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Prestens hjørne

Om framsida: Mandag 11. mars kom den nye kirkeklokka på plass i tårnet i Ås kirke, godt hjulpet av Dag 
Aalerud kran og transport AS. Se fotoreportasje på side 22-23. Foto: Erling Fløistad. 

Han som bærer, en påskehilsen
Jeg husker ikke veldig mye fra min barn
doms påskefeiring i Lofoten, bortsett fra 
landligge for båtene, besøk fra Harstad, 
marsipanegg og nyfødte lam. Minnene 
kommer visst lettere frem med åra? Men 
det var en ting som alltid hørte med, og 
det var «Barnetimen for de minste». Som 
oftest, kanskje alltid, var det Torbjørn 
Egner som leste historier om Ole Brumm og 
vennene hans. Jeg likte, og liker historiene 
den dag i dag. Det var forresten en av 
Hundremeterskogens innbyggere jeg syntes 
var litt kjedelig å høre om. Det var Tussi, 
eselet. Tussi syntes jeg var et selvopptatt, 
negativt, kjedelig og deprimert dyr. Det 
er først senere jeg har begynte å tenke på 
Tussi, og andre esler som stolte dyr med en 
fantastisk stamtavle. Tenk bare: 

Det var et esel som bar kvinnen, som bar 
Ham som bærer verden! 
Ingen andre har båret Gud enn Jomfru 
Maria og et par esler. Han valgte det 
selvopptatte, negative, kjedelige og depri
merte dyret til å bære seg inn i Jerusalem, 
til hyllest på Palmesøndagen.

Et esel bærer Ham som bærer verden!
Vi kan tenke oss den vemodige kongen på 
eselet. Som lar seg hylle, men sannsynligvis 
vet at hyllesten snart vil vendes til rop om 
«Korsfest». For: Den stille uka er tida da 
Jesus taper. Uka da han blir pint og hengt 
opp på et kors og dør. Uka da kjærligheta 
møter sitt største nederlag.

Jesu ord og handlinger var truende for 
alle som hadde, eller som ønsket makt. Han 
måtte knuses. «… det er bedre for dere» sa 
Kaifas øversteprest, «at ett menneske dør 

for folket, enn at folket går til grunne.» 
(Johannes 11,50) Og Jesus sier selv: «Hvis 
ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir 
det bare det ene korn. Men hvis det dør, 
bærer det rik frukt.» (Johannes 12,24). 

Igjen er det påsketid
Nå kommer Kongen ridende med håp. Håp 
om et nytt rike som skal spire fram og 
vokse. Hans rike finnes ikke fullt og helt 
enda her på jorden, men jeg tror at det er 
på vei. Kanskje kommer det nå: Ja, kanskje 
kommer håpet, midt i påsketrafikken til deg, 
til ditt hjerte, ridende på et esel? Det gjelder 
å holde øyne, ører og hjerte åpent. For så; 
kanskje å åpne munnen til et: «Hosianna. 
Velsignet er han som kommer i Herrens 
navn, Israels konge.» (Johannes 12,13)

Og han som brukte et esel kan bruke 
deg, kan bruke meg. Selvopptatt, negativ, 
kjedelig, deprimert, hva så? Han kan bruke 
oss til å bære seg fram til flere. Jeg som 
lever i mørket fra langfredag og flomlyset 
fra påskemorgen, vet at nå er det han som 
bærer meg. Han som ble båret inn bærer 
deg nå, bærer meg nå, i sterke, mektige 
armer som aldri vil slippe. Ha en optimalt 
velsignet påske!

Jan Kay Krystad,
sokneprest for Kroer, Nordby og Ås

Jan Kay Krystad. Foto: Erling Fløistad
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Påmelding til dåp
Det er mange som døper barna sine i kirkene 
i Ås, og både dåpsfolk og menigheter 
opplever disse søndagene som en fest. 
Sånn har det alltid vært. Dåpsseremonien 
kan også være et tilbud til ungdommer og 
voksne som ikke ble døpte som barn. I våre 
kirker døpes mennesker i alle aldre. Noen 
synes kanskje at voksendåp ved en vanlig 
gudstjeneste er litt i meste laget. Men i Ås 
har vi lang tradisjon for dåp av ungdom før 
konfirmasjon. 

Vi på kirkekontorene får ikke lenger 
melding fra Folkeregisteret når potensielle 
kirkemedlemmer blir født. Vår Herre 
varsler oss heller ikke når ungdommer 
og voksne blir født på ny, og ønsker å bli 
medlemmer av kirken. Nå må alle faktisk 
melde fra om at de ønsker dåp, enten for 
barnet sitt, eller for seg selv.

