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Prestens hjørne
En å feste blikket på
2020 er historie. Fortsatt står verden,
skadeskutt, men likevel. På tross av kriger,
nød, terror, forurensning, jordskjelv og
pandemi. På tross av at mange sliter med
framtidshåpet. Med fortvilelse, sorg og
savn. Med for store arbeidsmengder og med
for lite å ta seg til. Ensomhet og isolasjon.
Svik og skuffelser. Jeg kjenner så mange
som strever intenst med å kjenne glede og
forventning til framtida – på grunn av for
tida. Og fortsatt står verden.
Tiden går, sier vi. Tiden leger sår, har vi
hørt. Kanskje, bare kanskje, sier nå jeg.
Vi har et merkelig år bak oss. Et år helt
utenom det vanlige, som har krevd oss alle
på en helt annen måte enn vi forventet.
Og som om vi ikke hadde nok med å
fordøye pandemiens mange utfordringer;
natt til 30. desember 2020 ble et lokal
samfunn i Gjerdrum rammet av et kvikk
leireskred som tok med seg flere bolighus
og store jordområder. Menneskeliv gikk
tapt, og fortvilelse og usikkerhet preger
fortsatt både lokalsamfunn og vår nasjon.
Det er store sår så vel i naturen som i livene
til enkeltmennesker og familier som hver
på sin måte er rammet. 10. januar var det en
sterk og nær minnegudstjeneste i Gjerdrum
kirke, overført på NRK.
Prest Torbjørn Olsen sa i sin preken
at alle måtte leve videre med sorg og sår:
«– Du skal leve videre med tapet av dem
du var glad i. Du skal leve videre der alt du
eide og hadde kanskje må skaffes på nytt.

Sokneprest Jan Kay Krystad. Foto: E. Fløistad

Du skal leve videre med takknemlighet
over at du lever, og i visshet om at livet
er skjørt og derfor dyrebart. Du skal leve,
preget og merket for resten av livet.»
Livet er så skjørt. Livet er så dyrebart.
Livet skal leves og vi kan ikke gi opp!
Kong Harald avsluttet 2020 med en sterk
nyttårstale med noen velvalgte ord om håp:
«For det å håpe er en måte å leve på. Håp er
vilje, håp er handling. Håp er å feste blikket
på noe som gir oss mening – og følge det.
Håpet skal bære oss alle inn i 2021.»
Jeg har lyst til å følge Kongens opp
fordring og møte det nye året med håp.
Håp om framtid. Håp om at 2021 må bli
et godt år. Et bedre år hvor vi har mindre
krig, nød, sykdom, sorg, ulykker, jordskred
og forurensning å se tilbake på. Et år med
nedrusting, bærekraft, vaksinasjon og gode
klemmer. At det må være vakre ord som
kan skrives i historiebøkene for 2021.
Det er mitt håp, og jeg fester blikket på
Han som sier til sine venner: «Fred etter
later jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke
den fred som verden gir. La ikke hjertet bli
grepet av angst og motløshet.»
Jan Kay Krystad, sokneprest.

Om forsiden: Tirsdag 23. mars vil det også i 2021 være Fasteaksjon i Ås, til inntekt for Kirkens Nødhjelp,
koronavirus eller ikke koronavirus.Om det blir mulig å gjennomføre dør til dør innsamling er ikke sikkert,
digital innsamling blir det uansett. Les mere om Fasteaksjonen på side 17. Foto: Kirkens Nødhjelp
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Prostenytt

Kjerstin Jensen. Foto: Privat

Hege Elisabeth Fagermoen har nå avsluttet
sitt virke som prost hos oss i Søndre Follo.
Hun er nå godt i gang i sin nye stilling
som sokneprest i Glemmen i Fredrikstad.
Lørdag 9. januar skulle kirkestaben og
menighetsrådene i Kroer, Nordby og Ås
arrangert avskjedsfest for henne. Dagen
etter, søndag 10. januar, var det planlagt
avskjedsgudstjeneste i Ås kirke. Alt dette
ble avlyst, men fortvil ikke. Første helgen i
mars har hun fri fra Glemmen og kommer
tilbake til oss. Da blir det fest lørdag 6. mars
og avskjedsgudstjeneste i Ås kirke 7. mars
kl. 11. Denne gudstjenesten strømmes.
Som nevnt i forrige nummer er
sokneprest i Drøbak og Frogn, Dag-Kjetil
Hartberg konstituert prost i Søndre Follo til
ny prost er på plass.
Og da er det også på sin plass å ønske ny
prost velkommen.
Kjerstin Jensen er nå sokneprest i
Hauketo og Prinsdal. Hun var tidligere
kapellan i Vestby. Hege Fagermoen sier om
sin etterfølger: «Med dette får Søndre Follo
en god prest og leder! Jeg er så glad på både
prostiets og Kjerstins vegne! Denne flotte
presten kommer tilbake til det vakre og
mangfoldige prostiet med så mye fine folk.
Jeg tror dere vil trives godt med hverandre!»
Menighetsbladet ønsker Kjerstin Jensen
velkommen og satser på å presentere henne
nærmere i neste nummer av bladet.

Fasteaksjonen blir digital
Leder for fasteaksjonskomiteen i Ås,
Solveig Nielsen, kan fortelle til Menighets
bladet at i år som i fjor blir Fasteaksjonen
en helt digital aksjon.
På grunn av smitteverntiltakene går det
ikke an å planlegge for en fysisk aksjon
med hundrevis av bøssebærere. Likevel er
dette vår store dugnad for Kirkens Nød
hjelp. Alle kan bidra! Allerede nå kan man
gi på Vipps: Send ditt bidrag til 2426.
Det vil bli satt opp en Facebookinnsam
ling på menighetenes sider fra 9. mars
Fastetiden starter med Askeonsdag 17.
februar. Det blir ikke gudstjeneste – men
det vil bli lagt ut et innslag som en marke
ring på menighetens FB-side.
For konfirmanter og andre ivrige vil det
etter planen bli et Fasteaksjonsløp med
sponsorer søndag 14. mars utenfor arbeids
kirken, med et gudstjenestelig innslag.
Hvis lokalsamfunnet er mer åpent til
den tid, håper vi også å markere oss med
bøsser i sentrale områder, og kanskje et
fasteaksjonsmarked i sentrale områder i
bygda lørdag 20. mars. Det kommer vi til
bake med informasjon om i neste nummer
av menighetsbladet.
For fasteaksjonskomiteen i Ås,
Erling Fløistad

Jan Kay Krystad, sokneprest.
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter
Barn og unge i Ås menighet

Søndagsskolen
Nå er det lenge siden vi har møttes. Vi håper
at 2021 er året for flere gode samlinger
med søndagsskolegjengen. Kanskje ute?
Men også veldig gjerne i forbindelse med
gudstjenestene i arbeidskirka, sånn som vi
pleier. Vi har en gjeng på e-post-liste som
får beskjed når det skjer noe. Ønsker du å
stå på denne? Ta kontakt med kateket Jenny
Marie Ågedal!
KM-klubben / Familiefredag
I 2020 ble det brått slutt på å kunne samle
horder av familier til middag i arbeidskirka
(familiefredag). Dermed så KM-klubben,
en klubb for 5. klassinger og oppover,
dagens lys. Det ble en mer oversiktlig
gruppe som vi kunne samle til pizza og
aktiviteter under et tilfredsstillende smit
tevern i arbeidskirka – i de periodene det
var tillatt. Nå er vi spente på når det åpnes
opp igjen for sånt, og vi har jo et håp om å
videreføre både tilbudet til tweens-gruppen
OG til familiene. De foreløpige datoene
som er planlagt er 12. februar, 12. mars, 16.
april og 28. mai. Følg med på sosiale medier
for nærmere beskjed – og ta gjerne kontakt
om dere har spørsmål om dette.
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Baluba / Tria
Baluba, lavterskel musikktilbud for
barnehagebarn, og Tria, klubbtilbud med
aktiviteter for barn fra førskole til 4.trinn
møtes i Ås Arbeidskirke torsdager fra 17:45
til 18:30. Velkommen til tidligere og nye
deltakere. Følg med på vår Facebookside
”Baluba barnekor og Tria klubb Ås” for
fortløpende informasjon om når og hvordan
vi kan invitere til nye møtepunkter.

