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Innledning 
2020 har vært et annerledes år for oss og mange andre. Menighetsrådet har måttet gå nye veier og 

digital samhandling ble en del av vår samarbeidsplattform. Vi har kommet opp i mange nye og 

ukjente utfordringer, og noen saker vi hadde planlagt å jobbe med har blitt utsatt. Menighetsrådet 

stilte opp da klokkeringing ble en del av en fin og annerledes påskemarkering, og når den planlagte 

julevandringen med skolene måtte være 

utendørs. 

Det har vært et spennende og lærerikt år og 

menighetsrådet har et utviklende og godt 

samarbeid. Menighetsrådet takker alle 

frivillige for innsatsen i 2020. 

Nå ser vi frem til 2021. 

 

Kroer, 18. januar 2021 

Inger-Lise Norseth Stubberud 

Leder Kroer menighetsråd 

 

Menighetsrådet 
 

Menighetsrådet har bestått av:  

Leder:      Inger-Lise Norseth Stubberud  

Nestleder    Asbjørn Rønning 

Medlem:     Svend-Kristian Martinsen 

Medlem:    Gro Elin Vinnes Tutturen   

Sokneprest:    Jan Kay Krystad 

Varamedlemmer: Leif Inge Skagemo (1. vara) 

Karin Marie McGregor  

Hans Gåvim Aschim 

Eva Ulrika Cecilia Bergroth-Plur 

Gerd Mari Lye      

Sekretær/kasserer/daglig leder: Linda Janson-Haddal  

 

Det har vært holdt følgende møter: 

• 4 fysiske menighetsrådsmøter i Kroer kirkestue 

• 3 digitale menighetsrådsmøter på Teams 

• 1 fysisk fellesmøte for menighetsrådene i Ås kommune 

• Årsmøte ble avlyst grunnet covid-19, årsmelding og regnskap ble lagt ut på nettside og 

Facebook  

 

Av 44 saker som er behandlet av menighetsrådet nevnes bl.a.: 

• Gudstjenesteliste og ofringer 

Digitale møter ble en del av hverdagen i 2020. 
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• Budsjett og økonomiplan 

• Internett i kirkestua 

• Digitalt orgel i Kroer kirke 

• Dugnad/vask av Kroer kirke 

• Justert gudstjenesteordning 

• Tilsetting av prost i Søndre Follo prosti 

• Bookingsystem 

 

Personalet 
 

Prost      Hege Elisabeth Fagermoen 

Prostidiakon     Atle Eikeland 

Kapellan      Ingrid Ulvestad Øygard  

Sokneprest Ås/Kroer/Nordby   Jan Kay Krystad 

Soknediakon Ås/Kroer/Nordby   Karen Elisabeth Lund Dahl 

Kantor Kroer     Anne Christine Pittet Grolid 

Klokker/kirketjener Kroer   Daniel Hveding 

Daglig leder Ås/Kroer/Nordby   Linda Janson-Haddal 

Kateket Ås/Kroer    Jenny Marie Ågedal  

Kirkeverge FR     Kristine Thorstvedt  

Kirkegårdsforvalter FR    Kåre Lauvli  

Kirkegårdsarbeider FR    Eirik Rustad - Daniel Hveding 

Spesialprest     Sigurd Bakke 

Kantor Ås      Jostein Grolid 

Saksbehandler FR    Lita Breitenberg 

Saksbehandler FR    Ann Kristin Riise (fra 01.08.20)    

Kantor Nordby     Hans Dur Molvik 

Kateket Nordby     Timea Bakay Holby 

 

Komitéer, utvalg, ansvarshavende, representanter i felles utvalg 

 
Ås kirkelige fellesråd:  Asbjørn Rønning, Gro Elin Vinnes Tutturen, Svend- 

Kristian Martinsen (vara) og Inger-Lise Norseth 

Stubberud (vara) 

Menighetsbladets representant:  Karin Marie McGregor 

Menighetsbladets pakking og grovdistribusjon: Wenche og Hans Aschim  

Menighetsbladets distribusjon i Kroer:  Gro Elin og Geir Tutturen, Åse Skåre, Inger-Lise 

 Nordseth Stubberud og Hans Aschim 

Regnskapsfører: Ås kommune, økonomiavdelingen 

Administrasjon kirkestueverter: Karin Marie McGregor 

Administrasjon kirkeverter: Karin Marie McGregor 



5 
 

Fasteaksjon: Ingebjørg Teigland og Asbjørn Rønning 

Ledere Triangelklubben: Berit Karoline Martinsen (hovedleder), Liv og Edvin 

Folkvord, Bjørg Malme, Svend-Kristian Martinsen og 

Anders Magnus Mjøs 

Trosopplæringsutvalget representant: Berit Karoline Martinsen 

Grønt utvalgs representant: Svend-Kristian Martinsen 

Gudstjenesteutvalgets representant: Gro Elin Vinnes Tutturen 

 

Kirken 
Berit og Svend-Kristian Martinsen (SKM) vasket 

innervinduene, noe som var påtrengende etter at 

yttervinduene hadde vært ute til reparasjon.  

 

SKM reparerte pyntepipene i orgelfronten som var demontert pga. dårlig innfesting i forbindelse 

med orgelreparasjonen etter vannskadene. 

SKM anskaffet WiFi-router fra ICE og testet ut bruk i kirke og kirkestue. 

Grunnet pandemien og smittevernreglementet 

til Ås kommune ble mange av gudstjenestene i 

2020 avlyst, men vi fikk dispensasjon fra 

kommuneoverlegen til å gjennomføre 

gudstjenester på julaften. En av betingelsene 

var at vi måtte ta forhåndspåmelding, og vite 

hvor alle deltakere satt. Det ble derfor kjøpt 

inn et bookingsystem og staben ved Lita og 

Linda laget plakater og merket benkene i 

kirken. Merkingen blir værende inntil videre. 

              Fotos: Berit og Svend-Kristian Martinsen 

Kirkegården 
Kirkevergen har ansvar for drift og vedlikehold av kirkegården og området rundt.   

Denne jobben gjøres jevnt over til bygdefolkets store tilfredshet.   

Stakittgjerdet er sterkt soppbegrodd og avflaket.  SKM høytrykkspylte gjerdet mot sør som var mest 

iøynefallende.  
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Vi fikk nye og brukervennlige avfallskonteinere med lokk som er lett å åpne for hvem som helst.  

Disse kan ved behov tømmes over i den store kontaineren av kirkegårdsbetjeningen. 

 

Det ble en meget fuktig høst, og SKM oppdaget at flomlysanlegget ikke slo inn selv om det ble mørkt.  

LED-lampen i nordvestre armatur hadde tatt inn vann og ble skiftet ut.  Men feilen forsvant ikke.  

Med hjelp fra Ås Elektrisk kunne vi konstatere jordfeil på kablene til de to østre flomlyskasterne.  Det 

ble da lagt nye kabler. Kåre Lauvli og SKM tok seg av graving og legging av ny kabel.  Ås Elektriske 

utførte koplingsarbeidet inne under sakristigulvet og i mastene. 

