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Drottveien 41, ved Rustad skole  

  Fredag 27. august kl. 17–20 
  Lørdag 28. august kl. 10–14 
• Velsortert utvalg av klær, sko, møbler, bøker, kunst, 

leker, sport, elektrisk, kjøkken, ting og tang 
• Stort utvalg brukte sykler 
• Auksjon lørdag kl. 12 
• Kafé med kaker, vafler, kaffe, pølser og brus  
• Mottak av sorterte lopper ved Ås arbeidskirke fra 

mandag 23.8. til onsdag 25.8., kl. 18–20 
 

Arr.: Ås menighet og Stiftelsen Ås arbeidskirke 
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Prestens hjørne

Om forsiden: I år blir det igjen loppemarked i Arbeidskirken. Les mer om årets marked på side 12. Foto: 
Erling Fløistad.

Sommer hele året?
Når august kommer, trekker jeg pusten. Det 
er med skrekkblanda fryd jeg stabler hver
dagen på plass etter ferien og går i gang: 
setter på alarmen på mobilen, smører mat
pakke, fyller opp timeplanen. Tenk at den 
rolige sommeren er over! Hva kan jeg gjøre 
for å få sommerfølelsen til å vare? Etter et 
koronaår som har hatt langt roligere tempo 
enn andre år, er jeg nok ikke alene om å 
være nervøs for travelheten som kan følge 
med når alt skal tas igjen. 

En bekjent ga for litt siden uttrykk for 
forbauselse over at en prest kunne ha det 
travelt da jeg klagde over at det gikk fort i 
svingene. Han så for seg prester som kon
templative, saktegående mennesker med all 
verdens tid. Men både i og utenfor kirken 
har mange av oss lett for å bli travle og 
utilgjengelige, og vi strever med balansen 
mellom å få ting gjort og samtidig være 
tilstede her og nå.

Forventningen om å være saktegående 
treffer ikke bare prestene, men kirken selv 
kan oppfattes som langsom i hele sitt vesen. 
Vi er opptatt av lange tradisjoner, endringer 
tar uendelig med tid, gudstjenestene varer 
og rekker. Det er noen ganger frustrerende, 
men hvis man trekker pusten dypt, helt 
ned i magen, senker skuldrene og lener seg 
tilbake, så er det mulig å gjenkjenne som
merfølelsen. Den langsomme tiden. Å bare 
være! 

Jeg vet ikke hvor godt Jesus, Peter og 
Paulus kjente til stress og tidspress. Om de 
kjente fenomenet ferie i det hele tatt. Det 

står at Peter og en annen disippel løp til 
graven da de hadde fått høre at kroppen til 
Jesus var borte. Ellers er det vel bare Marta 
som hadde det travelt når Jesus var på 
besøk. Travelhet og mas er sjelden vare, og 
mange av Bibelens tekster har en uovertruf
fen evne til å omtale kjernen av livet, det jeg 
umiddelbart kjenner er viktig:

«Dere skal ikke samle skatter på jorden, 
hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver 
bryter inn og stjeler. Men dere skal samle 
skatter i himmelen, der hverken møll eller 
mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn 
og stjeler. For der skatten din er, vil også 
hjertet ditt være.»

I kirken, når den er på sitt beste, er det 
sommer hele året. Vi prøver å samle skatter 
i himmelen, vi prøver å ha tid til det som er 
viktig. Trekke pusten, senke skuldrene. Og 
ønske hverandre velkommen inn!  

Kjerstin Jensen,  
prost i Søndre Follo

Kjerstin Jensen, prost i Søndre Follo.
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BARNAS VERDENSDAG
Ås menighet har siste året hatt god kontakt 
og samarbeid med Kulturskolen. Blant 
annet var vi medarrangør av HAVfestiva
len i mars 2020, like før pandemien stengte 
landet. 

Nå når det forhåpentligvis går mot gjen
åpning, satser vi på å ta opp igjen samarbei
det med blant kulturaktiviteter som et ledd 
i bekjempelsen av hatytringer og fremmed
frykt, og for betydningen av inkludering.

Representanter fra staben vil delta på 
et arrangement i Athen i begynnelsen av 
september, hvor kunst og kultur bidrar til 
å fremme inkludering av minoriteter, men
nesker med nedsatt funksjonsevne med 
mer. Kulturskolen samarbeider med non
profit organisasjoner i Hellas om prosjektet 
«Art and Culture vs Xenophobia».

Fredag 24. september vil deler av dette 
arrangementet arrangeres i Ås, med 
musikk, foredrag, workshops, utstillinger 
med mer. 

Dagen etter er det et arrangement i 
samme ånd i Ås sentrum, nemlig Barnas 
Verdensdag. Denne har som mål å bringe 
hele verdens kulturarv til Ås og være en 
gratis internasjonal familiefestival og 
fargerik møteplass med kulturuttrykk fra 
store deler av verden. Se mer på http://
www.xnbvdssoa.no/

   Atle Eikeland, 
 Prostidiakon

Fra Barnas verdensdag i Ås 2019. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

HAV-festivalen i Ås, 2020. Foto: Knut Werner Linde-
berg Alsén  
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Søndagsskole høsten 2021
På grunn av koronapandemien begyn
ner det å bli en stund siden vi har kunnet 
drive vanlig søndagsskole. Men vi ønsker 
veldig gjerne å ha et tilbud for de minste 
barna under gudstjenestene i arbeidskirka 
søndager kl. 11.00. Nå trenger vi nye søn
dagsskoleledere! Kunne det vært noe for 
deg? Ta gjerne kontakt om du lurer mer på 
hva det innebærer!

Følg med på nettside og Facebook for 
oppdatert informasjon om barne og fami
liearbeid og tilbud om søndagsskole.

Trosopplæringen høsten 2021
Vi håper at vi kan invitere til gode fellesskap 
for både små og store denne høsten. Men 
fortsatt er det med visse restriksjoner og 
avstand, smitteverntiltak og noe usikkerhet. 
Følg derfor med på nettside og Facebook for 
å få siste nytt!

Babysang
Det blir tilbud om babysang både i Ås og 
Nordby denne høsten – vel og merke med 
smitteverntiltak som at man må ha med 
eget teppe og leker til babyen. Babysang for 
Ås og Kroer finner dere på Facebooksiden 
«Babysang Ås og Kroer». Der kommer det 
informasjon om oppstart!

4-åringer 
26. september håper vi å kunne feire guds
tjeneste og høsttakkefest med utdeling av 
4årsbok i kirkene våre. I forbindelse med 
utdeling av bok,  inviteres også 4åringene i 

Kroer og Ås på 4årsklubb i Ås arbeidskirke 
to ettermiddager. Her skal vi høre en bibel
fortelling, gjøre aktiviteter og leke sammen. 
Invitasjonen kommer i posten – og i år blir 
påmelding ekstra viktig. Håper å se dere! 

9-åringer
På plandagen, onsdag 17. november, tilbyr 
vi et spennende opplegg for alle som fyller 
9 år i år. ”Agent for rettferdighet” er et tros
opplæringsopplegg for 9åringer med fokus 
på solidaritet. Gjennom aktiviteter, refleks
joner og bibelfortelling ønsker vi å gi barna 
mulighet til å tenke rundt rettferdighet, 
både lokalt og globalt. Vi ønsker også å 
utfordre dem til å være med og handle i 
kampen for rettferdighet – vi skal nemlig ut 
på et agentoppdrag!

Mer informasjon om arrangementet 
kommer – både i post og på nett. 

Kirkerotteteater
Fredag 29. oktober kl. 17.30 blir det kirke
rotteteater igjen i Ås arbeidskirke! De siste 
årene har mange barn hatt glede av kirke
rottenes forestillinger. Vi håper at det ikke 
blir noe unntak denne høsten. Forestil lingen 
«kirkerottene og kattunge» er spesielt godt 
egnet for barn fra 3 til 8 år. Bli med på en 
spennende forestilling! Mer informasjon 
kommer på nettsider og Facebook. 

11- og 12-åringer: 
Lys våken 27.–28. november!
 Vi håper at smittesituasjonen er såpass under 
kontroll når vi nærmer oss advent at vi kan 
få mulighet til å overnatte i Ås arbeidskirke 
sammen med 11 og 12åringer! Dette ble 
nemlig avlyst i fjor pga. nedstengingen før 
jul. Sammen skal vi være lys våkne, overfor 
oss selv, hverandre og Gud. Det blir lek og 
moro, god mat, kanskje noe nytt å lære, nye 
venner og vi feirer kirkens nyttår sammen! 
Mer informasjon kommer. 
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Konfirmant 2022
Rett etter høstferien starter vi opp med et 
nytt konfirmantkull! Allerede er det mange 
påmeldte. Vi åpner påmeldingen igjen nå i 
august og holder den åpen til 3. september. 
Det finnes informasjon om konfirmasjons
tiden på nettsidene våre, men dere må 
gjerne ta kontakt om dere har spørsmål.

Datoene for konfirmasjon i Kroer og Ås 
er satt til 3. og 10. september 2022. Konfir
masjonstiden er en tid for å undre seg over 
livets store spørsmål, få nye venner, reise på 
leir, delta på morsomme aktiviteter og spise 
uante mengder wienerpølser :). Velkommen 
som konfirmant! 