Trosopplæringen Ås og Kroer
Alle barn og unge fra 0-18 som vi har i
vårt medlemsregister (eller som evt. står
oppført som «tilhørende» fordi foreldrene
er medlemmer), mottar invitasjon til ulike
arrangementer i regi av kirken. Likevel er
disse arrangementene åpne også for barn
som ikke er medlemmer! Ta gjerne kontakt
om dere ønsker invitasjon i posten dere
også.
Babysang
Så snart vi ser at det blir mulig å gjen
nomføre, åpner vi for babysang (0-1) på
menighetshuset i Ås sentrum, torsdager kl.
11-13. Følg gjerne siden «Babysang Ås og
Kroer» på facebook for mer informasjon
om når vi starter opp.
10 år, jubilant og karneval
I februar håper vi å kunne invitere 10-års
jubilantene – de som fyller 10 år i 2021!
Vanligvis har vi 10-årsklubb og karnevals
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gudstjeneste. Hva som blir tilbudet for årets
10-åringer ligger i hendene på regjering og
kommuneledelse, samt våre kreative hoder.
Kanskje blir det samling rundt bålpanna i
år? Uteaktiviteter? Sporløp? Uansett skal
dere få høre fra oss på et eller annet vis og
få muligheten til å motta boken «Tidslinjen
- den store fortellingen i Bibelen» i gave fra
menigheten. Følg med – informasjon kom
mer i posten!
6-årsklubb og påskevandring
I mars er det skolestarterne sin tur, og
vi gleder oss til å invitere til «en helt
førsteklasses klubb» og påskevandring i
arbeidskirka palmesøndag, 28.3. Følg med i
postkassa – der kommer det invitasjon!
Konfirmant 2021
Vi er godt i gang med konfirmantåret sam
men med våre 56 konfirmanter. Nå håper
vi på å kunne samles slik vi har planlagt
utover våren – og ikke minst at vi får reist
på leir i slutten av juni. Konfirmant er man
bare en gang i livet og vi håper at vi kan få
mest mulig ut av denne tiden sammen.
Konfirmantene våre er virkelig en herlig
gjeng med ungdommer, det er så fint å være
sammen med dem. Husk gjerne på dem i
bønner og tanker.

Adventsamling ved Kroer kirke, se mer om slike samlinger på side 16.

Julaften-gudstjenester i Kroer ved Sigurd Bakke.
Takk til familietrio Svanes som bidro med julemusikk
på piano, bass og tverrfløyte.

Hilsen Jenny kateket og Ingrid prest

Det var jo sangforbud i kirken pga. koronasmittefare.
Da var det ekstra deilig å kunne synge "Deilig er
jorden" for full hals på kirketrappa – kanskje med en
liten klump i halsen. Takk til Magnus og Christine
Lange som akkompagnerte på henholdsvis cello og
fiolin.
Tre bilder, foto: Svend-Kristian Martinsen
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 2021
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Annus horribilis og mirabilis – statistikk for lokalkirken i 2020
”Antall deltagere
på gudstjenester
gikk ned med ca.
70 prosent fra
året før”
Ved inngangen til et nytt år skal det føres
regnskap over året som har gått. Til dette
anvendes det måleredskaper som tall og
statistikk. I kirken er vi opptatt av antall
gudstjenester, konserter, samlinger og
besøk, bare for å nevne noe. Vi teller
medlemmer, besøkende og medvirkende
i de ulike aktivitetene og arrangementene
som har funnet sted. Tallene som kommer
ut ved årets slutt gir ikke alltid hele sann
heten, men sammenlignet med tidligere år
kan de gi oss en beskrivelse av historien.
Ved flere anledninger har jeg sett 2020
omtalt som et Annus horribilis, et frykte
lig år. Det har da vært snakk om tiltak og
begrensninger som koronapandemien har
gitt utslag i for menneskers liv og virke.
Når vi ser på statistikken for kirken i Kroer,
Nordby og Ås ser vi at også den på flere
områder skiller seg kraftig ut fra tidligere
år. Det har vært færre arrangementer og en
betydelig reduksjon i antall besøkende. Et
eksempel her er antall deltagere på guds
tjenester, som gikk ned med ca. 70 prosent
fra året før. Fullstendig statistikk kan du
finne ved å gå inn på kirkens nettsider.
I planlegging av gudstjenester og andre
aktiviteter har vi måttet ta høyde for både
plan A, B, C og D. Utsettelser og avlys
ninger har vært en dagligdags foreteelse, og
motivasjon og innsatsvilje har blitt satt på
prøve fra midten av mars og ut året. Annus
horribilis.
6

Annus mirabilis er den rake motsetning
til Annus horribilis. Et vidunderlig år. I
flere sammenhenger har dette vært omtalt
som en framtidsdrøm, gjerne at 2021 skal
bli et sånt år. At bare vi kommer oss igjen
nom 2020, og litt lengre inn i 2021, så skal
vi vaksineres og komme i gang med livet
igjen. Jeg deler så absolutt det håpet, men
uten å ta motet og håpet fra noen; det er nok
ikke så enkelt. Livet lærer oss at ”sorgen og
gleden de vandrer til hope”. Det fryktelige
og det vidunderlige går hånd i hånd, ja, er
en del av livet. Sånn var det faktisk også i
2020. Det var også et Annus mirabilis, noe
som ikke i særlig grad kommer frem i den
vanlige statistikken. På tross av et rigid og
nødvendig smittevernregime klarte vi å
arrangere gudstjenester, det ble egne dåps
gudstjenester, andakter ute på sykehjem
mene, unge og eldre hadde sine sammen
komster, det var korøvelser og konserter,
og konfirmantene fikk sin tilrettelagte leir
og ble konfirmert. Kreativiteten har vært
stor for å gjennomføre trosopplæringstiltak
og det diakonale omsorgsarbeidet har gått
stadig nye veier.

”Tall fra Facebook og
Youtube sier oss
at vi i 2020 hadde nær
45 000 visninger
av våre
gudstjenester.”
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Arbeidsgruppa som gjør menighetene synlig på nett og i sosiale medier: Kateket Jenny Marie Ågedal, kapellan Ingrid Ulvestad Øygard, kantor Hans Dur Molvik og menighetskoordinator Linda Janson-Haddal. Foto:
Privat

Og kanskje det mest «mirabilis-ke» til
slutt. 2020 var året da kirken virkelig gjorde
seg gjeldende på internett. Noe av det første
vi gjorde lokalt, da koronaen inntok landet,
var å danne en kommunikasjonsgruppe
i kirkestaben. Denne har jobbet hardt og
iherdig på Facebook, Youtube, Instagram
og Snapchat. Store deler av kirkestab og
frivillige medarbeidere har gjort en formi
dabel innsats. Lokalt har vi laget mengder
av gudstjenester, musikalske innslag,
andakter og intervjuer, trosopplæring og
konfirmantundervisning, for å nevne noe.
Tall fra Facebook og Youtube sier oss at vi
i 2020 hadde nær 45 000 visninger på våre
gudstjenester. Samlet hadde Kroer, Nordby
og Ås rundt 300 000 visninger, et tall som
sannsynligvis er mye høyere, da ikke alt er
med i statistikken vi har ført på oppfordring

fra bispedømmet. Vi vet utmerket godt at
ikke alle har sett like lenge og nøye på inn
slagene våre. Vi vet også at noen av våre
medlemmer ikke har like god tilgang og
lengter etter sterkere fysisk tilstedeværelse.
Det vi ser tydelig er at kirken på nett har
kommet for å bli, og vi opplever å få daglige
tilbakemeldinger fra mennesker som setter
stor pris på våre innslag og vår tilstede
værelse viralt.
Jeg ser virkelig med lengsel frem til at
kirkene i Kroer, Nordby og Ås kan gå bredt
ut og invitere til stappfulle hus hvor vi hilser
og klemmer, synger og feirer nattverd.
Samtidig ser jeg frem til at vi opprettholder
mye av nettaktiviteten som vi har fått opp å
gå i dette både horrible og mirabilis-ke året
som ligger bak oss.
Jan Kay Krystad, sokneprest.