 

I tillegg ble det felt en del bjerketrær. Det var det Kåre og hans medhjelper som tok seg av. SKM var 

involvert i "blinkingen".  

              Fotos: Svend-Kristian Martinsen 
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Kirkevergens årsmelding 
Dette året har vært annerledesåret. Vi startet året med full aktivitet. Pusset opp kontorene slik at vi 

alle kunne ha felles hovedkontor i sagaveien. I mars kom nedstengingen og de ansatte har blitt 

utfordret til å jobbe på helt nye måter. Det har vært både krevende, slitsomt, lærerikt og givende på 

en gang. De ansatte har håndtert dette på en god måte.  

Samtidig er det krevende å ikke få møte de menneskene vi er satt til å betjene.  I løpet av våren fikk vi 

igjen mulighet til å samle folk til gudstjeneste i kirkene våre. Det var vi glade for, men aldri har det vel 

vært så mye sprit tilgjengelig i kirkene våre. I august kom det to nye ansatte ny saksbehandler på 

kirkekontoret for prosten og diakonen som er et samarbeidsprosjekt mellom borg, menighetene og 

fellesrådet. 

I september gikk vi også over til et nytt datasystem for de ansatte. Dette har gitt oss nye e-poster, 

noe hodebry, men også en bedre løsning for hjemmekontoret. Dette er ikke så lett å se for 

menighetene, men det er viktig for arbeidet. I august gikk den gamle båreheisen i bårehuset i Ås i 

stykker. Her har det tatt tid å få på plass ny løsning, men den er nå på vei.  

Smittevernarbeid og stadig oppfølging av endringer i tiltakene har vært krevende. Samarbeidet med 

kommunen har vært krevende, men vi har kommet til enighet. Vi er glade for at vi fikk mulighet til å 

holde julegudstjenester i kirkene våre. Nå håper vi på lettelser og bedringer i arbeidet framover i 

2021.  

 

Kristine Thorstvedt, kirkeverge 

 

 
På julaften var maksantallet i Kroer kirke satt til 20, uten salmesang. Vi avsluttet derfor med Deilig er 

jorden utendørs.                                                                                            Foto: Svend-Kristian Martinsen 
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Annus horribilis og mirabilis - statistikk for lokalkirken i 2020 
Ved inngangen til et nytt år skal det føres regnskap over året som har gått. Til dette anvendes det 

måleredskaper som tall og statistikk. I kirken er vi opptatt av antall gudstjenester, konserter, 

samlinger og besøk, bare for å nevne noe. Vi teller medlemmer, besøkende og medvirkende i de ulike 

aktivitetene og arrangementene som har funnet sted. Tallene som kommer ut ved årets slutt gir ikke 

alltid hele sannheten, men sammenlignet med tidligere år kan de gi oss en beskrivelse av historien.  

Ved flere anledninger har jeg sett 2020 omtalt som et Annus horribilis, et fryktelig år. Det har da vært 

snakk om tiltak og begrensninger som koronapandemien har gitt sitt utslag i for menneskers liv og 

virke. Når vi ser på statistikken for kirken i Kroer, Nordby og Ås ser vi at også den på flere områder 

skiller seg kraftig ut fra tidligere år. Det har vært færre arrangementer og en betydelig reduksjon i 

antall besøkende. Et eksempel her er antall deltagere på gudstjenester som gikk ned med ca. 70 

prosent fra året før . I planleggingen har vi måttet ta høyde for både plan A, B, C og D. Utsettelser og 

avlysninger har vært en dagligdags foreteelse, og motivasjon og innsatsvilje har blitt satt på prøve fra 

midten av mars og ut året. Annus horribilis. 

Annus mirabilis er den rake motsetning til Annus horribilis. Et vidunderlig år. I flere sammenhenger 

har dette vært omtalt som en framtidsdrøm, gjerne at 2021 skal bli et sånt år. At bare vi kommer oss 

igjennom 2020, og litt lengre inn i 2021, så skal vi vaksineres og komme i gang med livet igjen. Jeg 

deler så absolutt det håpet, men uten å ta motet og håpet fra noen; det er nok ikke så enkelt. Livet 

lærer oss at sorgen og gleden de vandrer til hope. Det fryktelige og det vidunderlige går hånd i hånd, 

ja, er en del av livet. Sånn var det faktisk også i 2020. Det var også et Annus mirabilis, noe som ikke i 

særlig grad kommer frem i den vanlige statistikken. På tross av et rigid og nødvendig 

smittevernregime klarte vi å arrangere gudstjenester, det ble egne dåpsgudstjenester, andakter ute 

på sykehjemmene, unge og eldre hadde sine sammenkomster, det var korøvelser og konserter og 

konfirmantene fikk sin tilrettelagte leir og ble konfirmert. Kreativiteten har vært stor for å 

gjennomføre trosopplæringstiltak og det diakonale omsorgsarbeidet har gått stadig nye veier.  

Og kanskje det mest «mirabilis-ke» til slutt. 2020 var året da kirken virkelig gjorde seg gjeldende på 

internett. Noe av det første vi gjorde lokalt, da koronaen inntok landet, var å danne en 

kommunikasjonsgruppe i kirkestaben. Denne har jobbet hardt og iherdig på Facebook, Youtube, 

Instagram og Snapchat. Store deler av kirkestab og frivillige medarbeidere har gjort en formidabel 

innsats. Lokalt har vi laget mengder av gudstjenester, musikalske innslag, andakter og intervjuer, 

trosopplæring og konfirmantundervisning, for å nevne noe. Tall fra Facebook og Youtube sier oss at 

vi i 2020 hadde nær 45.000 visninger på våre gudstjenester. Samlet hadde Kroer, Nordby og Ås rundt 

300.000 visninger, et tall som sannsynligvis er mye høyere da ikke alt er med i statistikken vi har ført 

på oppfordring fra bispedømmet. Vi vet utmerket godt at ikke alle har sett like lenge og nøye på 

innslagene våre. Vi vet også at noen av våre medlemmer ikke har like god tilgang og lengter etter 

sterkere fysisk tilstedeværelse. Det vi ser tydelig er at kirken på nett har kommet for å bli og vi 

opplever å få daglige tilbakemeldinger fra mennesker som setter stor pris på våre innslag og vår 

tilstedeværelse viralt.  

Jeg ser virkelig med lengsel frem til at kirkene i Kroer, Nordby og Ås kan gå bredt ut og invitere til 

stappfulle hus hvor vi hilser og klemmer, synger og feirer nattverd. Samtidig ser jeg frem til at vi 

opprettholder mye av nettaktiviteten som vi har fått opp å gå i dette både horrible og mirabilis-ke 

året som ligger bak oss. 

 

Jan Kay Krystad, sokneprest 
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Statistikk 
 

 

*) Ås kirke under oppussing. Dette påvirket i særdeleshet antall begravelser i Kroer kirke. 

