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Prestens hjørne
«Small is beautiful!»
Det er lenge siden. Jeg tror det må være
fra den gang jeg var student på 70 tallet. Et
slagord fra den tiden: «Small is beautiful.»
Et lignende utsagn var: «Less is more!»
Hva er det disse gamle visdomsordene fra
en svunnen tid ville si oss?
Jeg kom til å tenke på dette i uka før 5.
søndag i påsketiden da vi hadde prekentekst
fra Lukas 13 om det lille sennepsfrøet som
ble til et stort tre hvor fuglene bygget rede.
Og den lille surdeigen som gjennomsyret
hele baksten. Det handler om det lille som
blir til noe stort.
For meg ble dette en påminnelse om at
vi ikke skal forakte det som ser lite ut. Ikke
være skamfull eller flau over det som ikke
med en gang pranger. Ja, se stort på det som
ikke virker å være øyeblikkelig attraktivt.
Det lille, umerkelige.
Er det motstrøms å si dette? Er det å være
umoderne og ikke følge med? Er det å ikke
være relevant? Jeg tror ikke det.
Suksessfortellinger kan være bra. Å få
mange «likes» gir mening. Å nå fram med
et budskap er viktig, men ikke det viktigste?
Det er røttene som bærer treet, ikke de
nye friske skuddene. Heller ikke bladene
eller de vakre blomstene. Ei heller frukten.
Det grunnleggende er røttene og det feste
røttene gir.
Det er fint å finne på noe nytt, men viktigere er det kanskje å oppdage det gamle.
Guds rike kan sammenlignes med et lite
sennepsfrø som blir et tre eller en liten surdeig som gjennomsyrer alt.
Guds rike er annerledes. Det er anner
ledeslandet. Det finnes iblant oss og det

Sigurd Andreas Bakke. Foto: E. Fløistad

finnes inni oss, sier Jesus. Problemet er
bare at vi ser uten på få øye på det. Jeg tror
vi ofte er blinde for det som hører Gud til.
Aktivitet blir prioritert framfor identitet.
Det å gjøre er blitt viktigere enn hvem vi er.
Det er fascinerende å by på seg selv. Men
er dette vårt oppdrag? Det er ikke oss selv
vi feirer, men livets Gud. Vi ønsker å tydeliggjøre Guds rike som er kommet til oss.
Paulus sier i Romerbrevet 12 at vi skal
være sindige. Vi skal «ikke innrette oss
etter den nåværende verden».
Jeg vil gjerne ha fulle kirker, mange
konfirmanter, dåp hver søndag og en gudstjeneste som gir det vi lengter etter.
Hvordan skal vi da innrette oss? Vi trenger ikke mer av Guds rike. Vi trenger ikke
mer himmel på jord. Fordi Guds rike er her
fullt ut. Vi ser det bare ikke. Problemet er at
vi ikke oppdager det. Det er nært i Ord og
sakrament. Det har allerede kommet.
Vi kan omskrive Paulus sine berømte
ord. Jeg er sterk når jeg er svak! Det lille
er mye, så vanskelig er det. Eller kanskje
ikke?
Sigurd Andreas Bakke, spesialprest

Om forsiden: Pinseliljer, Narcissus poeticus, er vakre blomster med et vakkert navn. De er nært beslekta med
påskeliljene og andre arter i slekta Narcissus. Det som blomstrer i parker og hager på denne tiden er ofte
hybrider, blandinger av Narcissus-arter. Likevel, god pinse, med en bukett av de som vanligvis blomstrer ved
pinseliljetid, hilsen gartneren. Foto: Erling Fløistad.
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Dåp med liten del av menigheten i Saltdal kirke. Foto: Frida Bringslimark

Små samlingar til glede
Koronaåret har gjeve oss mange nye
erfaringar frå det kyrkjelege arbeidet.
Vi har stadig funne nye måtar å vera
kyrkje på. Når vi no lyttar til forteljingar
frå kyrkjelydar rundt i landet kjem det fine
historier om gudstenester, dåpssamlingar
og samtalar som har funne stad med berre
nokre få menneske i kyrkjerommet.

Menneske i både glede og sorg har vorte
møtt på gode måtar, og møta har vore prega
av nærleik og varme. Med få menneske til
stades har det blitt god dialog, og mange
seier at desse små samlingane har vore
verdifulle og viktige midt i ei krevjande tid.
Det er godt å høyra slike historier. Desse
forteljingane og erfaringane må vi ta vare
på og henta fram når vi etter kvart skal
hente kunnskap om året som har vore så
annleis for oss alle.
I årsrapportane frå bispedøma er det
mange som skriv om desse små samlingane.
Årsrapportane er interessant lesing og til
inspirasjon, og du kan lese dei på kirken.no.
Olav Fykse Tveit
Preses

Olav Fykse Tveit.
Foto: E. Fløistad
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Bor det en tårnagent
hjemme hos deg?
I år har vi utsatt tårnagenthelg i flere
omganger. 8-åringene skulle egentlig bli
invitert opp i tårnet tidlig i vår. I fjor ble det
en heldigital løsning, så dermed har heller
ikke 9-åringene fått besøkt kirka og deltatt
i agentvirksomhet.
Derfor har vi bestemt oss for å gjøre noe
med det. 8- OG 9-åringene blir dermed
invitert, sammen med sin familie/kohort,
til tårnagentdag i kirka lørdag 5. juni. Både
Kroer, Nordby og Ås kirke blir bemannet,
og mysterier skal løses. Det blir mulighet
for å komme heeelt opp i kirketårnet og
nyte bygdas vakreste utsikt – men nettopp
da er det viktig at en voksen fra kohorten
er med, for å ivareta både smittevern og
sikkerhet. Alle skal selvsagt ikke være der
samtidig. Derfor blir påmelding viktig, slik
at vi kan spre dere utover dagen.
Vi gleder oss til å løse mysterier sammen
med dere! Invitasjon kommer i posten.

Velkommen som konfirmant!
Er du født i 2007? Da er det din tur å være
konfirmant.
Som konfirmant får du være med på en
spennende leir sammen med mange andre
ungdommer, kanskje lærer du noe nytt, får
nye venner, tenker overraskende tanker om
Gud og gode tanker om deg selv. Konfirmasjon i kirken handler om livets store spørsmål, godt fellesskap og gode opplevelser.
Du er velkommen til konfirmasjon i kirken
uansett om du tror, tviler, eller bare er nysgjerrig.
Må man være døpt?
Du er velkommen til å følge konfirmasjons
opplegget selv om du ikke er døpt. Dersom
du ønsker å bli konfirmert må du døpes før
konfirmasjonsdagen. Det er flere konfirmanter hvert år som velger å la seg døpe.
Dette kan enten skje i en gudstjeneste, eller
i en egen seremoni kun for de nærmeste. Vi
legger til rette for at dette skal bli fint.
Samlinger og aktiviteter
Som konfirmant i Kroer og Ås er du med
på forskjellige samlinger og aktiviteter
gjennom året. Konfirmantene starter opp
med aktiviteter i høst, men hovedvekten
av konfirmasjonssamlingene blir lagt til
vårsemesteret 2022 og vi drar på leir neste
sommer.
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Digitalt informasjonsmøte 19. mai
Utfyllende informasjon om konfirmasjons
tiden og orientering om de ulike aktivitetene
får dere på livestreamet informasjonsmøte
19. mai kl. 19.00 (for Nordby) og kl. 20.00
(for Kroer og Ås). Link til møtet blir lagt
ut på nettsiden www.kirken.no/as og Facebooksidene Nordby menighet og Kroer og
Ås menigheter. Informasjonsmøtet er åpent
for alle og man binder seg ikke til å delta
på det. Sjekk ut emneknaggen #konfirmantene på tiktok – der får dere vite mer om
hvordan det er å være konfirmant i kirka. Vi
kommer også til å legge ut filmer og info på
våre sider på Facebook og Instagram.

Konfirmasjonsdatoer 2022:
- Kroer: 3. september.
- Nordby: 3. og 4.september.
- Ås: 3. og 10. september.
Du velger ønsket tid i påmeldingen – her er
det førstemann til mølla.

Pris
Prisen for konfirmantåret blir ca. 2800 kr.
Pengene går til innkjøp av konfirmant
bibel, mat på samlingene, firedagers leir og
annet materiell. Betalingsinformasjon får
dere etter oppstart. Ta kontakt om det er
utfordrende å dekke konfirmasjonsavgiften.
Alle skal ha mulighet til å bli konfirmert og
vi har støtteordninger som kan benyttes.