I alt kirkens barne, ungdoms og 
familiearbeid vil det hele tiden gjøres 
vurderinger ut ifra smittesituasjonen, 
og vi følger retningslinjene fra både 
FHI, kommunen og kirkens bransje
veileder. Lurer du på noe som har med 
menighetens barne og ungdomsarbeid 
å gjøre? Følg gjerne med på nettsiden 
og på Facebooksiden vår, eller ta kon
takt med Jenny (Kateket).

 
www.kirken.no/as
Facebook: Kroer og Ås menigheter. 
Instagram: Kroerogas_menigheter
For ungdom på Insta og Snap: 
Ungikirka

Bli med i Ås barne- og 
ungdomskantori!
Ås barne og ungdomskantori («Kanto
riet») ønsker seg flere sangere. Vi øver 
på man dager fra kl. 17.00 til 18.00 i Ås 
arbeidskirke (Drottveien 41). Koret er for 
1.–10. trinn. 

Semesteroppstart høsten 2021 er mandag 
30. august kl. 17.00–18.00 i Ås arbeidskirke

I høst planlegger vi å øve inn et fint og 
lærerikt musikkspill, samt synge på guds
tjenester og bidra på konserter. Høstens 
høydepunkt er Luciakonserten rett før jul.

Koret ledes av kantorene Jostein Grolid 
og Anne Christine Pittet Grolid. Vi ønsker 
å ha et sosialt miljø der hver enkelt sanger 
får utvikle ferdigheter, både sosialt og 
musikalsk, og oppleve å prestere sammen 
med andre foran et publikum. 

Kontingent per semester er kr 200. Ved 
spørsmål, ta kontakt med dirigent Jostein 
Grolid på telefon: 412 87 055 eller epost: 
jg297@kirken.no  

Vi håper covid19 er over og at vi kan starte 
opp i løpet av høsten. Følg med på FB.

Klubben ønsker unge ledere velkommen. 
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Nordby menighet hadde utdeling av 
6årsbok i Nordby kirke onsdag 9. juni.

De inviterte 6åringene fikk høre bibel
fortellingen der Jesus stiller stormen, og 
lærte sangene «Min båt er så liten» og «Når 
det stormer».

Menigheten ba for dem, og de fikk boken 
Tre i et tre, skrevet av Runar Bang. De ble 
også invitert til konsert med Nordby Kid
Sing, lek, is og kake. Det ble en nydelig 
sommerdag!

Timea Bakay Holby,  
kateket i Nordby

Nordby KidSing holdt konsert for store og små etter 
samlingen i kirken 9. juni. Foto: Timea Bakay Holby

Lørdag 5. juni hadde Nordby menighet 
Tårnagentdag for 8åringene og kirkens 
bursdagsmarkering for 9åringene.

Marcus Coard (9 år) gjennomførte både 
Tårnagentoppdragene og sporløpet om 
pinsen.

Det var flere familier som fant veien til 
Nordby kirke denne lørdagen, gjennom
førte opplegget med kohorten sin og fikk 
Tårnagent avis og bøff som premie. Deltak
ere fikk også  boller og is, og det ble tid for 
god prat med foreldrene også. Det er flott å 
se at foreldrene er positive og ønsker å følge 
opp trosopplæringstilbudet vårt.

Timea Bakay Holby, 
kateket i Nordby 

Fra Nordby

Foto: Heidi Coard

Henrik og Matheo løste mystiske oppgaver i kirken 
og kom helt opp til kirketårnet. Foto: Julie Frich
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Storfint besøk i Nordby kirke
Første august var det fellesgudstjeneste 
i Nordby kirke med spesialprest Sigurd 
Bakke og kantor Jostein Grolid. Dagens 
tekst var fra Matt 18, 21–35, den ubarm
hjertige medtjener. Sigurd syntes det er en 
vanskelig tekst, fordi (nesten) alle kan den. 
Hva betyr dette i praksis?

Han tolket teksten godt og snakket fint 
om tilgivelse. Å tilgi betyr ikke det samme 
som å glemme.

I løpet av gudstjenesten lød det mye fin 
musikk fra galleriet. Da postludiet skulle 
spilles, kom kantoren ned med sin sønn 
Michael. Vi som var til stede, fikk en 
nydelig intimkonsert med far og sønn; de 
spilte 1. sats fra «Bratsjkonsert i Ddur» av 
den østerrikske komponisten Franz Anton 
Hoffmeister (1754–1812). Michael er blitt 
profesjonell musiker og er solobratsjist 
i Danmarks Radios Symfoniorkester i 
København.

Tekst og foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen

Michael og Jostein Grolid i Nordby kirke.

Velkommen til 
friluftsgudstjeneste på 
Breivoll
Søndag 12. september kl. 12 arrangerer 
Nordby menighet gudstjeneste på Breivoll. 
Dette er tredje året på rad, så nå kan det 
kalles en tradisjon.

Små og store inviteres til å være med og 
prise skaperverket på vakker jord under 
åpen himmel på Breivoll gård i Nordby. 

Temaene for dagen er takknemlighet for 
alt Gud har gitt oss, og at vi har et ansvar for 
hvordan vi forvalter de gavene vi har fått. 

Gudstjenesten blir ledet av sokneprest 
Jan Kay Krystad som for øvrig har sin siste 
tjeneste i Nordby sokn denne søndagen. 
Ellers medvirker Øyvind Pihl med band 
og Nordby KidSing synger. En og annen 
overraskelse kan det også bli. Etter guds
tjenesten blir det sporløp for barna, samt 
informasjon fra Grønt utvalg og Breivolls 
venner. 

Det er mulig å kjøpe seg noe godt å spise 
og drikke etter gudstjenesten.

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

Sett av søndag 12. september allerede nå. 
Dette må du ikke gå glipp av!

Jan Kay Krystad, sokneprest
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Det er tidlig høst. Bladene på trærne som 
omkranser kirka har så vidt begynt å gulne. 
Foran meg står hvitkledde ungdommer. I 
kapper. Ganske like. Mange av dem jobber 
hardt for nettopp det. Å være like. Men jeg 
har lært dem å kjenne og vet at en del av 
likheten begrenser seg til det øyet kan se. 

Her er det forskjeller også. Mange histo
rier. De har ikke levd så lenge, men likevel 
har flere av dem dyrekjøpte erfaringer med 
seg. Her finnes det ulike talenter og kvali
teter. Små og store drømmer. I et år har jeg 
og kollegaene mine fått lov å bli kjent med 
dem. Forhåpentligvis har de lært og opplevd 
et og annet om kirke, om livsmestring og 

kristen tro. Men jammen har jeg lært mye 
av dem også. Om hva ungdom i dag tror på. 
Om at det ikke alltid er lett å ha tro på seg 
selv. Om at det koster å stå opp for det en 
tror på. 

 «Å være femten år er som å gå på ski», 
skriver Linn Skåber i det tiende kapittelet 
i boka «Til ungdommen». Videre beskriver 
hun fargerikt og levende hvordan «den 
ene skia går den ene veien, og den andre 
skia går den andre veien, og det ene sporet 
er barndommen din, og det andre er livet 
videre …» Alle som har gått på ski, alle 
som har vært 15 år, kan relatere seg til 
dette. Du kjenner igjen følelsen. Øyeblikket 

Konfirmant: Elsket, ønsket og bekreftet
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der du skjønner at «nå går det galt». Og så 
«står du der og spriker». Mellom barn og 
voksen. Mellom forventninger fra foreldre, 
lærere, venner, trenere og deg selv. Du står 
og spriker, mellom valgene du skal ta. 

Husker du tilbake til da du var 15 år? 
Kanskje var du konfirmant i hvit kappe. 
Kanskje ikke. Hadde du valgt det samme 
om igjen? Jeg vet at for enkelte av konfir
mantene som står foran meg, så har valget 
kostet. Det er ikke en selvfølge at ven
negjengen velger kirkelig konfirmasjon. 
Kirke er ikke nødvendigvis så kult når 
man er 15. Men jeg vet likevel at kirka har 
noe å komme med. Mer enn tradisjoner og 
kultur. Joda, det også – og det er viktig! 
Men når jeg spør disse, som snart er ferdig 
konfirmert, «hva satte du mest pris på ved 
konfirma sjonstiden?», så får jeg dette til 
svar: «det gode fellesskapet.» 

Å henge sammen med venner etter 
skolen. Reise på leir og bli kjent med nye 
– eller bli kjent med gamle venner på en 
ny måte. Å få være et sted der det holder 
å gjøre nettopp kun det: å være. Her er det 
ingen eksamen de skal bestå (takk og lov 
at den ble avskaffet!), ingen karakterer som 
skal settes. I kirka er det ikke om å gjøre 
å være best. Fellesskapet er i fokus. Å bli 

sett for den man er. Å få komme med sine 
tanker og meninger, sin tro og sin tvil. 

Slik fyller konfirmasjonstiden en ikke 
uvesentlig rolle. Den er annerledes. Et sted 
der ungdommene kan finne hvile når de 
opplever at de står og spriker i spagaten 
med disse skia som vil hver sin vei. Det er 
jammen en røff jobb å være ungdom i dag – 
og jeg er takknemlig og ydmyk for at jeg og 
mine kollegaer i kirken får være med på en 
del av reisen. Takknemlig for konfirmant
familiene som lukker oss inn i sårbare rom 
og deler noe av livet med oss. 

Denne dagen, konfirmasjonsdagen, får 
jeg lov å komme med mine velvalgte ord til 
dem. Jeg håper de lytter og tar ordene med 
seg til en gang de trenger dem. En gang de 
er usikre på om de er elsket, eller kanskje 
ikke klarer å elske seg selv.

