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Drottveien 41, ved Rustad skole  

  Fredag 26. august kl. 17–20 
  Lørdag 27. 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 22.8. til onsdag 24.8., kl. 18–20 
 

Arr.: Ås menighet og Stiftelsen Ås arbeidskirke 
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Prestens hjørne

Om forsiden: De fleste av oss har altfor mange ting. Mange av dem bruker vi sjelden eller aldri. Finn fram 
det du har til overs, og lever det til gjenbruk på loppemarkedet, støtt opp om menigheten og arbeidskirken. 
Gjenbruk er også et viktig klimatiltak. Les mer på side 15. Foto: Lars Syrstad. 

«Tro er en privatsak» er det mange som 
hevder. Jeg er ikke enig. 

Tro er personlig – i hvert fall for meg – 
men ikke privat. Og jeg tror den verken skal 
eller bør være det. Å være kristen, og å være 
kirke, er fellesskap. Da er det ikke privat. I 
det vi ofte kaller for «misjonsbefalingen» i 
Matteusevangeliet kapittel 28, gir Jesus alle 
sine etterfølgere et oppdrag – en misjon:

«Gå derfor og gjør alle folkeslag til 
disipler: Døp dem til Faderens og Søn-
nens og Den hellige ånds navn, og lær 
dem å holde alt det jeg har befalt dere.  
Og se, jeg er med dere alle dager  
inntil verdens ende.»

Vi skal døpe og lære. Hva skal vi lære 
hverandre? Jo, det Jesus brukte sine tre siste 
år på jorden på å prøve å fortelle – både 
gjennom ord og gjerning. Kort og meget 
enkelt oppsummert vil det si: dele tro, dele 
liv og dele kjærlighet. 

Joda, så er det deler av (tros-)livet som 
du kanskje vil holde privat. Mitt bønneliv 
og samtaler med Gud kan være av ganske 
så privat karakter. Jeg har fortalt Gud ting 
som jeg aldri har fortalt noen andre, og jeg 
tør å være på mitt mest sårbare. Det er greit 
– ja, det er til og med fint. Og noen ganger 
trenger man å vokte hjertet sitt mot at alt 
skal deles med alle. 

Men troa mi deler jeg hele tiden. Fordi 
troa mi handler både om å fortelle om hva 
jeg tror på, og om hvordan jeg lever livet 
mitt. Valgene jeg tar, og samspillet med 
verden og menneskene rundt meg. Så tror 
jeg ikke det er sunt å være alene om sine 
tanker og sin tro heller. Vi trenger å lufte 
tanker og refleksjoner. Vi trenger å bryne 
våre argumenter på hverandre. Vi trenger 

å speile livet og troa vår i andre mennesker 
og verden. Gud finnes i verden, Gud finnes 
i relasjoner, og Gud finnes i livene vi lever, 
og i kjærligheten vi bærer med oss. Det må 
vi dele, uten at vi skal kreve at alle skal 
være enige.

Jeg tror at noen av de som sier at tro er en 
privatsak, kanskje egentlig mener å si «ikke 
prakk troa di på meg». Det kan jeg være 
enig i. Jeg skal jo ikke tvinge noen til å bli 
kristen eller å tro akkurat det samme som 
meg. Det kan jeg jo heller ikke. Dessverre 
finnes det eksempler både innenfor kirka og 
andre trossamfunn på at man nettopp har 
prøvd det, og dermed skapt dype sår. Da 
kan jeg forstå om man får en motreaksjon 
og vil ta avstand fra all tro, og ikke engang 
forholde seg til at den finnes.

Men når Jesus sier at vi skal dele (eller 
som han sa: døp og lær), så innebærer det 
ingen tvang. Det innebærer å leve sammen 
med våre medmennesker og dele tanker, 
dele liv og dele kjærlighet. Da er tro noe 
mer enn en privatsak og noe mer enn en idé 
eller en tanke – da er troen selve livet. Sånn 
er min tro i hvert fall. 

Ingrid Ulvestad Øygard,  
kapellan:

Ingrid Ulvestad Øygard. Foto: E. Fløistad
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Prestens hjørne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ingrid Ulvestad Øygard,  
kapellan. Foto:  E. Fløistad.

2020nr5_v02.indd   22020nr5_v02.indd   2 19.10.2020   00:59:0719.10.2020   00:59:07



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 4 – 2022 3

Nordby kirkegård er utvidet

Utvidelsen av Nordby kirkegård ble offisielt 
åpnet 13. juni av ordfører Ola Nordal. Det 
var seks og et halvt år etter at kommunesty-
ret avsatte midler til utvidelsen. I 2016 
kjøpte kommunen området (6,2 dekar) av 
Ole Fredrik Nordby. Sommeren 2016 fore-
tok Akershus fylkeskommune utgravninger 
på området for å registrere eventuelle his-
toriske funn. Noen kokegroper ble funnet, 
men området ble frigitt i 2017. 

Både Nordby menighetsråd og Ås kirke-
lige fellesråd gav sin tilslutning til utvidel-
sen høsten 2017. Borg bispedømmeråd gav 
også sin tilslutning til utvidelsen. Land-
skapsarkitekt Nils Skaarer tegnet ut det 
nye området, og dette ble godkjent av Borg 
bispedømmeråd våren 2018. Etter dette ble 
det fart på utvidelsen, og entreprenøren 
Grimsrud satte i gang arbeidet 1. juni i 
2018 og overleverte det ferdig 24. septem-
ber samme år. Etter dette har området blitt 
grønt og pent og er nå formelt åpnet som 
gravplass.

Olav Aardalsbakke

KroerAdHoc  
med fokus på Petter Dass

KroerAdHoc er et prosjektkor som øver 
noen mandager i løpet av året i Kroer 
kirkestue. Vi forbereder sanger som vi 
fremfører under konserter og gudstjenester 
i Kroer kirke. Kormedlemmene melder seg 
på for hvert prosjekt. Har du lyst til å være 
med, er det bare å ta kontakt eller møte opp 
i kirkestua i høst. Den første øvelsen finner 
sted mandag 24. oktober fra klokken 19.00 
til 21.00.

Det første prosjektet koret skal delta 
på, er en kveldsgudstjeneste søndag 20. 
november hvor Petter Dass sine salmer står 
i fokus. Her skal vi ha både en forteller 
og en som spiller selve Petter Dass, i full 
mundur. Koret skal da fremføre noen av 
hans salmer. Petter Dass levde fra 1647 til 
1707. Selv om 1600-tallet er langt fra vår 
egen tid, blir fortsatt mange av hans salmer 
sunget jevnlig i kirken. I salmeboka vår har 
vi hele ti salmer skrevet av ham, noe som 
viser at Petter Dass gjennom mer enn tre 
hundre år har vært og er en levende forfat-
ter. Fortsatt vekker han gjennom sin dikt-
ning interesse i vår tid.

Andre søndag i advent deltar koret på 
lysmessen i Kroer kirke. Da synger vi 
advents- og julesanger. Vel møtt! Enten til å 
komme og høre på, eller til å synge i koret.
Kontakt for KroerAdHoc: Svend Kristian 
Martinsen, e-post: skmartinsen@gmail.com, 
eller Anne Christine Pittet Grolid, e-post: 
AG422@ kirken.noOrdfører Ola Nordal åpnet utvidelsen av Nordby 

kirkegård 13. juni i år. Foto: Bjørn Solberg
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Babysang
Babysang starter opp torsdag 1. september 
kl. 11–13 i Ås arbeidskirke. Utover høsten 
blir det babysang hver torsdag, bortsett fra 
i uke 40.

I vår var det en stor og fin gjeng som 
deltok jevnlig på Babysang i arbeidskirka. 
Ekstra gledelig er det at både mødre og 
fedre deltar! 

Sammen synger vi gamle og nye barne-
sanger, regler og rim. Man behøver ikke å 
ha flott sangstemme for å delta – for babyen 
din synes nemlig at du har den vakreste og 
tryggeste stemmen i hele verden. Babysang 
handler om sansing og kontakt med eget 
barn – gjennom musikk og berøring. 

På babysang kan dere: – få nye venner 
– utforske lek, sang og rytmer sammen – 
styrke nærkontakten gjennom berøring og 
samspill – stimulere sansene.

Etter sangstunden serveres det vafler og 
kaffe/te, og det er nok av tid til en god prat. 
Følg gjerne siden «Babysang Ås og Kroer» 
på Facebook for mer informasjon.

Pris: 30 kr per gang (Vipps) Velkommen 
til en sosial og hyggelig stund!

Baluba
Har du barn i barnehagealder som er glad 
i musikk, aktivitet og lek? Bli med på 
Baluba! Vi samles annenhver onsdag i 2. 
etasje i arbeidskirka. Der synger vi og har 
ulike aktiviteter for de minste. Det er bare 
å komme og teste ut en onsdag det måtte 
passe.

Datoene for høsten er som følger: 31. 
aug., 14. sept., 28. sept., 12. okt., 26. okt., 9. 
nov., 23. nov. og 7. des.

Baluba drives av frivillige. Om du har 
lyst til å bidra, er du velkommen til å ta kon-
takt!

Hilsen Melissa og Karin

TRIA
Velkommen til en ny høst i TRIA-klubben!

TRIA-klubben er et aktivitetstilbud 
for barn fra førskolealder til 4. trinn. Vi 
gjennomfører ulike ting som for eksem-
pel turdag, bakedag og musikkprosjekt. 
Her er barnegruppa med på å bestemme 
hva vi skal bruke tiden vår på. I løpet av 
samlingen har vi også et felles måltid. Som 
medlem i TRIA får man mulighet til å delta 
på barnefestivaler og andre arrangementer 
gjennom KFUK-KFUM som vi tilhører.