Påmelding til dåp skjer via nettsidene 
våre https://kirken.no/as/, eller ved å 

kontakte Ås kirkekontor (for menighetene i 
Ås og Kroer) eller Nordby kirkekontor (for 
Nordby menighet). Se mer om åpningstider 
og kontaktinformasjon på s. 31 i dette 
bladet! På nettsidene våre finner du også 
oversikt over alle gudstjenestene. Der står 
det hvilke søndager det er planlagt for dåp, 
og hvor. Ved spesielle ønsker er vi alltid 
villige til å komme frem til gode løsninger 
for dåp i Kroer, Nordby og Ås.

Tilbud om lørdagsdåp i 2019

Kirken i Ås fortsetter med å tilby dåp 
utenom de faste søndagsgudstjenestene. På 
tre utvalgte lørdager kan man bestille på 
forhånd, eller bare komme innom kirken. 
Følgende datoer er planlagt i år:

Lørdag 27. april i Nordby kirke kl. 13.
Lørdag 21. september i Ås kirke kl. 13.
Lørdag 16. november i Nordby kirke kl. 13.

Jan Kay Krystad,
sokneprest i Ås

Den vakre døpefonten i Ås kirke står klar. Foto: Jenny Marie Ågedal.
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter

Baluba 
Er du mellom 1 og 7 år, glad i musikk 
og å bevege deg? Da høres det ut som at 
Baluba er stedet for deg! Har du lyst å starte 
i Baluba, så er det bare å ta turen til Ås 
arbeidskirke en onsdag mellom kl. 18 og19! 
Velkommen!

Søndagsskolen
Søndagsskolen i Ås 
finner sted under 
gudstjenestene i 
Ås arbeidskirke, 
altså kl. 11, mens 
de voksne hører på 
prekenen. Vi tilbyr to grupper: En for barn 
til og med 1. skoletrinn, og en fra 2. trinn 
og oppover. Vi bruker Norsk Søndagsskole
forbunds opplegg «Sprell levende».  På hver 
samling får vi høre en kort bibelfortelling. 
Så synger vi sanger sammen og har diverse 
aktiviteter. 

Program: 
14.04. Påskevandringsgudstjeneste.  

Søndagsskolen deltar.
12.05.  Søndagsskole under gudstjenesten
16.06. Søndagsskole under gudstjenesten 

og grilling

Familiefredag i vårsemesteret
Bli med på Familiefredag 26. april og 24. 
mai. Dette er et tilbud for hele familien. 

En fredag i måneden samles vi til deilig 
middag kl. 16.30 i Ås arbeidskirke. Etter 
middag er det en samling med sang, musikk 
og bibelfortelling for barna. Den siste timen 
bruker vi på lek, aktiviteter og hobbyakti
viteter, mens de voksne kan ta seg en prat 
over kaffekoppen. Her skal det være noe 
for enhver! Kl. 18.30 samles vi til en felles 
avslutning. Store og små, gammel og ung 
er alle varmt velkommen inn i fellesskapet! 
Ønsker du å bli med, setter vi stor pris på 
en påmeldingsSMS til Øygunn på tlf.  
986 22 931 innen onsdagen før familie
fredagen, slik at vi lettere kan beregne mat. 
Middagen koster kr 60 pr. voksen og kr 40 
pr. barn.

Familiefredag driftes på dugnad. Vi 
trenger stadig nye hender som kan hjelpe. 
Har du lyst til å være med å hjelpe til på 
kjøkkenet? Eller kanskje du er god på hob
byaktiviteter, ønsker å bake en kake, synge, 
eller holde andakt? Ta kontakt med Jenny 
kateket på kirkekontoret om du ser noe du 
ønsker å bidra med! Tlf. 64 96 23 44 
(jenny.marie.aagedal@as.kommune.no) 

Familiegudstjeneste og søndagsskole hører sam-
men. Her er barna på veg ut til sin egen samling 
under prekenen. Foto: Arve Skutlaberg
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Trosopplæringen – barne-  og ungdomsarbeidet

6-årsklubb og påskevandring på 
palmesøndag
Palmesøndag, 14. april, er det gudstjeneste 
for liten og stor i Ås arbeidskirke. Dette 
er en påskevandringsgudstjeneste – der vi 
vandrer gjennom hele påskefortellingen 
med bruk av påsketeppet vårt og ulike 
rekvisita. Dette er den ultimate mulighet 
for deg som reiser på påskeferie resten av 
påsken, her får du hele påskefortellingen 
på én gudstjeneste! 6åringer er spesielt 
invitert både hit og til 6årsklubb i forkant. 
Invitasjon til dette kommer i postkassen.