Tall fra Facebook og Youtube for 2020.
Kroer, Nordby Guds- Preken/andakt/ Kon- Musikalske Tros- Konfirmasjons
og Ås
tjenester
bønn
serter
innslag opplæring undervisning
Antall poster
Antall
visninger:

58

149

2

145

17

2

43935

92879

6170

146966

7846

252
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Fra Nordby menighet
Det skjer i Nordby
Babysang: Vi får stadig forespørsler
og vi ser at nybakte foreldre har behov
for å komme seg ut av huset og oppleve
fellesskap med sang og prat over en kopp
kaffe. Vi håper å starte opp så fort det blir
mulig å samles igjen.
Ungdomsmiljø: Vi opplever at ung
dommer ønsker å komme i Guds hus, høre
musikk og oppmuntrende ord og oppleve
fellesskap, spesielt nå når det er begrenset
aktivitet i nærmiljøet. Dette gjelder ikke
bare konfirmantene. For noen år siden hadde
vi en fredagsgruppe som var et vellykket
tiltak for Nordby ungdommer etter konfir
masjon. Samling med andaktstund, måltid,
sangøvelse og fellesskap. I 2020 fikk vi god
hjelp av både deltakere i lederkurs – MILK
og tidligere ungdomsledere i trosopplæ
ringstiltakene våre og konfirmantleiren.
Stor takk til dem! Nordby menighet ønsker
å bygge opp ungdomsmiljøet og skal satse
på ungdomsarbeidet i Nordby. Vi har 1 del
tager i MILK, 1 i LIV i år, og noen tidligere
ungdomsledere!
Vi begynte å satse på utendørsaktiviteter
i 2020. Vi gjennomførte Lys i mørket,
Krybbevandring og Julesamling for skolene
utendørs. Flott å bruke uteområdet i Nordby
og kirkegården. Det skal vi fortsette med.

Vi skal prøve å gjennomføre tros
opplæringstiltakene våre etter planen, men
vi må fortsette å tenke på alternative løs
ninger. Barna skal få invitasjon til arran
gementer som gjelder deres aldersgruppe,
men det er viktig at foreldre følger med på
nettsiden og Facebooksiden vår, og får med
seg endringer som oppstår underveis. Husk
å melde barna på til arrangementene.

Dette skjer i februar:
10-års dåpsmarkering
Foreslått dato 14. februar. Det blir karnevals
gudstjeneste i en eller annen form. Det er
ikke bestemt ennå. I tillegg har Nordby
menighet tenkt å sende en hilsen med gave
i posten til alle som ble døpt for 10 år siden.
Narniahelg for 9-åringer
Film, bestilt mat og uteaktivitet. Foreslått
dato 12–14. februar, invitasjon kommer i
posten!
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Trosopplæring i hjemmet
Vi ønsker å styrke foreldrenes rolle i tros
opplæringen. Vi har begynt å sende brev
med tilbud om bok og opplegg knyttet
til boken. Vi får oppmuntrende tilbake
meldinger på opplegget.
På grunn av korona var det ikke mulig
å gjennomføre samlinger for barna, og det
var da vi begynte med bokutsendelse. Det
kan være et godt alternativ også for famili
ene som ikke kan delta på samling på grunn
av tidsklemma, men ønsker å følge opp tro
sopplæringen i hjemmet.
KidSing
Det pleier å værte korøving for barn mel
lom 6 og 10 år hver onsdag kl. 17.00–17.45
på menighetssenteret med Julie Lillehaug
Kaasa. De begynte med en liten gruppe for
5 åringene også i fjor! Gruppen ledes av
Marianne Instanes Mathiesen. I fjor var det
mellom 20 og 30 barn i KidSing. De avven
ter med å starte til det er lov og det føles
rett. Nordby KidSing har en fb side hvor
informasjonen om øvelsene oppdateres.
Timea Bakay Holby,
kateket i Nordby

Durimpro
Helt fra landet koronastengte, har Nordby
sin egen kantor levert daglige musikalske
drypp på nettet. Per 19. januar 2021 er
antallet sendinger kommet opp i 260.
www.facebook.com/hashtag/durimpro

Derfor lytter jeg til Durimpro:
Musikken – tonene, klangene, sildringen,
buldringen, duren, mollen, tempoet, ryt
men, variasjonen, følsomheten, voldsom
heten, improvisasjonen, stemningen – kort
sagt: musikaliteten; hver dag utlevere litt av
seg selv; der har du Hans Durs formidling
til dem som oppdaget dette lille universet
tidlig i sommer. For å sitere en kjent skik
kelse; Life is like a box of chocolate. You
never know what you get (Forrest Gump).
Sånn er det med den daglige lille Durdosen:
du vet aldri hva du får, men det er umiskjen
nelig Hans Dur! Og det er godt!
Bjørg Børresen
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Retreat i hverdagen 7.–11. mars 2021
Velkommen til retreat i hverdagen: Ta deg
tid til daglig fordypning, bønn og samtale
med en veileder. Dette er et gratis tilbud
til alle interesserte i Søndre Follo og er et
samarbeid mellom Vestby og Ås menigheter.
Konkret betyr retreat i hverdagen at du
setter av en halv time hver dag til stillhet,
lesning og bønn, ledsaget av individuelle
samtaler med en veileder (ca. en halv time).
I samtalene reflekterer dere sammen rundt
det som skjer i bønnetiden. Ved oppstart gis
en innføring, og man får veiledning under
veis i hva man skal gjøre. Til slutt samles
man til en felles avslutning.
Tilbudet vil bli tilpasset gjeldende
koronarestriksjoner og gjennomføres enten
heldigitalt, som fysiske samlinger eller i
en kombinasjon, avhengig av gjeldende
retningslinjer i mars. Oppdatert informasjon
finnes på Facebook og gis direkte til de
påmeldte.
Spesialprest i Ås, Sigurd Bakke, og
prostiprest i Vestby, Gunnvor Hovland
leder opplegget og veiledningssamtalene.
Begge har spesialkompetanse innen åndelig
veiledning.
Bønn er oppmerksomhet på hvordan Gud
er hos oss. Og som i ethvert vennskap skjer
det, at når vi bruker tid sammen, lytter og
deler tanker og følelser, utdypes relasjo
nen. Hensikten med åndelig veiledning er
å øve seg i oppmerksomhet, slik at vi blir
oppmerksomme på hvordan Gud forsøker å
møte oss.
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Program
• Søndag 7. mars kl. 19.00 i Ås kirke:
Oppstart med bønn, introduksjon til
opplegget og om hva åndelig veiledning
er.
• Mandag 8. til onsdag 10. mars: Daglig
stillhet, lesning og bønn og daglig indi
viduell samtale med veileder.
• Torsdag 11. mars kl. 19.00 i Vestby kirke:
Avslutning med nattverd, tilbakeblikk og
framblikk.
Mer informasjon og påmelding
Har du spørsmål, velkommen til å ta kon
takt! Meld deg på ved å sende navn og tele
fonnummer på e-post til:
Spesialprest Sigurd Bakke
e-post: SB668@kirken.no
Telefon: 990 15 790
Prostiprest Gunnvor Hovland,
e-post: GH947@kirken.no
Telefon: 482 87 081

Sigurd A. Bakke og Gunnvor Hovland
er også tilgjengelige for samtaler
utenom retreatene og for veiledning
om bønn. Ta kontakt for å gjøre egen
avtale.
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Pris: 9(kost
netter
og Studenter:
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minimum
4000.
s: 9 netter
og(kost
losji):
minimum
kr. kr.
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Andre:
kr.
5000—
8400.
Vi
har
vi
et
fleksibelt
prissystem
dre: kr. 5000— 8400. Vi har vi et fleksibelt prissystem
for at deltakere med begrensede betalingsmuligheter ikke
at deltakere med begrensede betalingsmuligheter ikke
skal forhindres i å komme.
al forhindres i å komme.
Adkomst: Sandom Retreatsenter ligger i Lom

komst:kommune.
Sandom Man
Retreatsenter
i Lomeller ta
kan kjøre billigger
helt fram,
mmune.
kanogkjøre
bil helteller
fram,
togMan
til Otta
buss derfra
busseller
heleta
veien.
g til Otta
og buss
derfra eller
veien.
Adresse:
Kollavegen
334,buss
2685 hele
Garmo.
Ønsker