**) Dette omfatter gaver i kontanter fra Kroer Sokn, samt alle VIPPS-betalinger fra postnummer 1435 (som omfatter alle 

husstander øst for jernbanelinja, unntatt Sentralholtet, Rustad feltet og Holstad) 

***) Fasteaksjon 2020 ble kun en digital aksjon, beløpet ble vippset direkte til Kirkens nødhjelp. 

 

        

Kirkeverter/tekstlesere  
I 2020 måtte kirkeverter/tekstlesere sette seg inn i 

smittevernstiltak og til tider tåle hyppige forandringer på kort varsel. Menighetsrådet takker for 

trofast innsats:  

Bjørg Malme   Svend-Kristian Martinsen Edvin Folkvord   Gerd Mari Lye 

Ottar Dahl  Anders Magnus M. Mjøs  Geir Tutturen  Gro Elin V. Tutturen 

Asbjørn Rønning 

 

Kirkekaffe 
I 2020 rakk vi tre ganger med kirkekaffe før Covid-19 stengte landet. Etter det ble det ingen 

kirkekaffe unntatt et par ganger med utendørs servering. Menighetsrådet retter en stor takk til alle 

kirkekafévertene for deres avgjørende bidrag til et viktig sosialt tiltak i menigheten: 

Reidun Aalerud  Åse Snåre    Liv Folkvord   Gro Elin Vinnes Tutturen 

Inger Killingmo  Gerd Furre Larssen Sidsel Lein   Karin McGregor 

Solveig Røed  Liv Skatter   Ingjerd Skinnes  Berit Karoline Martinsen 

Ingebjørg Teigland Vreni Folkvord 

 

Tilbud for barn og ungdom 
Trosopplæringen er i all hovedsak felles for Kroer og Ås menigheter, kateket Jenny Marie Ågedal har 

skrevet følgende rapport: 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014* 2013 2012 2011

Gudstjenester 29 28 27 21 23 24 22 26 24 25

-Herav med 

nattverd
11 16 16 15 20 17 13 17 16 14

Ti l  s tede 467 1468 1695 1340 1307 1511 1631 1800 1386 1531

-Ti l  s tede (sni tt) 16 52 57 63 57 63 74 69 58 61

Nattverdgjester 236 468 674 582 557 507 522 499 495 346

-Nattverdgjester 

(sni tt)
21 35 42 39 32 30 40 29 31 25

Døpte 6 5 12 3 5 6 9 3 8 9

Konfi rmanter 7 5 4 5 5 7 5 7 5 7

Vielser 2 0 3 1 5 1 4 1 1 0

Gravferder 4 6 4 2 1 8 18 5 4 8

Kol lekt i  ki rken 40.623 73.299 75.427 59.364 60.920 58.351 58.670 65.846 67.075 60.851

-Herav ti l  egen 13.231 26.943 26.399 20.576 21.853 28.390 21.582 20.660 25.100 16.323

-Herav ti l  andre 27.392 46.356 49.028 38.788 39.067 29.961 37.088 45.186 41.975 44.528

Fasteaks jonen 10.422 *** 30.206** 10.023 10.614 13.990 12.802 14.475 11.575 13.600 9.535

Egenkapita l 480.334 484.453 478.724 484.164 478.244 458.733 478.132 472.197 421.295 385.381
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Kirkens trosopplæringsplan er en systematisk og sammenhengende plan som skal gi kirkens 

medlemmer fra 0-18 år årlige møtepunkter i sin lokalmenighet. Møtepunkt der de både lærer mer 

om, og får erfare, den kristne tro. Året 2020 kunne dessverre ikke alle aktivitetene gjennomføres på 

vanlig vis. Her følger listen over aktiviteter og hvordan vi løste utfordringen korona gav oss: 

 

Dåpssamling og dåp 

Vanligvis har vi månedlige dåpssamlinger med de barna og foreldrene som skal ha dåp i kommende 

måned. Tidvis var det ok å gjennomføre disse samlingene, men vi hadde også flere samtaler med den 

enkelte familie når restriksjonene tilsa det. Dåp har vi vanligvis i gudstjenestene våre, men i 2020 har 

de fleste barn og unge blitt døpt i egne dåpsgudstjenester. Enkelte ganger med kun foreldre og 

faddere til stede. Det er nok noen som har utsatt dåp pga. situasjonen og at det har vært vanskelig å 

samle familie og venner til fest og feiring, vi ser at tallene har gått noe ned. Samtidig har vi fått svært 

gode tilbakemeldinger fra dåpsfamiliene. Dåpsgudstjenestene opplevdes nære og personlige. Sånne 

tilbakemeldinger gjør oss glade, for det er utfordrende å være kirke i koronatider. 

 

Babysang 

Spedbarn (0-1 år) i Ås og Kroer inviteres til å delta på babysang på menighetshuset sammen med mor 

eller far. 2020 ble et annerledes år. Kurset på våren måtte avbrytes og på høsten startet vi opp med 

ny frisk og hadde planlagt et utvidet tilbud og tatt smittevern til nye høyder, ved å blant annet be 

foreldrene ta med egen matpakke til lunsj. Men nok en gang måtte vi avbryte underveis. Likevel er vi 

glade for de treffene vi fikk ha, og i løpet av året har 26 barn med foreldre vært innom babysangen. 

 

Babysangsamlingen starter med sang og avslutter med en sosial del og lunsj. Vi har sunget sanger fra 

vårt rikholdige sanghefte og mødrene får tilbud om å ta heftene med hjem slik at de også kan bruke 

sangene videre etter endt babysang. Heftene revideres jevnlig og utvides med flere, nye sanger. Det 

er også laget en egen spilleliste for babysangen vår på strømmetjenesten Spotify. Vi bruker en del 

rytmeinstrumenter og kantor Anne Christine spiller piano til noen av sangene og bruker også alt-

blokkfløyten en del da den myke lyden passer godt inn i babysangen. 

 

Fremover ønsker vi oss at babysangen kan være et kontinuerlig tilbud, fremfor et kurs hvert 

semester. Kateket Jenny Marie Ågedal er med og har ansvar for det administrative, tilrettelegging og 

den sosiale delen i babysang. Vi håper at vi kan få synge og danse masse babysamba i 2021! 

 

1-2-3-gudstjeneste.  

Denne ble avlyst, men 1, 2 og 3-åringer fikk regnbuebrev i posten og et lite bilde med velsignelsen på 

som hilsen fra menigheten. 

 

Krøllekveld for 3-åringer og besøk på Baluba ble også avlyst.  

 

4års-klubb og gudstjeneste med utdeling av 4års kirkebok  

Det ble gjennomført to kvelder med 4-årsklubb i arbeidskirken. Den siste 

kvelden lagde vi vår egen høsttakkefest og hadde utdeling av 4-årsbøker. 