Tilrettelagt konfirmasjonstid
Konfirmasjon er for alle og vi ønsker at
konfirmasjonstiden skal bli så god som
mulig for deg som er konfirmant. Hvis du
har behov for tilrettelegging, eller dere har
andre spørsmål, så tar dere kontakt med
kateket Jenny Marie Ågedal på e-post:
ja542@kirken.no
Velkommen som konfirmant 2021/22!
Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Hvordan melder jeg meg på?
Påmeldingen skjer via vår nettside og åpner
onsdag 19.mai. Gå inn på www.as.kirken.
no og trykk på boksen «konfirmasjon». Der
finner du videre link til Nordby og Kroerog Ås-konfirmanter og påmeldingsskjema.
Registrer deg i samarbeid med en foresatt.
Siste frist for registrering er onsdag 16. juni.

Jenny Marie Ågedal,
kateket
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Sommerens digitale tilbud
I sommer tilbyr vi et variert program på
Facebook, Instagram og Snapchat. Følg
oss, lik, kommenter og del gjerne.
Vårt faste program vil blant annet bestå
av det vi kaller «Ord» onsdag kveld. «Ord»
er en enkel andakt med en av våre ansatte.
Søndag morgen vil vi presentere søndagens
tekst med et passende bilde. Nytt for denne
sommeren er «sommerkirke», en slags
stolpejakt i prostiet. I tillegg vil vi by på
musikalske innslag, aktuelle bilder og ulike
påfunn fra stab, og fra menighetens frivillige.
Fra 13. mai til 24. juni er Kroer og Ås
menigheter med på den digitale innsamlingsaksjonen «Sammen som kirke i hele
verden». Målet for aksjonen er å styrke
menighetenes engasjement for den globale
kirke og for misjon. Vi kommer til å poste
informasjon om misjonsprosjektet i Etiopia,
samt informasjon om den digitale innsamlingsaksjonen.

Innspilling av andakt i Kroer kirke. Foto: Jenny
Marie Ågedal

Vi har også en digital bønnegruppe på
Facebook som heter «Bønnegruppe for
Kroer, Nordby og Ås». I denne gruppa
legger vi ansatte ut bønner, i tillegg kan alle
medlemmer legge ut bønner eller bønne
behov.
Sist, men ikke minst anbefaler vi dere å
følge vår nettside: www.kirken.no/as hvor
det finnes oppdatert informasjon om det
meste som skjer.
Vi ønsker dere alle en god sommer og
håper å se dere og en «like» på sosiale
medier!
Menighetene på nett finner du her:
Nordby menighet på Facebook:
www.facebook.com/nordbymenighet/

Ungdomsteamet vårt er på Snapchat og
Instagram under navnet «Ungikirka». Vi
snapper om forskjellige temaer og deler
glimt fra hverdagen. Tanken med kontoene
er å være til stede der ungdommen er – og
være tilgjengelig for både spørsmål, chatting og samtaler. Vi har taushetsplikt og
ønsker gjerne å være en samtalepartner i
livets opp- og nedturer.
6

Kroer og Ås menigheter på Facebook:
www.facebook.com/kroerogas.menighet/
Kroer og Ås menigheter på Instagram:
kroerogas_menigheter
Kommunikasjonsredaksjonen,
v/Linda Janson-Haddal
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Trosopplæring i Nordby
Babysang-løftet
Babysang er et populært
tilbud i våre menigheter.
Vi kunne dessverre ikke
gjennomføre Babysang
i 2020 og våren 2021 slik vi pleier. Nå
ønsker vi å gjøre noe nytt og spennende!
Vi ønsker å dele ut en Babysang-pakke
som inneholder nyttige ting til alders
gruppen 0–1 år. Pakken inneholder «Gynge
og synge» bok med Spotify spilleliste
fra IKO Forlaget, informasjon om dåp,
tøybok/kosedyr til barnet, og noe godt og
oppmuntrende til foreldrene. Dette gjør vi
i samarbeid med kateketer og menighetspedagoger i prostiet.
Mer info kommer både på vår nettside
og på helsestasjon. Vi vil dele ut Babysangpakke ved menighetshuset 27. mai og 3.
juni. Vi håper å starte opp med Babysangkurs igjen til høsten!
Foto: Camilla Ruud Holte

6-årsboka
Årets utdeling av 6-årsbok
vil i år bli en egen samling
for barna som skal begynne
i førsteklasse til høsten.
Samlingen blir onsdag 9.
juni kl. 17.00.
Invitasjon kommer i posten.
Tiltak for 7-åringene
Vi hadde to tiltak for 7-åringene før påske,
Påskevandring og Agent for miljøet, som
er et nytt felles tiltak sammen med Ås og
Kroer.
Seks ivrige miljøagenter gjennomførte
natursti med poster, reflekterte på skapelsesberetningen, fylte ut turbingo og sendte
svar til kateketen. Agentene fikk utlevert
påskefortellingsbok med klistremerker.

Har du nettopp blitt 9 år?
Eller kanskje du snart blir det?
Det er artig med bursdag! Og vet du hva?
Kirken vår har også bursdag, i PINSEN.
Vi skal invitere 9-åringene til å delta i
en konkurranse hvor du kan vise frem din
kreative side. Du blir også invitert til Tårnagent-familieaktivitet 5. juni sammen med
8-åringene som gikk glipp av samlingen i
fjor. Den dagen blir det også bursdagsfest
med kake, is og premieutdeling!
Invitasjon kommer i posten!
Påsketiltak for 12-åringene
Før påske inviterte vi 12-åringene til
samling med rebusløp/påskeeggjakt. Det
kunne vi dessverre ikke gjennomføre slik
vi hadde tenkt, men alle påmeldte fikk
levert påskekalender, påskegodt og opplegg
for rebusløp. Foreldre og barn satte stor
pris på kontakten, det var mange koselige
samtaler som fulgte.
Mange familier med barn i ulike aldersgrupper gjennomførte rebusløpet, løste
kryssorden, og alle fikk premie!

Påskekalender og Heidi med Mattias, Marcus og
Christoffer på kirkegården. Foto: Timea

Tusen takk til Obs
Vi vil takke Ferskvareavdelingen på Obs
Vinterbro v/Jan Kjellgren for sponsing med
deilig mat på konfirmantsamlingene våre.
Det betyr mye hvert år, men det har vært
ekstra stas i det siste året. Vi fikk muffins,
lefse, is og varm kakao til kosestundene
våre. Det setter vi stor pris på, spesielt
nå i koronatiden med nedstenging og lite
sosialt samvær. God mat løfter og skaper
fellesskap! TUSEN TAKK!
Timea B. Beresford Holby, Kateket
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skjellige ting. Alle ungdommer fra 8. klasse
og oppover skal være velkomne hos oss.
Har du lyst til å komme, men ikke har vært
med før? Ta gjerne kontakt med barne- og
ungdomsprest Ingrid (kontaktinfo under).
Ungdomsarbeidet i Ås menighet består av
D41 Åsome og KRIK Ås. Nedenfor står det
litt mer.

Ungdomsarbeidet i Ås
menighet
Ting har åpnet litt opp for barn og unge
under 20 år, og det er vi i ungdomsarbeidet i
Ås superglade for! Vi har begynt å møtes litt
igjen, innenfor de reglene som til enhver tid
gjelder. Samtidig har vi flere ungdommer i
kjernen av vårt arbeid som bor i andre kommuner rundt Ås, og det er lenge siden vi har
kunnet invitere inn alle, da det å reise på
tvers av kommunegrenser er frarådet. Derfor gleder vi oss til enda mer åpning etter
hvert, og til å kunne få ungdomsarbeidet
vårt ordentlig på beina igjen, etter et år med
mange utfordringer, få møtepunkter og
tynnslitt tålmodighet. Enn så lenge gjør vi
alt vi kan både for å skape treffpunkter og å
gjøre det på en trygg måte.
Ungdomsarbeidet i Ås menighet består
av to ulike enheter som driver med litt for8

D41 – ÅSOME
Ungdomsarbeidet,
tilknyttet
KFUK/
KFUM, skjer i Ås Arbeidskirke hver fredag.
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
er målet at de fleste skal finne noe de trives
med. I løpet av kvelden har vi også en samling hvor vi tenner lys, leser en bibeltekst
og får høre noen fortelle om sin tro. I D41
reiser vi også på turer og festivaler i regi av
KFUK/KFUM. Du er hjertelig velkommen
til å delta i fellesskapet!
Hvordan denne våren kommer til å se ut
vet ikke vi noe mer om enn alle andre, men
vi er optimistiske for å kunne samles hver
fredag fremover, utenom i feriene. Følg med
på snap og instagram for oppdateringer, se
neste side.
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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 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 at dere melder dere på. Ønsker du
å komme? Meld deg på til ungdomsarbeider
Martha på 90690796.
Resten av datoene før sommeren er:
30. mai: Volleyballcup og årsmøte
13. juni: KRIK på pilegrimsgudstjeneste

krik.no

Fredag 18.juni planlegger vi en sommer
avslutning og ungdomsgudstjeneste med
både D41 og KRIK i Ås arbeidskirke.
Siden ting er litt uvisse tar vi selvfølgelig forbehold om at datoer og arrangement
skissert 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»