Jeg snakker om bekreftelse. For det 
er nettopp det ordet konfirmasjon betyr. 
Bekreftelse. Konfirmasjonen i kirka er en 
bekreftelse på at du er god nok. Elsket og 
ønsket av Gud. At du kan få legge ditt liv, 
dine bekymringer og gleder, i hendene til 
en som er større enn deg selv. Det er en 
bekreft else på at du er en del av et felles
skap. Et fellesskap som har rom for hele 
deg.

Det er noe fint med disse kappene som 
gjør oss så like, tenker jeg idet vi går inn i 
kirka. Jeg har også på meg min, som kate
ket. Det usynlige som binder oss sammen 
blir synlig. Vi er alle elsket, ønsket og 
bekreftet. 

Jenny Marie Ågedal,  
kateket i Kroer og Ås menigheter.  
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Kroer kirke lørdag 4. september kl. 11.00 
Hanna Mehari Gebreselassie
Ingrid Myhre Holten
Malin Kvarme
Oda Angelica Svendsen
Tora Tytlandsvik
 

Nordby kirke, lørdag 4. september kl. 10.30
Julian Højlo Christensen
Filip Valentin Falk
Oliver Frislie
Kim Roger Halvorsen
Jonas Hystad
Emma Victoria Jørgensen
Selma Geelmuyden Nymoen

Nordby kirke lørdag 4. september kl. 12.00
Magnus Kallenborn
Even Stoltenberg
Markus Sørensen Berg
Truls Helland
Constance Hermann
Leonore Hermann

Nordby kirke lørdag 4. september kl. 13.30
Sofie Øien Eriksen
Sandra Larsen
Cassandra Lerum
Hanna Nonstad
Mats Norderud
Eline Angelia Rygge
Leander SteenHansen
Tobias Hjorthen Vegge

Nordby kirke lørdag 4.september kl. 15.00
Henny Mathea Hilmo
Jasper Nilsen Solem
Linnea Josefine Sørli
Christian Solbakken Alsli

Nordby kirke søndag 5. september kl. 10.30
Thea Werner Bronken
Linus Leonard Thoresen Lundmark
Emilia Helene Khan Raknerud
Andreas Rovde
Pernille Larsen

Nordby kirke søndag 5. september kl. 12.00
Rebekka Bratberg
Sondre Elias Molle
Isabelle Leiren Riis
Elina Søder Ruud
Daniella Francesca Ruud
Fanny Sofie SandnesNyblom
Thomas Olsen Vegge

Konfirmanter i Nordby og Kroer menigheter 2021
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Ås kirke lørdag 4. september kl. 13.00 
Vilma Johanne BækkevoldAalerud
Daniel Utne Hagen
Leo Gudbrand Skiaker Klech
Mari Kvarberg Henriksen
Kristine Lilleby Kvarme
IdaHelene Lekang
Birk Andreas Lilleheier
Anna Chen Lillemo
Johanne Moen
Karen Hellberg Munthe
Torjus Austreng Røysland
Mari Schytz
Astrid Skjevdal
Mia Eikrem Skotland
 

Ås kirke lørdag 11. september kl. 11.00 
Christian Mostad Aanesland
Maria Mostad Aanesland
Milla Corneliussen Fiske
Torje Tungesvik Gilbert
Emma Agnes Green
Malin Holten
Sondre Juelsrud
Camilla HuiJin Koppervik
Andreas Kure
Jørgen Hermansen Lillehaug
Sondre Georg Lundqvist
Even Furre Martinsen
Loyd Patrick Moe
Jakob Aarseth Skeie
Martin Ånestad

Ås kirke lørdag 11. september kl. 13.00 
Jørgen Mo Eikesdal
Kristoffer Jørgensen Felder
Anders Frydenlund
Sofie Adelina Herskedal Torgersen
Kristian Bodal Holm
Gorm Hammerlin Johnson
Jakob August Koch
Max Andre Leinhardt
Vilde Gundersen Lysjø
Henrik Smørdal Slåtsveen
Petter Strandrud
Viljar Karlsbakk Teigen
Erle Klev Tveitnes
Amalie Gjervan Ur
Linnea Gjervan Ur
Mari Øen
 

Ås kirke lørdag 11. september kl. 15.00 
Johann Benjamin Clewing
Celine Fjeller Schultz
Elena Maria Montoro Skoklefald
Arin Olsen Svebak
Marte Koldsø Søreid

Konfirmanter i Ås menighet 2021

Foto: E.F.
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Bli med på loppemarked i Arbeidskirken 27. og 28. august!

Samfunnet åpner mere opp og det blir 
Loppemarked i Arbeidskirken 27. og 28. 
august. Fredag åpner vi salget kl 17 og 
holder på til kl 20. Lørdag starter vi kl 10 
og holder på til kl 14. 

Loppemarkedet er en viktig inntektskilde 
for menigheten og for drift av Arbeids
kirken. Samtidig er det et fantastisk fint 
arbeidsfellesskap og en møteplass i tillegg 
til et miljøtiltak som gir nytt liv for mange 
brukte gjenstander.

Pandemien gir fortsatt noen begrensinger 
for en del typer arrangementer, men loppe
markeder er unntatt og kan gjennomføres. 
Det er veldig gledelig. Generelle råd om 
hygiene og avstand gjelder fortsatt.

Under Loppemarkedet i Arbeidskirken 
vil vi følge myndighetenes råd. Det betyr 
enmeters avstand og tilgang til håndsprit 
og munnbind. Vi vil også organisere salget 
slik at avstand blir mulig å gjennomføre.

Har du lopper å levere, ønsker vi å motta 
disse i dagene før markedet. Mandag, 
tirsdag og onsdag mellom kl. 18 og 20 er 
mottaket betjent på parkeringsplassen ved 
Arbeidskirken. Loppene må være hele og 
brukbare for at de kan selges. Veiledning 
gis ved mottaket.

Vi trenger også flere frivillige som kan 
hjelpe til med sortering, presentasjon og 
salg av lopper. Det er mange oppgaver som 
skal løses. Du kan melde deg til tjeneste til 
lars.syrstad@ramboll.no – 93243034. Blant 
annet har vi et stort behov for bistand i kles
avdelingen. Om du heller vil bake en kake 
til kafeen vår, er det også fint. 

Mange har satt av hele siste uke i august 
for å jobbe med Loppemarkedet. Det er 
vi svært takknemlig for. Vi gleder oss til 
å møte dere igjen og jobbe sammen for 
et godt formål. I år prøver vi å rydde oss 
ferdig på lørdag og avslutte med god mat på 
kvelden. Så kan søndag være søndag.

Hilsen fra loppekomiteen,
Lars Syrstad,  

loppesjef

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

SKAL  OPPDATERES

Foto: E.F.
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Plan A – og snart tid for 
konfirmasjon!
Det er for godt til å være sant. Klok av skade 
la vi tre planer for å få gjennomført kon
firmantleir, eller en slags leir, i starten av 
sommerferien 2021. Plan A, B og C. Men 
så var altså smittesituasjonen sånn i juni, 
at det lot seg gjøre å reise med konfirmant
ene fra Kroer, Nordby og Ås til Gulsrud 
leirsted ved Tyrifjorden. For en lykke! Og 
for en leir det ble! 

Vi snakker om årets første smak av 
sommer. 80 fine og glade ungdommer. 
Enda gladere ledere. Kreativitet, konkur
ranser, lek og moro. Bading, volleyball 
og vannkrig. Skumring, sang, grupper og 
rommøter. God mat. Passe lite søvn. Lys
tenning og perling av Kristuskransen. Tid 
for ettertanke. Tid for fellesskap.

Vi er takknemlige for at vi fikk gjen
nomført dette – og at alt gikk så bra. Takk 
til gode ungdomsledere som var med og 
gjorde dette mulig.

Nå synger sommeren på siste verset, og 
snart skal disse fine ungdommene som vi 
har blitt så glad i, stå i hvite kapper og bli 
konfirmert i kirka. Vi gleder oss til å feire 
dere sammen med familie og venner!

Tekst og foto: Jenny Marie Ågedal
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Diakonen informerer
Noen viktige datoer og markeringer å 
merke seg for høsten i vårt diakonale fokus 
og arbeid.

Verdensdagen  
for selvmordsforebygging, 10. september
10. september er det verdensdagen for selv
mordsforebygging. Selvmordstallene på 
verdensbasis er høye, og WHO oppfordrer 
til kamp og globalt samarbeid fordi selv
mordsforebygging nytter!

Denne dagen markeres i over 70 land 
med støtte fra Verdens helseorganisasjon 
(WHO). I Norge er det LEVE som koordi
nerer de lokale tiltakene rundt om i landet. 
Det er foreløpig litt uvisst om det skal mar
keres lokalt i vårt nærområde, eller om det 
vil bli en felles markering i Oslo. Under
tegnede er i dialog med LEVE Akershus 
vedrørende hva slags markering vi som 
menighet eventuelt kan være med og støtte 
opp under. Dette vil det bli gitt videre infor
masjon om på våre nettsider, Instagram og 
Facebook. 

Les gjerne mer om verdensdagen for 
selvmordsforebygging her: https://www.
fn.no/omfn/fndager/kalender/verdensda
genforselvmordsforebyggingwho 

Verdensdagen for psykisk helse,  
10. oktober
Verdensdagen for psykisk helse er 10. 
oktober. I år faller altså denne dagen på en 
søndag og gir oss som menighet en gyllen 
anledning til å markere dagen blant annet i 
gudstjenesten. 