Jenny Marie Ågedal
kateket i Ås og Kroer

1-2-3-gudstjeneste
Søndag 28. april inviterer vi til vår årlige 
123gudstjeneste i Ås arbeidskirke. Alle 
barn som har blitt døpt i Ås og Kroer de 
tre siste årene blir satt i fokus denne dagen. 
Under gudstjenesten mottar de en bok eller 
en CD som hilsen fra menigheten, og vi 
tenner lys for hvert enkelt barn. Dette er 
en gudstjeneste som er tilpasset de aller 
minste, både i form og innhold. Barnekoret 
Baluba er som vanlig med, så det er bare å 
glede seg! 

Tårnagenthelg i Ås kirke!
Lørdag 4. mai inviteres 
8åringer (født 2011) fra hele 
Ås kommune til Ås kirke. Vi 
er klare for skikkelig agentvirksomhet. 
Kirken skal utforskes fra topp til tå, kirke
klokkene inspiseres, agentmaten spises 
– og vi har en gudstjeneste å redde. Tår
nagentgudstjenesten finner sted søndag 5. 
mai kl. 11, hvis agentene har klart å fullføre 
oppdraget. Fyller du 8 år i år er det bare å 
følge med i postkassen. Snart kommer det 
en invitasjon! Les mer på nettsidene våre 
www.kirken.no/as.

Fjorårets påskevandring i Ås arbeidskirke. Foto: 
Arve Skutlaberg

Søndag 24. mars hadde konfirmantene i Ås og Kroer ansvar for mye av gudstjenesten i Arbeidskirken. De 
framførte liturgi, bønner og dagens tekster på en meget god måte. Foto: Arve Skutlaberg
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Det skjer i Kroer

Syng Påske i Kroer kirke
I år kommer påsken sent, men godt. 

Velkommen til tradisjonell Syng Påske i 
Kroer kirke 2. påskedag 22. april kl. 18. 
Prost Hege E. Fagermoen leder oss gjen
nom påskens tekster. Det blir påskesalmer 
i veksling mellom allsang, kor og solister. 
Vi får blant annet høre sangerne Tone 
Grindal og Elisabet Voll Ådnøy, og mye fin 
instrumentalmusikk på cello, fiolin, fløyte 
og piano.

KroerAdHoc åpner med salmen «Tusen, 
tusen stjärnor glimma» av Lina Sandell 
(18321903). Hun gav oss en ufattelig 
sangskatt som bærer fra generasjon til 
generasjon. Dikteren ble født i Småland. 
Allerede som 12–13åring begynte hun 
å skrive. Lina Sandell etterlot seg 2000 
sanger, mange med forsoningen og ordet 
om korset som tema. Men hun hentet også 

inspirasjon fra naturen, og skriver om 
asketreet på prestegården der hun vokste 
opp, fuglene, redet, løvet, himmelen og 
stjernene. 

Koret skal også synge Svein Ellingsens 
pasjonssalme «O Herre, la mitt øye få se, 
mens mørket rår» til en vakker folketone fra 
Jølster (Norsk salmebok nr. 140). Ellingsen 
er en av våre betydeligste salmediktere. 
Mange av salmene hans synges også på 
andre språk.

I løpet av kvelden kommer vi innom 
både en Taizésalme og en negro spiritual. 
Som postludium blir det en sprudlende og 
glad korsang, «Vi vil juble», også den med 
tekst av Svein Ellingsen til Sigvald Tveits 
melodi. Velkommen til årets Syng Påske i 
Kroer!

Anne Christine Pittet Grolid,
kantor i Kroer

KroerAdHoc og kapellan Ingrid Ulvestad Øygard under Syng Høst 28.10. i fjor. Foto: Bonsak Hammerås.
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Le quattro stagioni – Kroer synger året

Under Syng Vinter 10. februar ble Ingrid Ulvestad 
Øygard offisielt innsatt som ny Kroer-kapellan. 
Foto: Svend-Kristian Martinsen.

Syng Vinter-kvartetten: Jostein Grolid (piano), 
Magnus Øyvind Lange (cello), Christine Julia 
Lange (fiolin) og Anne Christine Pittet Grolid 
(fløyte). Foto: Svend-Kristian Martinsen.

Etter Syng-messene pleier musikere og Kroer-folk (i vid betydning) mingle nettopp her, på Kirkestua. Som 
etter Syng Vinter 10. februar. Foto: Svend-Kristian Martinsen.