Vi møtes i arbeidskirka fredager kl 
16.30–18.00, og de tre første samlingene i 
høst er:
• 2. september: Snacks og rådslag for høsten 
• 23. september: Høsttema 
• 14. oktober: Hallo-venn-karneval
Nye medlemmer er hjertelig velkomne! 
Gruppen drives av frivillige. Har du lyst 
til å være med og bidra på en eller annen 
måte? Ta gjerne kontakt!

Hilsen Ingvild og Kari

Baluba og Tria har en egen side på Face-
book der det legges ut informasjon! 
 «Baluba barnekor og TRIA-klubb Ås»

Familiefredag!
Vel møtt til en uhøytidelig samling med god 
mat, aktiviteter og tid til skravling. Fami-
liefredag arrangeres én gang i måneden 
og består av taco-middag, samling med 
musikk og tema, og ulike aktiviteter for 
barna mens de voksne kan sette seg ned 
med en kaffekopp. Et sted å bli kjent med 
nye, både for små og store. 

Datoene for høstens familiefredag er: 16. 
september, 28. oktober og 2. desember. 

For å beregne mat, er det påmelding for 
hver gang. Vi legger ut mer informasjon 
både i sosiale medier og på nettsiden. 

Velkommen til nye og gamle!

Aktiviteter for barn og unge i Kroer og Ås høsten 2022
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Tweens-klubb og KRIK-tweens
Når man ikke lenger helt føler seg som et 
barn, men heller ikke er ungdom – ja, da 
er man “between”. Og der kommer ordet 
TWEENS fra. Vi har startet opp samlinger 
for aldersgruppen 5.–8. trinn og arrangerer 
ulike aktiviteter, både klubb aktiviteter i 
Arbeidskirka (Tweens-klubb) og idrettslek 
i Rustadhallen (KRIK-tweens). Tweens-
klubb arrangeres fredager i etterkant av 
familiefredag, og KRIK-tweens er en 
søndag i måneden. Program for høsten 
spikres snart, følg med på nettsiden. 
Spørsmål? Ta gjerne kontakt med kateket 
Jenny.

Høsttakkefestival og gudstjeneste med 
utdeling av bok til 4-åringer
Søndag 25. september er det høsttakke-
gudstjeneste i både Kroer og Ås, med utde-
ling av bok til 4-åringene. I etterkant av 
gudstjenesten inviteres alle, også familier 
som ikke har 4-åringer, til høsttakke festival 
utenfor arbeidskirken kl. 12.30! Der blir det 
pølser og popcorn, hoppeslott, lykkehjul og 
musikk. Vi gleder oss til å lage en skikkelig 
fest sammen med dere!

I forbindelse med utdeling av bok invite-
res også 4-åringene i Kroer og Ås til 4-års-
klubb i Ås arbeidskirke to ettermiddager. 
Her skal vi høre en bibelfortelling, gjøre 
aktiviteter og leke sammen. Invitasjonen 
kommer i posten. Vel møtt! 

9-åringer: På plandagen, onsdag 16. 
november, tilbyr vi et spennende opplegg 
for alle som fyller 9 år i år. ”Agent for 
rettferdighet” er et trosopplæringsopplegg 
for 9-åringer med fokus på solidaritet. 
Gjennom aktiviteter, refleksjoner og bibel-
fortelling 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 å handle i kampen for rettfer-
dighet – vi skal ut på et agentoppdrag! 

Informasjon kommer i post og på nett. 
Kirkerotteteater fredag 18. november kl. 
17.30 i Ås arbeidskirke! De siste årene har 
mange barn hatt glede av kirkerottenes 
fore stillinger. Forestillingen «Kirkerottene 
og Lea mus» er spesielt godt egnet for barn 
fra 3 til 8 år. Temaet er fellesskap og å høre 
til. Bli med på en spennende forestilling! 
Informasjon kommer på nettsider og Face-
book. 

11-åringer: Lys våken 26.–27. november! 
Det er duket for nok en adventsnatt i kirken, 
natt til 1. søndag i advent. Sammen skal vi 
være lys våkne, overfor oss selv, hver andre 
og Gud. Men vi skal sove litt også – i sove-
pose i kirkerommet! Det blir lek og moro, 
god mat, kanskje noe nytt å lære og nye 
venner, og vi feirer kirkens nyttår sammen! 
Mer informasjon kommer. 

Konfirmant 2023: Rett etter høstferien 
starter vi opp med et nytt konfirmantkull! 
Påmeldingen stenger 1. september. Det 
finnes mer 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 2. og 9. september 2023. Konfir-
masjonstiden er en tid for å undre seg over 
livets store spørsmål, få nye venner, reise 
på leir, delta på morsomme aktiviteter og 
være en del av et fellesskap. Velkommen 
som konfirmant! 

Jenny Marie Ågedal, kateket

Kirken i sosiale medier! 
Vi prøver å gi jevnlige oppdateringer i ulike 
kanaler, både med informasjon om det som 
skal skje – og med glimt fra mangfoldige 
aktiviteter i kirken. Følg gjerne med!  

Nettside: www.kirken.no/as
Facebook: Kroer, Nordby og Ås menigheter 
Instagram: Kroernordbyas_menigheter
For ungdom på Insta og Snap: 
Ungikirka og d41_aasome_og_krik_aas
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Ungdomsarbeidet i Ås 
menighet

Ungdomsarbeidet i Ås menighet består av 
D41 Åsome og KRIK Ås. Nedenfor står 
det litt mer om hva disse er. Alle ungdom-
mer fra 8. klasse og oppover er velkommen 
hos oss. Har du lyst til å komme, men har 
ikke vært med før? Ta gjerne kontakt med 
barne- og ungdomsprest Ingrid (kontak-
tinfo under). 

D41 – ÅSOME
Ungdomsarbeidet D41 er tilknyttet KFUK-
KFUM; vi samles i Ås arbeidskirke fre-
dager kl. 19–22. Her møtes ungdommer i 
alderen 13–20 år for å ha det gøy sammen. 
Programmet er variert og inneholder alt fra 
musikk, dans og drama til lek og kreative 
aktiviteter. 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 felles-
skapet! Første D41-kveld etter sommeren 
blir fredag 19. august. Følg oss på Insta-
gram og/eller Snapchat for videre info om 
D41-kvelder fremover. 

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 søndager 
kl. 19.00–20.45 i flerbrukshallen på Rustad 
skole. 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! Følg oss 
på Instagram og/eller Snapchat så kommer 
det informasjon om når vi samles med mer.

D41 og KRIK på sosiale medier: 

Instagram: «D41 ÅSOME og 
KRIK Ås»

Snap: «D41 ÅSOME»

Har du spørsmål angående 
ungdomsarbeidet i Ås og Kroer menigheter, 
ta kontakt med barne- og ungdomsprest 
Ingrid Ulvestad Øygard, e-post: 

io484@kirken.no 
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Ås barne- og ungdomskantori 

Ås barne- og ungdomskantori («Kanto-
riet») ønsker seg flere sangere.Øvelsene er 
mandager kl. 16.30–18.00 i Ås arbeidskirke 
(Drottveien 41). Første øvelse blir mandag 
29. august – altså etter loppemarkedet. Før 
de første øvelsene starter, vil det bli servert 
litt frukt mm.

Koret ønsker å ha et trygt sosialt miljø 
der hver enkelt sanger får utvikle ferdig-
heter både sosialt og musikalsk, og oppleve 
å prestere sammen med andre foran et 
publikum. I høst planlegger vi å gjennom-
føre et musikkspill og å synge på konsert 
og gudstjenester. Vi ønsker oss mange nye 
«aspiranter» i høst som kan bli med på en 
ny satsing på korsangen etter korona. Det er 
perfekt for barn mellom 6 og 8 år å begynne 
i koret. 

Kantoriet ledes av kantor Jostein Grolid. 
Med-dirigent er Anne Christine Pittet 
Grolid. Kontingent pr. semester er kr 200. 

Kontakt: e-post: jg297@kirken.no, tlf.: 
412 87 055. Facebook: 

#aasbarneogungdomskantori
Gregoriansk kveldsbønn 
i Ås kirke
Gregoriansk kveldsbønn kom i gang igjen 
i vår, og vi fortsetter i høstsemesteret. Vi 
møtes i Ås kirke annenhver mandag kl. 
21. Første gang er 12. september. De som 
ønsker mer informasjon, kan sende e-post til 
hakon.cand.philol@gmail.com. Samling-
ene blir også gjort kjent på hjemmesiden til 
Ås menighet.

Kveldsbønnen krever ingen bestemte 
forkunnskaper – vi lærer melodiene ved 
å synge dem sammen. Den som heller vil 
lytte og be stille, kan gjøre det. Vi ønsker at 
gregoriansk kveldsbønn skal være et øku-
menisk møtested der vi ber med bibelens 
egne ord. Vel møtt!

Håkon Johannes Andersen

Oppgradering i arbeidskirken
I løpet av året har kjøkkenet fått ny komfyr 
(det er endelig mulig å steike pizza igjen!), 
ny oppvaskmaskin og bedre kjøkkenbenk. 
Skjermer i storsalen til bruk under ulike 
arrangementer er montert, i tillegg er 
diverse malerarbeid og annet vedlikehold 
blitt utført .

De årlige loppemarkedene og pengene 
som samles inn der, gjør det mulig å fornye 
og vedlikeholde kirken vår. Det er husrådet 
for arbeidskirken som vurderer og kommer 
med ønsker om hva som bør gjøres, men 
det er menighetsrådet som bestemmer og 
bevilger pengene.

Tekst og foto: Åshild Utvik

Ås kirkeakademi 
Tirsdag 27. september i Ås kulturhus, Store 
sal kl. 19.30: “Det som ikke skulle skje”. 
Turid Skorpe Lannem og Anne Marie Øst-
hus fra Vake – kirkelig ressurssenter mot 
seksuelle overgrep.