Temaet for årets verdensdag for psykisk 
helse er: «Livet under og etter en pandemi. 
Vær oppmerksom, vær til stede, følg opp». 

Som det fremgår av temaet, er dette noe 
som vi alle kan relatere til. Om vi selv har 
klart oss greit gjennom pandemiens år, så 
kjenner vi ganske sikkert til andre som 
strever som følge av pandemien. 

Krisetjenestene melder om økning i sam
taler hvor selvmordstanker står i fokus, og 
undersøkelser viser det er økt depresjon i 
befolkningen. Gjennom fokuset i verdens
dagen for psykisk helse oppfordres vi alle 
til å være oppmerksomme, være til stede og 
å følge opp der vi ser det trengs. Det vekt
legges at det er mange måter å være til stede 
på, også om vi ikke kan være fysisk nær. 
Les gjerne mer om denne markeringen på:

https://verdensdagen.no/tema2021livet
underogetterenpandemi/ 

Når dagen nærmer seg, vil det komme 
informasjon om hvordan vi vil være med 
og markere denne dagen på nettsiden vår, 
Facebook og Instagram. 

Borg bispedømmes satsing på 
ungdomsdiakoni
Høsten 2021 planlegger Borg bispedømme 
et kickoff for diakoner og andre ansatte 
som jobber med ungdom, for å lansere 
bispedømmets visjoner og satsing innenfor 
feltet ungdomsdiakoni. 

Gjennom denne satsingen skal det gjen
nomføres et ungdomsløft i hvert prosti, 
hvor aktuelle diakoner og andre kirkelige 
ansatte gis ressurser til fagutvikling og 
koordinering. Undertegnede har i sitt arbeid 
hovedfokus på ungdom 13–25 år. I Frogn 
og Drøbak er det nå en nyansatt diakon som 
også har hovedfokus på ungdom. Det er 
lagt opp til at vi skal samarbeide om ung
domsdiakonien i området vårt. Samarbeid 
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og flere ressurser gir oss nye og spennende 
muligheter!

Det er spennende og inspirerende at 
det er et særlig fokus på dette feltet i hele 
bispedømmet. Etter hvert som det blir tyde
liggjort hva ungdomsløftet skal innebære i 
vårt område, så vil det gis mer informasjon 
til hele menigheten gjennom nettsidene, 
og dessuten skrives mer utfyllende her i 
menighetsbladet. 

Karen Elisabeth Lund Dahl, 
diakon

Aktiviteter for eldre og syke
Nå er det ca. 10 måneder siden sist
• Fellesmiddager i Dr. Sødrings vei 8 hver 

torsdag kl 13.00. For beboere i 8+10. 
Start 02.09. Hjelpere møtes kl. 12.00.  
Koordinator: Tora Sellevold Roberts, tlf.: 
414 46 643.

• Hyggekvelder i Dr. Sødrings vei 8 for 
8+10. Kl. 18.00. Invitasjon hver gang. Ord 
for dagen, tema, prat, servering. Starter 
14.09. Koordinator: Terje Sørhaug, tlf.: 
419 32 624

• Åpent hus onsdager 11.00–13.00 i Ås 
menighetshus, Johan K. Skanckes vei 
7. Prat, andakt, mat, kulturelt. Starter 
15.09. Koordinator: Ingrid KragRønne, 
tlf.: 478 56 929.

• Tro og Lys, første lørdagssamling i Ås 
arbeidskirke 18.09. kl. 14.00. Hjelpere 
møtes 13.00.  

• Kirketreff i Nordby: Hver annen torsdag 
kl 12.00–13.30.  Sang, musikk og andakt 
i kirken, formiddagsmat i Menighetssen

teret. Start 2. september. Koordinator:  
Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577 og 
Bente Haukalid Jønvik, tlf.: 918 41 403.

• Andakter på Moer sykehjem og Moertu
net fredager 11.00. Hjelpere møter 10.15. 
Begge steder stengt for frivillige inntil 
videre. Koordinator: Gro Mette Rønnin
gen, tlf.: 971 76 023. Andakt og sang, for 
tiden kun med prest og kantor, holdes i 
kapell/sal.

• Ledsagertjeneste: Løpende aktivitet med 
smitteforbehold. Leder: Gro Mette Røn
ningen, tlf.: 971 76 023.

• Kirkeskyss.  Tlf.: 950 04 667. Smitte
vernforbehold. Odd Henning Unhjem 
leder vakten høsten 2021. Skysstelefonen 
gjelder bare når vanlige alternativer ikke 
kan brukes.

Rådende smittevernregler respekteres ved 
alle aktiviteter.

Terje Sørhaug, diakoniutvalget

Kolbjørn Foss og Arvid Gjelten i Villa Sødring 8 er 
glade i bøker. Kolbjørn liker biografier og skal  lese 
om dronning Victoria. Arvid har sans for Alf Prøy-
sen. Bøker får de fra hyggelige givere, så mange 
at de etterlyste bokhyller i Ås avis. Morten Haugen 
og Bo Guttormsen stilte med hyller og montering. 
Bravo for lokal hjelpsomhet! Foto: Terje Sørhaug
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Ås kirkeakademi høsten 2021
Styret i Ås kirkeakademi arbeider med 
planer for høsten – ikke alt er på plass, men 
foreløpig kan vi informere om følgende 
program:

Tirsdag 21. september, Helga Haugland 
Byfuglien: «Kvinner erobrer det geistlige 
embete – et personlig tilbakeblikk» 
Helga er tidligere kapellan i Ås, nå preses 
emerita. Fra januar 2021 er hun lærer i 
pastoral teologi og ledelse på avsluttende 
praktikum ved MF vitenskapelig høyskole.  
På 1970 tallet var hun en av de to første 
kvinnene som fikk lov å ta praktikumstudiet 
der.    Vi har utfordret Helga til å dele med 
oss erfaringer som kvinne og pioner i kirke 
og samfunn gjennom 50 år.

Tirsdag 19. oktober 
Her planlegger vi et program rundt tema 
om det menneskeskapte mangfoldet vi lever 
i – ansvar og muligheter – og kornet vi er 
avhengig av.  Vi satser på lokale krefter, og 
Åsmund Bjørnstad,  professor i genetikk 
og planteforedling, forfatter og lyriker, har 
sagt ja til å delta.

Tirsdag 23. november, Trygve Riiser 
Gundersen med temaet «Haugianerne».
Vi markerer Haugejubileet i år med besøk 
av journalist Trygve Riiser Gundersen som 
i oktober utgir en bok om Haugianerne – 
mer informasjon følger i neste nummer.

Alle høstens arrangement er lagt til 
kinovestibylen i Ås kulturhus. Ved stort 
oppmøte kan vi flytte inn i kinosalen.

Ås kirkeakademi følger de til enhver 
tid gjeldende smittevernregler. Det er ikke 
påmelding til arrangement slik reglene er 
per dags dato. For nærmere informasjon, 
følg oss på Facebook – Ås kirkeakademi, 
eller gjør en henvendelse på epost til 
solveig.e.nielsen@gmail.com 

Solveig E. Nielsen, styreleder

Helga Haugland Byfuglien, tidligere kapellan i Ås, 
nå preses emerita. 

Jan Kay Krystad

Soknepresten skal i fengsel
Jan Kay Krystad har vært sokneprest i 
Kroer, Nordby og Ås siden høsten 2017. Nå 
har han søkt ny tjeneste, og fra 1.oktober 
er han ansatt som fengselsprest i Halden 
fengsel. 

19. september vil det være avskjedsguds
tjeneste i Ås kirke, og vi håper at mange 
kan ta turen dit.

I disse dager utlyses stillingen, og vi 
håper at ny sokneprest er på plass på denne 
siden av nyttår.
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Utvalget for Åpen kirke kunne også denne 
sommeren ønske velkommen til sommer
åpen kirke. Gode tradisjoner er verdt å ta 
vare på. Dette tilbudet er nå godt kjent som 
et verdsatt og populært tilbud i sommer
tiden. Kirkeverge Kristine Thorstvedt sier 
hun er glad for at utvalget og alle de frivil
lige år etter år påtar seg denne dugnaden 
midt på sommeren. Alt gikk fint i fjor mht. 
pandemien, så det var ingen grunn til ikke 
å holde åpent i år. I juni holdt hun et kort 
informa sjonsmøte om smittevernregler 
i kirken, noe de mange frammøtte kirk
everter satte pris på. Da ble det anledning 
til å spørre om det de lurte på. I år var det 
ikke krav om å registrere seg, men mange 
besøkende har gjort det allikevel. Sprite 
hender både før og etter kirkebesøket er nå 
en innarbeidet rutine. Mange satte pris på 
en kopp kaffe og en twist. Bevertningen er 
litt enklere i koronatider.

Ås kirke er den eneste veikirken i Follo. 
Skilting ved Meierikrysset er positivt for 
impulsive besøk, i tillegg til plakater og info 
på sosiale medier osv. Åpen kirkeutvalget 
takker Bonsak Hammeraas som alltid stil
ler opp med kamera og notatblokk. 

I år fikk utvalget tips om en ung mann, 
Øystein Vikøren Espenes, som gjerne ville 
gjøre noe på frivillig basis. Han ble en god 
medhjelper den første uka, da nøkkelan
svarlig Svein fortsatt hadde behov for kryk
kene. Fast ansatt er Øystein ikke, han reiser 
til Trondheim i høst for å studere, men vi 
håper å se han igjen neste år.   