Snapkonto for ungdommer:
«Ungikirka»
Vi har opprettet en snapchat-konto 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 livet – på godt og vondt.
Vi har selvfølgelig taushetsplikt og deler
ikke det vi chatter om med ungdommene
til andre. Følg oss gjerne – eller tips din
ungdom om det.
Har du spørsmål angående ungdoms
arbeidet i Ås og Kroer menigheter, ta kontakt med kapellan/barne- og ungdomsprest
Ingrid Ulvestad Øygard, io484@kirken.no
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Her er den nye prosten
i Søndre Follo prosti
Jeg møter Kjerstin med pandemiens ærbødige bukk i prostens eget domene på Ås
Kirkekontor. Allerede i hilsningsfrasene
aner jeg at Kjerstin ikke er oppvokst i Ås.
Hun forteller at hun bodde i Hinna ved
Stavanger til hun var ferdig med videre
gående skole, allmennfag. Rundt seg hadde
hun mor og far og en yngre bror.
I ungdomstiden kom hun med i Hinna
TenSing, og var ivrig med der i flere år.
Tiden i TenSing var med å sette kursen
for resten av livet. Etter videregående, ble
hun engasjert som «Ett-åring» i KFUK/
KFUM og sendt til Mo i Rana. Hvor? Hun
måtte sjekke kartet! Langt mot nord – midt
i landet – jobbet hun som ungdomsarbeider.
Året fikk flere følger – hun traff nemlig Joar,
som etter hvert ble hennes livsledsager.
Etter tiden i Mo, gikk ferden til Teologisk Fakultet (UiO). Joar var allerede ferdig
utdannet teolog på Menighetsfakultetet
(MF) og hadde jobb i Forskerforbundet.
Mens Kjerstin studerte fikk de to barn,
siden kom ett til, «bare» gutter.
Familien flyttet til Hebekk i Ski i 2005
og bor der fortsatt. Kjerstin har blitt godt
kjent i Osloområdet, etter 8 år som prest i
Hauketo-Prinsdal menighet og 5 år i Vestby
– som nå er i hennes «prostedømme».
Søndre Follo Prosti har 3 prester i hver av
kommunene Drøbak, Nesodden, Vestby og
Ås, samt prostipresten.
Hun forklarer at prosten er biskopens
representant og bindeledd til menighetene.
Som viktige arbeidsoppgaver nevner hun
at prosten skaffer vikar ved sykdom, permisjoner og ledige stillinger, arrangerer
fagdager, sørger for at trosopplæring og
samarbeid mellom skole og kirke fungerer.
Hun er glad for at prostejobben ikke bare er
en kontorjobb. Når det mangler en prest ser
hun positivt på å ta jobben som «stand in».
10

Den nye prosten i Søndre Follo, Kjerstin Jensen.

Kjerstin understreker viktigheten av
velvillig og positivt samarbeid for at kirken
som organisasjon skal formå å utføre sitt
virke. Strukturer og administrasjon er et
verktøy for å gjøre samarbeidet mest mulig
effektivt og friksjonsfritt. Uansett er det
viktig å «opprettholde gnisten» i den lokale
menighet. Det er her menneskene som
kirken skal tjene bor.
I Hauketo-Prinsdal Menighet fikk hun
mye erfaring med flerkulturelt samarbeid
– det aller meste veldig positivt. Kjerstin
mener at muslimer og kristne har mye
felles tankegods og at samarbeid gjør begge
parter mer bevisst på egen tro og trospraksis. Hun nevner at Imamen møtte opp på
hennes avskjedsfest med gode ord.
Nå har eldstemann flyttet ut, «så mor har
fått litt tid til overs», og da var det fristende
å se etter nye utfordringer, deriblant altså
proste-jobb. Joar får skryt for at han lager
middag rett som det er, spesielt pannekaker.
Joar er en ivrig løper. Kjerstin jogger
også, men så vidt jeg forstår, løper han
fortere og lengre enn langt, og er krevende
å følge helt frem. Men Kjerstin spiller
piano, både til husbruk og til allsangen på
eldresentret. Det er dessverre vanskelig å
kombinere prostejobben med korsang, men
når hun blir pensjonist, vil hun «bli TenSinger igjen» og kanskje ta frem strikketøyet i
pausene – men det er lenge til.
I mellomtiden ønsker vi Kjerstin velkommen, og ser frem til å møte henne i felten og
kanskje få gi hverandre en god klem.
Tekst og foto: Svend-Kristian Martinsen
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OM PINSE OG DEN HEMMELIGE ÅND
Jeg har hørt at noen barn ble spurt om hva
som var de tre personene i treenigheten.
Jo, det var Gud, Jesus og den ”hemmelige”
Ånd. Litt morsomt, syns jeg. Jeg har forresten hørt ganske mange andaktsholdere
som har sagt noe om at Den hellige Ånd er
så vanskelig å forklare. Så vanskelig at den
nesten blir hemmelig.
Jeg er veldig uenig. Ånd er noe av det
enkleste som finnes. Ånd fyller alt og alle,
og er livsviktig. Prøv bare å klare deg et
minutt eller to uten åndedrett. Jeg tar det
for gitt. Puster. Får oksygen til lungene som
fordeles i blodet, og jeg lever. Jeg klarer
meg ikke uten.
Og Guds Ånd svevde over vannet, i
begynnelsen. Over vannet, i vannet, over
alt. Så har noen gjort Den Hellige Ånd vanskelig tilgjengelig og eksklusiv. Til noe bare
de invidde kan forstå, som om den er mulig
å forstå. Som om Jesus eller Gud er mulig
å forstå?
Over og i vannet var og er Guds Ånd.
Hva forstår et lite dåpsbarn. Hva forsto du
da du ble døpt? Og hvor mye mer forstår du
nå? Men vi kan tro at de får Guds Ånd, også
de store som døpes. Du fikk. Det var bare
å ta i mot Den Hellige Ånd. Så skal vi bare
fylles daglig med liv og ånden skal drive
oss frem.
Og den er ikke hemmelig!
I utallige kirker henger det skip. Ås som
kystkommune burde hatt det. Men kirkene
her har uansett også skip. Det store rommet
kalles det. Bildet er at kirken skal være et
skip fylt med god ånd, hvor det er plass til
folk. Hvor vi puster inn og ut, får næring
til å leve. Hvor vi kan komme oss framover
og hvor vi blir tatt vare på, får oppgaver og
finner vern mot de mektigste bølgene. Helst
er bildet en seilskute som drives frem av
vinden, eller skal vi si ånden?

Det er også det samme ordet som brukes
om Ånd og om vind i Bibelens språk. Da
Ånden kom på pinsedag var det med bulder
og brak, storm og til og med ild. Vind er
luftstrømmenes bevegelse. Vinden er usynlig men dens virkninger er mer enn synlige.
Slik er det kanskje også med Den hellige
Ånd.
Og hemmelig er den fortsatt ikke
På 400-tallet skrev kirkefader Chrysostomus følgende: ”Kirken er et skip som
seiler gjennom denne verden. Herren er
styrmann, de troende er besetning. Masten er korset, seilet er den evangeliske tro.
Drivkraften er Den hellige Ånd. Drevet
av Ham seiler skipet inn i Paradiset og det
evige livs havn. Guds ord er kompass, håpet
anker, bønnen ankertau og Guds trofasthet
ankerfeste.”
Ånden er livsviktig. Ånden er drivkraften. Den kan aldri være hemmelig. Hellig er
den alltid når den driver mennesker frem til
livet med Gud og til felleskapet med hans
barn.
Jan Kay Krystad

Kirkeskip fra 1700-tallet, i Flosta kirke, Arendal.
Foto: E. Fløistad.
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Gled deg til loppemarked i Arbeidskirken 27. og 28. august!