Bygdekvinnelaget hadde pyntet så fint med markens grøde og Baluba var 

med og sang for og med oss.  Grunnen til at vi hadde en egen 

høsttakkefest, er at med restriksjoner på maks 50 på gudstjeneste, er det 

komplisert å knytte trosopplæringstiltak til de ordinære gudstjenestene – 

da blir det ikke plass til så mange andre. Vi ser noe nedgang i deltakelse 

og kommer til å fortsette med vanlig høsttakkegudstjeneste med 

utdeling av bok når vi får mulighet til det. 
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Kirkerotteteater for 4-5-åringer 

Vi gleder oss alltid til å få besøk av kirkerottene! Det gjorde vi også i år. Men et lite skår i gleden; 

dette besøket kom i det samfunnet gikk mot ny nedstenging i november. Dermed reklamerte vi ikke 

for tilbudet som vanlig og hadde strengt smittevern og antallsbegrensning. En temmelig eksklusiv 

opplevelse for de 20 barna som var til stede, for kirkerottene skuffer aldri! 

 

6års-klubb og påskevandringsgudstjeneste 

Dette ble dessverre avlyst. Men 6-åringene fikk brev i posten med tilbud om å få tilsendt 6-årsbok. 

Det var det flere som hadde lyst på og vi sendte ut 18 bøker og påsketegninger som ble satt stor pris 

på under vårens lockdown. 

 

Tårnagenthelg for 8-åringer 

Dette kunne heller ikke gjennomføres som normalt. 8-åringene fikk brev i posten med beskjed om å 

følge med på facebooksiden/ youtube-siden vår. Der ble det lagt ut både en tårnagent-oppgave og en 

tårnagent-gudstjeneste. Mange så filmene og en del sendte inn løsningssvar og bilder av seg selv i 

agentklær. Et morsomt alternativ som vi opplevde fungerte – men vi gleder oss til å fysisk kunne ta 

med oss agenter opp i kirketårnene igjen. 

 

Agent for rettferdighet for 9-åringer 

Tiltaket ble gjennomført på skolenes plandag i november, like før ny sosial nedstenging. De 19 barna 

ble delt inn i kohorter og med strengt smittevern fungerte det veldig bra. Å være sammen en hel dag 

er veldig fint. Det er også spennende å jobbe sammen som stab med et sånt arrangement. Agentene 

lærte blant annet om verdens urettferdighet og om rettferdig handel – det var tydelig et tema som 

engasjerte barna veldig! 

 

10-årsklubb og Karnevalsgudstjeneste 

Dette ble gjennomført i februar. Til sammen 26 barn deltok på klubb og gudstjeneste. På klubb-

kvelden fikk de høre en av historiene fra Bibelen som finnes i boken «Tidslinjen – den store 

fortellingen». Denne boken mottok de i gudstjenesten som gave fra menigheten. Søndag morgen, før 

gudstjenesten, startet vi med karnevalsfrokost sammen med 10-åringene som hadde kledd seg ut 

som både supermann, godteri, fugleskremsel og mye mer.   

 

 
                                                                                                                                        Foto: Jenny Marie Ågedal 

 Lys Våken-helg for 11-åringer 

Dette ble avlyst, grunnet sosial nedstenging før jul. Men 11-åringene fikk brev med englerefleks og 

lovnad om at de blir invitert neste år. I tillegg lagde vi en egen lysvåken-gudstjeneste på nett med 

oppgave som 11-åringene skulle løse. En heldig vinner vant adventskalender. 
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Konfirmantarbeidet 

I 2020 var det til sammen 47 konfirmanter i Ås og Kroer menigheter. 40 av disse soknet til 

Ås og 7 soknet til Kroer.  

 

Vi startet med en kickoff-samling i oktober 2019 der vi fikk møte alle konfirmantene, og 

ungdomslederne for ungdomsarbeidet fikk presentert de ulike tilbudene for konfirmantene. I 

2019/2020 har vi samarbeidet mer med Nordby menighet og kjørt flere fellessamlinger sammen med 

konfirmantene der. Dette har vært en god erfaring og noe vi vil bygge videre på. Å reise på leir 

sammen med konfirmantene i Nordby er noe vi ønsker å fortsette med, og da er det å ha noen felles 

samlingspunkt i løpet av året (før leir) fint å ha.  

 

Undervisningen består av fellessamlinger, undervisning i grupper, gudstjenester, ministranttjeneste 

og fasteaksjon. Samtidig ønsker vi at konfirmantene skal få oppleve det gode fellesskapet i 

menighetens ungdomsarbeid og dermed forplikter konfirmantene seg også til å bli med på enten D41 

eller KRIK i konfirmasjonstiden. 

 

I overgangen juni/juli skulle vi ha reist på leir på Mesnali leirsted. Grunnet situasjonen på dette 

tidspunktet ble det ikke til at vi reiste dit. I stedet laget vi en «bo hjemme»-leir med mange 

leiraktiviteter og kos som best vi kunne. Selv om det ikke ble en optimal situasjon, så fikk vi brukt tid 

sammen med konfirmantene og er glade for at vi fikk gjennomført disse dagene på den måten.  

 

Gjennom leir, gudstjenester og samlinger i ungdomsarbeidet oppnår vi fellesskap utover den 

ordinære undervisningen. Dette ser i på som en viktig erfaring for konfirmantene og en vel så stor 

læring som faglig teori. Vi legger vekt på de gode praksisene – bønn, lystenning, nattverd og 

bibellesning - og håper at dette er praksiser som de vil ta med seg videre i livet. 

 

Vårt mål er at hver konfirmant skal få opplevelsen av å bli sett og verdsatt. Derfor jobber vi også 

diakonalt i vårt ungdomsarbeid. Dette hadde ikke vært mulig uten engasjerte ungdomsarbeidere og 

voksenledere. De gjør en uvurderlig innsats for ungdommene i menigheten vår. Også de eldre 

ungdommene i ungdomsarbeidet gjør en flott jobb som medhjelpere på leir og som styremedlemmer 

i ungdomsarbeidet. 

 

Av undervisningsmateriell får konfirmantene utdelt hver sin konfirmantbibel. Dette er en 

bibel og et undervisningsopplegg. Kapellanen og kateketen tar utgangspunkt i dette, og 

supplerer med opplegg fra diverse andre bøker. 

 

Konfirmantåret ble avsluttet med fem flotte konfirmasjonsgudstjenester den andre 

helgen i september 2020. Siden det i år ble ganske strenge rammer for hvor mange som fysisk fikk 

delta på gudstjenestene ble disse konfirmasjonsgudstjenestene streamet på nett, slik at øvrig familie 

og venner kunne følge «sin» konfirmant også i kirken. Dette er vi glade for at vi fikk til å tilby dem!  

 

Nå er allerede konfirmantkullet 2020/2021 godt i gang og er per nå 56 konfirmanter, hvor 49 sokner 

til Ås og 7 sokner til Kroer. 