Hele åtte nye fikk vi med på dugnaden 
i år! Mange verter gir uttrykk for at de 
synes dette er en meningsfull og hyggelig 
tjeneste. Noen besøkende har flyttet fra Ås 
for mange år siden, andre er turister som er 
her for første gang. Et par kom i bobil fra 
Østerrike. De stoppet ved kirken og univer
sitetet på vei til Lofoten. Et annet par kom 

ÅS KIRKE: Åpen kirke/Veikirke i juli 2021

fra Nederland. Flere besøkende er tidligere 
studenter ved NLH/UMB, nå NMBU. Vi 
har en fin brosjyre som informerer om mye 
av det vakre vi ser i kirkerommet. Det er 
gratis å tenne lys i lysgloben. Siden mange 
ønsker å enten betale for lys eller gi en 
gave, har vi i år opprettet en Vippskonto.
Denne julimåneden ble det flere bisettelser/
begravelser, og dermed noen færre åpne 
timer. Antall besøkende ble 267 totalt. 

Utvalget for Åpen kirke takker hver og en 
av de frivillige kirkevertene for innsatsen. 

Svein Rindal, Signe Hjermundrud,  
Oddvar Moen og Hanne-Marit Kjus Pettersen.

Ellen M. Eidstuen t. v. avløser Sylvia Bredholt. 
Begge synes det er fint og hyggelig å være med som 
kirkeverter.  Foto: Hanne-Marit K. Pettersen

Takk til Øystein Vikøren Espenes som meldte seg 
til frivillig tjeneste en sommeruke. Her flankert av 
veteranene i utvalget, Hanne-Marit K. Pettersen og 
Svein Rindal. Foto: Bonsak Hammeraas
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Ro-Ko-Ko-Gal-Ef-Fi-Ko-, Tess-Tess-Tim-Tim-Titus  
og Filemon; He-Ja 2xPeter, 3xJohannes

Hva er dette? Jo, en regle for å huske rekke
følgen av brev i Nytestamentet; den ble 
pugget i den tiden vi ”leste for presten”. 
Blant bud, katekismus og forklaringer ble 
det nok den jeg husker best!

I siste nummer av Menighetsbladet var 
det et bilde fra en sankthanssamling i ung
domsklubben, på Østby gård hos Kjus, der 
presten Sverre H. Smebye var med. Da fikk 
jeg en ide om å skrive litt om Smebye, for 
han var også min konfirmantprest. Smebye 
var prest i Ås fra 1962 til 1967.

Fakta om Smebye: Han levde fra 1922 til  
2003. Han ble arrestert i 1942 og internert 
på Grini, flyktet til Sverige og deltok i 
de norske styrkene der, og var i Finmark 
1944–45. Han fikk utmerkelser som del
takermedaljen, FNmedaljen, og Korea
medaljen, og var medlem av den norske 
Helsingfors komiteen.

Han hadde vært landssekretær i Mis
jonsselskapet, feltprest i Libanon og Korea, 
sogneprest og studentprest i Hong Kong. 
Han var forfatter og aktiv i forskjellige råd 
og utvalg. Etter oppholdet i Ås flyttet han 
og familien til Ris i Oslo der han var sogne
prest i resten av sitt yrkesaktive liv.

De årene han var prest i Ås, gjorde han 
mye for det kristne ungdomsmiljøet her. 
Han var flink til å få i gang ting, flink til å 
delta og å inspirere.

Jeg ble konfirmert i juni 1966, og Sverre 
var en inspirerende og spennende kon
firmantprest. Det var en god opplevelse å 
være konfirmant for ham, og jeg mener og 
tror at denne tiden var viktig for min tro og 
min deltakelse i menigheten seinere i livet. 
Jeg har hørt sagt at noen prester helst velger 
bort den delen som har med ungdomsarbeid 
og konfirmasjon å gjøre, sikkert fordi det 
til tider kan være utfordrende, men disse 
utfordringene tok Smebye på strak arm. 

Dess uten hadde han barn 
selv i den aktuelle alderen, 
den nest eldste, Helge, gikk 
i min klasse. Den eldste 
sønnen, Einar, ble etter 
hvert en kjent pianist. Smebye hadde også 
tre yngre gutter.

Jeg husker ham som en raus person, som 
var aktiv deltaker, og som så hver enkelt av 
oss med våre ressurser.

Det som foregikk i ungdomssektoren 
på denne tiden, var ungdomskubb, ”Unge 
Voksne” (fra 17 år) ( og ”Unge Hjem etter 
hvert”). Det var også jente og gutte
klubber i regi av KFUK og KFUM; jeg var 
selv med en stund i ”Triangeljenteklubben 
Futt”, ledet av Marit Bjørnstad som var 
lærer her på Ås en stund. Jeg husker også 
”Ungdommens lørdagskveld”, men husker 
ikke om de var i Smebyes tid.

Smebye ivret for fast givertjeneste hvor 
formålet var menighetsdiakoni, ungdoms
arbeid, søndagsskole og menighetsbladet; 
dette var å ta sin tro på alvor, som han sa.

Både SvendKristian Martinsen og 
HanneMarit Kjus Pettersen, som også 
husker Smebye godt, nevner leirer på 
Norefjell, påskeleirer, TTsamlinger og 
stor samlinger i Oslo med Karsten Isachsen 
som deltaker. SvendKristian husker godt 
at presten hilste til lua hver gang han forlot 
kommunegrensa, og at han var spesielt god 
i bordtennis!

For meg betydde denne presten mye, så 
mye at jeg spurte ham pent om å komme  
og vie Odd og meg, da vi skulle gifte oss 
i 1973, og det ville han! Både han og Kari 
deltok også i bryllupsfesten etterpå, det 
satte vi veldig pris på! 

Bildet er fra bryllupet vårt i juni 1973, på 
den Hvite hest på Nesset.

Gro Mette Rønningen
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En stor takk til Jostein
Jeg ryddet før jul i huset mitt og fant en pose 
med gamle noter som min bestefar Jørgen 
Glosli hadde brukt i sin tid som organist i 
Ås kirke fra 1922 til 1945. Han hadde også 
sangkor i kirken.

Disse notene hadde flyttet totalt til seks 
ulike hus, og jeg var den siste som var i 
besittelse av dem. Skulle jeg bare kaste 
dem, eller ville en organist finne noe en 
kunne få bruk for? Jeg kjørte opp til kirke
kontoret med dem. Jeg opplevde at Jostein 
Grolid ryddet i notene og katalogiserte alt 
for ettertiden. Dette hadde jeg ikke forven
tet; jeg må bare få rette en stor takk til ham 
for den store jobben han gjorde. 

Vi hadde fått høre at min bestefar hadde 
skrevet inni orglet: ”Over skyene er him
melen alltid blå”. Jostein krabbet også inn 
i orglet og tok bilde av dette til familien, 
noe som rørte oss. Jostein spilte også i 
bisettelsen til Kjell Glosli som var sønn 
av Jørgen. Det ble spilt musikk som min 
bestefar hadde spilt, og det var en rørende 
opplevelse for oss i familien. En stor takk 
også til Jan Kay som var prest i bisettelsen. 
Jeg synes dere fortjener en ekstra hyllest for 
arbeidet dere utfører. Tusen takk

Med vennlig hilsen 
Anne-Karin Bø Andersen

      Quiz
1. I Kirkeåret er vi nå i treenighetstiden 

som varer helt til 1. søndag i advent. 
Hvilken liturgisk farge brukes nå?

2. Hva het disippelen som Jesus kalte:  
«En sann israelitt, en mann uten svik? 

3. Hvor i Det nye testamentet kan vi lese 
om Silas?

4. Dagens Nordby kirke var ferdig i 
1826/27. Hva het arkitekten? Han bodde  
for øvrig også på stedet.

5. Hvor i Ås var herredshuset plassert i 
perioden 1849–1914?

6. Hva er du redd for hvis du lider av 
agorafobi?

7. I hvilket Ibsenskuespill finner vi 
Gregers Werle? 

8. Hva het Ringeren i Notre Dame? 

9. I sommer var det EM i fotball. I år var 
tre nordiske land med; i hvilket år vant 
et nordisk lag?

10. Hva er fargen på melken fra jakkua? 

Svarene finner du på side 23.
Quizmester: Atle Eikeland

Jørgen Glosli på 
orgelkrakken i Ås 
kirke 

Teksten som Jørgen Glosli skrev inni orgelet i Ås 
kirke. Foto: Jostein Grolid.
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? HUSKER DU ?        Mimre-spalte nr. 3

Menighetsbladet er inne i sin 76. årgang.  Mimrespalten 
er tenkt som en artikkel hvor vi kan dele minner fra livet i 
kirke og menighet.

Anno Domini MMXXI. Menighetsbladet har fylt 75 år i år – i likhet med redaktøren av Mimrespalten.   
Interessant at bladet kom ut med 10 (nå 6) nummer i året – riktignok bare 4 sider, men formålet var det 
samme. Så leser jeg – som hadde tannlegeskrekk – med glede at tannlege Moer spilte piano på juletrefest på 
Menighetshuset. Hilsen Svend-Kristian Martinsen.
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? HUSKER DU ?        Mimre-spalte nr. 3

Menighetsbladet er inne i sin 76. årgang.  Mimrespalten 
er tenkt som en artikkel hvor vi kan dele minner fra livet i 
kirke og menighet.