Torsdag 25.april
Torsdag 11.april

Torsdag 9.mai

Torsdag 6.juni

Sommerleir
Mer info på 
baksiden her

Gjest: Erling
Gjest: Ingrid

   

Torsdag 23.mai

   

Vær deg selv. 
Stå opp for andre
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Det skjer i Nordby menighet

Nordby kirketreff
Kirketreffene i Nordby fortsetter i det nye 
året hver annen torsdag kl. 12. Det er andakt 
i kirken og en hyggelig sammenkomst med 
lunsj i Menighetssenteret. Vi ønsker alle 
velkommen! Nordby Menighet. Datoer i 
høst og vinter: 11. april, 25. april, 9. mai og 
23. mai.

Nordby menighet

Babysang på Vinterbro
Nytt kurs startet torsdag 21. mars.

Nordby menighet startet opp et nytt 
Babysangkurs torsdag 21.mars på Nordby 
bibliotek i Vinterbrosenteret! Det kom 
ønsker om å ha et kurs til før påske i stedet 
for etterpå. Babysangkursene til Nordby 
menighet er populære. Mange har meldt 
seg på. Babysangen går over 4 torsdager. Ta 
kontakt med kateket Timea Bakay Holby, 
epost timea.holby@as.kommune.no,  
tlf. 909 39 054.

Nordby menighet

Babysang-kurs i Nordby bibliotek på Vinterbro-
senteret. Foto: Inger Eide Nordseth.

Påskeverksted  
for 7- og 12-åringer
Nordby menighet inviterte 12åringene til 
Bibelfortellingsstund og påskemåltid på 
Nordby Menighetssenter torsdag 4. april 
kl. 17. Samtidig var det påskevandring for 
7-åringene. Barna fikk lære om påskens bud
skap, og hva som skjedde på Palme søndag, 
Skjærtorsdag, Langfredag og Påskedag. I 
påsken minnes vi at Gud har befridd oss ved 
at Jesus stod opp fra graven. I påskemåltidet 
får vi gjennom smak, lukt, syn og symbo
likk levendegjort fortellingen om påsken 
og jødenes utvandring fra Egypt. Måltidet 
består av smaksprøver fra de tradisjonelle 
jødiske påskemåltids elementene. 

Tekst og foto: Timea Bakay Holby,
kateket i Nordby



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2019 9

Super karnevalgudstjeneste
Søndag 3. mars hadde vi karnevalgudstje
neste i Nordby kirke. Kirken var fullsatt 
og stemningen var god. Nordby Kid Sing 
ledet oss i sambarytmer og sang. Feiringen 
fortsatte på Menighetssenteret med faste
lavnsboller og pinjata. Fire 10-åringer fikk 
menighetens gave som en markering av at 
det er 10 år siden de ble døpt. 

Timea Bakay Holby,
kateket i Nordby menighet

Pilegrimsvandring 28.4
14-åringene er spesielt inviterte

Søndag 28. april arrangerer Nordby 
menighet pilegrimsvandring fra rostadion 
ved Årungen til Nordby kirke. Vi er en 
grønn menighet, og da hører en tur i Guds 
frie natur med. Dette er også et spesielt 
tiltak for 14-åringene, før konfirmasjons-
tiden. Frammøte: kl. 10.45 ved Årungen 
rostadion. Vi går kl. 11, ankomst Nordby 
kirke ca. kl. 12.30. Det blir mulig å hvile 
litt underveis, og ta en kopp kaffe. Det blir 
stille vandring med poster og tid for reflek
sjon. Enkel pilegrimsgudstjeneste i kirken 
fra 13. Vikarprest Frøydis Haug leder turen. 
Velkommen!

Nordby menighet

Fra fjorårets pilegrimsvandring 15. april. Foto: 
Timea Bakay Holby.

Nordby Kid Sing gav alt, både i sambasang og 
karne valkostymer. Kid Sing er et aktivt og sprud-
lende barnekor. Øvelsene er på Nordby Menighets-
senter hver onsdag kl.17.30–18.15. Koret ledes av 
Julie Lillehaug Kaasa. Foreldre kan melde barna 
på via Facebook-siden «Nordby Kid Sing». Foto: 
Solvor Rubasha.

Stemningsfullt i Nordby kirke når Kid Sing synger. 
Foto: Timea Bakay Holby.
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Jostein Grolid – 60 blank  
for vår eminente kantor
Kantor Jostein Grolid har rundet 60 år. Han 
startet i stillingen i Ås høsten 2007. I fjor 
høst hadde han og Anne Christine Pittet 
Grolid (kone, medspiller og Kroerkantor) 
permisjon, men fra jul har det vært full 
musikk igjen.