å gå turer334,
på fjellet,
det å
resse: man
Kollavegen
2685 anbefales
Garmo. Ønsker
med egen bil.
an å gåkomme
turer på
fjellet, anbefales det å
For påmelding
mme med
egen bil. og praktiske opplysninger om

lignende arrangementer
stedet,Andre
m.m. se www.sandom.no
eller ta

IIggnnaattiaia
nn
skskrerte
reta
ret at
i sommer

i sommer

28.juni - 7.juli, 2021

28.juni - 7.juli, 2021

i 2021

r påmelding
om
kontaktog
påpraktiske
tlf. 61 21 27opplysninger
45 retreat@sandom.no.
edet, m.m.
se www.sandom.no
ellerog
ta avstand.
Sandom
har tiltak for smittevern
Ignatiansk
sommerretreat
Dettlf.
betyr
noen
færre
plasser
enn normalt og
ntakt på
61
21
27 45
retreat@sandom.no.
at retreater
kan
bli fortere
28.for
juni–7.
julifulltegnet.
Sandom retreatsenter i
ndom har
tiltak
smittevern
ogpå
avstand.
forutsetter
at
de somenn
melder
seg på,
t betyrVinoen
færrev/
plasser
normalt
Lom
Sigurd
Bakke
ogoger
husfolk på Sandom.
friske og uten koronarelaterte symptomer
retreater
kan
bli
fortere
fulltegnet.
www.sandom.no
Se
egen
brosjyre.
ved avreise til Sandom.
forutsetter at de som melder seg på, er
fårkoronarelaterte
detaljert reise– ogsymptomer
annen informasjon
ske og Du
uten
i et til
velkomstbrev
etter påmelding.
Taus temaretreat
med veiledning
d avreise
Sandom.

2.–5. september
VELKOMMEN!

på Tomasgården, Kornsjø
får detaljert
reise–
og for
annen
informasjon
«Jeg er
kommet
atLedes
dere
skal
liv og Bakke og
ved
Halden.
avhaSigurd
t velkomstbrev
etter
overflod.»
.Joh.påmelding.
10,10
Gunnvor Hovland. www.tomasgarden.no
LKOMMEN!Se egen brosjyre.

eg er kommet for at dere skal ha liv og
erflod.».Joh. 10,10

Ta
ad
T
deeggttididtitli…
l…

Finn flere arrangementer og mer om retreat
stedene på nettsiden www.retreater.no

... stillhet, natur, ettertanke, bønn ...

For påmelding og praktiske opplysninger
... stillhet, natur, ettertanke, bønn ...
om stedet, m.m.
se www.sandom.no eller
ta kontakt på tlf. 61 21 27 45 eller e-post:
retreat@sandom.no. Sandom har tiltak
for smittevern og avstand. Det betyr noen
færre plasser enn normalt og at retreater
kan bli fortere fulltegnet.

Kunstner: Paul Mooney, copyright © Paul Mooney, gjengitt med tillatelse.
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Samtaletilbud

Ungdomsarbeidets
SoMe-adventskalender
I fravær av muligheter til å møtes fysisk i
2020, har ungdomsarbeidet flyttet mye av
arbeidet over på sosiale medier. I desember
lagde ungdomsarbeiderne, med god hjelp
fra flere av ungdommene i D41, en advents
kalender på våre kontoer på instagram
(@d41_aasome_og_krik_aas) og snapchat
(d41-aasome). En annerledes advents
kalender med den hensikt å gi litt inspira
sjon og påfyll til ungdom når vi ikke kunne
møtes. Kalenderen inneholdt blant annet
musikk- og filmtips, diverse juleaktiviteter
og tradisjoner, quiz, gode ord og bønner. I
tillegg brukte vi desember til litt mimring
fra året vi hadde lagt bak oss. Kalenderen
og årskavalkaden ser du på vår instagram.

Milk
KFUK/KFUM sitt minilederkurs for
fjorårskonfirmanter, Milk, startet med
en lørdagssamling i oktober. Fra Nordby,
Ås og Kroer menigheter er det i år 3 delt
agere. Vi rakk kun å ha 2 samlinger før
koronarestrik
sjonene gjorde at vi måtte
utsette de neste samlingene. Fremover
skal vi ha samlinger digitalt, til vi igjen
forhåpentligvis kan møtes. Det er en flott
gjeng med ungdommer på årets Milkkurs, vi har allerede hatt mange reflekterte
samtaler som er med på å utruste ledere for
barn og ungdom.
12

Som diakon har jeg fått ansvar for å etablere
et samtaletilbud for ungdom i Ås kommune.
Jeg jobber med å etablere kontakt med
samarbeidsaktører i kommunen, både
for å kartlegge hvilke behov det er blant
ungdommen, og for å legge til rette for
et samarbeid hvor andre som jobber med
ungdom i kommunen skal vite om at de kan
formidle kontakt med oss i kirken dersom
det er behov og ønske om samtale.
For å etablere dette samtaletilbudet er
det flere faktorer som må komme på plass,
men den største utfordringen er å komme i
kontakt med ungdom nå som det er mange
restriksjoner på fysiske møter. Vi som
jobber med ungdom i menighetene i Ås vil
gjerne formidle til alle at terskelen for å ta
kontakt med oss er lav. Ingenting er for lite,
og ingenting er for stort for å komme og
prate om. Vi har god tid for ungdommene,
og vi har kompetanse til å samtale om det
som oppleves utfordrende i livet.
Snapkonto «Ungikirka»
Som et ledd i sam
tale
tilbudet har vi etablert oss
på snapchat med navnet
«Ungikirka». Målet er
at dette skal være et
lavterskeltilbud der ungdommene kan ta
kontakt med oss. Det er kateket, prest og
diakon som bytter på å være pålogget tre
ganger i uken. Vi ønsker å være tilgjengelig,
vise litt av hvem vi er, si noe om tro og
tvil, og om livet – på godt og vondt. Vi har
selvfølgelig taushetsplikt og deler ikke vår
chatt med ungdommene til andre. Følg oss
gjerne – eller tips din ungdom om det.
Karen Elisabeth Dahl, diakon
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Avskjed med Aina
Fra januar 2020 begynte Aina Bjørnereim
som ungdomsarbeider i Ås menighet.
Dermed hadde vi på nytt fått fylt alle de
tre små ungdomsarbeider-stillingene i Ås
menighet. Sammen med Janne Birgitte
Ueland og Martha Johanne Pedersen har
Aina driftet ungdomsarbeidet i 2020.
Hennes arbeidsoppgaver var mest rettet
mot D41 og det kreative og musikalske
arbeidet der, men hun var også aktiv inn
mot konfirmantene og konfirmantleirda
gene vi hadde før sommeren. Aina er Åsjente som har vokst opp i menigheten, vært
med i ungdomsarbeidet som ung selv og
tidligere også vært ansatt som ungdomsar
beider i Ås menighet en periode. I løpet av
høsten 2020 bestemte hun seg for å si opp
stillingen, for fullt og helt kunne fokusere
på innspurten av sykepleierutdanningen.
Vi har mistet en engasjert, dyktig og flott
medarbeider, men heldigvis bor hun nå i
Ås, og vi kommer nok til å se henne igjen.
Før jul skulle vi gjerne takket henne av
med alle ungdommene til stede. Det fikk
vi dessverre ikke til, men vi som jobber
med ungdommene i Ås menighet møttes
til juleavslutning og avskjed for Aina. Vi er
takknemlige for den tiden og innsatsen hun
la ned i arbeidet og ungdommene i 2020, og
ønsker henne lykke til med resten av syke
pleierstudiene.

D41 – ÅSOME
Ungdomsarbeidet,
tilknyttet
KFUK/
KFUM, samles i Ås Arbeidskirke hver
fredag. Her møtes ungdommer i alderen
13–20 år for å ha det gøy sammen. Du er
hjertelig velkommen!