Loppesjef Lars Syrstad er klar for ny loppefest i
Arbeidskirken til høsten. Foto: E. Fløistad

Utsagnet kommer fra loppesjef Lars
Syrstad. Hvordan er det mulig, spør du kanskje? Stadig flere blir vaksinert mot Covid19, og i august håper vi de fleste restrik
sjoner på aktivitet og mobilitet er avviklet.
Loppemarkedet i menigheten har i snart
femti år vært en årviss gigantisk pakke
bestående av dugnadsglede, gjenbruks
kultur og pengeinnsamling. Denne lange
tidsrekken ble brutt i fjor, i koronaåret
2020. Nå ser det ut til at vi igjen kan oppleve et tilnærmet normalt loppemarked i
Arbeidskirken mot slutten av august.
Med ekstra mye fritid og hjemmetid det
siste året har mange pusset opp og ryddet
i kjeller og loft. Nå er det tid for hente
godbitene fram og levere de på vår «Åpen
loppedør». Det kan du gjøre hver mandag
ut juni måned – i Ås arbeidskirke i tidsrommet 18–19, men altså kun på mandager.
Vi tar imot alt som kan selges videre, som
for eksempel bord og stoler, kommoder og
hyller, leker og hobbyartikler, sportsutstyr
og sykler, kunst og bilder, bøker og blader,
servise og glass, verktøy og redskap, klær
og duker, sko og vesker, LP-plater og
12

retro-ting, nips og pynt. Det som andre kan
tenkes å kjøpe.
Loppemarkedet er et stort sosialt fellesskap, hvor du kan arbeide sammen med
masse hyggelige folk, gjøre en innsats for
gjenbruk og miljø, samt skaffe penger til å
drive Ås arbeidskirke og Ås menighet. Vi
trenger over hundre frivillige under salgsdagene på markedet, men også i forberedelsene den siste uken. Tusen forskjellige oppgaver skal utføres, fra sortering og rigging
til loppesalg og vaffelproduksjon. Meld deg
til tjeneste via en av våre avdelingsledere
eller til lars.syrstad@ramboll.no
Nytt under årets loppemarked er åpningstidene som blir bedre tilpasset rushtrafikk
og folks arbeidstid. Salget vil pågå fredag
mellom 17 og 20, og lørdag mellom 10 og
14. Opprydding skal skje lørdag, mens
søndag er kirkedag, og bare det – håper vi.
Vi møtes i Arbeidskirken.
Lars Syrstad,
loppesjef

Retro-avdelingen på loppemarkedet er videreutvikla
over flere år. Ingjerd Aarseth la ned en stor innsats
i 2018, hvem tar jobben i år?. Foto: Erling Fløistad
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Akk og ve(d), takk og be!
En bildefortelling

Trærne falt i skogen til Svein Skuterud. Det var
tidlig på våren. Bjørken hadde ikke fått ” muse
ører” engang, men himlen var blå og solen varmet.
En retter ryggen og tørker pannen med arbeidshansken. ”Gjør dere klar til fotografering, gutter! Jeg
tar en selfi! Stå stille så kommer alle med.” Javisst
kom de med alle fire, skogsarbeiderne, rett antrukket og fulle av energi.

Det var onsdag 13. april det begynte, og snart var
en liten skog av bjørkestokker lagt ned. Og flere
skulle det bli. Fredag 30. april ble forsterkninger
kalt inn, og de kom!

Fra skogen til Arbeidskirken rullet traktorlassene,
og to glade gutter tok imot. ”Dette blir fantastisk
flott ved, Niels Tyge!” Georg er imponert over det
vi har fått til. Niels Tyge smiler i korona-skjegget:
”Ja, den ved skal varme mange gange Mon tro om
vi får mannskap nok til å kappe og kløve?”

Stadig nye kjekke folk dukker opp,
og øks har de med. De har skjønt
det. Bjørk må kløves når den er
fersk. Da går det som en lek. Lille,
store, flinke Ida har også skjønt
det. Og tøffe Aksel har skjønt det.
Arbeidskirken har vedarbeid nok
til alle som vil ta et tak.

Veden pakkes i banankasser. Kjøp ett tilhengerlass,
dvs. 15 kasser ”bananved”, = 600 liter fersk bjørke
ved. Prisen er 1000 kr fritt levert i Ås kommune.
Tøffe, sterke karer, ungdommer! Her kommer de
marsjerende, de fem uunværlige når det gjelder å
få fram tømmeret til henteplassen for traktoren.

Ås Menighetsråd, Arbeidskirkens Husråd og
dugnadsgjengen ”Takk og ve(d)”
ved Erling Ulvik
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Hold stand,
det blir bedre etter hvert!
Også for de eldre.
«Han førte meg ut i åpent land og fridde
meg ut, for han har meg kjær.» Salme 18, 20
Det ble nokså spesielt å leve med en
aggressiv virustrussel. Lettelsen er tydelig
ved vaksinering, men bedringen er forholdsmessig, vi må fortsette varsomt fordi
viruset fortsatt kan spres og ramme mennesker som ikke kan vaksineres eller som
ellers er sårbare.
For tiden, 3. mai, er tiltaksnivået 5B slik
at arrangementer for voksne er forbudt ute
og inne, med unntak av livssynssamlinger
hvor det tillates å være 20 sammen. Dette
varer til 9. mai, videre vet vi ikke ennå. På
den ene side kan vi få lettelser, men enkeltutbrudd kan gi nye restriksjoner. Med slik
usikkerhet har vi vedtatt å utsette åpning
av Åpent hus til midten av september, og
Hyggekvelder til start på høsten. Fellesser
veringen i Dr. Sødrings vei 8 utsettes til
vi ser hva kommunen bestemmer. Det har
vært antydet at Moer sykehjem kan åpne i
slutten av august, men her vurderes mulighetene for andakter ute eller inne eventuelt
tidligere.
Husk å møtes, men ikke stimle sammen
på gudstjeneste og på kafe
i butikken og på gater og veier
avtal tur i skogen
besøk venn/venner
med mobilen og på nettet
Terje Sørhaug
Diakoniutvalget
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For Gud
er vi alle like mye verd
Til sommeren er det ti år siden det skjedde
noe som rystet og skaket landet vårt, og
faktisk store deler av verden.
Jeg tenker på hendelsene på Utøya og i
Regjeringskvartalet. De fleste tenkte vel at
noe slikt ville ikke kunne skje i Norge.
Sårene etter hendelsene verker ennå.
Mange unge mennesker som døde alt for
tidlige er savnet av familie og venner, flere
overlevende opplever fremdeles traumer og
seinskader.
Det debatteres om vi har tatt oppgjør
med holdningene som lå bak angrepet. Det
skal ikke føres en lengre debatt om dette
her, men jeg tror vi ennå har en jobb å gjøre.
Rasismen og menneskeforakten som lå til
grunn for angrepet lever dessverre blant oss
i større grad enn vi liker. Sosiale medier
med sine ekkokamre inneholder mye hat
ytringer og hetsing av andre mennesker.
Vi ser at mennesker blir klassifisert og
bedømt ut fra hudfarge, utseende, funksjonsnivå, økonomi og andre egenskaper.
I Kirken tror vi på en Gud som skapte
alle mennesker som likeverdige. Hans
kjærlighet favner alle, jeg tror han ønsker
et fargerikt fellesskap på alle måterz, hvor
folk får være den de er uten å gi opp sin
identitet. Alle mennesker er vår neste, ikke
bare de som ligner på oss.
Så la oss stå opp for at alle mennesker er
elsket av Gud og like mye verdt, og dermed
ta avstand fra holdninger i samfunnet, og
kanskje også i oss selv, som bryter med
dette.
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Atle Eikeland,
Prostidiakon

Kan ikke vi fylle kirkene med dåpsduer?
I dette bildet ser du den første dåpsduen
som ble hengt opp i Ås kirke denne våren.
For hvert barn, ungdom eller voksen som
blir døpt fremover vil vi henge opp en due
i keramikk med navn og dåpsdato i både
Ås kirke, Ås arbeidskirke og Kroer kirke.
Disse skal få henge der og minne oss om
å be for dem, som en synlig påminnelse
om menighetens ansvar for å være et godt
fellesskap for mennesker å bli døpt inn i.
Og til neste vår blir alle disse døpte invitert
til kirken for å hente sine dåpsduer og gi
plass til nye dåpsbarn (og ungdom og voksne) for det kommende året.
Mitt håp er at dåpstrærne våre skal bli
fulle av duer, fulle av påminnelser om mennesker som hører til kirken vår. For kirken
er jo ingenting uten menneskene. Alle vi
som hører til – noen som kommer til kirken
så ofte de kan, noen som knapt har vært
innom, noen som kommer når livet stormer
og noen som kommer på livets lykkeligste
dag. Alle vi er kirken!
Da jeg hengte opp denne første dåpsduen
i Ås kirke søndag 18.april ble jeg fylt av en
glede som jeg har kjent litt lite på det siste
året. En glede over underet at Gud kan møte
et menneske gjennom en så enkel handling
som dåpen egentlig er. En glede over at vi
på tross av all motgang det siste året kunne
samles med dåpsbarnet, foreldrene og to av
fadderne og lage en hellig stund. En glede
over å kunne fortelle dem at nå har lille
Jesper en innmari fin flokk i ryggen og et
fellesskap å høre til – hele Ås menighet, og
ja, hele den verdensvide kirke!
Kan ikke vi fylle kirkene våre med dåpsduer? Være frimodige som kirke til å invitere inn til fellesskapet – selvsagt innenfor
de reglene som gjelder til enhver tid. Både i
små, mellomstore og større forsamlinger er
Gud til stede. Om vi kan være bare foreldre