Tirsdag 11.oktober i Ås kulturhus, Store sal 
kl. 19.30: “Krigen i Ukraina – det kirkelige 
bakteppet”. Caroline Serck-Hanssen.

Tirsdag 8. november i Ås arbeidskirke kl. 
19.30: “Freds- og forsoningsarbeid – Kir-
kens nødhjelp 75 år”. Arne Sæverås.

Solveig Nielsen
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Jailhouse rock – et intervju 
med Jan Jay Krystad
Den 28. august får vi alle et gjensyn, og 
ikke minst et gjenhør, med vår “gamle” 
sogneprest, Jan Kay, ikke som prest denne 
gang, men som rockestjerne! Han takket 
begeistret ja til å bidra i Nordby menighets 
konsertmesse-serie, med en av sine hob-
byer gjennom mange år, nemlig rock’n roll. 

Han har som mange vet,  flyttet sitt virke 
som prest til Halden fengsel. – Det er både 
en fortsettelse og en overgang, forteller 
han på telefon i bilen på vei hjem en fredag 
ettermiddag. 

Det ble naturlig, for ikke å si helt nød-
vendig, å ta denne praten i bilen. I fengselet 
er mobil nemlig forbudt, og Jan Kay er 
knapt på kontoret utover lunsjpausen sin. 
For her er det forskjeller for en som er vant 
til å være tilgjengelig for omverdenen. 

Men tilgjengelig, det er han fortsatt. Vel 
å merke for de innsatte. Og Jan Kay fortel-
ler ivrig om kontakten med dem. 

– Det er nesten vanskelig å tenke seg en 
prestetjeneste som ligger nærmere opp til 
det sjefen sjøl, altså Jesus, fylte tiden med, 
ler han. Han gikk jo stort sett bare rundt og 
pratet med folk, og det er akkurat det jeg 
gjør. Dagen lang har jeg samtaler med de 
innsatte, ofte kombinert med en spasertur. 
Dette er kanskje den største overgangen: 
Her er lite ritualer, forestillinger og seremo-
nier, og nesten ingen kontortid. Jeg er her 
for at de som behøver det, skal ha noen å 
snakke med. Og det er en etterspurt tjeneste: 
Nest etter biblioteket er prestetjenesten den 
mest populære i fengselet. Vi oppfattes 
som uavhengige og pålitelige samtalepart-
nere, og vi har taushetsplikt om alt som 
blir sagt. Innenfor denne rammen blir det 
rom for mye åpenhjertighet, fortvilelse og 
frustrasjon. For de kan kanskje virke tøffe 
og hardbarkede utad, en del av de innsatte. 
Men det er de ikke når de føler seg trygge 

og åpner seg om hvordan de faktisk har det. 
For selv i progressive Halden fengsel, et 
foregangsfengsel på ivaretagende og reha-
biliterende kriminalomsorg, er situasjonen 
for den innsatte den samme: Til felles har 
de at de for kortere eller lengre tid er vin-
geklippet, avskåret fra å ivareta relasjonene 
sine og ordne opp i livet sitt. Og det er dette 
som går opp for en i disse samtalene: Disse 
mennene er både sønner, kjærester, brødre, 
ektefeller, pappaer, onkler, bestevenner og 
kompiser. De har en hel liste med roller som 
de i den tiden de er her, ikke klarer å fylle. 
Det skaper et behov, ja en trykkokereffekt, 
som gjør at det rett og slett føles ganske 
viktig at vi er der. På samtaleturene våre 
kan de slippe lufta ut om alt dette og, for å ta 
en annet fellestrekk, om frustrasjonen over 
juristene som de oppfatter som portåpnerne 
i systemet, de mektige og noen ganger 
nokså strenge og kanskje fordomsfulle, som 
sier ja eller nei: til flytting til andre steder, 
til permisjoner og til prøveløslatelser. 

– I min  tjeneste har jeg ingen slik makt, 
ja, egentlig ingen makt i det hele tatt. Jeg 
er ikke en del av systemet, jeg er han de 
kan snakke med om alt. Også rettferdighet, 
skyld og soning, naturligvis. For mange 
plages av det de har gjort. Og gjør de 
ikke det, så plages de av den urettferdige 
behandlingen de føler de har fått, det ikke 
å bli trodd, det å få fortiden brukt mot 

Jan Kay Krystad. Foto: E. Fløistad
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Vi inviterer til

ROCK´N ROLL-MESSE
28. AUGUST
M E D  V I R K E N D E

Sang Jan Kay Krystad
Piano Hans Dur Molvik
Tekstleser Arve Fløystad-Thorsen
Prest Tom Egil Nordengen
Som en opptakt til Nordby kirkes 200 årsjubileum i 2026 arrangerer 
vi en rekke med annerledes kveldsgudstjenester, hvor musikken er i 
sentrum, og hvor vi ønsker spesielt velkommen dem som kanskje ikke 
er så ofte i kirken. Denne gang er det vår tidligere sogneprest 
Jan Kay Krystad som er gjest, nå som rockeartist. Her blir det liv!

KLOKKEN

18.00

G
R
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seg, slik det ofte skjer. Så, ja, det er mye å 
snakke om. 

– I denne jobben har jeg presteyrket så 
å si strippet ned til den innerste kjernen. 
Menneskemøtet, sjelesorgen. Hjerteavtryk-
ket jeg så gjerne vil gi, og som jeg føler jeg 
klarer å gi. Nå hadde jeg jo en del av dette i 
min gamle jobb også, men nok mer knyttet 
til seremonier og ritualer. Nå er det liksom 
mer livet selv, hele greia hele tiden. Det 
er noen ganger tungt, andre ganger over-
raskende lett og hyggelig, men alltid dypt 
meningsfylt. 

– Jeg trives i min nye jobb, det må jeg si. 
Og det gikk opp for meg her om dagen at 
jeg kanskje innerst inne har visst at det var 
her jeg skulle ende opp. For i en koffert på 
hytta kom jeg for litt siden over et intervju 
med meg, gjort i forbindelse med at jeg 
skulle innsettes i min første prestestilling, 
i Flagstad. Der ble jeg spurt om hvor jeg 
trodde jeg en gang ville ende karrieren min. 
Og da sa jeg faktisk at jeg en gang kunne 
tenke meg å bli enten sjømannsprest eller 
fengselsprest.  Så ble jeg altså det. Og, ja, 
det kjennes ikke tilfeldig på noen måte. 

Så ble han ikke sjømannsprest, da. Men 
han seiler likevel sin egen sjø og liker å 
gjøre ting litt annerledes. Den 28. august 
seiler han inn i Nordby kirke som rocker. 
Og Nordby menighet ønsker alle fra både 
Kroer og Ås velkommen til en annerledes 
gudstjeneste, med takhøyde og trøkk, og 
med nåde og tilgivelse som kledelig tema 
for teksten. 

Kirketreff i Nordby
Torsdag 15. september starter kirketreffene 
i Nordby opp igjen,

Vi møtes i Nordby kirke kl. 11.30 for 
andakt og fortsetter med formiddagsmat i 
Menighetssentret.

Alle er hjertelig velkomne.
Kirketreffet fortsetter hver 14. dag:

29. september
13. oktober
27. oktober
10. november
24. november
9. desember 
første treff i 2023 er 5. januar.

Olav Aardalsbakke

Vel møtt! 
Arve T. Thorsen
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Jeg er bedt om å mimre og se tilbake på 
tiden i Ten-Sing på 70 tallet. Det blir slik jeg 
husker det, andre kan fortelle annerledes.

Vi kom hjem i 1972 fra et år i Beaumont, 
Texas, og jeg våget meg inn på ungdoms-
restauranten i Ås rådhus for å se hva som 
foregikk.

Der fant jeg en ung prest uten hår som 
dirigerte en gjeng ungdommer, og hørte et 
band og et kor som spilte og sang. 

Det gikk rett i fletta på meg. Jeg var helt 
fortapt. Måtte bare ha det! Så jeg begynte å 
synge i Ås Ten-Sing. Jeg var ikke alene. Vi 
var på det, meste nesten 100 medlemmer.

Jeg hadde en stund ansvaret for andakt-
ene. Det ble starten på en reise som endte 
som prest i Ås.

Jeg husker Bjørn Morten Kjærnes, leder 
av bandet. Det viktigste er kjærlighet, sa 
han. Drivende kraft var Jon Ola Syrstad. 

Han var den store organisator. Det var 
”bånn pinne” på alle nivåer.

Men den moderne karismatiske ung-
domspresten og vekkelsespredikanten het 
Toralf Dehli. Han var dirigent.

«Liksom lynet blinker over himmelens 
land, skal den Herre Jesus komme igjen».

«Nesten en kristen, jeg har ei ro, nesten 
en kristen nær ved å tro. Da må du ikke si, 
en gang det skal nok bli, men ei i dag!»

Det var noen av sangene til en musikal: 
”Gud i vår verden”. Den inneholdt også 
tekst er som: ”Stå på, heng med, la nå kjøret 
gå. Stå på! Vi vil leve livet nå.” 

En meget konservativ mann fra bedehus-
miljøet fant denne siste teksten og klaget 
over «frafallet». På den tiden var Ten-Sing 
og musikaler av denne type svært radikalt.

Så var det den stor Europaturneen som 
gikk til mange land. Vi reiste rundt og 

«Jeg var helt fortapt» – Ås-Ten Sing 50 år

Thoralf Dehli dirigerer Ås Ten Sing på en av de første øvelsene. Foto: Jon -Ola Syrstad
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sang i Danmark, Tyskland og Nederland. 
Jeg husker ikke så mye. Men vår nabo i 
Rådyrveien og hennes mange sjarmerende 
venninner hadde plass bakerst i bussen og 
vinket til kjekke menn på motorveien. Vi 
ertet dem med at en holdt på å kjøre i grøfta 
på grunn av dem.