Hvordan denne våren kommer til å se ut,
vet vi ikke noe mer enn alle andre, men vi er
optimistiske for å kunne samles hver fredag
fremover. Følg med på snap og instagram
for oppdateringer (se lenger ned).

KRIK – kristen idrettskontakt
KRIK Ås er en forening for idrettsglad
ungdom i alderen 13–19 år som ønsker å ha
et kristent treffsted. Vi samles tre søndager
i måneden i gymsalen på Ås ungdomsskole.
Egentlig har vi fått plass i den nye flerbruks
hallen på Rustad skole, så når den er klar
igjen etter vannskadene flytter vi oss dit.
Aktivitetene er uhøytidelig idrettslek
og ballaktiviteter. Vi drar også på turer og
deltar på enkelte cuper. Kunne du tenke deg
å få litt mosjon annenhver søndag i et godt
fellesskap? Velkommen på KRIK! På grunn
av plassbegrensninger fremover, trenger vi
påmelding til ungdomsarbeider Martha på
tlf.: 906 90 796.
Planlagte datoer frem til påske er: 7.
februar, 14. februar, 28. februar, 7. mars, 14.
mars og 21. mars.
Siden mye er usikkert tar vi selvfølge
lig forbehold om at datoer og arrangement
skissert opp ovenfor kan endre seg. For
oppdateringer underveis om hva, hvor og
når ting skjer, følg D41 og KRIK på sosiale
medier:
Instagram: «D41 ÅSOME og KRIK Ås»
Snap: «D41 ÅSOME»
Har du spørsmål angående ungdomsarbei
det i Ås og Kroer menigheter, ta kontakt
med kapellan/barne- og ungdomsprest
Ingrid Ulvestad Øygard, io484@kirken.no
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Diakonale arrangementer stadig på vent, men noe skjer

Lille julaftenstreff i «Villa Sødring 8». Det humres ved gjenkjenning av folk og situasjoner i Julehilsen fra
Diakoniutvalget. Fra v. Käte-Heidi Bjørge-Nilsen, Britt Ragnhild Jakobsen, Rolf Lødding, Kolbjørn Foss,
Marit Lødding.

Mens Menighetsbladet produseres går nye
og gamle restriksjoner sin gang. Smitte
tallene er for tiden truende høye. Vaksine er
i kjømda, noen blant våre eldre deltakere er
først i køen, kanskje allerede vaksinert? Det
kan tenkes at de regulære arrangementer
starter når de fleste blant eldre er vaksinert.

14

Julehilsen fra Diakoniutvalget
I lange perioder under pandemien var det
ikke mulig med diakonale arrangementer
for eldre. Da falt det naturlig å lage en
egen jule-nyttårshilsen til beboere i
Dr. Sødrings vei 8–10, Granheimtunet 3,
Moer sykehjem og Moertunet. Først ble
utvalgets tradisjonelle juledekorasjoner delt
ut på de fem adressene. På lille julaften
kom vår hilsen, et hefte på 8 sider som
inneholdt julebudskapene og et rikt utvalg
fotografier fra kjente lokaliteter og fra våre
sammentreff på huset.
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FOR 785

MILLIONER MENNESKER
ER DETTE DRIKKEVANN

2426

FASTEAKSJONEN 21.-23. MARS 2021

Førjulstreff, 28.11., på gangen i «Villa Sødring 10».
Vi traff Marit Østenå som var stille opptatt med
kryssord. Det ble snart en prat med minner fra
hhv Meldal/Løkken og Verdal/Heimdal. Etter hvert
dukket Terje Storvik opp og vi humret og ynket oss
litt over livet på gangen hvor vi ikke må være for
mange samlet.

VANN FORANDRER LIV.
FORANDRE. FOR ANDRE.
SAMMEN.

Når smittevernet ikke er strengest er det aktivitetsopplegg i sykehjemsbygget. Den enkelte har tilbud
en dag i uken. Vi minnes også andakter utenfor
sykehjemmet, de starter vel påny til våren. Det
holdes nå andakter i kantinen for pasientene.

Venner møtes til hygge, sang og prat
i «Villa Sødring»
Under varierende restriksjoner har det
nesten hele tiden vært mulig å treffes i små
grupper i fellesområder i Dr. Sødrings vei
8 og 10. Det tror vi også er mulig i Gran
heimtunet 3. Slik treffes venner selv i en
koronatid til prat og Gro Rønningens sang
stunder. Men, vi glemmer ikke god avs
tand, hånddesinfeksjon, munnbind når det
kreves, og å være symptomfrie.
Tekst og foto: Terje Sørhaug,
Diakoniutvalget

Lille julaften i «Villa Sødring 8». Britt Ragnhild
Jakobsen hygger seg med fersk og fyldig julehilsen
fra Diakoniutvalget.

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 2021

15

Adventsamling ved kirkene i Ås i uke 51, 2020

Soknepresten i rollen som Jan Kayser Augustus

Kateket Jenny Marie Ågedal forsøkte å fortelle
videre ved bålet, men ble stadig avbrutt av keiseren.

På grunn av Covid-19 restriksjoner kunne
ikke skoleelever samles inni kirken i år, men
det var ikke noe hinder for kreative sjeler.
En utendørs løsning viste seg å fungere
bra. Vi hadde samling rundt bålpanne og
servering av varm solbærsaft, klementiner
og pepperkaker. Under samlingen fortalte
Jan Kay en historie om lys. Deretter tente
vi adventsstake og sang ”Tenn lys”.
Kateketen begynte så å fortelle om den
første julen da hun plutselig ble avbrutt av
Keiser Augustus (”Jan Kayser Augustus”).
De diskuterte fram og tilbake på humoris
tisk vis om historiens første kjente folketel
ling, og til slutt sang vi ”Julekveldsvisa”.
Åsgård skole og Brønnerud skole hadde

samling ved Ås kirke, Kroer skole ved
Kroer kirke og Solberg skole ved Nordby
kirke. Det var såpass mange grupper at en
hel uke måtte settes av til samlingene.
Alle fikk nyte en splitter ny bålpanne,
og vi fikk låne potetkasser og planker. Til
tross for utfordrende værforhold, var det
god stemning, og alle som var til stede sto
virkelig på for elevene.
Medvirkende:
Jan Kay Krystad, sokneprest
Jenny Marie Ågedal i Ås, kateket
Timea Bakay Holby i Nordby, kateket
Frivillige medarbeidere
Tekst og bilder av Karin McGregor
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Norges nest største
innsamlingsaksjon
Fasteaksjonen er en tradisjon som strekker
seg langt tilbake i tid. For over 50 år siden
bestemte menighetene i Norge seg for å
ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens
Nødhjelp sitt arbeid. Fasteaksjonen er i
dag den nest største innsamlingsaksjonen i
Norge, etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt
til en tid av kirkeåret som heter fastetiden.
Fasten varer i 40 dager fra askeonsdag,
men selve Fasteaksjonen arrangeres over
hele landet søndag til tirsdag før palme
søndag. For hver krone som er samlet inn
kan vi hjelpe de som trenger det aller mest.
Tilsammen har det så langt blitt samlet inn
1,2 milliarder kroner til fasteaksjonen.
2020 var et unntaksår, men de siste
årene før dette har innsamlingsresultatet
fra Fasteaksjonen årlig ligget på rundt 35
millioner kroner. Dette er svært viktige
midler for å sikre livsviktig hjelp. Da koro
napandemien rammet verden i 2020 kunne
vi bruke av disse midlene til å sette i gang
koronatiltak i over 20 land. Hver krone som
samles inn er helt avgjørende for at vi kan
igangsette store nødhjelpsoperasjoner når
katastrofer inntreffer, og til å skalere opp
arbeidet til dem som trenger det aller mest.
Sammen kan vi kan gjøre enda mer der
nøden er størst.
Slik kan du bidra
To uker før påske går vanligvis rundt 40.000
frivillige bøssebærere fra 1200 norske
menigheter fra dør til dør over hele landet
og samler inn penger til Kirkens Nødhjelps
arbeid. Grunnet koronaviruset ble fjorårets
bøsseaksjon heldigital, hva som skjer i år
vet vi ikke ennå. følg med på:
fasteaksjonen.no