Jostein, du er nå kantor i Ås på 12. året. 
Betyr det at du trives her, både yrkesmessig 
og privat?

– Ja, svarer Jostein, uten betenkningstid. 
Det er et privilegium å jobbe i Ås. Her er 
det så fine folk, både på kontoret og ute i 
menigheten. Kulturlivet er rikt og Kul
turskolen har utrolig mye å by på i mange 
sjangre. Tilbudet blir variert, noe som igjen 
skaper samarbeid, trivsel og glede.

Kantor Jostein er veldig stolt over 
Barne og ungdomskantoriet. For tida teller 
det minst 20 barne og ungdomssangere, 
forteller han. De er ivrige og flinke. En av 
ungdommene, Christine Julia Lange fun
gerer som meddirigent, i tillegg til Anne 
Christine. Vi gleder oss veldig til kortur til 
Sverige i sommer. Det blir moro. 

Kantoren har i tillegg et par orgelelever, 
og det samme har Ås Kulturskole. Så 
rekrutteringen ser lovende ut. 

Er du fornøyd med instrumentene i Ås-
kirkene?

– Ja, svarer Jostein uten å nøle. Orgelet 
fra 1983 fungerer utmerket, bare ikke 
lufta blir for tørr i kirken. Instrumentet ble 
pusset samtidig med at kirka ble renovert i 
2014, og bruser av vellyd. Konsertflygelet 
(Steinway) er en fryd både for øret og øyet, 
og man lar seg beruse av klangen, noe også 
den flotte akustikken i kirken bidrar til. Vi 
har også et elpiano. Det blir mest brukt til 
øvinger. I Ås kirke står det dessuten en bra 
cembalo, bygd i 2016. Den benyttes jevnlig 
ved konserter. Boston-flygelet i Arbeids
kirken er også et veldig godt instrument. 
Det blir brukt i mange sammenhenger, i 
tillegg til de vanlige gudstjenestene. Og så 
er vi selvsagt veldig fornøyd med at den 
nye kirkeklokka er på plass i Ås kirke! Den 
er krona på verket, der den klinger i flott 
samspill med den gamle fra middelalderen!

Fire radiogudstjenester i år
I år skal det være ikke mindre enn fire 
radiogudstjenester fra Ås kirke. Den første 
gikk på lufta 1. nyttårsdag. Det ble en flott 
opplevelse, både i kirken og ved radioen. 
Ås kirkekor satte en ekstra spiss på fest
gudstjenesten, med Jostein ved orgelet. 
Søndag 17. mars var det igjen duket for 
radiogudstjeneste, også denne gang med 
prost Hege E. Fagermoen som prest, men nå 
også som sangsolist. Frimurernes Storband 
fra Moss og omegn hadde atter tatt turen 
til Ås kirke. De trives her, både med kirken 
som konsertlokale og med prosten vår som 
solist. Det ble storband og orgelmusikk. 
Vi sang så taket omtrent løftet seg, og 
jazzfoten var vanskelig å holde i ro. En flott 
preken fikk vi også. Alt var fryd, helt til vi 
fikk høre at det bare var menigheten som 
fikk begivenheten med seg. NRK hadde 
problemer med linjene og sendte et gam
melt opptak. Nå er planen at NRK1 sender 
«vår» gudstjeneste søndag 2. juni kl. 11.

Jostein Grolid ved el-pianoet på kontoret. Foto: 
Hanne-Marit Kjus Pettersen.
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Den tredje radiogudstjenesten er søndag 
15. september. Da framfører Ås Kirkekor 
Misa Campesina – Nicaraguansk bonde
messe. Den er blitt en fin tradisjon i Ås. Da 
må kantoren hente fram trekkspillet igjen. 
Jostein spiller på mange strenger og piper, i 
likhet med resten av familien!

Årets siste radiooverføring blir søndag 
10. november med Kantoriet og Ås Gospel
kor som viktige aktører.

To klaverkonserter før påske
Det blir to klaverkonserter i Ås kirke før 
påske:

Lørdag 6. april kl. 12 holder Konstantin 
Bogino pianoresital i Ås kirke. Han er en 
berømt pianist og kammermusiker, og en 
anerkjent pianolærer. Han kommer til Ås i 
forbindelse med at han holder Mesterklas
ser for pianoelever i distriktet. Inngang kr 
200. Barn under 18 går gratis. Arr. Kirke
musikalsk utvalg i samarbeid med «Klas
sisk i Drøbak».