Så var det slik at vi var booket inn på 
et hotell i en tvilsom bydel i Amsterdam. 
Vi vurderte stedet som uforsvarlig med en 
stor gjeng med ubefestede ungdommer. Det 
endte med at vi overnattet alle sammen på 
sjømannskirka i stedet. Og vår medsendte 
lege og pappaen til Lasse, Freddy Meholm, 
gikk nattevakt fordi det ikke var lov med så 
mange i slike lokaler.

Så var det Midival på Aud Max, eller var 
det på Studentsamfunnet? Mange solister 

og grupper deltok. Ås fikk rykte på seg i 
Ungdomsforbundet (KFUK-KFUM) for å 
være litt av et drivende sted. Vi fikk kal-
lenavnet Kongeriket Ås.

Musikken, tekstene og rytmene i koret 
ble for meg en inngangsport og en landings-
plass for en relasjon til Gud. Toralf sin evne 
til å formidle og hans intuitive forståelse av 
hva som skulle til, har satt spor. 

Musikken er en sentral kilde for min tro. 
Ordene er viktige, men de kommer ofte til 
kort. Tonene og rytmene er universelle. 
De spiller på andre strenger. Her er Gud å 
finne! Gud er ikke dogmatikk. Uten erfa-
ring og innlevelse får troen ikke bein å stå 
eller gå på. 

Takk Toralf Dehli! Takk Ås Ten-Sing!
Sigurd Andreas Bakke

Jubileumsgudstjeneste – TenSing 50 år, Ås arbeidskirke 22. mai 2022. Dirigent her er Rune Pytte Solum . Foto: 
Svend Kristian Martinsen
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• Åpent hus i Ås menighetshus, Johan K. 
Skanckes vei 7, hver onsdag kl. 11–13, 
med  andakt, servering og kulturelt. Start 
24.08. 

• Hyggekvelder i Dr. Sødrings vei 8, med 
ord for dagen, tema og servering. Start 
mandag 26.09. Birgit Olsen gir oss Alf 
Prøysen i ord og toner.

• Middagsservering i Dr. Sødrings vei 8, 
for beboere i 8/10. Hver torsdag kl. 13. 
Start: 18.08.

• Andakter på Moer sykehjem kl. 11.00  
med prest og kantor i Nye kapell hver 
annen fredag fortløpende fra 12.08 til 
16.12., med frivilliges hjelp. De andre 
fredagene har prest og kantor andakt på 
Moertunet. 

• Kirketreff i Nordby før servering i 
menighetsenteret. Starter 15.09. kl. 11.30, 
fortsetter annenhver torsdag. 

Tro og Lys: program for høsten 2022
• 17.09. kl. 14, arbeidskirken, Ås
• 15.10. lørdagsamling, arbeidskirken, Ås
• 21.11. Tro og Lys-gudstj., Ski nye kirke
• 10.12. lørdagsamling, arbeidskirken, Ås

Til alle: Besøk varmt inkluderende Tro og 
Lys! Mer info på Trooglys.com. Leder: Ole 
Herman Winnem, mobil: 971 75 819

«Follogruppen»,  
laget som logo av kunstneren  

Astri Tønnessen Berg
Verdensdagen for selvmordsforebygging
10.9. Motto 2021–2023: «Å skape håp gjen-
nom handling. Vis at du ser. Vis at du lyt-
ter. Vis at du bryr deg.» Markeringer med 
lystenning for dem vi har mistet. Nærmere 
opplysninger kommer på LEVE.no/fylkes-
lag/Akershus.  

Selvmordsforebyggende seminar på 
Litteraturhuset i Oslo tirsdag 06.09.

Verdensdagen for psykisk helse 10.10. 
Årets tema: «Vi trenger hverandre: Løft 
blikket!» Informasjon nasjonalt: https://
www.verdensdagen.no, Mulig markering 
lokalt og i gudstjeneste, se annonsering på 
menighetens nettsider og Facebook-side.  

Sommerfest i Åpent hus var 20.07. med 
30 deltakere. Tom Egil Nordengen holdt 
andakt med historisk perspektiv på Olav 
Digre og alle de goder som kristningen av 
Norge etter hvert brakte oss. Anne Winge 
gledet oss med dagsaktuelle dikt. Karl 
Hagelund tolket hva fuglene egentlig for-
teller oss, hver med sitt nebb. Menyen var 
iskrem, fruktsalat og kaffe med twist. Godt 
møte!

Glede over midtsommertilbud og forventning til høstsamlinger
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Foto: Timea Bakay Holby

Olsok-feiring på Moer sykehjem 29.07, 
med oppdekning av Moerhjemmets venner 
til 98. Ved bordet midt i bildet fra venstre: 
Hans Kristian Røed, Gerda Røed, Ove 
Skogsrud, Helena Ingegerd Skogsrud, i 
forgrunnen Hilde Nissen. Bak skimtes fra 
venstre: Tormod Hjermundrud, Hans Paul 
Finsrud og Sverre Sildnes, de to sistnevnte i 
Lions Trio; de tre spilte og sang sammen, og 
dro opp velkommen allsang. Dagens meny 
var rømmegrøt, spekemat og kaffe med 
kringle. Et titall venner med lederen Gro 
Mette Rønningen i spissen kunne glede seg 
over en særdeles vellykket, inkluderende 
samling i en krevende stille tid.

Tekst og foto: Terje Sørhaug, diakoniutvalget

Når livet tar en U-sving
Mange opplever at livet ikke alltid blir 
som man har tenkt og planlagt. Noen opp-
lever brå forandringer på kort tid. Psykolog 
Janette Røseth i Stavanger har på bakgrunn 
av erfaring både fra eget liv og fra sitt 
arbeid utarbeidet et foredrag med tittelen 
«Når livet tar en U-sving».

Sorg-omsorg Follo arrangerer en kveld 
med dette som tema og henne som fore-
dragsholder onsdag 28. september kl. 19.00 
i Svingen kafe, Rådhussvingen 3 i Ski. 
Gratis inngang.

Dette anbefales sterkt! 
Atle Eikeland, prostidiakon
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Grønn spalte

Å sørge over naturen

I lang tid hadde jeg kjent at noe plaget meg. 
Jeg tenkte på det daglig. Men jeg opplevde 
ikke at det var et rom for å snakke om det. 
En dag leste jeg en artikkel med et begrep 
som var nytt for meg: økologisk sorg. Det 
vakte umiddelbart gjenklang. Etter dette 
begynte jeg selv å skrive. Med tiden ble det 
en bok som ble utgitt på det som da het Vårt 
Land forlag, som nå er overtatt av Verbum. 
Boken fikk navnet Lysninger. I den forsøker 
jeg å skildre sorgen over klimaendringer og 
miljøødeleggelser – og prøver å anvende 
stoff fra Bibelen og den kristne tradisjonen 
for å belyse og forstå denne sorgens 
betydning, både på et personlig og et 
samfunnsmessig plan.

Et drøyt år er gått siden boken kom ut. 
Jeg vet at den har funnet veien ut til en god 
del mennesker rundt omkring i landet. I 
denne grønne spalten hadde jeg lyst til å 
dele et lite utdrag. For øvrig får du kjøpt 
Lysninger på bokhandelen i Ås Kvartal – og 
andre steder.

Boken består av refleksjoner og poetiske 
tekster, samt en fortelling som foregår i en 
tenkt fremtid. Bokens «jeg» er på dette tids-
punktet blitt bestefar, mens bokens «du» er 
et barnebarn.

*
Den tredje dagen kom du til meg med en 

bok du hadde funnet i bokhyllen.
– Kan du lese litt for meg, bestefar?
Det var en gammel barnebibel. Vi satte 

oss i sofaen og begynte å bla oss gjennom 
den. Et av oppslagene hadde overskriften 
«Dyr i Bibelen». Det var tegninger av sauer, 
geiter, hester, ulver, bjørner – og løver.

Kvelden før hadde det vært en stor 
nyhetssak om verdens siste løver, og jeg 
kjente at jeg ikke orket å forholde meg til 
løver akkurat i dag. Men det var dem du 
ville høre om. Jeg var ikke helt sikker på 
om du visste at ville løver nå var regnet 
som utryddet, selv om det trolig fantes en 
og annen enslig løve noen få steder.

– Tror du det var Gud som skapte løvene? 
sa du.

– Ja, jeg tror jo det … for så vidt, sa jeg.
– Men det var ikke Gud som utryddet 

dem, sa du.
Så visste du det altså.
– Nei, det var menneskene som utryddet 

dem, svarte jeg.
– Det er mange andre dyr også som er 

utryddet, sa du, og så ramset du opp en 
lang rekke dyrenavn, nesten som om du var 
stolt over hvor mange du kunne.

Jeg var usikker på om det var rett å 
gjøre, men jeg sa:

– Det er en del flere.
Og så fortalte jeg deg om enda noen til.
– Det er trist at de er borte, sa du.
– Ja, det synes jeg også, svarte jeg.
Så lente du hodet mot skulderen min, og 

jeg la armen rundt deg.

Utdraget er hentet fra Lysninger av 
Sindre Skeie, Verbum forlag 2021.

Sindre Skeie
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I slutten av august skal Ås arbeidskirke som 
vanlig fylles med alle slags brukte og bruk-
bare ting som s elges for en hyggelig pris. 
Salgsdagene er fredag 26. og lørdag 27. 
august. I dagene før – fra mandag 22. – tar 
vi imot dine fine ting, fortrinnsvis mellom 
kl. 18 og 20. Kom til oss med det du har!