og to faddere og en prest, så er dåpen like
gyldig og like underfull. Som vi synger i
salmen «Det skjer et under i verden» av
Kjell Mørk Karlsen:
Det skjer et under i dåpen,
her skapes liv av ord.
Barnet er størst i Guds rike
skjønt det er minst på jord.
Ingen på jorden er himlen så nær
som barnet han tar i sin favn,
som barnet han tar i sin favn.
Og til deg som lurer på om det går an å få
døpt barnet sitt eller seg selv nå; JA! Ta
kontakt med oss, så finner vi en form og
anledning. Vi gleder oss selvfølgelig til å
ikke måtte tilpasse oss smittevernregler,
men selv i disse tider er vi her og klare for å
ta imot alle som ønsker dåp.
Ingrid Ulvestad Øygard,
kapellan Kroer og Ås menigheter
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Iben Andersen er leder av Studentenes
Informasjonstorg,
SIT.
Sigurd
Bakke og Ingrid Ulvestad Øygard
er administrativt knytta opp mot
SIT. Menighetsbladet har spurt Iben
hva studentprestetjenesten betyr for
studentene og for NMBU?
Studentprestene Ingrid Ulvestad Øygard (tv) og
Sigurd Bakke på Urbygningens nye terrasse. Bak
dem er byggene som skal huse veterinærstudentene.
De håper det vil myldre av vitebegjærlig ungdom på
NMBU i august. Midt på bildet har det, ved en ren
tilfeldighet, kommet med en såmann. I prestesammenheng er det viktig å så, men denne såmannen er
ikke en del av studentprestetjenesten.

Studentprestene ved NMBU sier:
Ta kontakt

Ingen henvisning,
ikke ventetid, ingen journal –
og vi har tid
Universiteter og høyere læresteder i Norge
har studentprestetjeneste. Ved NMBU er det
Sigurd Bakke og Ingrid Ulvestad Øygard
som ivaretar disse oppgavene, tilsammen i
en 50 % stilling. Når Sigurd får spørsmålet
om hva en studentprests oppgave er, svarer
han kjapt at det er å medvirke til at studenten både får studere og samtidig leve.
Sagt på en annen måte er oppgaven å være
til stede for alle studenter på campus; med
en identitet til både studentene, til lære
stedet og til kirken.
– Det er jo ganske mange utenlandske
studenter ved NMBU, og norske studenter
har vel heller ikke en sterk eller uttalt tilknytning til tro, kirke og prestetjeneste?
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– De to studentprestene er meget
viktige for NMBU sine studenter.
Studenter, som alle andre, trenger
iblant noen å snakke med når livet
byr på utfordringer. Mange bor langt
hjemme fra, og da er det trygt og godt
å ha Ingrid og Sigurd å rådføre seg
med; det være seg i religiøse spørsmål,
meningen med livet, kjærligheten eller
mangel på samme, sorg eller samtaler i
forbindelse med dødsfall i nær omkrets.
I tillegg er Ingrid og Sigurd viktige
støttespillere for NMBU og fakultetene
i forbindelse med nettopp dødsfall.
NMBU setter stor pris på deres nærvær
på campus, og den jobben de gjør i
forhold til student-trivsel. Studentene
trenger dem mer enn noen gang, nå
hvor de har sittet på hybelen sin, døgnet
rundt, hele uka i over et år.
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Her er det viktig for oss å få fram at vi
engasjerer oss på en livsynsåpen campus.
Utenlands-studentene har ulik kristen og
religiøs tilknytning, og norske studenter
har også svært ulik bakgrunn og livssynstilhørighet. Sigurd og Ingrid er samstemte
om at de identifiserer seg med alle og ønsker
å speile samfunnet gjennom den kontakten
de får med studentene; enkeltpersoner eller
studentgrupper. – Pandemien har gitt store
begrensninger på aktiviteten dette siste
året. Færre studenter har tatt kontakt, siden
de har vært engstelige for å smitte andre,
men et lite tverrsnitt av noe som tross alt
har skjedd, bør nevnes:
- over 100 samtaler med studenter på deres
initiativ
- samarbeid med Helsestasjonen i Ås om
enkeltstudenter
- minnemarkering etter trafikkulykkedødsfall
- gudstjeneste ved semesterstart og under
UKA
- jevnlig kontakt med Studentlaget, KRIK
og andre lag
- innlegg om psykisk helse for studenter
på lektorstudiet
- organisten i Nordby med kurs for dirigentene i NMBUs fire studentkor
- i Urbygningen finnes det et Stille rom
som nyttes til bønn og meditasjon
– Vi er imponert over studentene. De er
fulle av liv og oppfinnsomhet, og det er
inspirerende å snakke med dem. Vårt håp
er at normaliteten vender tilbake i august,
og at vi også kan utfolde oss i de oppgavene
vi er satt til som studentprester. Det sier
den erfarne spesialpresten Sigurd Bakke
og den ungdommelig og idérike kapellanen
Ingrid Ulvestad Øygard.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Kor i koronaens tid
Ås kirkekor øver til tross for alle hindringer
til en stor konsert siste helgen i november
med musikk av Michael Haydn!
Siden jul har kirkekoret hatt korøvinger
på et meget utradisjonelt vis – altså på en
digital plattform som heter TEAMS.
Da sitter/står man hjemme, eller hvor
som helst, og øver på sin egen stemme
mens dirigenten leder korøvelsene.
Siden det er en viss forsinkelse på data
kan vi ikke øve sammen på vanlig måte. Vi
øver stemmevis. Siden det ikke spiller noen
rolle hvor man er – så lenge man har en PC
og nett – har også noen fra Kragerø kantori
vært med på øvelsene, vi skal samarbeide
med dem i november.
Vi satser veldig på at vi kan møtes til
fysiske øvelser etter sommeren og at vi får
gjennomført vårt flotte prosjekt allerede i
høst. Slik ser det ut når vi øver.
Jostein Grolid, kantor i Ås

Alter og basser øver på Teams
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Hvor ble det av giroen?
Oddvar er litt bekymra. Han har nå ført
regnskapet for menighetsbladet i 36 år, og
2020 var første året på veldig lenge at bladet
ikke gikk med overskudd.
Lenge har kostnadene til trykking av
bladet vært dekket av frivillige gaver, betalt
inn på en giroblankett som ble delt ut med
nr. 2 hvert år. I fjor kom det ingen giro,
og inntektene stupte. I år håper Oddvar at
bladets lesere har lært seg såpass mye data
på hjemmekontoret, at de klarer å betale

inn et frivillig abonement uten at vi trykker
papirgiroer.
Bladet lages og deles ut på dugnad, men
trykkingen koster penger. Nå er han redd
for å få sparken hvis det går dårligere med
økonomien. Hjelp Oddvar å beholde jobben,
gi ditt bidrag til:
Menighetsbladet for Ås, Nordby og
Kroer, konto nr.: 1602 59 75417
Tekst og foto: E. Fløistad

Frivillig abonnement på
Menighetsbladet for Ås, Nordby
og Kroer – 2021
Menighetsbladet for Ås,
Nordby og Kroer

250
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1602 59 75417
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Våre menigheter er en del av den verdensvide kirke. Dette markerer vi blant annet
med misjonsprosjektene våre som alle 3
menighetene har.
Kroer og Ås har prosjekt i regi av NMS
-Det Norske Misjonsselskap. NMS har
utfordret menigheter med avtale med dem
om å vise litt ekstra solidaritet med Kirkene
rundt om i verden.
Som vi alle vet er covid-19 en verdensomspennende pandemi. Den har rammet
mennesker over hele verden.
Konsekvensene for de som er rammet er
store overalt, men nok ekstra store i land
hvor fattigdom er en stor utfordring.
Derfor har NMS utfordret menighetene
til å delta i en digital innsamlingsaksjon i
perioden fra Kristi Himmelfartsdag til St.
Hans.
Kroer og Ås menigheter vil gjerne
være med på dette og utfordrer alle til
å gi en gave til denne aksjonen via:
www.spleis.no/project/172056/description,
eller gå inn på www.spleis.no, søk på Kroer.
På menighetens nettsider, Facebook og
Instagram kan du lese mer om aksjonen
og om menighetenes diakonale misjons
prosjekt som er med på å løfte mennesker
ut av fattigdom.
Atle Eikeland og Linda Haddal Johansen