  

MILK, minilederkurs for fjorårskonfirmanter 

Også i år samarbeidet fellesrådsområdene Drøbak og Frogn, Vestby og Ås om Minilederkurs. Fra Ås 

fellesråd sine menigheter var det 1 deltaker fra Kroer, 4 fra Ås og 2 fra Nordby. MILK er et kurs 

utviklet av KFUK-KFUM for å utvikle unge ledere. På kurset fokuserer vi på at ungdommene skal bli 

bedre kjent med seg selv, hverandre og Gud – og på hva det vil si å være en god leder. Gjennom 

undervisning, aktiviteter, samtaler og lek tror vi at deltakerne vokser i seg selv og som ledere. I tillegg 
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til samlingene, skal de ha noe praksis i menighetene sine. I år var de blant annet med som 

hjelpeledere på LysVåken og til slutt som ledere på konfirmantleirdagene før sommeren.  

 

Vi fikk gjennomført oppstartshelg og 3 av 5 vanlige samlinger før korona kom og stakk litt kjepper i 

hjulene. Vi fikk også reist med ungdommene til Oslo i januar og deltatt på en Soul Church-

gudstjeneste i Storsalen menighet sammen. Vi ønsker å gi ungdommene en annen opplevelse enn de 

kanskje ofte får i sin lokale kirke, og Soul Church er en gudstjeneste laget av og for ungdom i regi av 

Storsalen menighet og ungdomskoret Oslo Soul Teens, tilknyttet Normisjon.  

 

Nytt av året var at vi fikk til et samarbeid med KFUK/KFUM Hedmark og Oppland om en tur til et 

kloster i Taize i Frankrike. Det er en økumenisk, kristen munkeorden som holder til i den lille byen 

Taizé i Bourgogne i Frankrike. I Taizé møter man og blir kjent med ungdommer fra hele verden! Der 

samles man om tidebønner bestående av enkle sanger, bønn, lystenning og stillhet, fellesskap, 

workshops og samtalegrupper på tvers av kristne tradisjoner og kulturer. Vi var så glade for å kunne 

tilby våre ungdommer dette, og flere hadde meldt seg på. Dessverre skulle turen vært i påskeuken, 

og da hadde koronaen kommet for fullt både her og der. Vi håper at dette er noe vi i fremtiden kan 

tilby, for dette er en opplevelse for livet.  

 

I juni hadde vi en siste samling med MILKerne fra Nordby, Kroer og Ås der vi både evaluerte litt, 

snakket om leir og hadde en siste undervisningsbolk. Det var fint å endelig få se dem igjen, etter en 

lang koronapause. Vi er takknemlig for tiden med disse ungdommene og over å få følge dem et år til 

etter konfirmasjonstiden. Å få være med på å skape refleksjon, undring og diskusjon er utrolig fint.  

 

Utfordring Kroer 

Trosopplæringen er stort sett felles med Ås menighet. Det er imidlertid ofte dårlig oppslutning om 

tiltakene fra Kroer-barna. Ofte er det få - og innimellom ingen - påmeldte. I 2021 er vi invitert til 

dialog med Kroer MR for å se hva vi kan gjøre for å øke deltakelsen. Kanskje må noen tiltak skje lokalt 

i Kroer, og at flere kull inviteres (iom at det er få på hvert kull) til samlingene. Vi ser frem imot videre 

planlegging og å møte barn og unge fra Kroer! 

 

Menighetens samarbeid med skoler og barnehager 2020 
Helt siden bispevisitasen i mai 2015, har vi vært i dialog med skoleledelsen i Ås om å få satt skole-

kirke-samarbeidet mer i system. Kirken sitter med mange ressurser som skolen gjerne må benytte 

seg av, både i form av faglig kompetanse, kunst, kultur og de vakre kirkebyggene og historiene rundt 

dem. 

Da annerledesåret tok til i 2020 og skolene måtte tenke uteskole, benyttet vi muligheten og inviterte 

skolene til å komme på kirkegårdsbesøk. Enkelte tok imot tilbudet og kom med sine kohorter til 

kirkegården og fikk omvisning både på det muslimske feltet og kirkegården for øvrig. Vi snakket om 

liv og død og hva som skjer rundt en gravferd. Et trinn fikk også bli med inn i kirken og fikk høre om 

kirkens historie.  

I slutten av september fikk vi e-post fra skoleledelsen om at de hadde besluttet at det ikke ble 

julegudstjenester i år. Vi syntes det var fryktelig leit og så på flere muligheter for å møte skolebarna 

før jul. Det endte med at vi la fra oss tanken om gudstjeneste, og inviterte skolene til å komme på 

besøk utenfor kirkene, der vi satte opp bålpanne og serverte solbærtoddy og pepperkaker. Heldigvis 

ble dette tatt imot svært positivt! Under samlingen fikk vi høre en fortelling om lys, så tente vi 

adventslys og sang adventssangen «tenn lys». Videre fikk elevene høre julefortellingen, avbrutt av en 

ivrig Keiser Augustus som mente at det var han som burde være hovedperson i fortellingen. Det 

klarte vi å motbevise! Til slutt sang vi julekveldsvisa. Til tross for at det var en kald og våt uke i 
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desember, så ble det virkelig fint og ca. 750 elever deltok, fordelt på Solberg, Brønnerud, Åsgård og 

Kroer skoler.  

Barnehagene i Ås og Kroer deltok på de årlige vandringene til Betlehem. 8 turer ble det, sammen 

med Keiser Augustus, tre vise menn, engler og gjetere, Maria, Josef, en husvert og til slutt et lite 

Jesusbarn. Vi hadde noen færre barnehager på besøk i år – og de som takket nei til invitasjonen 

begrunnet det med forsiktighet jf. koronasituasjonen. Vi håper å ha alle med oss igjen neste år.  

 

                                                                                                                        Foto: Svend-Kristian Martinsen 

Triangelklubben 
Klubben er for barn fra 3. til 7. klasse og er tilsluttet KFUK/ KFUM.  

Året 2020 startet ganske normalt, og vi hadde 8-10 deltakere på de tre første møtene – alle fra 5. 

trinn. Vi skulle hatt vårt fjerde møte 12. mars, og hadde forberedt snekring av fugleholker, men 

valgte å avlyse, da regjeringen denne dagen annonserte unntakstilstand i Norge grunnet korona-

pandemien, og da dessuten 4 av de 6 aktive lederne i Triangelklubben er i 70 årene, og tilhører 

dermed høyrisiko-gruppe for alvorlig korona-sykdom.  

Ikke visste vi at aktiviteten for hele resten av året skulle måtte avlyses. Byggesett for fugleholker ble 

tilbudt til medlemmene slik at de kunne snekre hjemme.  13. aug. ble det arrangert ledermøte for å 

vurdere evt. videre drift utover høsten, men lederne fant det ikke forsvarlig å starte opp igjen i 

høstsemesteret heller.   

Tiden får vise hva som vil skje i 2021. 

 

Fasteaksjon 
Fasteaksjonen slik vi kjenner den ble som så mye annet i 2020 avlyst 

grunnet smittevern, men det ble opprettet en digital 

innsamlingsaksjon på Facebook felles for Kroer og Ås menigheter.  