Lyst på en tangent?  
Kjøp en da vel!
Menighetsrådet og myndighetene har sagt 
ja til nytt, digitalt orgel i Kroer kirke. Det 
koster 325 000 kr. Kroer Menighetsråd har 
bevilget 200 000 kr og utfordrer bygde
folket til medeierskap: gjennom å skyte inn 
resten. Det tilsvarer omtrent 125 kr per inn
bygger i Kroer.  Hvis du vil sikre deg «din 
egen tangent», koster det 700 kr. Det er 180 
tangenter tilgjengelig. Du kan adoptere så 
mange du vil. En egen oktav koster 8 400 
kr – og er kanskje for spesielt interesserte.  
En sjuendedels tangent koster 100 kr.

Ethvert bidrag mottas med takk.
Vipps til Orgelfond 

– Kroer kirke #695005 
(QRkode kan benyttes), 
overfør til bankkonto 
1100.45.49289 eller legg 
kontanter i kollektposen.

Orgelkomitéens leder Svend-Kristian Martinsen og 
kantor Anne Christine Pittet Grolid med en modell 
i isopor plassert omtrent der hvor orgelet skal stå. 
Foto: Berit Karoline Martinsen

ÅS KIRKEKOR
Ås kirkekor dirigeres av kantor Jostein 
Grolid med hjelp at to dyktige hjelpedi
rigenter; i dag består koret av 30 motiverte 
sangere. Koret deltar regelmessig ved flere 
gudstjenester gjennom året, og ved kon
serter og andre arrangementer.

Ås kirkekor er opptatt av å drive med 
sang på et godt nivå, men innenfor rammer 
der korsangen er en hobby. Vi samarbeider 
gjerne med profesjonelle sangere/musikere 
for å heve kvaliteten på våre prosjekter. 
Koret ønsker å tilby et hyggelig sosialt og 
inkluderende musikalsk fellesskap – med 
musikken i fokus.

Vi arbeider regelmessig med korklang og 
vokaltrening og får hjelp til dette av diri
genter og sangpedagoger. 

Vi har øvelse hver torsdag kl. 
19.00–21.30. De fleste øvelsene i høst 

vil gjennomføres i Ås arbeidskirke.  
Høstens store prosjekt er å fremføre Mic
hael Haydns «Requiem» den 20. og 21. 
november og å synge med Magnolia Jazz
band under Lions kulturdager i oktober. 
Ta kontakt med vår dirigent eller 
møt gjerne opp på en øvelse. 
Første øvelse høsten 2021 er torsdag 26. 
august kl. 19.00 i Ås kirke.

Ved spørsmål kan du kontakte dirigent 
Jostein Grolid, tlf. 412 87 055 eller epost: 
jg297@kirken.no   Jostein Grolid

Ås kirkekor 2018. Foto: Bonsak Hammeraas.
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I siste oppgave hadde alle peila seg inn mot 
vanntårnet i Nordby, og de fleste havna i 
eliteklassen! Richard Johnsen skriver: ‘Det 
ble pinsetur til Nordby med barnebarn. 
600 m fra Nordby kirke fant vi noen fine 
«gulleuro», men vi tok ikke alle’. – Aase 
og HansOlav Moen svarer: ‘Fotografens 
antagelse om at ikke alle i Ås har vært på 
dette stedet, er nok korrekt. men nå har vi 
vært der; og det ga mersmak! Takket være 
en sønn, som er dyktig med kart, hadde 
grundige forhandsstudier gitt oss en klar 
pekepinn på hvor vi skulle. Og nå har vi vært 
ved vanntårnet i Nordby der oppslagstavla 
er 40x45 cm, sjokolademynten fortært, og 
vi er ytterligere litt bedre kjent i Ås!’. God 
infooppdatering, som alltid, fra Torstein 
Furnes er slik: ‘I dette området er det flere 
interessante historiske steder, bl.a. gamle 
sandtak med rester av 10 000 år gamle 
skjell. I nærheten er også Lia husmanns
plass fra 1830–1890årene. Det er også et 
stort gravfelt fra jernalderen der. Man kan 
dessuten finne helleristninger (skålgroper) 
fra bronsealderen’. – I tillegg skal også 

disse berømmes for riktige svar: Morten 
Reinhardt Nordeide, Gro Mette Rønnin
gen, Thoralf Jakobsen og Sylvi Haldorsen. 
For å finne ny oppgave har fotografen traska 
rundt. Ved en ‘tilfeldighet’ kom han som 
morfar over to gutter som hadde tatt mål 
av seg til å velte storsteinen! Det klarte de 
ikke. Steinen er fortsatt der, men hvor? For 
dem av dere som gir dere ut på storstein
leit, kan det lønne seg å ikke starte syd i Ås
skogene. Ekstrautfordringen denne gangen 
blir å finne ut steinvekta, med en aksept abel 
pluss/minusvariasjon på 1000 kg. 

Send svaret til as.menblad@online.no. 
Lykke til!

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Er du kjent i Ås ?

Svar på forrige oppgave: Vanntårnet i Nordby der 
oppslagstavla er 40x45 cm.
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www.asbank.no 

Profesjonelt utdannet sanger synger ved 
bryllup, begravelser, jubileer og andre 
tilstelninger. Salmer, viser, pop, musikal, 
jazz eller klassisk. Ta gjerne kontakt! 
harriet@muellertyl.net

Harriet Kjus 
MüllerTyl.  
Foto:    
Inger Eide Nordseth 

Fasit til Quiz på side 19:
1. Grønn, 2. Natanael, 3. Apostlenes gjerninger, 
4. Jørgen Brochmann, 5. Brønnerud, 6. Åpne 
plasser, 7. Vildanden, 8. Quasimodo, 9. 1992, da 
vant Danmark, 10. Rosa.

Menighetsbladet  
trenger flere bladbud

 
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 
i nedre del av Askehaugveien fra Toveien. 
I Ås har vi ledig en rute i Kvestadveien/
Smebølveien. 

Hvis du ønsker å hjelpe oss med utdelin
gen, så ta kontakt med Olav Aardalsbakke 
på mail: oaardals@online.no.

Pilegrims-
vandring fra 
Kroer kirke til 
Trampen den 
13. juni. 
Det var både 
godt oppmøte 
og fint vær. 
Foto: Karin 
McGregor

Pilgrimsferd
er det,
når du
går avsted. 
Fra sted til sted
når Gud er med. 
Gud er alltid
med så når
du går avsted. 
Pilgrimsferd
er det. 

Jon Samset
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Grønn spalte

Enkeltmenneskers betydning 
Klima og miljøendringene i vår tid krever 
uten tvil store politiske og kollektive tiltak. 
Sterk innsats må til på alle nivåer: Fra små 
kommuner, regioner og land, til globalt 
samarbeid. Likevel er alt til syvende og 
sist avhengig av at nok enkeltmennesker 
i verden lar seg utfordre til erkjennelse, 
om vendelse og endret atferd. 

Du og jeg er forelder, familiemedlem, 
borger, velger, forbruker, frivillig engasjert 
og mer. Sammen utgjør vi våre fellesskap. 
Dette gjelder selvfølgelig også i klima og 
miljøspørsmål.

Allerede i 2001 viste Kirkemøtet denne 
sammenhengen i oppfølging av saken «For
bruk og rettferd». Møtevedtaket innleder: 

«I dag er sammenhengen mellom rett
ferdighet, fred og vern om skaperverket mer 
aktuell og synlig enn noen gang tidlig ere. 
For den globale kirke er ”forbruk og rett
ferd” et anliggende som handler om liv og 
død. Dypest sett er måten vi forholder oss 
til disse spørsmålene på, også i vår hverdag, 
med på å synliggjøre om vi tjener Gud eller 
mammon. Vi er som enkelt mennesker og 
kirke fanget i et system vi ikke ser noen 
enkel utvei fra. Og vi erkjenner at det ikke 
er lett å finne former for handling som fører 
til at vi får et mer rettferdig og bærekraftig 
samfunn. Men vi må forsøke å holde fast 
i overbevisningen om at vi kan fremme 
end   ringer, både i eget liv og i samfunnet. 
Derfor kaller vi på ny hele vår kirke til 
oppbrudd preget av engasjement, oppfinn
somhet, håp og trass – et oppbrudd fra 
forbrukersam funnets bånd, og til det gode 
liv i etterfølgelse av Jesus Kristus.»

Kirkemøtet 2012 behandlet en midtveis
rapport for prosjektet Skaperverk og bære
kraft. Igjen henvender vedtaket seg også til 
enkeltmennesker: «Kirkemøtet utfordrer 

oss som enkeltmennesker til å øve oss på en 
jordvendt kristen praksis, og bevisstgjøre 
oss på mulighetene i våre egne liv, som 
samfunnsborgere, forbrukere og medmen
nesker.» Møtet drøftet også «Øvelse på 
jordvendt kristen praksis», konkrete øvelser 
for enkeltpersoner og menigheter. 

Et annet flott eksempel til inspirasjon 
er ”Ti grønne bud” som en frivillig ildsjel 
og diakonen i Ski laget i 2020.