GI ET LIV
MED VANN

Vipps til 2426,
SMS VANN til 2426 (200,-)
eller gi på konto 1594 22 87493

I dag lever 1 av 9 mennesker i verden
uten tilgang til rent vann. For 200 kroner
kan du gi et menneske tilgang til rent
vann resten av livet.
KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON
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Ås barne- og ungdomskantori – bli med når vi får lov til å møtes!
Ås barne- og ungdomskantori, «Kantoriet», ønsker seg flere sangere. Vi øver på
mandager kl. 17.00–18.00 i Ås arbeidskirke, Drottveien 41.
2020 har vært et spesielt år, men koret har
vært ganske aktivt likevel, med fysiske
opptredener og ganske mange digitale opp
tredener på Facebook. Vi håper at det ikke
går for lang tid før vi igjen kan samles til
korøvelser og opptredener.
Koret ønsker å ha et trygt sosialt miljø
der hver enkelt sanger får utvikle ferdig
heter både sosialt og musikalsk, og oppleve
å prestere sammen med andre foran et
publikum.
Koret ledes av kantor Jostein Grolid.
Med-dirigent er Anne Christine Pittet
Grolid.
Kontingent: kr 200 per semester. Kontakt:
tlf.: 412 87 055 og e-post: jg297@kirken.no
Se gjerne vår Facebookside:
www.facebook.com/
aasbarneogungdomskantori
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Quiz
1. Hva kalles tiden i Kirkeåret fra ca. nytt
årsdag til fastetiden?
2. Hva het de to eldre personene som møtte
Jesus og familien i tempelet på navneda
gen hans?
3. Jesus og familien måtte flykte fra kong
Herodes den store, hva het sønnesønnen
hans som var konge en stund seinere og
henrettet Johannes Døperen?
4. Sjøskogen skole er den nyeste barnesko
len i Ås. Hvor mange elever har den nå?
5. Om du blir 6 år i 2021 og bor i Kjette
rudveien, hvilken skole skal du begynne
på til høsten?
6. Hva heter Afrikas folkerikeste land?
7. Ozelot er et kattedyr, hvor lever den ?
a. Asia, b. Sør-Europa og Nord-Afrika,
c. Amerika?
8. Norge ble Europamester i håndball for
kvinner i 2020, hvilket år var sist det
samme skjedde?
9. Hvem skal ut? a) Tante Sofie b) Jonatan,
c) Aurora d) Trikkefører Syversen?
Kirkegårdsforvalter Kåre Lauvli og Svein Rindal
var begge takknemlige for å slippe å klatre i stige
da lyspærer måtte skiftes ut oppe under taket i Ås
kirke. Da var Jeff Lauvli god å ha, han jobbet som
medhjelper for kirkegårdsforvalteren i desember og
januar. Foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen

10. Hvem av disse er ikke delstat i USA?
a) Alabama, b) Kentucky, c) Alberta,
d) Oregon
Svarene finner du på side 21.
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Quizmester: Atle Eikeland
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Er du kjent i Ås ?
Det var rekorddeltakelse på konkurransen
i forrige nummer. Hele 8 riktige svar var
å finne i eposten, men ‘oppgavemakeren’
burde fått mer ‘tyn’ enn det som kom til
uttrykk. Noen ville ha det til at her må det
hete ‘Er du kjent i Kråkstad’? Fotografen
nekter å svare på om ‘tabben’ var et bevisst
eller ubevisst stedsvalg! Alle var invitert til
premiesamling før jul, og her gikk Norvald
Foss av med seieren etter en høytidelig,
demokratisk og rettferdig avstemning. I
svaret skriver han: ‘Bildet er tatt ved tra
foen ved Stønerud mellom Stønerudveien
25 og 29. Jeg mener at beliggenheten ikke
er i Ås, men i Nordre Follo. Herfra kan en
kjøre tre alternative veier for å komme fram
til E18: 4,0, 4,2 og 4,9 km. Som tidligere
beboer i Ski kommune har jeg nok hatt en
fordel, men håper at det ikke vil føre til dis
kvalifikasjon’.

Også dette året startes det opp med en
‘kunst’- oppgave. Nå er ikke en knyttet
hånd et oppmuntrende symbol ved starten
på et nytt år, men la motivet utvikles til å si
at når det sjelden kommer noe godt ut av en
lukket hånd, må vi alle beflitte oss på å åpne
hendene! Men hvor har fotografen vært?
Han garanterer at dette er i Ås! Tilleggsspørsmålet til elitedeltakere er: Hvor mange
bein er det på ‘staffeliet’ som holder ‘ler
retet’ på plass?
Svar sendes til as.menblad@online.no
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Svar på forrige oppgave: Bildet er tatt ved trafoen
ved Stønerud mellom Stønerudveien 25 og 29.
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Her er 5 lykkelige diplomvinnere fra den siste ”Kjent i Ås-konkurransen” i 2020, f.v. Georg og Bjørg Børresen, Aase og Hans-Olav Moen og Norvald Foss. Med-vinnere som ikke var til stede da bildet blei tatt:
Torstein Furnes,Gro Mette Rønningen, Jan Ove Holmen, Inger Lise Lunde og Reidun Fladberg. Foto: Jon Kr.
Øiestad

Mange håper nå at det gårt mot lysere tider, på både
den ene og den andre måten. Men mørke tider kan
og være vakre. Foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen.
Fasit til Quiz på side 19:
1. Åpenbaringstiden, 2. Anna og Simeon,
3. Herodes Agrippa, 4. Ca. 250, 5. Kroer skole,
6. Nigeria, 7. c: Amerika, 8. 2016. 9. c) Aurora,
hun hører til i egen bokserie, de andre i Karde
momme by, 10. c) Alberta, provins i Canada.
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Årsmøte i Ås menighet
søndag 11. april

Årsmøte i Nordby menighet
søndag 14. mars

Ås menighet avholder årsmøte søndag
11. april ca. kl 12.30 etter gudstjeneste og
kirkekaffe i Ås arbeidskirke. Saker som
ønskes behandlet på årsmøtet sendes innen
1. mars til daglig leder i Ås menighetsråd:
LJ377@KIRKEN.NO – tlf. 64 96 23 47.
Vel møtt!

Nordby menighet avholder årsmøte søndag
14. mars ca. kl. 12.30 etter guds
tjeneste
og kirkekaffe i Nordby kirke/Nordby
menighetssenter. Saker som ønskes behand
let på årsmøtet sendes innen 25. februar
til daglig leder i Nordby menighetsråd:
LJ377@KIRKEN.NO – tlf. 64 96 23 47.
Vel møtt!

Knut Olav Moen,
leder av Ås menighetsråd

Olav Aardalsbakke
leder av Nordby menighetsråd

Årsmøte i Kroer menighet
søndag 21. mars
Kroer menighet avholder årsmøte søndag
21. mars ca. kl. 12.30 etter gudstjeneste og
kirkekaffe i Kroer kirke/Kroer kirkestue.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet
sendes innen 25. februar til daglig leder i
Kroer menighetsråd: LJ377@KIRKEN.NO
– tlf. 64 96 23 47. Vel møtt!
Inger-Lise Norseth Stubberud
leder av Kroer menighetsråd
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Gjennomføring av annonserte årsmøter
avhenger i år i stor grad av smittesitua
sjonen og retningslinjer for smittevern.
Løpende informasjon blir lagt ut på kirken i
Ås sin nettside og på Facebook.
Linda Janson-Haddal
Saksbehandler og daglig leder
for Kroer, Nordby og Ås menigheter
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www.asbank.no
Sommerjobb
på kirkegårdene 2021
Vi søker sesongarbeidere til Ås, Nordby og
Kroer kirkegårder. Arbeidstid kl. 08.00–
15.30 i tiden 24. mai til september 2021.
Arbeidsperioden må være minimum 3
uker. Det er viktig å oppgi hvilket tidsrom
du ønsker å arbeide.
Arbeidsoppgaver:
Arbeidet vil bestå av drift og vedlikehold
av grøntanlegg med plener, beplantning,
gravsteder, samt gravstell.
Kvalifikasjoner:
Du må være minst 18 år gammel.
Erfaring med grøntvedlikehold er en fordel,
men ingen betingelse. Førerkort klasse B er
ønskelig.
Send søknad og CV til: post.as@kirken.no
Søknadsfrist: 19. mars 2021
Kontaktperson for spørsmål: Kirkeverge
Kristine Thorstvedt, Tlf.: 64 96 23 31.