Quiz
1. Hva var apostelen Peters opprinnelige
navn?
2. Paulus skrev brev til både Timoteus og
Titus som og er gjengitt i Bibelen, hvem
av dem mottok to brev som vi kan lese?
3. I hvilket av disse landene i Asia er
katols
ke kristne den største gruppe:
Indonesia, Filippinene, Vietnam?
4. Hvilket land har verdens høyestliggende
laveste punkt?
5. I hvilken av våre nabokommuner finner
vi Randem skog?
6. Hva heter Norges to nasjonalblomster?
7. En av våre dyktige og hyggelige kantorer
kommer fra Leirfjord i Nordland fylke.
Men i hvilken del av Nordland finner vi
denne kommunen? a) Salten b) Ofoten
c) Helgeland d) Vesterålen
8. «No det i lundar» ute, Elias Blix skrev
teksten til denne sangen, men hvem
skrev melodien?
9. Fossekallen er Norges nasjonalfugl, men
hvor i Ås kommune finner vi gaten med
samme navn?
10. Hvilket arrangement tenker vi på:
Grieghallen Bergen i 1986, Oslo Spektrum 1996 og Telenor Arena Fornebu
2010 ?
Svarene finner du på side 23.
Quizmester: Atle Eikeland
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? HUSKER DU ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

?
Kåre Danielsen
Jan Uhren
?
Kjell Svaheim
?
Ragnhild Authen
?
Bjørg Eldor
?
Inger Nonsdal
Inger Martiniussen

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Edvin Folkvord
Jan Ivar Pettersen
Ottar Kjus
Arnfinn Folkvord
André Bjørnstad
Sverre H. Smebye
Jon Landfald
?
?
Valborg Leivestad
Hanne Marit Kjus
Bjørg Pytte
?

I forrige nummer viste vi et bilde av en
stor flokk ungdommer på sparkstøttinger
på Aschjemskogen. Ingeborg Sørensen
(f. Røed) i Kroer har meldt seg som nr. 22.
Hun påpekte også at nr. 28 heter Karen
Kirkerud (ikke Karin). Hun mente dessuten
at denne gruppen hadde sitt utgangspunkt i
Søndagsskolen, men dette begynner jo å bli
lenge siden.
Dagens bilde er av atskillig nyere årgang,
nemlig ca. 1963. Den fotografiske kvaliteten
bærer nok preg av å være et «snap-shot», litt
ute av fokus, og mange personer er helt eller
delvis gjemt bak andre. Men vi er ikke i tvil
om at anledningen er St. Hans-fest på låven
20

Mimre-spalte nr. 2

27
28
29
30
32
32
33
34
35
36
37
38

Einar Henning Smebye
Ole Gerhard Torjussen
Anna Arnesen
?
?
Marit Gjærum
Svend-Kristian Martinsen
?
Egil Bråthe
?
?
?

hjemme hos Hanne-Marit Kjus Pettersen på
Østby gård. Festen var et fellesarrangement
for Ungdomsklubbene (KFUK/KFUM) i
Nordby, Ås og Kroer. Sverre H. Smebye,
som var kallskapellan i Ås den gangen, var
primus motor og inspirator for ungdomsklubbene. To av medlemmene i redaksjonen
var selv til stede (24 og 33) på festen. Med
god hjelp har vi klart å identifisere mange –
tror vi. Vi håper på ytterligere hjelp, spesielt
fra dere i 60–70-åra til å finne venner og
bekjente – eller kanskje dere selv.
Kontakt Svend-Kristian Martinsen
(skmartinsen@gmail.com, 92055159) om
du kan hjelpe til.
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Ås kirke - Åpen kirke / Veikirke sommer 2021
Kirken vil være åpen hver dag 1.–31. juli, fra kl. 12 til kl. 18

Utvalget for Åpen kirke ønsker velkommen til åpen
sommerkirke/veikirke i hele juli måned. Oddvar Sigmund Moen, Svein Rindal, Hanne-Marit Kjus Pettersen og Signe Hjermundrud. Foto: J. Kr. Øiestad

Koronaviruset har dominert og medført
strenge begrensninger for alle i mye over
et år. Behovet for å se og møte andre er nå
stort. Vi er blitt vant til å sprite hender og
holde avstand, så med trygge, sosiale møteplasser vil vi etterhvert kunne føle på en
tilnærmet normal tilværelse.
Derfor har kirkevergen gitt utvalget for
Åpen kirke grønt lys også i år. Hun og
menighetsrådet ønsker at Ås kirke skal
være en sommeråpen kirke/veikirke som
tidligere. Nå er det spesielt viktig og hyggelig med åpne kirkedører og å være en tilgjengelig kirke for innbyggere og turister.
Ås kirke er den eneste veikirken i Follo.
Utvalget for Åpen kirke sender forespørsel til tidligere frivillige kirkeverter og
håper mange ønsker å stille også i sommer.
Vi har forståelse for om enkelte vegrer seg
pga. korona, men når vi kommer til juli
håper vi alle er fullvaksinerte. Kirkevergen
har satt opp egne retningslinjer som må
følges, noe vi tror går like fint i år som i
fjor. Kirkevergen vil holde en smitteverngjennomgang for kirkevertene like før 1.

juli. Er det andre som har lyst og anledning
til å bli med på dugnaden, blir utvalget glad
for å høre fra dere. Vi ønsker gamle og nye
verter velkomne til meningsfull sommertjeneste!
Kirkegårdene i Ås holdes velstelte og
pene, det settes det stor pris på. Mange
liker å gå rundt på gravlunden – de som
har en grav å stelle, eller de som ikke har et
bestemt ærend, men synes det gir ro og er
historisk interessant.
Ås kirke har lang tradisjon som Åpen
kirke/Veikirke. Gerda Røed har vært med i
utvalget siden starten i 2000, med god hjelp
av sin mann, Hans Kristian Røed. Astri M.
Fyksen kom med i arbeidet i 2016. Stor takk
for innsatsen til Astri og Gerda for lang og
tro tjeneste når de nå går ut av utvalget for
Åpen kirke. Ingen trekker seg helt ut, alle
vil fortsette som kirkeverter, og takk for
det!
Utvalget for Åpen kirke består fra 2021
av: Svein Rindal, Oddvar Sigmund Moen,
Signe Hjermundrud og Hanne-Marit Kjus
Pettersen
Velkommen til en sommeråpen Ås kirke!
H.-M.K. Pettersen

Utvalget for Åpen kirke 2017–2021, f.v.. HanneMarit Kjus Pettersen, Astri Fyksen, Gerda Røed og
Svein Rindal. Foto: J. Kr. Øiestad
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Er du kjent i Ås ?
‘Tåka var ikke tykkere enn at vi kjente oss
igjen langs Kroerveien/Garderveien, og
ved nærmere studier i lendet fant vi furua.
Bilen som skimtes på bildet i høgre kant, er
parkert inn der veien til Trampen går; kode:
EN FIN TUR HIT!’ – Det skriver Aase og
Hans-Olav Moen da de sendte inn sitt eliteklasse-svar samtidig med Norvald Foss,
Torstein Furnes, Gro Mette Rønningen og
Svend-Kristian Martinsen. Gratulasjon til
alle, og på grunn av kode-kravet måtte jo
alle en tur ut i det fri!
Det er ny oppgave å prøve seg på. Fotografen antar at ikke alle i Ås har vært på
dette stedet ... enda, men etter å ha løst oppgaven, er det gode muligheter for en ekstra
runde på historisk grunn. De som mener å
delta i eliteklassen, bør se nøye på veggen.
Der er det ei tavle med et oppslag. Det
som en gang sto på oppslaget, har fått hard

medfart av tidens tann, men fortvil ikke:
Du havner blant eliten ved å angi målene på
oppslagstavla! Som en ekstra bonus for at
du tok turen, befinner det seg en nedgravd
skatt under en av stubbene; se nederst på
bildet. Forsyn deg med en skatte-enhet og
legg resten av skatten på plass til andre
skattejegere!
Send svaret til as.menblad@online.no.
Lykke til!
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Svar på forrige oppgave: Bilen som skimtes til høyre
i bildet står parkert der veien til Trampen går inn fra
Kroerveien/Garderveien.
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Søndre Follo prosti inviterer til Taus temaretreat
«Lyden av stillhet» 2.–5. september, 2021 på Tomasgården, Kornsjø
Ledere for retreaten er Sigurd Bakke,
spesial
prest i Ås, Nordby og Kroer, og
Gunvor Hovland, prostiprest i Søndre Follo.
Begge har utdanning i og erfaring med
åndelig veiledning.
Tomasgården ligger på Kornsjø ved
svenskegrensen, tre mil syd for Halden. Det
er plass til 7–9 gjester. De fleste overnatter
i Stillhetens hus.
Pris 3100 kr per person for oppholdet
(kost & losji). Reise kommer i tillegg.