Møbler, kjøkkenutstyr, klær, bøker, 
kunst, leker, fritidsutstyr og sykler. Alt 
dette og mer til omsetter vi på vårt store 
og velorganiserte loppemarked. Tenk på 
hva en student kan ønske seg på sin hybel, 
da forstår du hva det går mest av på vårt 
marked. Vi trenger flere kvalitetslopper!

Vanligvis bugner det av gode tilbud både 
inne i kirken og utenfor. Vi setter opp flere 
telt som blir vår egen «handlegate». Mellom 
teltene på parkeringsplassen har vi flere 
«butikker» som skal friste de handlende. Vi 
selger massevis avsykler, og vi har en egen 
retroavdeling med antikviteter. De beste 
varene havner på vår AUKSJON lørdag. 

Salget foregår kl. 17–20 på fredag og 
10–14 på lørdag. Som vanlig blir det mye 
fint å få tak i, og god stemning. Her kan du 
få alt som trengs for å innrede et helt hus 
eller en hytte. I tillegg får du kjøpt kaffe og 
kaker, vafler og pølser m.m.

VINN-VINN-VINN 

Loppemarkedet trenger både ting og folk!

Rydd kjeller og loft for lopper og gi det til 
oss. Bidra til økt gjenbruk ved å gi tingene 
dine forlenget levetid. Skap en VINN-
VINN-VINN-situasjon:
• Du blir kvitt det du ikke har bruk for, og 

slipper å kaste
• Vi får solgt lopper til inntekt for 

menigheten og arbeidskirken
• Dine gamle ting får nytt liv og bidrar til 

økt gjenbruk  
I vår hadde vi «Åpen loppedør» hver 

mandag kveld. Vi har derfor allerede fått 
inn mange lopper, men vi ønsker oss flere! 
Hvis du trenger å levere dine lopper utenom 
oppsatte tider, ta kontakt med Niels på tlf. 
971 46 741.

Bli med på dugnaden
Loppemarkedet er en kjempestor dugnad 
hvor over 100 frivillige deltar. I løpet av  en 
kort og intens uke (34) har vi et fantastisk 
arbeidsfellesskap. Mange ulike roller skal 
fylles. Har du lyst til å hjelpe oss med å 
arrangere loppemarked? Send en melding 
til tlf. 932 43 034.

 Tekst og foto: Lars Syrstad,  
loppesjef
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Det siste året har det vært store endringer i 
mannskapet for stell av kirkegårdene, og det 
var mye som skulle klaffe for å få samlet alle 
til intervju. Gruppa består nå av Annette A. 
Fosberg Sviland som jobber som gravplass-
forvalter, ny driftsleder Anton P. Solberg 
og gravplassarbeider Eirik Rustad. I tillegg 
har de også hjelp av Bjørn, far til Anton, 
som er sesongarbeider, og Trond og Karina 
som er på arbeidstrening. Sammen ivaretar  
de oppgavene knyttet til drift, skjøtsel og 
vedlikehold av gravstedene vedkirkene 
våre og tilrettelegging under gravferdene.

Hvilken bakgrunn har du, Annette, og 
hva gjorde du før du begynte her?

– Jeg er opprinnelig marinbiolog, men 
har jobbet som saksbehandler i lignende 
stilling tidligere. Familien vår er nylig flyt-
tet til Ås, og da passet stillingen godt å søke 
på, så slik endte jeg opp her.

Når kommer vi i kontakt med deg som 
gravplassforvalter?

– Oftest er det i forbindelse med spørs-
mål rundt plassering av graver, spørsmål 
om gravferd, gravstell og lignende. Jeg 
står også for reservering av kirkelokalet 
og personell til gravferdene – kort sagt 
det meste av organisering rundt gravferd. 
Ellers svarer jeg på det som måtte komme 
av spørsmål som folk har.

Kan du si noe kort om hvordan stell av 
gravene foregår, hva kirka har ansvar for, 
og hva som er opp til fester?

– Vi holder parkanlegget pent og ryddig, 
men gravstell er ikke inkludert i vanlig 
drift. Det er derimot mulig å abonnere på 
tjenester gjennom fellesrådet. Disse består 
av beplantning, vanning, luking og rydding 
av graven, eller et utvalg av disse tjenestene. 
Stellet gjennom sesongen gjøres gjennom 
et samarbeid med Lions – det er bare å ta 

kontakt med oss om det er aktuelt.
Og du, Eirik – du er en gjenganger, til-

bake igjen og nå i fast stilling. Hvordan er 
arbeidsdagen, og når treffer publikum på 
deg i jobbsammenheng?

– Jeg har egentlig fagbrev som murer, 
men her jobber jeg med alt fra skjøtsel av 
park, graving av graver og urnehull samt 
vedlike hold av utstyret til parkanleggene, 
og er i tillegg litt altmuligmann og vakt-
mester på områdene rundt kirkene. Så vari-
erer arbeidsdagene med året. Mange tenker 
for eksempel ikke over at vi om vinteren må 
tine jorda før vi kan grave. Det er nok størst 
sjanse for å se meg i arbeid i parken, men 
jeg er også kirketjener og tekniker på lyd og 
lys ved behov.

Er det noe du liker særlig godt med 
jobben?

– Det er alltid hyggelig med de som slår 
av en prat. I selve arbeidet liker jeg at det er 
en jobb med varierte oppgaver og alltid mye 
som skal gjøres.

Har dere lagt merke til særegenheter ved 
de ulike kirkegårdene?

Her er de enige i et par ting. Parken i Ås 
er variert og er opparbeidet siden ca. år 970. 
En titt på trærne gir en god indikator for 
å forstå hvilken del av kirkegården som er 
gammel, og hva som er nyere utvidelser. 
Alle tre kirkegårdene har forskjellige sær-
preg fra område til område. Sørgetrærne, 
hengetrær av ulike arter, setter et eget preg 
på noen av de gamle områdene og var 
opprinnelig plantet på graver. Istedenfor å 
fjerne dem har de fått vokse seg store over 
tid – selv om det egentlig ikke er lov å plante 
trær på graver. Kirkegården i Kroer er den 
minste av kirkegårdene, og ut over vanlig 
skjøtsel er det er ikke så mange oppdrag her 
sammenlignet med i Ås og Nordby. Siden 

De som graver en grav for andre
– endringer i staben på kirkegårdene
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Foto: E. Fløistad

den er anlagt på leirjord, er det kanskje et 
artig faktum at graver her har ti år lenge 
fredningstid. Den er på 30 år her, mot nor-
malen på 20 år. Nordby kirke er den eldste 
kirka, og vi har nettopp fått innviet et nytt 
stort gravfelt her. 

Ny driftsleder ved kirkegårdene er Anton 
Solberg. 

Hvordan endte du opp her?
– Det startet med pandeminedstengnin-

gen som satte en effektiv stopper for en 
hektisk jobb som festivalsjef. Etter 12 år 
som kontorrotte i kulturbransjen var jeg 
egentlig moden for forandring. Med full 
nedstengning og mørke utsikter så jeg mitt 
snitt til å hive meg over et toårig studieløp 
for å bli gartner. Så nå er det en annen form 
for hektisk hverdag som styrer, med alt som 
vokser og gror i kapp med andre driftsopp-
gaver som må planlegges og gjennomføres.

Hva fokuserer du på i stillingen?
– Det viktigste for meg er at de ansatte 

skal ha en meningsfylt og hyggelig arbeids-
plass. Videre føler jeg selvfølgelig et ansvar 
for at parkene skal være tilgjengelige for 
pårørende som et sted for ro og ettertanke. 
Så har vi sett de siste årene at det har skjedd 
noe med bruk av kirekegårder i hele Skan-
dinavia. De benyttes i økende grad som 
parker for rekreasjon, med de kvalitetene 
som er på kirkegårdene. Så tilrettelegging 
for god bruk for alle innbyggerne i Ås og 
andre brukere som tar turen, står høyt.

Jeg har også noen konkrete ideer. I år 
har vi fokusert på biomangfold ved blant 
annet å avsette areal til blomstereng for 
insekter og egen bikube i Kroer nå i august 
– Annette er birøkter. Vi skal ikke se bort 
fra at vi får både insektshotell og litt mer 
blomster i de allerede etablerte bedene våre 
også etter hvert. Her nyter vi forresten godt 
av naboskapet med universitetsmiljøet hvor 
vi får både frø, knoller og en del fagkunn-
skap.

Internt har vi gått over til mer elektrisk 

utsyr, og målsettingen er å være elektriske 
på alt fra anleggsmaskiner til håndholdt 
motorisert utstyr. Det er veldig store for-
deler med dette, særlig på HMS-fronten, 
med mye lettere utstyr og mindre støy og 
eksos. Særlig støyreduksjon gjør at vi ikke 
forstyrrer besøkende og seremonier – noe 
som har vært en utfording tidligere.

I alt kan vi si at vi har ulike oppgaver, 
men at vi alle jobber for verdige gravferder 
og velstelte parkområder. 

Tekst og foto: Odd Henning Unhjem

Kirkegårdsforvalteren med sin stab: Foran: Annette 
A. Fosberg Sviland, Anton P. Solberg og Trond 
Gaarder. Bak: Bjørn Solberg, Eirik Rustad og 
Karina.
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Du blir ikke heit om du ikkje veit
På 80-90-tallet hadde vi en gang besøk av 
Ove Eikje på Ås menighetshus. Han sa noe 
som tok bolig i en mottagelig sjel: “Du blir 
ikke heit om du ikkje veit”. Det var misjon-
smøte, og poenget var enkelt. Om du ikke 
vet noe om forholdene folk lever under, 
hvordan da oppglødes slik misjonsfolk ikke 
sjelden synger: «Hjelp meg, Gud, til å gi, 
både pengar, arbeid og tid …». På den tiden 
gikk jeg fast på Ås menighetshus der NLM, 
NMS, Santal- og Indremisjonen delte møte-
virksomhet onsdags- og søndagskvelder. 
Det var der jeg fikk påbygg på troen. Som 
Jesus sier: “Mennesket lever ikke bare av 
brød, men av hvert ord som går ut av Guds 
munn”.