Kirkegårdsforvalter Kåre Lauvli i aksjon ved
Nordby kirke trenger flere kolleger i sommer.
Foto: Hans Dur Molvik

Profesjonelt utdannet sanger synger ved
bryllup, begravelser, jubileer og andre
tilstelninger. Salmer, viser, pop, musikal,
jazz eller klassisk. Ta gjerne kontakt!
harriet@mueller-tyl.net
Harriet Kjus
Müller-Tyl.
Foto:
Inger Eide Nordseth
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Grønn spalte
Kompost
Mat- og hageavfall er mye mer enn søppel.
Behandlet på riktig måte, i din egen hage,
blir det til verdifull plantenæring samtidig
som du reduserer avfallsmengden.
Kaldkompost
Hageavfall kan komposteres i en haug i
hagen, eller ulike typer binger. Man kan ha
flere binger, der en brukes til nytt avfall og
en til ferdig kompost. En stor kaldkompost
kan omdanne store mengder hageavfall til
god jord. Men den bør ikke være høyere
eller dypere enn én meter. Det sikrer god
lufttilgang. Legg avfallet lagvis, grønt,
brunt, grønt, brunt. Kaldkomposten kan
vendes med et greip eller liknende. Vend
gjerne haugen flere ganger per år. Et luftig
lag med greiner i bunnen av haugen/bingen
før du begynner å legge opp komposten
sikrer lufting fra bunnen.
Varmkompost
Skal du kompostere matavfall trenger du en
tett kompostbeholder, en isolert kompost
binge for varmkompostering. Gjør en det
riktig og fôrer den regelmessig, er varm
komposten aktiv og varm også om vinteren.
Det betyr at en kan omdanne matavfall og
hageavfall til jord hele året. For at nedbryt
ing skal skje må det luft til. Blir det for lite
luft går prosessen sakte eller stopper helt
opp og komposten begynner å lukte. En
varm
kompost må luftes, det følger som
regel et egnet redskap med når du kjøper
bingen. Det må også tilføres strø. En varm
kompostbinge tømmes når den er full, eller
en gang i året. Ved å solde komposten før
bruk, får du bort alle biter som ikke er helt
omdannet. Etter tømming må komposten
ligge og ettermodne.
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Bokashi
Bokashi er å fermentere matavfall i mot
setning
til
forråtnelse/kompostering.
Det finnes egne bøtter til dette, men det
er mulig å lage dette selv. Væsken som
bokashien produserer er god gjødsel til
planter (må blandes ut). Matavfall legges i
tett beholder, det strøs bokashistrø mellom
lagene. Når bøtta er full, skal den fermen
tere i minimum 2 uker i ca. 20 grader. Pros
essen starter når bokashien kommer i kon
takt med jord. Dette kan skje inne eller ute i
en kasse med jord, i pallekarm i hagen eller
rett i jorden. Den blandes godt og dekkes
med ca. 10 cm jord for å unngå at skadedyr
kommer til. Prosessen går i dvale ved lav
temperatur, men starter opp igjen når tem
peraturen stiger. Når jorda er frossen kan
en lagre bokashien og fortsette når jorda er
klar for det. Bokashien er omdannet til jord
etter 4–8 uker, avhengig av temperatur.
Markkompost
Her lager man en beholder av 2 bøtter
med luftehull, tar meitemark og litt jord i
bøtta, og mater meitemarken med matav
fall. Marken formerer seg og bearbeider
avfallet. Flytende overskudd i beholderen
kan brukes som gjødsel, og avfallet etter
marken blir næringsrik jord. Marken tåler
ikke frost, og må få jevnlig tilførsel av mat,
men ikke mer enn at den klarer å spise det
opp. Variert og opphakket mat er best.
Flere tips om kompostering:
www.hageselskapet.no
www.Gronarekvardag.no
www.økologisk.no
www.naturfag.no
www.bokashinorge.no
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Åshild Utvik

Lesehjørnet

Tore Renberg: «Tollak til Ingeborg»
Cappelen Damm, 2020
Jeg sier det med en gang: Denne boka er
ganske drøy kost. Boka er lita av størrelse,
kun 163 sider, men innholdet er stort!
Tollak er en eldre mann i krise. Han er
syk og har mistet kona. Han bor avsides der
han har drevet et sagbruk. Det er en stund
siden det var operativt.
De voksne barna har flyttet hjemmefra.
Vi aner et trøblete forhold til dem.
Det er kjent at Tollak er en vanskelig
mann. Han er en type som lett får uvenner.
Han trenger ingen rundt seg. Han trenger
ikke venner. Men han savner kona Inge
borg.

Det bildet han tegner av henne i sine
tanker er bildet av et vakkert, stillferdig
og raust menneske. Hun jobbet som syke
pleier og hadde lett for å få venner. Vi får
inntrykk av at hun nok syntes at livet med
Tollak kunne være vrangt, og at hun noen
ganger lengtet mot noe annet. Men de var
utvilsomt glade i hverandre.
Det er kun ett menneske Tollak greier
å vise omsorg for. Det er Odde, en hjerne
skadet gutt som de tok til seg. Etter hvert
skjønner vi hvorfor.
Han har ringt etter de voksne barna. De
har ikke lyst til å besøke ham, men det er
noe han må fortelle dem.
Det er en utrolig stemning i boka. Her er
mange dystre og skremmende hemmelighe
ter som sakte går opp for oss.
Selv om det er lite handling i boka, er det
umulig å stoppe å lese.
Å gå inn i menneskesinn på den måten
forfatteren Tore Renberg gjør her er stor
kunst!
Anbefalt av Elin Solberg,
Ås bibliotek

Ås bibliotek i Kulturhuset i Ås sentrum.
Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret.
http://www.as.folkebibl.no/
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Utdanning frigjør fra undertrykking i Etiopia
Den kvinnelige teologistudenten Sinkinesh Garcho i Addis Abeba forteller frimodig om
hvordan utdanning har frigjort henne og gitt henne nye fremtidsmuligheter. Hennes
nærmeste hadde liten tro på utdanning, men nå studerer hun på masternivå i teologi
og drømmer om å kunne ta en doktorgrad.
– I mitt oppvekstmiljø var det negative
holdninger til at jenter skulle få utdanning.
Hvis en jente fikk muligheten til å gå på
skole, var det en utbredt forståelse at hun ikke
skulle fortsette utover barneskolenivået.
Normalt skulle jentene gifte seg når de ble
tretten år gamle. Jeg var imidlertid svært
motivert for å få meg en utdanning, og
jeg fikk støtte fra en onkel som selv hadde
måttet slutte tidlig på skolen.
Sinkinesh Garcho (35) har nettopp
startet på mastergradsstudiet i teologi på
høgskolesenteret til Mekane Yesus-kirken
i Addis Abeba. Hun forteller åpent om
undertrykkelse i barndomsårene.
Hun har fått et stipend fra Det Norske
Misjonsselskap i et samarbeidsprosjekt
med
Presteforeningen.
I
perioden
2020–2023 får ti kvinner stipender til å ta
mastergrader innen teologi eller ledelse.
Det er kvinnedepartementet i kirken, med
dets leder Tadelech Loha i spissen, som
administrerer ordningen.
Motivert for utdanning
– Da jeg hadde gjort meg ferdig med videre
gående, gikk jeg to år på en bibelskole. I
forlengelsen av dette fikk jeg anledning
til å praktisere det jeg hadde lært i min
hjemmemenighet. Deretter åpnet det seg
en mulighet for å fortsette med teologiske
studier, til dels med støtte fra mine foreldre
som opprinnelig hadde vært negative til
utdanning. I 2018 lyktes det meg å bli ferdig
26

Sinkinesh Garcho studerer teologi takket være NMS
sin støtte. Foto: Tadelech Loha

med en bachelorgrad i teologi, forteller
Sinkinesh og fortsetter:
– Alle hindringene jeg møtte i min
oppvekst har bare gjort meg enda mere
motivert for utdanning. Jeg tror at
analfabetisme bidrar til «åndelig blindhet».
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Her er de fire studentene som fikk sine diplomer i høst. Fra venstre: Rev. Dr. Bakure Dabba, kvinnedeparte
mentet; Tadelech Loha, leder for kvinnedepartementet; Worknesh Genno, NMS Etiopia feltkoordinator;
Habtame Merga og Ayelu Gudeta, begge med Master i «Organisational Leadership»; Aster Wakjira og
Rajitu Almadi, begge med Bachelor i teologi; Abebech Kussa, kvinnedepartementet og Sophie KüspertRakotondrainy, rådgiver NMS Etiopia, med Anna Sophia på armen.