Konsert med Jonas Aune fredag 12. 
april kl. 19. Han skal blant annet spille 
Joseph Haydns «Klaversonate i Essdur» 
(Hob. 49), Edvard Griegs «Klaverstykker 

etter egne sanger» (op 41) og Ludwig van 
Beethovens «Klaversonate nr. 29 – Ham
merklavier» (op 106). Inngang kr 150, stu
denter kr 100, barn slipper gratis inn. Arr. 
Kirkemusikalsk utvalg.

Se nærmere omtalen i Menighetsbladet 
nr. 1. 

Blåserrekka til Frimurernes Storband under 
jazzgudstjenesten 17. mars. Godlåten når etter 
planen fram til radiolytterne 2. juni. Sent, men godt! 
Foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen.

Jonas Aune. Foto: Ei Mizuki

Konserter til høsten
I oktober blir det som vanlig Lions kultur
uke med to konserter i Ås kirke: Søndag 
13.10 med unge og lovende talenter, og 
Jazzkonsert søndag 20.10 med Magnolia 
Jazzband.

Søndag 17.11 planlegger vi en stor kon
sert. Da blir det Mozart, med både Requiem 
og Kroningsmesse. Det blir en samarbeids
konsert med Kragerø Kantori og Ås Kirke
kor. Vi har også engasjert dyktige solister 
og orkester.

Tekst og foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen
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Pilegrimsvandring fra Son til 
Ås med stor konsert etterpå

Velkommen til pilegrimsvandring fra Son 
til Ås søndag 5. mai. Etterpå blir det kon
sert i Ås kirke.

Nå må det kunne kalles en tradisjon! 
Menighetene i Vestby og Ås samarbeider 
om denne turen gjennom deler av prostiet 
vårt. Det er en fin anledning til å bli kjent 
med nye steder og nye mennesker. Dagen 
avsluttes med konsert i Ås kirke om kvel
den, med aktører fra begge kommuner. 

Program
09.00  Tidebønn for de sprekeste,  

i kapellet til Peterstiftelsen på 
Solåsen, Falkeveien 19, ca. 2 km sør 
for Son.

10.15  Fellesstart fra brua ved båthavna i 
Son.

12.00  Matpakke ved fredspålen på 
Svartedal pilegrimsgård.

14.00  Tidebønn i Vestby kirke.
14.20  Suppe på Vestby menighetshus.
15.00  Start fra Vestby kirke i retning Ås. 

Mange fra Ås pleier å begynne 
vandringen her eller ved 
suppeserveringen.

17.30  Matpakkestopp underveis.
19.00  Vandrerkonsert i Ås kirke. 

Det er mulig å koble seg på vandringen hvor 
som helst underveis. Hele turen er på ca. 25 
km. Bli med på en flott dag ute i Guds frie 
natur!

Kart og info om Pilegrimsleden i Borg 
finner du på https://pilegrimsleden.no/no/
map/borgleden. Men fra Støttum og fram 
til Ås kirke går vår rute langs Herumveien / 
Kirkeveien, ikkje om Børsum og Korsegår
den, slik det offisielle kartet viser. 

Sokneprest Marit Bekken i Vestby ved steinen som 
markerer Pilegrimsleden ved Klokkerud. Foto: Atle 
Eikeland.

Moderne pilegrimer på vei fra Vestby til Ås i 
2017.
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Konsert i Ås kirke søndag 5. mai – «Sigurd frå Kvitastein»

Alle, med og uten vandringsstav og gnagsår, 
er velkomne til konsert i Ås kirke søndag 
5. mai kl. 19. Konserten framføres også i 
Såner kirke lørdag 4. mai kl. 17. Dirigent og 
komponist Christian Killengreen har skre
vet både manus og musikk. Den framføres 
av Ås korforening, Soon blandede kor, 
elever fra vokallinjen ved Follo folkehøg
skole, solister og et stort orkester. Billetter 
kjøpes ved inngangen.

«Sigurd frå Kvitastein» er en slags 
musikalsk pilegrimsreise fra 1100tallet, 
med tekster fra middelalderen, ikledd en 
musikalsk drakt fra vår egen tid. Hoved
personen, Sigurd Sigurdsson, levde på 
1100tallet. Han var lendmann og tjente 4 
konger. Han bodde i Vestby, i området ved 
Hvitsten. Han er omtalt i Snorre. 

En overordnet ide bak stykket er å skild re 
overgangen fra hedensk til kristen tid, 
representert ved noen historiske skikkelser 
fra denne tidsperioden. Stykket består av 6 
tablåer, omkranset av musikalske partier. 
Framføringen varer litt over en time. 