Via vipps-nummeret til Kirkens nødhjelp samlet Kroer inn kr. 

10.422,-. 
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Konfirmantenes fasteaksjonsløpet ble omgjort til en «Home-edition»  vi løper sammen – hver for oss.  

Det var stort engasjement blant konfirmantene.  I tillegg deltok en del yngre og eldre.  

Sponsorinntekter for løpe- og sykkelturer ble registrert felles for alle 3 sokn på Ås menighets 

innsamling med kr. 56.751.   

  

Tilbud for voksne 
 

NMS kvinneforening 
I 2020 hadde Kroer Kvinnemisjon 4 møter. Vi er 10 aktive kvinner og vi samles hjemmene. 

Vi hadde fantastisk resultatet i 2020 selv om vi hadde få møter pga. av korona. Vi samlet inn gave 

hver måned og det ble 24000 tilsammen. 

Kasserer: Ingjerd Skinnes, sekretær: Liv Folkvord og leder Sirkka Jyrkinen. 

Kroer AdHoc-kor 
I 2020 rakk KroerAdHoc å ha to øvelser, 2. og 9. mars, før vi måtte stenge ned pga. smittevern. Da var 

koret i full gang med å øve inn noen satser fra Stabat Mater av Pergolesi til årets høydepunkt i Kroer 

kirke, nemlig Syng Påske.  

På høsten håpet koret på å kunne få opptre under lysmessen, men det ble det dessverre heller ikke 

noe av da vi var i smittebølge nummer to. 

MøySangen 
«MøySangen» er en sanggruppe som også har sitt utspring i Kroer, og som ble startet opp våren 

2020. Gruppen består nå av fem damer: Jutta Lange, Gro Elin Vinnes Tutturen, Karin McGregor, Tone 

Grindal og Anne Christine Pittet Grolid.  

MøySangen synger både enstemte og flerstemte sanger, og alt stilistisk sett fra folketoner, klassisk, 

Duke Ellington til sanger som f.eks. Over the Rainbow og norsk kirkemusikks nestor, Trond Kverno. 

Fra Kroer kirke deltok MøySangen på «Nyttårsaften fra Kroer kirke» sammen med Jostein Grolid på 

piano og Ludvig Claeson på cello, et opptak som ble lagt ut på menighetens Facebook-side. I den 

anledning ble diktet «Mens vi venter på nye vårer» av Anne Winge brukt som preludium, tonesatt av 

Anne Christine Pittet Grolid. 

MøySangen er tenkt som supplement til KroerAdHoc, og som en fast musikalsk samarbeidspartner til 

kirkens musikkliv. 

Kommunikasjonsredaksjonen – kirke på nett 
I januar ble noen av oss i staben med i et prosjekt i regi av Borg bispedømme som heter 

#Øktoppslutning. Målet med prosjektet var å jobbe strategisk og målrettet for å øke oppslutning på 

helt konkrete tiltak og arrangementer ved hjelp av sosiale medier. Gjett om vi er glade for at vi 

meldte oss på dette prosjektet? 

Da Norge stengte ned grunnet korona-

pandemien måtte vi nemlig bli kirke på nett 

over natten. Det ble derfor opprettet en 

kommunikasjonsredaksjon som fikk ansvar for 

sosiale medier, nettside og annen utadrettet 

kommunikasjon. Gruppa består av Jenny Marie 

Ågedal, Ingrid Ulvestad Øygard, Hans Dur 
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Molvik og Linda Janson-Haddal (leder). Gruppas primæroppgave var å lage sendeskjema, strukturere 

ideer og innspill, lage nye «konsepter», samt komme med «bestillinger» til øvrig stab. Det er viktig å 

nevne at hele staben og frivillige har bidratt til at vi ble kirke på nett.  

I løpet av 2020 har Kroer og Ås menigheter publisert i overkant av 30 gudstjenester, 80 andakter og 

bønner, over 70 musikalske innslag, vi har hatt konfirmantundervisning og trosopplæring på YouTube 

og Facebook, tillegg til masse annet av informasjon og underholdning for små og store. Alt vi har 

publisert på Facebook for Kroer og Ås menigheter er sett over 200.000 ganger. I tillegg har vi lagt ut 

42 poster på Instagram som alle har nådd rundt 100 personer hver. Vi gir oss ikke med dette og 

jobber stadig med å lage interessante innlegg på sosiale medier. Gi oss gjerne en tilbakemelding på 

postene våre ved å like, hjerte eller kommentere, så vi vet hva vi bør sende mere av. 

Litt senere på året ble det dannet en gruppe for kommunikasjonsarbeidet i Søndre Follo prosti som 

består av Kristin Gulowsen (Vestby), Randi Flock (Frogn), Grethe Milivojevic (Nesodden) og vår egen 

Linda som leder denne gruppen. I prostigruppen har vi blant annet samarbeidet om ulike kampanjer 

og adventskalender for Facebook. Linda representerer prostiet i Borg bispedømmes 

kommunikasjonsgruppe og i gruppen for kommunikasjonsmedarbeidere i Den norske kirke sentralt. 

 

Gudstjenesteutvalg 
Utvalget består av Jan Kay Krystad, sogneprest, Jostein Grolid, kantor, Hans Dur Molvik, kantor, Arve 

Fløystad-Thorsen, Nordby menighetsråd, Janne Birgitte Ueland sekretær, Ås menighetsråd, Gro Elin 

Vinnes Tutturen, leder, Kroer menighetsråd. 

Grunnet coronavåren 2020 kom vi gang med første møte i juni. Raskt skjønte vi at vi var en godt 

sammensatt og spennende gjeng. En gjeng det ville være utrolig flott å arbeide sammen med! Den 

største oppgava for GU ble presentert, det var at vi i løpet av høsten 2020 skulle gå gjennom og 

justere ordninga for hovedgudstjenesten. Dette var et oppdrag gitt av Kirkerådet, og som skulle være 

gjennomført i hele landet innen, 1.søndag i advent 2020. Vi hadde fått tilsendt dokumentet 

«Justering for hovedgudstjenesten», samt 3 ulike liturgi forslag og fest og fasteliturgier, og ei bok der 

alle bønne-ledd, og justeringene som kunne velges i var presentert. Så det var bare å sette i gang å 

gjøre seg kjent med valg mulighetene! Heldigvis hadde Hans Dur gjort et grundig arbeid i å 

spille/synge/messe inn alle liturgiledd fra alle seriene. Dette ligger på youtube.com. Dette gjorde det 

mye lettere for å oss å kunne høre/oppleve hva vi faktisk skulle velge i. 

Opprinnelig var vi i GU skissert at møtefrekvensen skulle være 1- 2 møter i semesteret. Høsten 2020 

hadde vi 5 møter, samt at vi gjennomførte en presentasjon av justeringene vi hadde valgt, for alle 

menighetsrådene i ÅS, i Nordby kirke og menighetshus tirsdag 3. november. Smitte-situasjonen og 

tidspress gjorde det umulig å gjennomføre menighetsmøte, så forslaget ble oversendt prosten som 

sendte dette til Biskopen i Borg. 