Høsten 2021 la misjonsforeningenes 
nestor i Ås, Trygve Gjedrem, ned vand-
ringsstaven, og det så ut som det var kvelden 
for den lengst levende av de fire misjons-
foreningene (NLM). Men for å sitere Elias 
Blix’ siste vers i Fedrelandssalmen: ”No er 
det i Noreg atter dag … Det brydder då etter 
plogen». Nå er vi en liten gruppe, et skudd 
fra NLM og Norea Medie misjon, som 
samles hver 2. og 4. mandag i måneden. 
En vanlig kveld består av Bibelundervis-
ning, sang/lovsang, misjonsstoff og samtale 
rundt en kopp kaffe/te og litt å bite i. 

En uvanlig kveld var 25.4. da vi hadde 
besøk av Roald Arnesen som hadde vært i 
Nord-Korea. Landet der foreldre ikke kan 
dele sin kristne tro med barna i frykt for 
at barnet skal røpe denne «ugjerning» på 
sin juche-ideologiske skole. Da, eller om 
en bibel blir funnet i et hjem, kan det bære 
lukt i fangeleir med tre generasjoner. Slikt 
endrer fokus fra å vite en del om landet der 

Kim-dynastiet deler folket inn i a) lojale, 
b) usikre og c) illojale (hvor de kristne blir 
plassert), til mer brann i hjertet. Det gjør en 
takknemlig for fedrelandet, og intensiverer 
bønnen for våre forfulgte søsken. Det er 
plass til flere i misjonsgruppa som kalles 
Trygg Tro. Vær velkommen!

Med det samme vil jeg berømme to som 
har kjempet for Ås Menighetshus, for uten 
deres innsats kunne det sett mørkt ut for 
byggets fremtid, med fortetning i sentrum 
og entreprenør-gribber som bare sitter og 
venter på sitt neste bytte: Gisle Bjørneby og 
Gerd Asklund, førstnevnte heit kommunal 
Senterparti-politiker som har frontet bevar-
ing av Ås menighetshus i kommunestyret 
forbilledlig, sistnevnte aktiv pensjonist med 
stort og varmt hjerte for menighetgshuset. 
Begge ønsker at flere av Åsbefolkningen 
skal få større eierskap til dette stedet, som 
nok fra utsiden ser ganske ordinært ut, men 
kom inn og se Norges eldste bedehus fra 
innersiden! Du blir ikkje heit om du ikkje 
veit, veit du!

Øystein Johnson
Pensjonist og forfatter

Hva skjer på Menighetshuset?
TRYGG TRO – samarbeid med Norea 
Mediemisjon fortsetter misjonsmøtene på 
Ås Menighetshus kl. 19.00 hver 2. og 4. 
mandag i måneden.

August: 8. og 22.
September: 12. og 26. (Martin Birkedal)
Oktober: 10. og 24.

En vanlig kveld: Sang, bibelundervis-
ning med samtale / spørsmål til en kopp 
kaffe/te/toddy, misjonsdel / bønn for en 
lidende verden. 

Møtene er åpne for alle.

Kontaktperson: Øystein Johnson,  
e-post : oysteinj4@gmail.com
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      Quiz
1. Hvem var Sebedeus far til i NT?

2. Jesus vandret omkring i dagens Israel, 
Palestina og Jordan. Hva heter hovedsta-
den i dagens Jordan?

3. I hvilket brev av Paulus snakkes det om 
en mann ved navn Onesimus?

4. Det skal være i byen Antiokia at beteg-
nelsen kristne først ble brukt. Byen 
ligger i dag nær grensen til Syria, men i 
hvilket land?

5. Hvilket norsk fylke har tre lag i Elite-
serien i fotball for menn? 

6. Hvem er størst, knølhval eller vågehval?

7. Hvem skal ut? A) Beyonce Knowles B) 
Nicole Scherzinger  C) Kelly Rowland

8. Fleip eller faktum? Johan Sebastian 
Bach og Georg Friedrich Händel ble 
født samme år.

9. Er dette riktig eller helt på jordet? 
6-åringene fra Odins vei begynner på 
Solberg skole?

10. Det er loppemarked snart. Man tror at 
det finnes 2500 arter lopper i verden. 
Hvor mange er funnet i Norge?

Svarene finner du på side 23.
Quizmester: Atle Eikeland

Ås kirkekor ønsker nye 
korsangere velkommen

Torsdag 18. august kl. 19.00 startet Ås 
kirkekor semesterets øvelser. Øvelsene er  
på torsdager, stort sett i Ås arbeidskirke; 
unntaket er torsdag 25. august hvor øvelsen 
er i Ås kirke.

Som i de fleste kor er mannsstemmer 
spesielt velkomne!

I høst har kirkekoret mange flotte opp-
gaver. I oktober synger koret sammen 
med Magnolia Jazzband, og helgen 12. 
og 13. november skal koret i samarbeid 
med et velopplagt storband, koret SkiMix 
og Nesodden/Frogn kammerkor fremføre 
Duke Ellingtons fantastiske «Sacred Con-
cert». Solist blir Åshild Skiri Refsdal, og 
dirigent er Ulf Krupka.

Generelt kan det sies at Ås kirkekor er 
opptatt av å drive med sang på et godt nivå, 
men innenfor rammer der korsangen er en 
hobby. 

Koret samarbeider gjerne med profesjo-
nelle sangere/musikere for å heve kvalite-
ten på prosjektene. Koret ønsker å tilby et 
hyggelig sosialt og inkluderende musikalsk 
fellesskap – med musikken i fokus.

Ta kontakt med dirigent Jostein Grolid: 
Tlf.: 412 87 055. E-post:jg297@kirken.no, 
eller møt gjerne opp på en øvelse.

Jostein Grolid, kantor 
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Mimrespalten

Stabbursklokka som ble forfremmet til kirkeklokke
– ei stillfarende klokke som de færreste har sett

I 1989, 4 år etter innvielsen av arbeidskirken, 
ble et 12 meter høyt klokketårn reist rett ved 
siden av kirken.  Det var dugnadsarbeid, 
men etter nøyaktige og detaljerte tegninger 
fra byggeledelsen.  Tårnet ble bygget i sek-
sjoner på bakken og heist på plass – med 
klokke.  Det er en liten klokke som er godt 
skjult og har beskjeden klang, for ikke å 
forstyrre naboene på søndag formiddag. 

Ås Avis skrev 20. juli 1989 at klokka kom 
fra stabburet på Syverud prestegård. Alle 
prestegårder tilhørte «Opplysningsvesenets 
fond», men i 1955 ble Syverud overdratt til 
Landbruksdepartementet. Våningshuset på 
gården ble visstnok brent og revet i 1969, og 
stabburet muligens noe senere.

Klokka må altså i løpet av 20 år ha 
kommet seg fra Syverud til Arbeidskirka.
Men hvordan?

Det var det noen av oss som begynte å 
lure på. De fleste av dugnadsarbeiderne fra 
den gangen er det for sent å spørre, for de 
er jo ikke blant oss lenger.  Arbeids kirkens 
protokoll gir ikke svar, så vi begynte å 
spørre de eldste blant oss som vi tenkte 
kanskje kunne ha sett noe eller hørt noe, 
men uten resultat.

Før vi eventuelt gjør  dypdykk i arkivene 
sender vi spørsmålet videre til menighets-
bladets lesere:

Hvordan kom stabbursklokka fra Syve-
rud prestegård til Ås arbeidskirke ?

Send oss gjerne tips på e-post til 
as.menblad@online.no

 Svend-Kristian Martinsen

Faksimile fra Ås Avis 20.7.1989 
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Syverud prestegård, stabbur og hovedbygg, ca. 1955?

Faksimiler fra Østlandet blad 19.1.1983  
og Ås avis 3.1.1985. Til høyre: Utsnitt av  
tegningen for kirketårnet som sto ferdig i  
1989.
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Ski - Kolbotn - Askim
Nesodden - Ås
64 91 49 00  (24t)

jolstad.no

Svend-Kristian Martinsen, Kroer
Verdig vinner av Falsen-statuetten 2022

Hvert år er det mange i Ås som er spente 
på hvem som får Falsen-statuetten. Den blir 
delt ut 17. mai i høyskoleparken.

I år var det Svend-Kristian Martinsen 
fra Kroer som ble vist denne æren. Han var 
foreslått av Kroer menighetsråd, Kroer Vel 
og Ås Bygdekvinnelag. Det er ord føreren i 
Ås og Lions Club Ås som utgjør juryen og 
står for utdelingen.

Svend-Kristian fikk statuetten for sin 
store innsats for kulturlivet i Kroer. Kirken 
i bygda og menigheten der har hatt stor 
glede av hans innsats, men han har betydd 
mye også for andre deler av kulturlivet og 
samholdet i Kroer.

At bårehuset ble gjort om til kirkestue, er 
et av mange synlige tegn på hva han har fått 
gjort. AdHoc-koret, som øver i dette huset, 
var han med på å starte. Han har fra begyn-
nelsen av vært leder av koret, og var en av 
de stødige tenorstemmene. De er å høre til 
jul, i påsken og på sommeren i Kroer kirke. 
Svend-Kristian har i mange år kjempet for å 
få et nytt orgel i denne kirken. Etter mange 
års innsats ble nytt orgel innviet i fjor.

Klubben i Kroer har vært til glede for 
kroerbarn i mer enn 40 årskull. Svend-
Kristian har i alle år vært primus motor 
sammen med kona Berit Karoline, Liv 
og Edvin Folkvord og andre som kom 

til senere. Klubben er tilknyttet Norges 
KFUM-KFUK, og mange kroerbarn har 
gode minner fra klubbmøter, turer og leirer.