Dette er et stykke med historiske røtter. 
Fri fantasi måtte også til. Stykket går inn i 
historien idet Sigurd Sigurdsson går ut av 
den (rundt 1135). Dette var nødvendig for 
å skape en slags helhetlig historie rundt 
stykkets hovedpersoner, som kun fragmen
tarisk er nevnt i sagaene. Hensikten har 
vært å skape et middelaldersk tidsbilde. 
Kristentekster fra middelalderen, en melodi 
av Hildegard von Bingen og en hymne fra 
Orknøyene er tatt med. Dette rotfester 
materialet historisk. Men det meste av styk
ket er nylaget. 

Sigurd Sigurdsson har en sønn med Kris
tin. Hun lever med en annen mann som tror 
sønnen er hans. Kristin klarer ikke lenger 
å leve med denne løgnen, og flykter til 
Nidaros. Hun vil ha med seg den egentlige 

barnefaren (Sigurd). Men han kvier seg. 
Gården, jorda, folkene han har i tjeneste ... 
Kristins mann blir kjent med sviket og vil 
hevne seg. Han sender menn etter Sigurd, og 
han havner i fengsel. Men Audun prest vet 
råd, og Sigurd flykter til Nidaros sammen 
med sønnen. Langs pilegrimsleden tref
fer de en Volve og islendingen Sigvat som 
hjelper dem på rett vei. Kristin og Sigurd 
forenes til slutt i Nidaros.

Noe av drivkraften i historien er at 
Norge i middelalderen var i en brytningstid 
mellom hedendom og kristendom. Sigurd 
får valget mellom å fortsette livet som tidli
gere, da herjinger og rå maktutøvelse rådet 
grunnen, eller å legge sverdet ned. Gjen
nom fortellingen går han inn i en anger, 
mye takket være Kristin som utfordrer ham 
til å ta del i hennes liv, slik at de kan fostre 
opp sønnen de har sammen. Dette kan også 
betraktes som et slags bilde på endringen 
som det norske samfunnet totalt sett gjen
nomlever i denne perioden. Landet omdan
nes gradvis til et kristent samfunn. Sagt på 
en annen måte: Fra å leve under en tenkning 
der barn kunne settes ut i skogen, skulle 
nå tanken om å vende det andre kinnet til, 
rotfestes. Etter hvert som kristendommen 
fant plass blant menneskene, fikk den også 
forankring i lovverket.

Arr: Vestby frivilligsentral, Forening 
for natur og friluftsliv, Peterstiftelsen, Den 
norske kirke i Vestby og Ås, Ås korforening 
og Soon blandede kor.
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Ås menighets misjonsprosjekt

Urolige tider  
– farlig på jobben
Når Ås menighets regnskap skal sendes 
til revisor, går det meste antagelig relativt 
raskt via det digitale nettet. Like lett er det 
ikke for misjonsprosjektet vårt (Green LiP) 
i Etiopia. De ansatte i Green LiP risikerer 
mye for å få regnskap og bilag i sikkerhet 
til revisor i høylandet.

Det har vært uroligheter i VestEtiopia i 
flere måneder nå, med voldelige sammen
støt mellom ulike etniske grupper (oromo 
og gumuz). Under slike forhold sier det seg 
selv at det er vanskelig å arbeide. Green LiP 
prosjektet har i tillegg en spesiell utford
ring, siden hovedkontoret ligger i Gimbi i 
høylandet i Oromia, mens prosjektarbeidet 
skjer i lavlandet mot Blånilen i Benishangul 
Gumuz. Veien fra Gimbi til Blånildalen har 
vært stengt i mange uker. 

Ingen gumuz kan reise til høylandet, og 
ingen oromo til lavlandet. Alle medarbei
derne i Gimbi er oromo, og de aller fleste 
medarbeiderne i lavlandet er gumuz. Folk 
er redde for å bevege seg langt hjemmefra. 
Sannsynlig heten for at konflikter vil stenge 
veier og gjøre hjemreisen livsfarlig, er 
ganske stor.

Det er vanskelig å gjennomføre arbeidet, 
spesielt i et land der pengeoverføringer, 
bilag til regninger, og mange andre ting 
gjøres i papirform og krever underskrift 
både på prosjektkontorene og ved hoved
kontoret.

Green LiP klarer å håndtere disse 
utfordringene, og arbeidet går videre med 
midlene vi har i lavlandet. Distrikthoved
staden Asosa er en sentral møteplass. 
Denne gangen var det tøft for prosjekt
lederne å kjempe seg fram til byen. 
Yohannes og Nigatu fraktet finansdoku
menter og bilag til fots langs Blånilen. Det 
tok flere dager. Noen steder fikk de sitte på 
med en motorsykkel, men ellers måtte de 
bære alt på ryggen. Zakir fra Mao Komo 
prosjektområdet fant en modig bussjåfør 
som turte å kjøre på en vei der det var fare 
for angrep og overfall. Kenesa og regn
skapsfører Admasu kom seg til Asosa med 
prosjektbil gjennom mange veisperringer 
og kontroller. 