Det er begrenset med plasser, så meld
deg på i god tid. Vi setter eventuelt opp
venteliste. Fortløpende påmelding skjer til:
- Sigurd Andreas Bakke,
SB668@kirken.no, tlf. 99015790, eller
- Gunvor Hovland,
GH947@kirken.no, tlf. 41323215
Vi koordinerer biltransport fra Ås og Vestby
og deler på kjøreutgiftene. Ta kontakt med
Sigurd eller Gunvor for avtale.

www.asbank.no
Menighetsbladet
trenger flere bladbud

Fasit til Quiz på side 19:

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer
kommer ut 6 ganger i året og deles ut til
alle husstander i kommunen av frivillige
bud. Nå mangler vi noen bud til ruter i
Nordby, det gjelder Fålesloråsen, Øvre del
av Sjøskogen (Østsiden av Sjøskogveien,
Veidemannsveien og Grimsrud). Vi har
også rute ”ledig” på Nesset Terrasse, samt
nedre del av Askehaugveien fra Toveien. I
Ås har vi ledig en rute i Kvestadveien/Smebølveien.
Hvis du ønsker å hjelpe oss med utdelingen, så ta kontakt med Olav Aardalsbakke
på mail: oaardals@online.no.

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

1. Simon, 2. Timoteus, 3. Filippinene, 4. Lesotho
(1400 m.o.h), 5. Vestby, 6. Røsslyng og Bergfrue,
7. C: Helgeland, 8. Ludvig Mathias Lindeman,
9. Togrenda, 10. Tre internasjonale Melodi
Grand Prix finaler arrangert i Norge.
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Harriet Kjus
Müller-Tyl.
Foto:
Inger Eide Nordseth
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Grønn spalte
Juni grønn måned og håpets katedral

Menighetene i Ås er alle grønne menigheter.
Det innebærer at vi ønsker at ta på alvor
at vern om Skaperverket er en del av det
kristne oppdraget.
Borg bispedømme markerer i juni grønn
måned. Da vil menighetene i Bispedømmet
særlig fokusere på det ansvar vi har for å ta
vare på Skaperverket.
Dette gjøres på ulike måter både lokalt
og regionalt. Lokalt er det med blant annet
egne bønner på gudstjenester, ulike aktiviteter med mer. Regionalt markeres måneden blant annet med innvielse av Håpets
katedral på Isegran i Fredrikstad lørdag
5. juni. Her er det i ferd med å vokse opp
et 120 m2 stort byggverk på en tradisjonell
pram av røtter. Målet er å mobilisere mot
ødeleggelse av havet ved å bygge og drifte
Håpets katedral, et interreligiøst kunst
prosjekt i tre og plast.
Håpets katedral er et flerreligiøst samarbeid hvor Borg bispedømme er en sentral
aktør. Man har samlet plast og annet som
har blitt etterlatt på strender og i havet
og brukt dette til materialer for å lage en
«katedral». Reisverket er inspirert av stavkirkearkitektur og taket er et storslagent
plastmaleri.
Vi anbefaler folk i Ås, både familier,
enkeltpersoner, foreninger osv. å besøke
Håpets katedral. Den skal minne oss om
viktigheten av å ta vare på verdenshavene.
Les mer på www.hapetskatedral.no
Leder i Utvalg for Grønn menighet i Kroer,
Nordby og Ås Knut Bjørn Stokke og
Prostidiakon Atle Eikeland.
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Håpets katedral. Foto: Atle Eikeland
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Lesehjørnet
Miniatyrmakeren
av Jessie Burton
Pax forlag, 2014
En varm høstdag i oktober 1686 står atten
år gamle Petronella Oortman på trappen til
et herskapelig hus langs Herengracht-kanalen i Amsterdam. Hun er nylig gift med den
velstående kjøpmannen Johannes Brandt,
og står foran inngangsdøren til det som nå
er hjemmet hennes. Men hun får ikke den
velkomsten hun forventer, ingen kommer
for å åpne døren for henne selv om hun er
ventet. Når Nella til slutt går inn i huset på
egen hånd blir hun møtt av ektemannens
søster, Marin. Johannes selv er ikke der for
å ta imot henne.
Det nye livet i Amsterdam blir ikke slik
Nella har sett for seg, og hun føler seg som
en fremmed i sitt nye hjem. Det store huset
i Herengracht er en verden av motsigelser,
Brandt-familien har bare to tjenere, de
forseggjorte billedvevene på veggene står i
kontrast til billige, kjøttluktende talglys, og
Marins tilsynelatende enkle kjoler er foret
med den fineste fløyel og sobelpels. Johannes er ofte på reise, Marin har stålkontroll
på husholdningen, og tjenerne Otto og
Cornelia gjør lite for at Nella skal føle seg
velkommen.

Men en dag kommer Johannes hjem med
en forsinket bryllupsgave: et forseggjort
dukkehus, en tro kopi av huset de bor i.
Nella får også penger til å møblere huset
med miniatyrer. Lykkelig over å ha noe
å gjøre begynner Nella å bestille ting til
huset fra byens eneste miniatyrmaker. Hun
får det hun bestiller, en liten eske i sølv, en
lutt, og flere andre små gjenstander. Men
i pakken ligger det også miniatyrer som
Nella ikke har bedt om, som små kopier av
ektemannens elskede jakthunder. Minia
tyrene er for spesielle til at det kan dreie seg
om en feillevering og Nella får følelsen av
at miniatyrmakeren prøver å fortelle henne
noe, men hva?
Hvem er egentlig miniatyrmakeren
og hvordan vet han så mye om Brandtfamilien?
Anbefalt av Anne Karine Kant,
Ås bibliotek

Ås bibliotek i Kulturhuset i Ås sentrum.
Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret.
http://www.as.folkebibl.no/
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2021
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Nytt hjelpeprogram for kvinner på grensen til Sør-Sudan
Krig og koronapandemi har ikke gjort livet
lettere for folk i Etiopia. Vi her i Ås har støttet
prosjektet «Landsbyutvikling i Etiopia» i
en årrekke. Dette prosjektet har handlet om
helsehjelp og utdanning for kvinner som
gjerne kommer nederst på myndighetenes
tiltaksliste. Problemet blir ikke mindre
nå når myndighetene er opptatt av store,
nasjonale problemer. Helseprosjektet «Safe
Motherhood» i Kamashi i Blånildalen fikk
lenge støtte fra det vi samlet inn i Ås og
Kroer. Prosjektet ble avsluttet i desember,
etter seks vellykkede år. Til tross for uroligheter og koronapandemi, viste prosjektet
gode resultater. Aktiviteter som arbeidet til
Ambassadørkvinner (tidl. omtalt i MB), ga
endringer i samfunnet. Færre kvinner føder
nå hjemme uten hjelp. I stedet oppsøker de
helseinstitusjoner, noe som redder livet til
mødre og barn. Kvinner med fistelskade blir
kjørt til spesialsykehus for behandling. De
statlige helsesentrene fortsetter nå å tilby
disse tjenestene, og nylig ble det opprettet
helsekomiteer som sørger for videreføring.
Trass i denne gode avslutningen i Kamishi
er det likevel ikke slutt på det viktige arbeidet vårt i Vest-Etiopia. Vi kan fortsatt bidra:
I Begi Gidami-synoden startet et nytt «Safe
Motherhood» prosjekt i januar med omtrent
samme opplegg som i Kamashi. Også her
er det fokus på landlige, avsidesliggende
strøk som ikke prioriteres høyt av nasjonale
myndigheter. Første skritt var å rekruttere
en egnet prosjektleder. Stillingen ble utlyst,
og det var flere kvalifiserte søkere. Hirko
Yosef, en ung mann på 31 år fikk jobben.
Hirko hadde allerede jobbet i ni år som
jordmor på det statlige helsesenteret i Begi.
(Det er vanlig at menn jobber som jord26

mødre i Etiopia. Kanskje en ide i vårt land
også?) Han ser problemene gravide kvinner
har, og det er viktig for ham at prosjektet
arbeider preventivt. Han er også motivert
gjennom det som står i Bibelen: “Den som
hjelper den fattige, låner til Herren, som vil
lønne ham for det han har gjort” (Ordspr.
19, 17).
I midten av mars hadde Hirko et viktig
møte med Desalegn Asefa, som har vært
prosjektleder i Kamashi. De var sammen
i tre dager, hvor Hirko fikk materiell som
trengs for å gjennomføre opplæringen av
kvinneambassadører og for andre aktivi
teter. I Begi skal et hus renoveres og benyttes som venterom for gravide som kommer
langveisfra. Det skal også bygges venterom
ved andre helsesentre i løpet av de kommende to årene. Her er det stort behov for
økonomisk hjelp!
Som i det gamle prosjektet skal det deles
ut babytepper og luer til de nyfødte, strikket
i Norge av ivrige støttespillere. Heldigvis
finnes det fremdeles noen plagg igjen ved
NMS-kontoret i Addis fra det tidligere prosjektet. Siden transporten er svært vanskelig for øyeblikket – ingen reiser til Etiopia
i disse tider – så er det bra om vi starter
langsomt med dette arbeidet, slik at det
ikke hoper seg opp med utstyr fra Norge.
Vi ønsker Hirko alt godt for arbeidet sitt.
Må han og prosjektet lykkes!
Sonja Küspert og Sylvi Haldorsen
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Hirko, t.v., sammen med
Desalegn, som ga verdifull
informasjon og materiell
videre til den nye prosjekt
lederen. Foto: NMS