Svend-Kristian Martinsen har også vært 
opptatt av at menigheten skal samarbeide 
med andre som ønsker et rikt kulturliv i 
bygda. Derfor tok han initiativ til «Det 
gyldne triangel». Tanken var at skolen, 
Kroer Vel og kirken skulle sam arbeide tet-
tere. Dette samarbeidet har to ganger ført 
til at Kroerfestivalen er blitt arrangert med 
stor aktivitet i bygda.

Tekst: Ole Herman Winnem

Nøkkel funnet på parkeringsplassen 
ved Ås kirke i juli Ta kontakt med 
kirkekontoret om du tror dette kan 
være din nøkkel.

Svend-Kristian Martinsen mottar Falsenstatuetten 
2022 fra ordfører Ola Nordal ved Falsenstøtten. 
Foto: E. Fløistad
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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@mueller-tyl.net

Harriet Kjus 
Müller-Tyl.  Foto:    
Inger Eide Nordseth 

Fasit til Quiz på side 19:
1. Jakob og Johannes (disipler til Jesus).  
2. Amman. 3. Brevet til Filemon. 4. Tyrkia.  
5. Møre og Romsdal (Kristiansund, Molde og 
Ålesund). 6. Knølhval. 7. B) Nicole Scherzinger, 
hun var medlem av gruppen Pussycat Dolls, 
de andre i Destinys Child. 8. Faktum! (1685).  
9. Riktig. 10. 55.

 

Fotograf 
Tlf: 99 45 98 47

Forevige de fine øyeblikkene.  
 

Bedrift – Portretter – Familie – Event – Presse 
inger.eide@hotmail.com – www.ingernordseth.no

 
 

  

  

Mer himmel på jord  

For 4. året på rad inviterer Nordby menighet til   
ffrriilluuffttssgguuddssttjjeenneessttee  ppåå  BBrreeiivvoollll  --  ssøønnddaagg  1111..  sseepptteemmbbeerr  kkll..  1122..0000. 

Tema for gudstjenesten er «Mer himmel på jord!». 

Tom Egil Nordengen leder gudstjenesten, og dagens kapellmester er 
Øyvind Phil. Nordby KidSing er med. 

Ås turlag ved Terje Thurmann-Moe leder en guidet tur i området etter 
gudstjenesten. 

I tillegg blir det aktiviteter og mulighet for kirkekaffe på 
Breivoll gårdskafé.  Ta gjerne med noe å sitte på! 
 

Fra fjorårets Breivollgudstjeneste. Foto: Å. Utvik.
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To av de nærmere 50 frivillige kirkevert-
ene ved Åpen kirke i Ås. Henrik Solbu og 
Astri Fyksen tar gjerne en eller flere vakter. 
Vertene synes det er fint å bidra til denne 
sommerdugnaden, og det er hyggelig å se 
at mange besøkende setter pris på en åpen 
kirke.Takk til dere alle for positive tilbake-
meldinger. Det gjør at arbeidet for oss fire i 
utvalget for Åpen kirke også synes det er en 
meningsfull oppgave.

Åpen kirke har i juli hatt besøk av ca. 350 
personer fra inn- og utland. 

Tekst: Hanne-M. K. Pettersen

Åpen kirke

Lions steller legatgraver på dugnad

Her er Tove og Anders Heen, Karin Hermansen og Hanne-Marit K. Pettersen i full sving med gravstell ved Ås 
kirke. Frik Sundstøl kom ikke med på bildet da han var opptatt på en annen kant av kirkegården. Foto: Åshild 
Utvik. 

Kirkevergen har i flere år inngått en avtale 
med Lionsklubbene om sommerstell. Lions 
får betalt etter antall graver, og pengene går 
direkte til Lions store humanitære arbeid.

Det er første året Lions har avtale om 
også å ha sommerstell i Nordby. Vanning 
og luking gjør medlemmer i Lions en gang 
i uka fra begynnelsen av juni til midt i 

september. I Kroer deler familiene Glende 
og Sildnes på arbeidet. I Ås og Nordby 
er mange medlemmer aktive for å kunne 
gjøre det pent om sommeren for de som har 
bestilt stell av sine graver.

Totalt skal drøyt 200 graver stelles hver 
uke, og det er ca 40 medlemmer.

Tekst: Hanne-M. K. Pettersen
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Ås bibliotek i Kulturhuset i Ås sentrum.
Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret.

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

«Kamma/Emma»  
av Hilde Brunsvik
Solum, 2021

Kamma (Kamilla) og Emma (Emilie) er 
navnene på et tvillingpar som både av 
utseende og sinn er totalt forskjellige, men 
allikevel helt avhengige av hverandre hele 
livet. Dette er i seg selv et interessant tema, 
men romanen byr på så mye, mye mer.

Handlingen foregår på Hvaler og i 
Kristi ania/Oslo fra rundt 1. verdenskrig og 
framover.

Grosserersønn Johannes Peder forven-
tes å gifte seg med ei rikmannsdatter. Det 
vil han ikke. Han gifter seg med Henny 
fra Fredrikstad som han treffer på ferie 
på Hvaler hvor hun har slekta si. Mot alle 
spådommer blir de et lykkelig par. De får 
barn, i alt sju døtre blir det: Ragna, Rita, 
Magda, Beth, Kamma, Emma og Eline. Til 
familien regnes også hushjelpen Anna. Hun 
er fra Hvaler og er et grepa arbeidsjern med 
godt humør og fortellertalent. Det er god 
stemning i denne familien.

De ferierer hvert år i et leid skipperhus 
på Hvaler. Herfra får vi praktfulle beskri-
velser av naturen og barnas frie lek der. Vi 
blir også kjent med det enkle livet til fisker-
familiene, en kontrast til grossererfamiliens 
liv i Eilert Sundtsgt. i Oslo.

Kamma og Emma er den røde tråden 
gjennom romanen, men det myldrer av 
andre personer som er fornøyelig beskrevet.

Så bryter 2. verdenskrig ut. Jeg føler 
et taktskifte i romanen. Det senker seg et 
alvor. 

Vi blir bedre kjent med hver og en av 
de sju søstrene. Alle preges av krigen. De 
fleste av dem gjør modige tjenester for 
motstandsbevegelsen på hver sin måte. 
Bare to av jentene flyter glade av gårde i 
miljøer der rasjonering er et fremmedord. 
På Hvaler merkes ikke krigen så fort, men 
den kommer så absolutt!

Forfatteren har stor kunnskap om livet 
under 2. verdenskrig, og ikke bare i Norge. 
Hun har ekte interesse for andre folks liv og 
en dyp respekt for deres liv og innsats.

Og hvordan slutter boka? Den ender som 
det gjør her i livet. Noen går det bra med, 
andre ikke fullt så bra …

Hvis jeg måtte skrive ei «10 på topp»-liste 
over gode bøker, er dette klart en kandidat!

Anbefalt av Elin Solberg, Ås bibliotek
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Ås kirke 3.9 kl. 13.00
Jarle Røed Almås
Davina Lainey Tongnoma Tveito Compaore
Martine Dorthea Skårmo Engøy
Leon Alexander Fugland Halvorsen
Torjus Olai Heir
Sondre Christian Heum
Mathea Hjelvik
Eirik Hvattum
Charlotte Turid Maria Müller-Tyl
Iver Stavøy Rise
Helene Røsvik
Helena Björk Sandvik
Ingeborg Amalie Stevik
Sigurd Storaunet
Guro Høsteland Sundby
Thor Fredrik L. Svendstad
Karoline Kjærnes Thim

Ås kirke 10.9 kl. 11.00 
Aksel Bjørnereim
Fayo Gudeta Boki
Tommy Bratland
Jenny Grant-Halvorsen
Janice Usiri Iversen
Thorstein Alexander Theilgaard Klepp
Hedda Krogstad-Tobiassen
Johanna Løkeberg
Sandra Kjus Nyborg
Marte Stormoen
Olav Jarle Vidnes
Johanne Radovanovic Aagdal

Ås kirke 10.9 kl. 13.00
Signe Præsteng Andersen
Selma Fagereng Elind
Marthe Fimland Hamborg
Aksel Ingebrigtsen Krog
Kristoffer Faife Leirdal
Maren Lilleheier
Thea Eriksen Løkstad
Tuva Mjelde-Kurås
Marta Kristiansen Mo
Klara Alvilde Olhans
Anna Reisæter Overvoll
Pia Sankhayan
Ole Fredrik Saugen Skagseth
Hedda Hvamstad Skuterud
Sivert Svanes

Kroer kirke 3.9 kl. 11.00 
Oda Bergroth-Plur
Eivind Aamodt Eikemo
Tellev Moen Grindflek
Alva Huss-Brøste
Thea Kvarme
Wiel Marie Lillehammer
Torjus Skagemo
Maylinn Norseth Stubberud

Konfirmanter i Ås og Kroer i 2022
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Konfirmanter i Nordby i 2022

Nordby kirke 3.9 kl. 11.00
Ellinor Fossheim Solberg
Helene Phailin Waruka Karstensen
Kristian Hopland

Nordby kirke 3.9 kl. 13.00
Annabel Refvik
Christina Dalsborg
Emrik Hellerud Jakobsen
Even Amundgård Høegh
Jeanette Refvik
Kaja Vindheim Johannessen
Live Matre Isaksen
Matilde Runde Skuterud
Sebastian Bjoreng
Selma Støylen Enes
Svein Leonides Canillo Johansen  

Nordby kirke 3.9 kl. 15.00
Adrian Kvalberg Aspegren
Aleksander Lotz Lahus
Dennis Duncan Wilkie
Elliot Finnstø Lorentzen
Emma Felicia Eidem Synnestvedt
Felix Markus Todnem Borrmann
Jesper Lindberf
Martine Ågren Bjørum
Maya Elise Langhus Ranade
Moritz Andreas Wagner
Oliver Finnstø Lorentzen
Sondre Skjærstein

Nordby kirke 4.9 kl. 11.00
Henriette Thun Olsen
Iver Andreas Smelhus Sveen
Kristin Hallingstad Trovik
Nathaniel Carlito Solem Fernandes
Nikoline Kronborg-Berggren
Sara Diebels-Larsen
Suzanne Brandstad Sølvberg
Viktor Schnell Rustad

BAROKK-KONSERT  
I ÅS KIRKE

Fredag 23. september kl. 19.00
Med:
Katharina Frogner Kockum – sang
Hans Dur Molvik – sang
Anne Christine Pittet Grolid – fløyte
Ludvig Claeson – cello
Jostein Grolid – cembalo
Program: Vakre perler fra barokken
Entré kr. 200

Konsert med Opus13 String Quartet 
 Ås kirke mandag 22. august kl. 19.30 

Musikalske høydepunkter med musikk av 
Tarrodi, Brahms, mfl. Entré kr. 250; arr. 
kirkemusikalsk utvalg i Ås menighet.