Min bacheloroppgave hadde tittelen: «Å
mobilisere kvinner for en tjeneste med
undervisning, forkynnelse og ledelse».
Motivasjonen for min avhandling var
å utfordre negative forestillinger rundt
kvinners muligheter til å gjøre en tjeneste
i kirke og samfunn.
Den ferske mastergradsstudenten er
opptatt av at kvinner skal ha samme
muligheter som menn, i kraft av at de er
«skapt i Guds bilde». Hun mener at mange
afrikaneres negative syn på kvinner,
hustruer og unge jenter, er preget av deres
kulturelle briller. Det finnes et destruktivt
kvinnesyn som en må ta et oppgjør med.
Undervisning og opplæring er, ifølge
Sinkinesh, den beste måten en kan gi
kvinner verdighet, og å frigjøre dem fra
kulturelle fordommer.
Takknemlig og optimistisk
Sinkinesh
Garcho
takker
kvinne
departementet i Mekane-Yesus-kirken og
Det Norske Misjonsselskap for stipendet.
– Jeg takker Gud for at han har latt dere
være redskaper for at jeg skulle kunne
følge et masterprogram i teologi. Gjennom
høyere utdanning blir jeg nå utrustet til en
tjeneste i kirken. Om Gud vil, håper jeg å
ta en doktorgrad i fremtiden. Mitt mål er å
bli stadig bedre til å konfrontere kulturelle
misforståelser i lys av en bibelsk forståelse.
Jeg har en visjon om å være et instrument

for å frigjøre kvinner overalt hvor Gud
sender meg. Det er et privilegium og en stor
glede å kunne bidra i Guds plan og misjon,
avslutter Sinkinesh.
Tekst: Arild Bakke

Om stipendprogrammet
Det Norske Misjonsselskap har i samarbeid
med Presteforeningen i endel år gitt støtte
til høyere utdanning for kvinner innen hen
holdsvis teologi og ledelse i Mekane Yesuskirken i Etiopia. De siste fire studentene i
det gamle stipendprogrammet fikk sine
diplomer litt forsinket under koronapand
emien. I oktober 2020 ble det tatt opp fem
nye studenter. Studentene Sinkinesh Gar
cho, Nardos Hiruy og Jrgfe Boneya har beg
ynt på det toårige masterstudiet i teologi,
mens Asebech Haile og Abjedo Autol har
fått stipender til å ta mastergrad i ledelse.
Ytterligere fem kvinnelige studenter får
komme inn på denne stipendordningen i
2021. Studiene skjer på høgskolesenteret
til Mekane Yesus-kirken i Addis Abeba, og
det er kvinnedepartementet i kirken som
administrerer stipendordningen.
Les mer fra NMS sitt arbeid i Etiopia på
nettsiden: https://nms.no/etiopia
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Sylvi Haldorsen
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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

HELSE OG VELVÆRE
Salong 9, Brekkeveien 5
64 94 04 13
Hudpleie og fotpleie. 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

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

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

FRISØRER - DAME/HERRE
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64 94 00 07

TANNLEGER

64 94 12 36

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

64 94 04 67

64 94 42 00
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64 94 09 51

UTLEIE
Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger

950 09 825

Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfirmasjon,
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt:
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: ar753@kirken.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.
Kontakt: Gerd Asklund. Tlf.: 959 60 169
Trenger du å leie dåpskjole?
Ås kirkekontor har en dåpskjole til utleie.
Vi tar kr 200 i leie. Ring eller kom innom
i Sagaveien 3 i Ås sentrum. Tlf.: 64 96 23 40

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

Liahøi Selskapslokaler
til alle livets begivenheter.
Askehaugvn. 150, like v/ Nordby kirke
Du kan leie en kokk eller lage maten selv.
Nytt og pent utstyr på kjøkkenet.
Storsalen ca. 120 pers. Lillesalen ca. 30 pers.
bestilling@liahoi.no eller 932 66 108
VELKOMMEN!

www.liahoi.no

Kontakt oss på: as.menblad@online.no
eller Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577.
MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: 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: 8000. Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås kommune.
Trykk og innbinding: Merkur grafisk AS. Leveringsfrist neste nummer: 16. februar 2021.
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SLEKTERS GANG I MENIGHETENE
ÅS

Nordby

Kroer

Døpte
Iben Ofstad Marheim

Døpte
Jesper Rasch-Olsen
Bergsvangen
Sophie Nordahl Jensen
(døpt i Grefsen kirke)
Lea Synnevåg Oudah

Døde
Carl Juul Saxebøl

Døde
Thora Andrea Aasen
Inger Danielsen
Bjørn Arild Murud
Lise Gro Nordby
Johanne Kristine Tilrem
Nordrum
Ellen Bergvik Olsen
Ingrid Langhammer Pettersen
Anna-Mabel Qvam
Herman Løvenskiold Qvam
Ruth Siggerud
Bjørg Skjeseth
Tore Sørensen
Jan Egil Sørlie

Døde
Ronald Bakkelid
Ingrid Brosstad
Berit Hegner
Inger Marie Hostvedt Knudsen
Arne Jørgen Nordtvedt
Retsius Ueland

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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KONTAKT KIRKENE I ÅS –

www.kirken.no/as

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
Konstituert prost: Dag Kjetil Hartberg. Tlf.: 911
04 341 E-post: dh469@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 Ås: Kristine Ramstad
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.
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VELKOMMEN TIL KIRKE
31. januar, Såmannssøndag
Mark 4, 26–34
Alle samlinger er avlyst, følg med på nettsidene for lokale sendinger.
Søndag 7. februar, Kristi forklarelsesdag
Mark 9, 2–13
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste med samisk
preg.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.
14. februar, Fastelavnssøndag
Joh 12, 20–33
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste med
karneval.
Nordby kirke 17.00: Gudstjeneste med
karneval.

trosopplæring i den norske kirke

14. mars, 4. søndag i fastetiden
2 Kor 5, 18–21
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste.
		
Søndag 21. mars, Maria budskapsdag
Luk 1, 46–55
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.
		
28. mars, Palmesøndag
Matt 26, 6–13
Nordby kirke 11.00: Palmesøndags
gudstjeneste.
Ås arbeidskirke 11.00: Palmesøndags
gudstjeneste.

trosopplæring i den norske kirke

17. februar, Askeonsdag Matt 12, 38–42
Ås arbeidskirke 19.00: Askeonsdagsgudstjeneste.
trosopplæring i den norske kirke

21. februar, 1. søndag i fastetiden
Matt 16, 21–23		
Ås kirke 11.00: Fellesgudstjeneste.
		
28. februar, 2. søndag i fastetiden
Luk 7, 36–50		
Nordby kirke 11.00: Fellesgudstjeneste.
		
7. mars, 3. søndag i fastetiden
Mark 9, 17–29		
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste, avskjed med
prost Hege Fagermoen.
Kroer kirke 18.00: Kveldsgudstjeneste.
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Dette symbolet i gudstjeneste
lista, på neste side, viser at
arrangementet er en del av
trosopplæringen i menigheten.

Ingenting er sikkert om fremtiden, planer
endres, også planene for gudstjenester.
Følg med på nettsiden: www.kirken.no/as
og Faceboksidene: @kroerogas.menighet
og @nordbymenighet for oppdaterte over
sikter og nye gudstjenester på nett.
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