Kirken som fosterhjemambassadør
I likhet med flere andre organisasjoner
har Den Norske Kirke underskrevet avtale
med Bufdir/Bufetat, det statlige barnevern
arbeidet, om å være ambassadørorganisa
sjon for fosterhjemtjenesten.
Dette innebærer at Kirken kan være
med å bidra til at familier som vil gjøre en
innsats for barn vurderer å melde seg som
fosterhjem. Bufetat sine fosterhjemtjenester
arrangerer med jevne mellomrom kurs for
par som vurderer dette. Fosterhjemtjenes-

tene som er lokalisert nærmest Ås befinner
seg i Sarpsborg og Lillestrøm. Her er det
jevnlige informasjonsmøter, for tiden digitale, hvor man kan få informasjon om hva
dette innebærer og stille spørsmål om det
man lurer på.
Tidspunkt for disse finner man på bufdir.
no/fosterhjem. Prostidiakon Atle Eikeland
er Borg bispedømme sin ressursperson på
feltet og kan også kontaktes for nærmere
informasjon, kontaktinfo i bladet.

Har du rom for et barn som trenger å bli sett? – Bli fosterhjem.
Et trygt og godt hjem er viktig for alle barn.
Heldigvis har de fleste barn foreldre og
foresatte som kan gi dem dette.
Dessverre er det noen barn som av ulike
årsaker ikke kan bo hjemme. Foreldrene
deres er som oftest glade i dem, men av
ulike årsaker klarer de ikke å ivareta barnas
behov for kjærlighet, for å bli sett og fulgt
opp. Ofte vil hjelpetiltak fra barnevern
tjenesten støtte foreldrene til å gi barna en
rimelig god oppvekst. Men noen barn må
dessverre bo utenfor hjemmet, som regel i
fosterhjem. For noen kan det være for en
tidsavgrenset periode, andre vokser opp i
fosterhjemmet.
Hvem kan bli fosterhjem? Alle barn er
forskjellige, også fosterbarn! Behovene
deres vil variere fra barn til barn. Alle

trenger kjærlighet, men den vil måtte gi seg
utslag på ulikt vis. Noen trenger å hjelpes til
å ta plass, andre trenger først og fremst å bli
satt grenser for. Noen skal ha mye kontakt
med biologiske foreldre, andre lite. Noen
liker best inneaktiviteter, andre vil helst
være ute så mye som mulig. Derfor er det
behov for ulike typer fosterhjem.
Kanskje har du rom for et barn som trenger å bli sett, eller kanskje du vet om noen
som kan gi et barn et trygt hjem? Fortell
om fosterhjem, og oppfordre de du møter
direkte.
For mer informasjon: bufdir.no/fosterhjem. Her finner du informasjon om hva det
vil si å være fosterhjem, og kontaktopplysninger til fosterhjemtjenesten der du bor.
Ingrid Brækken Mjelve, Samfunns- og
diakonirådgiver i Borg bispedømme,
Atle Eikeland, Prostidiakon
Søndre Follo prosti
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Servicesidene
Brann/større ulykker
Politi
Øst politidistrikt Ski
Ambulanse
Legevakt
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
69 36 87 50
64 97 23 00
06485
64 96 20 00
64 96 23 40
64 96 26 70
64 96 23 30

Salong 9, Brekkeveien 5
64 94 04 13
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

HELSE OG VELVÆRE

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

64 94 04 67
64 94 00 07

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

64 94 09 51

64 94 12 36

FRISØRER - DAME/HERRE
Galleriet Frisør
Ås kvartal, Rådhusplassen 29
www.galleriet-frisor.no

64 94 42 00
H.-M.K.P.
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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.
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.
Kontakt oss på: as.menblad@online.no
eller Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577.

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

Rettelse

I forrige nr. av Menighetsbladet var en av forfatterne
bak artikkelen «Diakonenes hjørne» på side 15 dessverre ramlet ut. Prostidiakon Atle Eikeland var også
forfatter. Redaksjonen beklager.
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SLEKTERS GANG I MENIGHETENE
ÅS

Nordby

Kroer

Døpte
Jesper Løbben Brørs
Martin Molnes Forsmo
(døpt i Vigra kyrkje)
Helene Rønningen Grøv
Elvida Leidland

Døpte
Indie Sofie Barrett
Ada Hunn Jacobsen

Døde
Kåre Arnstein Lye

Døde
Henry Asbjørn Fjeldstad
Kristin Grønnerud
Kjell Steinar Jahrmann
Torbjørn Lunde
Nina Trandem
Kristin Hansen Tømte

Døde
Marry Finstad
Erika Sparre Holm
Kirsten Valborg Kaasin
Inghild Kristina Lereim

E.F.

E.F.

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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(24t)

KONTAKT KIRKENE I ÅS –
Ås kirkekontor, Sagaveien 3, 1430 Ås.
Kontortid man-, tirs-, tors- og fredag kl. 9–15,
onsdag kl. 12–15. Tlf.: 64 96 23 40.
Nordby kirkekontor, Nordbyfaret 2,
1407 Vinterbro. 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: Kjerstin Jensen. Tlf.: 997 14 007.
E-post: kj395@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.

www.kirken.no/as
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.
Ansatte kirkegårdsdriften
Kirkegårdsforvalter: Kåre Lauvli.
Tlf.: 958 82 381. E-post: kl657@kirken.no.
Studentpresttjenesten
Ingrid Ulvestad Øygard. Tlf.: 959 19 318.
E-post: io484@kirken.no.
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
23. mai, Pinsedag
Joh 14, 15–21 Talsmannen og Jesu bud.
Nordby kirke 11.00: Pinsedags
gudstjeneste.
Ås kirke 11.00: Pinsedagsgudstjeneste.
30. mai, treenighetssøndag
Luk 10, 21–24 Jesus jublet i Ånden.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste/konfirmanter.
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste.
6. juni, 2. søndag i treenighetstiden
Joh 3, 26–30 Han skal vokse, jeg skal avta.
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste/
blomsterfest.
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste.
13. juni, 3. søndag i treenighetstiden
Joh 1, 35–51 De første disiplene.
Kroer, Trampen 11.00: Friluftsgudstjenste/
pilegrimsvandring.
Ås kirke 18.00: Kveldsgudstjeneste med
innsettelse av prost Kjerstin Jensen.
20. juni, 4. søndag i treenighetstiden
Matt 16, 24–27 Å følge etter Jesus.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste/
sommerfest.
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste/
sommerfest.
27. juni, 5. søndag i treenighetstiden
Matt 7, 21–29 Falske disipler og huset på
fjell.
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.
4. juli, aposteldagen, 6. søn. i treenigh.
Matt 16, 13–20 Peters bekjennelse.
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste.
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11. juli, 7. søndag i treenighetstiden
Luk 19, 1–10 Sakkeus.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
18. juli, 8. søndag i treenighetstiden
2 Kor 8, 9–15 Denne gangen har dere
overflod.
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.
25. juli , 9. søndag i treenighetstiden
Joh 8, 2–11 Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd.
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste.
1. august, 10. søndag i treenighetstiden
Matt 18, 21–35 Den ubarmhjertige med
tjener.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
8. august, 11. søndag i treenighetstiden
2 Mos 20, 1–17 De ti bud.
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.
15. august, 12. søndag i treenighetstiden
Luk 8, 1–3 Kvinner som fulgte Jesus.
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste.
Digital kirke
Følg med på nettsiden www.kirken.no/as
og Facebooksidene @kroerogas.menighet
og @nordbymenighet for oppdaterte
oversikter og nye gudstjenester på nett.

HUSK
Forhåndspåmelding
til gudstjeneste via
qr-kode, på telefon
64 96 23 40 eller gå
inn på:
www.kirkeneias.no
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