Opus13 strykekvartett har spilt i Ås kirke 
opptil flere ganger. Sist var i november 
2021 da de spilte musikk av Thomas Adés 
som gjorde et sterkt inntrykk på publikum.

Siden da har kvartetten hatt debut-
konsert i Oslo, gjennomført sin første 
kammermusikkfestival på Lillehammer, 
deltatt på Risør kammermusikkfest og spilt 
konserter i Sandefjord og på Ramme Gård i 
Hvitsten. Rett fra konserten i Ås kirke drar 
de til Banff i Canada. Der er de plukket ut 
som en av ti kvartetter fra hele verden til 
en meget prestisjefylt konkurranse, BISQC 
2022. Nå har de finpusset sitt program og 
spiller det i Ås kirke – dette blir en helt 
unik konsert. Medlemmene i kvartetten 
er: Sonoko Miriam Welde-Bergen, Edvard 
Erdal-Lillehammer, Daniel Thorell-Stock-
holm og så «vår» Michael Grolid fra Ås.
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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.galleriet-frisor.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! E-post: arve.skutlaberg@dkmail.no

SPESIALFORRETNINGER I SENTRUM

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

TANNLEGER

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

(kveldsåpent mandager) 

Tannlegene Høyvik 
Skoleveien 2   64 94 09 51

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: Kirkekontoret, tlf.: 64 96 23 40 
e-post: post.menighetene.as@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, Svend-Kristian Martinsen, Karin McGregor, Hanne-Marit Kjus Pettersen, Odd Henning 
Unhjem, 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: 8400. Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås kommune. Trykk og 
innbinding: Merkur grafisk AS. Leveringsfrist neste nr.: 20. september 2022.

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!

NO - 1430

Liker du å lese 
menighetsbladet?
Menighetsbladet lages og deles ut 
på dugnad, men trykkingen koster 
penger. 

Frivillig betaling av abonnement og 
gaver kan settes inn på konto:

Menighetsbladet  
for Ås, Nordby og Kroer

Konto nr.: 1602 59 75417
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SLEKTERS GANG I MENIGHETENE

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no

Ditt lokale gravferdsbyrå

64 95 16 65 – hele døgnet

garder.bgr.no

Garderveien 643 – Vestby
Lindtruppbakken 13 - Drøbak

ÅS

Døpte
Halvor Aschjem
Caylee Elise Karlsen-Sveen
Ingrid Fiane Moe
Sonja Lehn-Pedersen
Johannes Woll Brunes
Josie Skye Moulton Young
Emil Solberg Nielssen
Mikkel Grinseng Hansen
Belle Filling Kralani
Filippa Skar
Ingeborg Tvedt Libak

Viede 
Jorid Hovden og  

Lars Ulrich Lefevre
Pernille Berntsen og  

Olav Nikolai Skuterud
Emanuelle Koroma og  

Michael Forsther
Linn Pernille Thorstad og 

Stefan Schimmel
Kaja Galgeholt og  

Erik Støkken Aker

Døde
Grete Helene Delbeck
Hans Marius Delbeck
Else Fjeld
Jonhild Patursson
Gerd Ninni Hjeltnes
Hilmar Aasen
Kari Marie Nässelqvist Solberg
Kirsten Danielsen
Sonja Anita Johnson
Edith Gerd Carlsen
Sondre Wollum Hansen
Arne Hillestad
Bjørg Sollie Njøs
Johan Christian Ludvig 

Schmidt
Else-Marie Myhre
Arne Ludolf Storvik

NORDBY

Døpte
Malte Ørseng Eriksen
Marlon Mejer Mathiasen
Tore Johan Galby Stordal

Viede
Karoline Gundersen og  

Anders Grindal
Thea Surberg Henriksen og 

Kjetil Andre Olsen
Janne Fredriksen og  

Eirik Nordstrand
Tamires Dinis Manga og  

Kim Andre Støvind

Døde
Kjell Erichsen
Trygve Rasmussen
Per Erik Michelsen
Per Kristian Kjærnes
Sharron Belle Nelson  

Magnussen
Bjørg Holst Lykkeslet
Lill Hedvig Mathisen
Laila Finstad Henriksen
Asta Alsaker

KROER

Død
Solveig Mathilde Andresen
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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: Annette A. F. Sviland.  
Tlf.: 64 96 23 30. E-post: as976@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
Menighetskoordinator: Linda Janson-Haddal.  

Tlf.: 64 96 23 47. E-post: lj377@kirken.no.
Sokneprest: Tom Egil Nordengen.  

Tlf.: 915 70 505. E-post: tn543@kirken.no. 
Kapellan: Ingrid Ulvestad Øygard. Tlf.: 959 19 318. 

E-post: io484@kirken.no.
Kapellan: Jane Christin Dahl.  

E-post: jd352@kirken.no. 
Kateket Kroer og Ås: Jenny Marie Ågedal.  

Tlf.: 64 96 26 44. E-post: ja542@kirken.no. 
Menighetspedagog i Nordby:  

Katharina Frogner Kockum. Tlf.: 918 81 551. 
E-post:  kk692@kirken.no

Ungdomsdiakon: Halvor Bekken Aschim. Tlf,:  
404 20 902. E-post:  ha577@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
Driftsleder: Anton Pascoal Solberg.  

E-post as579@kirken.no

Studentpresttjenesten 
Ingrid Ulvestad Øygard. Tlf.: 959 19 318.  

E-post: io484@kirken.no.

Menighetsrådene
Kroer: Menighetsrådsleder:  

Gro Elin Vinnes Tutturen. Tlf.: 959 30 880. 
E-post: gro.elin@tutturen.net.

Nordby: Menighetsrådsleder:  
Torbjørg Refsnes Jørgensen. Tlf.: 900 47 650.  
E-post: torbjorgrj@gmail.com

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.: 64 96 23 30. 

E-post: post.as@kirken.no

Ås arbeidskirke, Drottveien 41, 1434 Ås.  
Utleie: Kirkekontoret. Tlf.: 64 96 23 40. 
E-post: post.menighetene.as@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

Digital kirke
Følg med på nettsiden www.kirken.no/as  
og Facebooksidene @kroernordbyasme-
nigheter for oppdaterte oversikter og nye 
gudstjenester på nett.

21. august, 11. søndag i treenighetstiden 
Joh 8, 31–36 Virkelig fri.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste.

28. august, 12. søndag i treenighetstiden 
Joh 4, 27–30, 39–43 Kvinnen som vitnet.
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste.
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke 18.00: Konsertmesse.

Lørdag 3. september
Nordby kirke 11.00, 13.00 og 15.00:  

Konfirmasjonsgudstjenester.
Kroer kirke 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Ås kirke 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste.

4. september, 13. søndag i treenighetstiden 
Joh 15, 13–17 Jeg har satt dere til å bære 

frukt.
Nordby kirke 11.00: Konfirmasjons-

gudstjeneste.
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste.

Lørdag 10. september
Ås kirke 11.00 og 13.00: Konfirmasjons-

gudstjenester.
 
11. september, vingårdssøndagen
Matt 19, 27–30 Forsakelse og lønn.
Breivoll 12.00: Friluftsgudstjeneste,  

se side 23.

18. sept., 15. søndag i treenighetstiden
Joh 15, 9–12 Som jeg har elsket dere.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste med inn-

settelse av kapellan Jane Christin Dahl.

25. sept., 16. søndag i treenighetstiden
Matt 11, 16–19 Likegyldighet og visdom.
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.

2. oktober, 17. søndag i treenighetstiden
Mark 5, 35–43 Jesus vekker opp Jairus´ 

datter.
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste.

9. oktober, 18. søndag i treenighetstiden
Mark 1, 40–45 Den spedalske mannen.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.

15. oktober, dåpslørdag
Ås kirke 11.00: Dåpsgudstjeneste.

16. okt., 19. søndag i treenighetstiden 
Luk 9, 57–62 Jesus krever alt.
Ås arbeidskirke 11.00: Folkedans-

gudstjeneste.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.

23. okt., 20. søndag i treenighetstiden
Matt 18, 1–11 De små har sine engler hos 

Gud.
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste med vigsling 

av diakon Halvor Bekken Aschim.
Nordby kirke 18.00: Gudstjeneste.

30. oktober, bots- og bønnedag
Luk 15, 11–32 Den bortkomne og hans bror.
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke 18.00: Konsertmesse.

6. november, allehelgensdag
Luk 6, 20–23 Saligprisningene.
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste. 
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.