Grønn Hverdag – ressurser for handling 
Høsten 1990 ble «miljøheimevernet» 
lansert av Naturvernforbundet og store 
organisa sjoner som Den norske kirke. 
Nettverket skulle mobilisere forbrukere 
og organisasjoner til felles handling. Etter 
hvert fikk det navnet Grønn Hverdag og 
knyttet til seg hundretusenvis av deltakere. 
Vinteren 2014 ble det slått konkurs, men det 
beste av innholdet er videreført av Natur
vernforbundet og Fremtiden i våre hender. 
På deres nettsider finnes nyttige fakta og 
tips til hverdagshandlinger. Se framtiden.no 
og naturvernforbundet.no 

Ved slike handlinger kan vi som enkelt
mennesker og fellesskap være med og 
bremse negative endringer. Og ved høs
tens valg har vi mulighet til å gi naturen, 
miljøet og rettferdigheten vår stemme, så 
vi forplikter og gir handlingsrom til våre 
politikere. Kanskje blir det en av de vik
tigste enkelthandlingene vi gjør i år? Det 
haster – av hensyn til jorden, artene, og 
medmennesker – nålevende og kommende 
generasjoner. En mer bærekraftig og rett
ferdig verden er mulig hvis nok mennesker, 
enkeltvis og i sum, tar del. 

I kommende numre vil vi presentere  
«Ti grønne bud» og annet inspirasjonsstoff.

Grønt utvalg for Ås, Kroer og Nordby menigheter.
Tekst fra kirken.no (Grønn kirke), gjengitt og 

bearbeidet med tillatelse. 
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Lesehjørnet

Ås bibliotek i Kulturhuset i Ås sentrum.
Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret.

http://www.as.folkebibl.no/ 

Biblioteket i Paris
av Janet Skeslien Charles
Cappelen Damm, 2021

Et bokomslag som dette kan minne om 
veldig romantisk litteratur, men med denne 
boktittelen hadde jeg ikke noe valg. Jeg 
måtte lese boka. At den har utgangspunkt i 
virkelige hendelser og personer, gjorde det 
enda mer interessant.

Odile er hovedpersonen. I de fleste kapit
lene er vi i Paris under 2. verdenskrig, og 
Odile er i begynnelsen av 20åra. I andre 
kapitler befinner hun seg i Montana, USA, 
40 år seinere.

Odile elsker bøker og bibliotek. Hun har 
lært seg Deweys desimalklassifikasjons
system forlengs og baklengs. (Vi i Ås 
bibliotek bruker også dette, men har vel 
et mer pragmatisk forhold til det). Hun får 
drømmejobben på Det amerikanske biblio
tek i Paris og er overlykkelig.

Så er krigen i gang, og Paris er plutselig 
full av tyske soldater. Mange bibliotek blir 
stengt. Det amerikanske biblioteket drives 
av ansatte og frivillige fra mange land: 
Russland, USA, England og Canada. Blant 
trofaste brukere er professorer, forskere og 
andre høyt utdannede. Tyskerne ser ikke 
med blide øyne på biblioteket, men ved 
heroisk innsats greier de ansatte å holde 

hjulene i gang og også smugle litteratur 
hjem til jødiske brukere.

Vi hører om en by i kne. Sult, forfølgelse, 
trakassering og angiveri florerer, og venn
skap kan være vanskelige.

Odile opplever både gleder og sorger. 
Hun forelsker seg i en politimann som selv 
de strenge foreldrene aksepterer. På den 
annen side er hun full av bekymring for 
tvillingbroren som kjemper i krigen.

I bokas kapitler fra Montana er det egent
lig Odiles nabojente Lily det dreier seg om. 
Hun lider under kaotiske forhold i familien. 
Hun kommer i prat med den eldre, ganske 
folkeskye Odile, og her oppstår det et fint 
vennskap. Lily lærer mye fransk og en god 
del livsvisdom mens Odile får et lysere syn 
på tilværelsen.

Men hvordan Odile havnet i denne 
knøttlille byen i Montana, må vi lesere lure 
på helt til boka nesten er ferdiglest.

Tross noe klisjépreg her og der er dette 
absolutt ei lesverdig og lærerik bok.

Anbefalt av Elin Solberg, Ås bibliotek
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Mus’a Yako School er en statlig skole nær 
Bambasi i Assosadistriktet i Etiopia. Sko
len får støtte fra «Multilingual Education»
prosjektet. Dette prosjektet dreier seg blant 
annet om morsmålsundervisningen i sko
len. Skolen i Mus’a har elever som snakker 
språket Mao Bambasi. De har «morsmål» 
som fag i 1. til 3. klasse. Vår samar
beidspartner i prosjektet, som Ås og Kroer 
støtter, hjelper med teknisk støtte og med 
oppfølging av undervisningen. Målet er at 
barn skal kunne bruke morsmålet i alle fag 
i hele grunnskolen fram til 8. klasse. Fed
rashe og Kalid er elever i Mus’a Yako skole. 
De er ivrige etter å lære å lese og skrive 
språket sitt. Drømmen deres om å få hele 
grunnskoleundervisningen på morsmål er 
ennå langt inne i framtiden.

Fedrashe er ei 11 år gammel jente. Hun 
går på skolen hver dag og er glad for at hun 
kan lære språket sitt. Det tar en halvtime 
å gå til skolen og en halvtime hjem igjen. 
Hjemme snakker familien hennes Mao 
Bambasi som morsmål, men hun er redd for 
å ikke lære det ordentlig fordi ellers i sam
funnet, for eksempel på markedet, snakker 
folk de større språkene, slike som oromo og 
amharisk.

Siden undervisningsspråket på skolen er 
oromo, må hun lære fag som matematikk, 
naturfag og historie på dette språket. Derfor 
er hun redd for at morsmålet hennes forsvin
ner. Hun er glad når hun og andre maobarn 
får lære språket sitt i morsmålstimene hver 
dag. Hun håper dette vil gjøre en forskjell 
for henne så hun kan beholde språket sitt. 

Kalid er en nysgjerrig og ivrig mao
gutt på 10 år som går i samme klasse som 
Fedrashe og deler skolebenk med henne. 

Alle barn har rett til å få utdanning

Han er svært glad for at foreldrene hans lar 
ham gå på skolen. Noen av vennene hans 
må bli hjemme fordi fedrene deres ikke lar 
dem gå på skolen. Hjemme må de hjelpe 
foreldrene. «Jeg er heldig», sier han. «En 
gang kom læreren og besøkte familien min 
og sa til foreldrene mine at jeg skulle gå 
på skolen. På den tiden var ikke faren min 
veldig glad for dette. Han sa at jeg uansett 
ikke ville ha bruk for noen utdannelse. 
Hvorfor skulle han sende meg til skolen? Så 
overbeviste læreren ham om at jeg i hvert 
fall måtte lære å skrive og lese på mao 
språket. Da skolen startet, sendte far meg 
til skolen. Jeg var kjempeglad!» Kalid sitter 
fremst i klasserommet. Han liker å lese på 
morsmålet. Han kan selvfølgelig også lese 
og skrive oromo og litt amharisk. Han sier 
at han trenger tid til å øve på å skrive og lese 
språket sitt fordi det er så annerledes, og da 
trenger han mer øvelse enn på amharisk.

Tekst og foto: Mparany Rakotondrainy,  
Etiopia-misjonær

Fedrashe, 11 år, og Kalid, 10 år, begge i 3. klasse.



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 4 – 2021 27

Postkassa  – brev til Menighetsbladet

Nå må vi våkne!
Jeg har meldt meg inn i Den norske kirke, 
ikke fordi den seksfargede regnbuesteinen 
på trappa var på plass, men fordi jeg vil 
kjempe innenfra for mine foreldres kirke. 
Jeg har funnet allierte i Bønnelista, for 
Kirken er ikke lenger bare kirke, men en 
arena for kirkepolitikk. For barnas skyld 
må vi våkne!

De kaller det «mangfold». Snart feirer 
alle «mangfoldet». Anne Christiansen, 
pastor i Jesus Church, forteller om en mor 
som betrodde seg til henne. En fireåring 
lå og gråt en kveld etter at hun hadde lagt 
ham: «Vet du hva han sa? ”Mamma, må jeg 
bli jente når jeg blir stor?”» (Korsets Seier, 
25.6.21).

Vil vi virkelig dette? Vil vi barna våre 
så vondt? 

«Kjønnsmangfold» er et nøkkelord i 
Prideideologien. Ordet er også en del av 
foreningen FRIs fulle navn: FRI – Foren
ingen for kjønns og seksualitetsmangfold. 
«Det finnes et mangfold av kjønn», står det 
i deres politiske plattform. Med en kjønns
forståelse som er i fri flyt, blir våre barn og 
barnebarn nå påtvunget et nytt, krevende 
og potensielt destruktivt livsprosjekt: Er jeg 
egentlig gutt?» (Annonse fra MorFarBarn).

Det finnes med noen bitte, bitte små 
avvik fra to biologiske kjønn. Enten er du 
født med XXkromosomer i alle kroppens 
celler, da er du jente/kvinne, eller XY
kromosomer,  da er du gutt/mann. I Pride
ideologien blir kjønn definert ut fra følelser, 
ikke biologi. Du kan selv bestemme hvilket 
kjønn og har sju stykker å velge blant.

Foreningen FRI har ca. 3300 med
lemmer. FRI er altså en liten, marginal 
aktivistgruppe som tar sikte på å dirigere 
majoriteten av politikere, kirke og skole

folk. De jobber for dominans og hegemoni 
i samfunn, skole og barnehage. Og de får 
det. Man biter på, i frykt for å bli oppfattet 
som sneversynte puritanere. Og selvsagt 
pga. honnørordet mangfold (som i praksis 
betyr «seksualitetsmangfold», men som de 
færreste reflekterer over).