I tillegg til de fysiske møtene har vi hatt et betydelig hjemmearbeid. Alle møtene har vart i minst 3 

timer. Utvalgets medlemmer kommer rett fra arbeid, eller studier og vi har derfor hatt behov for å 

legge inn en matpause i hvert møte. 

Våre møter har vært veldig spennende og meningsbrytende. Vi har diskutert og delt både egen 

erfaring, synspunkt og ønsker. Interessen for liturgi har bundet oss sammen, men innholdet i hva 

som er god liturgi har vi hatt mange gode samtaler om. GU har vært en sosial, faglig god og 

respektfull spennende møteplass. Som leder mener jeg at vi har blitt godt kjent med mangfoldet i 

hva en god gudstjeneste kan være, og at behovet for ulikhet er berikende! Flere av oss har måtte gå 

noen runder med oss selv i hvorfor vi har tenkt og ment slikt eller sånn, og dermed også fått utvidet 
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vår forståelse av de ulike behovene vår kirke skal romme! Samtlige 6 medlemmer har bidratt med 

unik og verdifull egenerfaring og kompetanse. 

Videre kommer vi til å jobbe for å beholde, utvide og utvikle nye spennende gudstjenester for våre 

menigheter. 

 

 
Friluftsgudstjeneste på Trampen.    Foto: Svend-Kristian Martinsen 

Diakoniutvalget (DU) i Kroer, Nordby og Ås 
Kroer har ikke hatt en egen representant i diakoniutvalget etter at Helge Skinnes valgte å trekke seg. 

Se egen årsmelding på nett: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/as-kirkelige-fellesrad/diakoni-og-

omsorg2/%C3%A5rsmelding/ Det har ikke vært like enkelt å opprettholde alle utvalgets aktiviteter 

grunnet restriksjoner i forbindelse med covid-19. Utvalget har likevel klart å gjennomføre noen av 

aktivitetene om noe mer sporadisk: Åpent Hus, Kirketreff i Nordby, Hyggekvelder, fredagsandakter, 

fellesmiddager på Moer sykehjem, besøkstjeneste, ledsagertjeneste og kirkeskyss. Diakoniutvalget 

har også tilbudt samtale for de som ønsker det, digitale hilsener, og sendt ut tradisjonelle brev til 

eldre og andre i menighetene. 

 

Prostidiakonen Atle Eikelands virke i menighetene i Ås 
Pandemien har naturlig nok påvirket også prostidiakonens arbeid. Det er utfordrende å jobbe 

diakonalt uten å kunne møte mennesker. 

En stor del av mitt arbeid knyttet til menighetene i Ås har i 2020 vært knyttet til prosjektet Kirke og 

integrering, se egen rapport. I dette arbeidet har vi samarbeidet tett med Ås læringssenter og tilbudt 

aktiviteter og møter med elever på læringssenteret, flyktninger bosatt i Ås. 

Det ble noen samlinger for beboerne i omsorgsboligene i Dr.Sødringsvei før pandemien stoppet 

disse. Prostidiakonen har i samarbeid med Diakoniutvalget jobbet med telefonsamtaler, digitale 

hilsener og «tradisjonelle» brev til eldre og andre i menighetene våre. Det har vært mange 

enkeltsamtaler og telefonsamtaler dette året med ulike mennesker med behov for å prate. Videre 

har det å gå tur med folk vist seg å være en god ide. 

Vi har lært oss nye metoder i 2020, det tar vi med oss, samtidig som vi håper på mer «vanlig» 2021. 

 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/as-kirkelige-fellesrad/diakoni-og-omsorg2/%C3%A5rsmelding/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/as-kirkelige-fellesrad/diakoni-og-omsorg2/%C3%A5rsmelding/
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Soknediakon Karen Elisabeth Lund Dahls virke 

Karen Elisabeth Lund Dahl startet i den nyopprettede stillingen som diakon for ungdom mellom 13 og 

25 år den 10. august. Hun skriver selv: «Det som møtte meg i Ås var en flott stab jeg opplevde tok 

imot meg med åpne armer, og mange fine møter med andre menighetsmedlemmer som alle har 

vært gode, varme møter. Denne starten var viktig og har lagt et grunnlag som gjør at jeg ser frem til 

arbeidet videre i Ås sammen med så mange gode mennesker. Jeg har også opplevd møtet med 

representanter fra kommunen som åpent og positivt. Jeg har så vidt fått begynne å være tilstede på 

de kommunale ungdomshusene; Midtgard og Rudolf, og opplever også samarbeidet med dem som 

imøtekommende.  

Som for de fleste andre i dette spesielle året som ligger bak oss, så opplever jeg at korona- 

restriksjonene har gjort at det er en del ekstra utfordringer i arbeidet. Å etablere seg i stillingen som 

diakon handler om å bygge relasjoner og bli godt kjent med folk. Dette har vært krevende i høsten 

som ligger bak da det har vært så mange restriksjoner knyttet til å møte mennesker. Tålmodighet er 

en nøkkel. 

Hvordan stillingen min skal se ut er fortsatt under utforming, særlig da noe av det viktigste som 

diakon er å respondere på behov som ikke er dekket hos ungdommene i Ås. Jeg er i en research fase 

hvor jeg leter etter svar på spørsmålet: Hva trenger ungdom i Ås kommune fra kirken? 

Vi ønsker å etablere et samtaletilbud for ungdom i Ås, og som en del av dette har jeg og andre 

ansatte som jobber med ungdom i menigheten etablert oss på Snapchat med kontoen: «Ungikirka» 

hvor vi er pålogget tre dager i uken. Her er vi tilgjengelige for ungdom på en lavterskel-arena de er 

komfortable med.  

En del av stillingen min omhandler trosopplæringsansvar for aldersgruppen 15-18 år. I samarbeid 

med Frogn og Vestby startet jeg MILK-kurs for fjorårets konfirmanter i oktober. Fra Ås, Kroer og 

Nordby er det til sammen 3 deltakere. Det er ikke mange, men det er en veldig fin gruppe sammen 

med tilsvarende deltakerantall fra samarbeidsmenighetene. Vi hadde to samlinger, og måtte avlyse 

de to neste i november og desember grunnet korona-restriksjonene. Jeg har også vært involvert i 

konfirmantarbeid i Ås, Kroer og Norby, og menighetens øvrige ungdomsarbeid.  

Jeg ser frem til videre arbeid i menighetene og utadrettet mot ungdom i kommunen.»  

 

Grønt utvalg 
Ås menighet ble godkjent «grønn» i 2011 og Grønt utvalg ble opprettet av Ås menighetsråd samme 

år. Kroer menighetsråd (godkjent «grønn menighet» i 2008) gjorde vedtak i 2016 om bli del av Grønt 

utvalg. 

