensen
Victor Johannes Stamnestrø 

Byles
Amanda Berg Wårviken
Ella Tiainen Christensen

Døde
Berta Solberg
Cecilie Berg
Bjørn Olaf Hansen
Karoly Triber
Sissel Ødegård Landfald

KROER

Viet
Heidi Nordli og John Nistad 

Prestegaard

Døde
Solveig Johanne Norum

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no

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

jolstad.no

Ditt lokale gravferdsbyrå

64 95 16 65 – hele døgnet

garder.bgr.no

Garderveien 643 – Vestby
Lindtruppbakken 13 - Drøbak
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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. Åpent etter avtale.  
Kontakt kirkekontoret Sagaveien.

E-post til menighetene
post.menighetene.as@kirken.no

Ås kirkelige fellesråd
Tlf.: 64 96 23 30. E-post: post.as@kirken.no. 
Kontortid man-, tirs-, tors- og fredag kl. 9–15, 
onsdag kl. 12–15. 

Kirkeverge: Kristine Thorstvedt.  
Tlf.: 64 96 23 31 / 986 09 010.  
E-post: kt676@kirken.no

Saksbehandler: Lita Breitenberg. Tlf.: 64 96 23 30. 
 E-post: lb747@kirken.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: hf395@kirken.no. 
Prostidiakon: Atle Eikeland. Tlf.: 948 56 362. 

E-post: ae943@kirken.no.

Ansatte i menighetene
Saksbehandler: Ann Kristin Riise. 

Tlf.: 64 96 23 40. E-post: ar753@kirken.no. 
Menighetskoordinator: Linda Janson-Haddal.  

Tlf.: 64 96 23 47. E-post: lj377@kirken.no.
Sokneprest: Jan Kay Krystad. Tlf.: 982 41 135.  

E-post: jk328@kirken.no.
Spesialprest: Sigurd A. Bakke. Tlf.: 990 15 790. 

E-post: sb668@kirken.no.
Kapellan: Ingrid Ulvestad Øygard. Tlf.: 959 19 318. 

E-post: io484@kirken.no.
Kateket Kroer og Ås: Jenny Marie Ågedal.  

Tlf.: 64 96 26 44. E-post: ja542@kirken.no. 
Kateket i Nordby: Timea Bakay Holby.  

Tlf.: 64 96 26 74 / 909 39 054. 
 E-post: th934@kirken.no.

Diakon: Karen Elisabeth Lund Dahl  
Tlf.: 64 96 23 42. E-post: kd898@kirken.no. 
Kantor: Jostein Grolid. Tlf.: 412 87 055.  
E-post: jg297@kirken.no.

Kantor: Hans Dur Molvik. Tlf.: 995 51 757. 
E-post: hm685@kirken.no.

Kantor: Anne Christine Pittet Grolid. Tlf.:  
481 99 812. E-post: ag422@kirken.no.

Kirketjener i Kroer: Daniel Hveding.
Kirketjenerkontakt Nordby: Olav Aardalsbakke.

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

Menighetsrådene
Kroer: Menighetsrådsleder:  

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

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

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

Ås Kirke, Kirkeveien 35, Ås.
Kroer kirke, Holtveien 1, Ås.
Nordby kirke, Nordbyfaret 1, Vinterbro.
Utleie av kirkene: Fellesrådet tlf.: 6496 2330 

eller e-post: post.as@kirken.no

Ås arbeidskirke, Drottveien 41, 1434 Ås.  
Utleie: Ann Kristin Riise. Tlf.: 64 96 23 40. 
E-post: ar753@kirken.no. 

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

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

trosopplæring i den norske kirke

VELKOMMEN TIL KIRKE

trosopplæring i den norske kirke

Dette symbolet i gudstjeneste lista 
viser at arrangementet er en del av 
trosopplæringen i menigheten.

Søndag 25. oktober, Bots- og bønnedag, 
Luk 13, 22–30

Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste med 
folkedans.

Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
  
Lørdag 31. oktober, Reformasjonsdagen, 

Joh 1, 16–17
Nordby kirke 13.00: Minnegudstjeneste.
Kroer kirke 14.30 Minnegudstjeneste.
Ås kirke 16.00: Minnegudstjeneste.
  
Søndag 1. november, Allehelgensdag, 

Matt 5, 1–12
Ås kirke 11.00: Allehelgensgudstjeneste.
  
Søndag 8. november, 23. søndag  

i treenighetstiden, Mark 10, 28–31
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste for 

små og store.
Nordby kirke 18.00: Messe  

med keltisk preg.
  
Onsdag 11. november 
Åpent hus 11.30: Gudstjeneste.
  

Søndag 15.november, 24. søndag  
i treenighetstiden, Joh 6, 63–69

Ås kirke 11.00: Gudstjeneste, Global uke /
Misjon.

Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Kroer kirke 18.00: Syng Høst.
  
Søndag 22.november, Kristi Kongedag, 

Matt 25, 31–46
Ås kirke 11.00: Fellesgudstjeneste med 

vigsling av diakon.
  
Lørdag 28.november, lørdag etter Kristi 

Kongedag, Matt 25, 31–46
Nordby kirke 13.00: Dåpsgudstjeneste.

Søndag 29.november, 1. søndag i 
adventstiden, Luk 4, 16–22a

Ås arbeidskirke kl. 11.00: Gudstjeneste for 
små og store.

Nordby kirke kl. 17.00: Lysmesse.
Kroer kirke kl. 19:00: Lysmesse  

med konfirmantpresentasjon.

Det er fortsatt påmelding til gudstjenestene
Smittevernreglene gjør at vi har rom for 50 
deltakere i Ås kirke, 60 i Ås arbeidskirke, 
30 i Nordby kirke og 20 i Kroer kirke. Som 
ansvarlig arrangør er vi pålagt å ha oversikt 
over alle som er til stede. Derfor har vi valgt 
å ha forhåndspåmelding til gudstjenestene.

Ved påmelding registreres navn og tele

fonnummer til hver deltaker. Opplysning
ene brukes ved en eventuell smittesporing 
og blir slettet etter 10 dager. 

Skjema for påmelding finner du på vår 
nettside www.kirken.no/as under påmel
ding. Du kan også melde deg på ved å ringe 
kirkekontoret på telefon 64 96 23 40.