Jeremia, den gråtende profet, så sin tids 
frafall og skriver: «De har forkastet Her
rens ord. Hva hjelper da deres visdom? … 
Ikke på ærlig vis, men ved løgn er de blitt 
herrer i landet. De går fra ondskap til ond
skap, og de kjenner ikke meg, lyder ordet 
fra Herren» (Jer 8,9; 9,3). Er det ikke dette 
som gjentar seg, og som den oppvoksende 
slekt skal få kjenne, om ingen sier fra?

«Det er uvitenskapelig og uansvarlig å la 
enkelte personers selvvalgte kjønnsidentitet 
– basert på subjektive følelser, tilbøyelighe
ter og preferanser – få overstyre biologiske 
realiteter og dirigere samfunnets, lovgiv
ningens og skolens forståelse av kjønn. Å 
innføre en ultraindividualistisk og flytende 
forståelse av kjønn og seksualitet i barne
hage, skole og politikk er et dramatisk og 
omfattende samfunnseksperiment med 
barn og unge i hovedrollen, og som ingen 
kjenner konsekvensene av» (Stiftelsen 
MorFarBarn).

Tilbake til Anne Christiansen: «Kan 
hans gråtende spørsmål nå så langt at det 
rører landet vårt?» Ja, jeg spør mine sam
bygdinger: Kan hans gråtende spørsmål 
– et «spørsmål ingen generasjon noensinne 
før dem har måttet forholde seg til» (Chris
tiansen) – få oss til å våkne her i Ås for hva 
som skjer, og åpne øynene for hva dette 
«mangfoldet» i virkeligheten er.

Øystein Johnson,
forfatter og pensjonist
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Servicesidene
Brann/større ulykker   110
Politi   112
Øst politidistrikt Ski   64 99 30 00 
Ambulanse   113
Legevakt    64 87 19 30
Kirkens SOS i Borg     69 36 87 50
Krise og incestsenteret i Follo    64 97 23 00
Follo Taxi    06485
Ås kommune, servicetorget    64 96 20 00
Kirkekontoret i Ås    64 96 23 40
Kirkekontoret i Nordby  64 96 26 70
Kirkevergen i Ås    64 96 23 30

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

BILVERKSTED

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

BLOMSTER OG DEKORASJONER

Ås Blomster
Moerveien 6                                      64 94 12 36

FRISØRER - DAME/HERRE

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

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    64 94 10 65
Alt i elektriske installasjoner

Ås Glass
Verpetveien 32, 1540 Vestby     64 95 11 49
Bygg – bil – blyglass – speil – persienner og markiser

KONSULENTER

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! Epost: arve.skutlaberg@dkmail.no

SPESIALFORRETNINGER I SENTRUM

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

TANNLEGER

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

(kveldsåpent mandager) 

Tannlegene Høyvik 
Skoleveien 2   64 94 09 51

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, epost: 
oaardals@online.no.

Ås arbeidskirke, Drottvn. 41
Utleie til private selskaper ved dåp, konfirmasjon, 
jubileum, minnesamvær m.m. Fast og tilfeldig 
utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter, 
konserter, møter, kurs og seminarer. 
Kontakt: Ann Kristin Riise. Tlf.: 64 96 23 40. 
Epost: ar753@kirken.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 service-
sidene. Bladet egner seg meget godt til 
markedsføring knyttet til høytider og 
kirke lige handlinger. 

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

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste 
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Olav Aardalsbakke, Erling 
Fløistad, Jan Kay Krystad, Svend-Kristian Martinsen, Karin McGregor, Elg Ola Nordrum, 
Hanne-Marit Kjus Pettersen, Gro Mette Rønningen, Åshild Utvik og Jon Kristian Øiestad. 
Adresse: Ås kirkekontor, Sagaveien 3, postboks 224, 1431 Ås. E-post: as.menblad@online.no. 
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 nr.: 28. september..

Liahøi Selskapslokaler 
til alle livets begivenheter. 

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

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

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

Service-sidene (forslag, 3 linjer): 

FRISØRER - DAME/HERRE 

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

Rubrikkannonse: 

Mal:  

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

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

Viede
Siv Ellen Klute Bergerud og 

Ole Andreas Teie

Døpte
Mia Emilie Eiken
Olea Volden Bakke
Gustav Storbråten Habbestad
Josefine Sørgård Ekstrøm
Matheus Leander Eid
Ingrid Aurora Dahl
Theodor Eidsvold
Mathea Herskedal Star
Marlene Kristiansen Ulvatne
Margrethe Anne Cowie 

Jørgensen
Nicholas Tytingvåg Storøy

Døde
Kjell Jørgen Glosli
Karl Alf Løken
Aud Dagmar Evertsen
Håvard Tveite
MarenLaura Skråning
Parvin Dardashti Eskeland
Arne Oddvar Skjelvåg
Lilly Asbjørg Hammervold 

Myrvang
Tormod Eldor
Tora Eikanger
Ragnhild Helene Fossen
Finn Oliver Helmersen
Kaarina Synnøve Aas
Trygve Gjedrem
Robert Martin Franz
Asta Sass Kierkegaard

NORDBY

Viede
Jannicke FeilbergJacobsen og 

Gustav Patrik Eriksson
Isabel Jeanette Jotun Johansen 

og Kristian Holtmann

Døpte
Oliver Frislie
Lukas Kaldahl Andersen
Iver Wefre Tangerud
Nelli Elise Waltoft
Marius Aspen
Andreas Cornelio Øvergaard
Emilia Helene Khan Raknerud
Kasper Tangerud Nøtland
Olav Brekke Indrefjord, døpt i 

Udland kirke
Kristian Søberg Siljehaug, 

døpt i Bø kirke

Døde
Ola Fjellmo
Edel Marie Lundgren
Bernt Julius Flekstad
Bodil Kamilla Grønslet
Jan Andrew Jansson
Linus Nordvik

Kroer

Døpte
Elivia Bjørnerud Brobakken, 

døpt i Ås kirke
Tora Margrethe Groth  

Tytlandsvik

Døde
Anne Marie Kvarme

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no

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

jolstad.no

Ditt lokale gravferdsbyrå

64 95 16 65 – hele døgnet

garder.bgr.no

Garderveien 643 – Vestby
Lindtruppbakken 13 - Drøbak
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  KONTAKT KIRKENE I ÅS –

Ås kirkekontor, Sagaveien 3, 1430 Ås.
Kontortid man-, tirs-, tors- og fredag kl. 9–15, 

onsdag kl. 12–15. Tlf.: 64 96 23 40.

Nordby kirkekontor, Nordbyfaret 2,  
1407 Vinterbro. Åpent etter avtale.  
Kontakt kirkekontoret Sagaveien.

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

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

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

Saksbehandler: Lita Breitenberg. Tlf.: 64 96 23 30. 
 E-post: lb747@kirken.no

Fellesrådets leder: Olav Aardalsbakke.  
Tlf.: 905 18 577. E-post: oaardals@online.no

Søndre Follo prosti
Prost: 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.

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. 

www.kirken.no/as
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VELKOMMEN TIL KIRKE

22. august, 13. søndag i treenighetstiden
Luk 12, 41–48 En tro og klok forvalter.
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Ås kirke 11.00: Semesterstartgudstjeneste.

29. august, Vingårdssøndag, 14. søndag i 
treenighetstiden

Luk 17, 7–10 Uverdige tjenere.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste.

Lørdag 4. september 
Kroer kirke 11.00 
Nordby kirke 10.30, 12.00, 13.30 og 15.00 
Ås kirke 13.00:  

Konfirmasjonsgudstjenester

5. september, 15. søn. i treenighetstiden
Luk 10, 38–42 Jesus hos Marta og Maria.
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke 12.00: Konfirmasjons

gudstjeneste.

Lørdag 11. september
Ås kirke 11.00, 13.00 og 15.00:  

Konfirmasjonsgudstjenester

12. september, 16. søn. i treenighetstiden
Matt 5, 10–12  

Salige er de som blir forfulgt.
Kroer kirke 18.00: Kveldsgudstjeneste.
Breivoll 12.00: Friluftsgudstjeneste.

19. september, 17. søn. i treenighetstiden
Luk 7, 11–17  

Jesus vekker opp enkens sønn.
Ås kirke 11.00: Fellesgudstjeneste. Avskjed 

med sokneprest Jan Kay Krystad.

26. september, 18. søn. i treenighetstiden
Matt 8, 5–13 Offiseren i Kapernaum.
Kroer kirke 11.00: Høsttakkefest.
Nordby kirke 11.00: Høsttakkefest.
Ås kirke 11.00: Høsttakkefest.

3. oktober, 19. søndag i treenighetstiden
5 Mos 30, 11–15 Ordet er deg ganske nær.
Nordby kirke 11.00: Fellesgudstjeneste.

10. oktober, 20. søn. i treenighetstiden
Mark 10, 2–9 Ekteskap og skilsmisse.
Ås kirke 11.00: Fellesgudstjeneste.

17. oktober, 21. søndag i treenighetstiden
Luk 16, 19–31 Den rike mann og Lasarus.
Kroer – Trampen 12.00: Friluftsguds

tjeneste.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste.

24. oktober, 22. søn. i treenighetstiden
Joh 12, 35–36 Tro på lyset, bli lysets barn.
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste med vigsling 

av diakon Karen Elisabeth Dahl.

31. oktober, Bots– og bønnedag
Luk 18, 9–14 Fariseeren og tolleren.
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke 18.00: Kveldsgudstjeneste.
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.