Medlemmer i Grønt utvalg: Knut Bjørn Stokke (leder), Torger Gillebo, Aase Kvarme, Sindre Skeie, 

Gideon Awai, Elin Finnseth Sæverås (Ås menighetsråd), Svend-Kristian Martinsen (Kroer 

menighetsråd), Sidsel Samuelsen og Kåre Lauvli representerer Nordby menighet, og Atle Eikeland 

(prostidiakon og sekretær). 

Som de fleste andre virksomheter har også Grønt utvalg blitt sterkt påvirket av korona-situasjonen, 

med betraktelig lavere aktivitet enn ellers. Grønt utvalg har hatt 3 utvalgsmøter i 2020. Grønt Utvalg 

har deltatt på Askeonsdagsgudstjeneste 26. februar og på friluftsgudstjeneste 13 september. Grønt 

Utvalg har også bidratt med stoff til Menighetsbladets «Grønne spalte». 

I 2020 ble ny handlingsplan for grønne menigheter i Ås behandlet og vedtatt i Ås og Kroer 

menighetsråd.  
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Det Norske Misjonsselskap (NMS) – misjonsprosjekt Etiopia 
Kroer menighet inngikk 23. september 2007 avtale med NMS.  

Avtalen ble fornyet i desember 2019 og gjelder for perioden 2020-2023, med et årlig minimumsbeløp 

på kr. 7.500,- til arbeidet i Etiopia. I 2020 utbetalte vi litt i overkant av 10.000,- til NMS. 

2020 har vært et utfordrende år for Etiopia. I tillegg til 

at også dette landet har merket den globale 

pandemien har det vært mye regional uro i landet, 

ikke minst konflikter med bakgrunn i etnisitet. 

Krigshandlingene i november fant sted i en region 

langt fra prosjektet vårt, men det har også 

forekommet uroligheter og trefninger nær 

prosjektområdet. Så vi oppfordrer menigheten til å 

huske både prosjektet, området og hele landet og 

folket i sine bønner. Mer informasjon om 

misjonsprosjektet finnes her: www.nms.no/etiopia. 

      

                               Foto: Ole Henrik Kalviknes, NMS 

 

Regnskap 

Detaljert balanse 2020  

 
Konto Kontotekst 2020 2019 
51020100 Konto 1100.45.49289 Kroer Sokn A&S 40 903,22 40 450,67 
51020200 Konto 1100.45.49327 A&S Sparekonto 386 990,92 384 722,53 
510 Bankinnskudd 427 894,14 425 173,20 
51 Sum omløpsmidler 427 894,14 425 173,20 
52450100 Flygel 5 700,00 11 400,00 
524 Utstyr, maskiner og transportmidler 5 700,00 11 400,00 
52750300 Hytte med anlegg, barnepark 46 740,00 47 880,00 
527 Faste eiendommer og transportmidler 46 740,00 47 880,00 
52 Sum anleggsmidler 52 440,00 59 280,00 
53299000 Leverandørgjeld 0,00 0,00 
53299300 Interimskonto mellom år -11,00 0,00 
532 Annen kortsiktig gjeld -11,00 0,00 
53 Sum kortsiktig gjeld -11,00 0,00 
55650100 Disposisjonsfond generelt -425 173,20 -412 604,23 
556 Sum disposisjonsfond -425 173,20 -412 604,23 
55950000 Regnskapsmessig mindreforbruk -2 709,94 -12 568,97 
55950 Sum regnskapsmessig mindreforbruk -2 709,94 -12 568,97 
55990100 Hytte med anlegg, barnepark -46 740,00 -47 880,00 
55990200 Flygel -5 700,00 -11 400,00 
55990 Kapitalkonto -52 440,00 -59 280,00 
55 Sum bokført egenkapital -480 323,14 -484 453,20 
    0,00 0,00 
    

http://www.nms.no/etiopia
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Detaljert driftsregnskap 2020  

 

Konto Kontotekst Regnskap 2020 Regnskap 2019 

31100 Aktiv. forbruksmateriell/utstyr/tjenester 7 577,40 8 327,00 
31150 Matvarer 539,50 1 091,46 
31302 Post og bankgebyrer 1 107,20 890,10 
31655 Godtgjørelse næringsdrivende 0,00 2 000,00 
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 9 224,10 12 308,56 
33500 Refusjon til menighetsråd 14 472,00 13 000,00 
3 Kjøp av tjenester 14 472,00 13 000,00 
34610 Overføring bøsseaksjon 0,00 12 606,00 
34650 Overføring av kollekt samlet til andre 27 392,00 46 356,00 
34700 Tilskudd/gaver til andre 0,00 1 000,00 
4 Overføringer 27 392,00 59 962,00 
35400 Avsetning til ubundne fond 12 568,97 21 399,59 
35800 Regnskapsmessig mindreforbruk 2 709,94 12 568,97 
35900 Avskrivinger 6 840,00 6 840,00 
5 Finansutgifter 22 118,91 40 808,56 
36100 Betaling fra deltakere 0,00 -400,00 
36301 Leieinntekter barnehage -18 168,00 -17 410,00 
6 Salgsinntekter -18 168,00 -17 810,00 
37500 Refusjon fra menighetsråd i egen kommune -1 386,30 0,00 
7 Refusjoner -1 386,30 0,00 
38600 Kollekt samlet inn til egen virksomhet -9 780,00 -13 011,00 
38610 Fasteaksjon bøsse 0,00 -12 606,00 
38650 Kollekt samlet inn til annen virksomhet -26 642,00 -46 356,00 
38653 Kollekt NMS prosjekt -750,00 0,00 
8 Overføringer -37 172,00 -71 973,00 
39000 Renteinntekter -2 320,99 -3 573,83 
39300 Bruk tidligere års regnskapsm. mindreforbruk -12 568,97 -21 399,59 
39900 Motpost avskrivinger -6 840,00 -6 840,00 
9 Finansinntekter -21 729,96 -31 813,42 
500 Kroer menighetsråd -5 249,25 4 482,70 
30301 Honorar ikke selvstendig nærings 5 000,00 0,00 
0 Lønn 5 000,00 0,00 
31100 Aktiv. forbruksmateriell/utstyr/tjenester 300,00 536,00 
31150 Matvarer 0,00 581,30 
31202 Gaver, blomster 0,00 787,00 
31302 Post og bankgebyrer 14,25 45,00 
31655 Godtgjørelse næringsdrivende 2 000,00 15 000,00 
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 2 314,25 16 949,30 
38600 Kollekt samlet inn til egen virksomhet -2 065,00 -7 500,00 
38650 Kollekt samlet inn til annen virksomhet 0,00 -13 932,00 
8 Overføringer -2 065,00 -21 432,00 
510 Kirkemusikk 5 249,25 -4 482,70 
    0,00 0,00 
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Familietrio på julaften.      Foto: Svend-Kristian Martinsen 

 

Foto: JS Media Tools AS 

 

Årsberetningskomité: Inger-Lise Norseth Stubberud og Linda Janson-Haddal 