Da alle endelig var samlet i sikkerhet, 
var gleden selvfølgelig stor. Det ble noen 
intense dager med å diskutere hvordan vi 
skal klare å gjennomføre aktivitetene som 
er planlagt for Green LiP. 

Situasjonen er ekstremt utfordrende, og 
det er en stor psykisk belastning for alle 
som bor i VestEtiopia. La oss be om trygge 
forhold for misjonærer og lokale medar
beidere i tiden framover!

Av Sophie Küspert-Rakotondrainy  
og Sylvi Haldorsen

Vanskelig transportvei langs Blånilen i Vest-
Etiopia. Foto: Sophie Küspert-Rakotondrainy.
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Kvinnenes Internasjonale Bønnedag

Fredag 1. mars feiret vi Kvinnenes Inter
nasjonale Bønnedag med en samling på 
Nordby Menighetssenter. Bønnedagen 
har tradisjoner tilbake til 1887. Da samlet 
kvinner fra ulike kirkesamfunn i USA seg 
til felles bønn mot nøden de så blant immi
granter og etterkommere av slaver. Norge 
kom med på kvinnebønnkartet i 1920
årene. Nå markeres dagen i mer enn 170 
land og regioner. 

22 kvinner fra Ås, Kroer og Nordby 
deltok på årets samling, den første siden 
2016. Bønnedagsprogrammet var i år laget 
av komitéen i Slovenia. Vi fikk hørte om 
temaene kvinner der er opptatt av. Så hadde 
vi en kort andakt om det store gjestebudet 
Lukas skriver at Jesus fortalte om i kapittel 
14, versene 15–24. Bjørg Moen Winnem 
kom med et personlig, rørende og oppmun
trende vitnesbyrd. 

Vi sang og ba sammen. Viktige spørsmål 
ble løftet fram i bønn:
• Unge kvinners prestasjonsangst.
• Kroppspress, depresjon og selvmord.
• Abort, seksuell trakassering, og vold mot 

kvinner.
• Kvinnenes rolle i misjonsarbeid.
Etter den liturgiske samlingen feiret vi med 
kaffe, kake og god samtale. Tilbakemel-
dingene har vært positive. Vi ønsker å føre 
tradisjonen videre. 

Kollekten gikk til Bibelsel skapets 
misjonsarbeid. Sammen med internasjonale 
kontakter støtter organisasjonen prosjekter 
for kvinner i landet bønnedagsprogram 
kommer fra. Les mer på https://bonnedag.
wordpress.com/.

En stor takk til Ingrid Krag Rønne, 
Birgitt Aarrestad, May Aardalsbakke og 
Bjørg Brynjelsen (tekstlesere), Liv Folkvord 
(pianist) og Bjørg Moen Winnem for godt 
samarbeid i komitéen og for vitnesbyrdet.

Timea Bakay Holby,
kateket i Nordby

Noen av deltakere, f.v.: Ingrid Krag Rønne, Bjørg 
Moen Winnem, Timea Bakay Holby, Birgitt Aar-
restad, May Aardalsbakke og Liv Folkvord. Foto: 
Timea Bakay Holby.
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Inger Ann Vorhaug tok dette nydelige bilde av Ås 
kirke 6. november 2017. Hun la det ut på Facebook-
gruppa Ås kommunes venner. Flere enn 550 trykket 
«Like». Alle kirker trenger venner! Vårdugnader i Ås 

arbeidskirke
Det blir vårdugnad i Arbeidskirken lørdag 
25. mai kl. 10–15. Vi skal rydde inne, vaske 
av kjøkkenet, og gjøre vårarbeid ute rundt 
kirken. Det blir pause og servering. 

Etter pinse blir det ny dugnad med vas
king og maling av utvendige murvegger, og 
beising av utvendig treverk. Mer informa
sjon om dette i neste Menighetsblad.

Stiftelsen Ås arbeidskirke

Arbeidskirkens venner
Ås kirke har en “lillebror” som heter 
Arbeidskirken i Ås. Den ble bygget på dug
nad av frivillige fra hele Ås sokn og vigslet 
i 1985. Styret i Stiftelsen Ås arbeidskirke 
sørger for drift og vedlikehold, og utgiftene 
til dette dekkes av gaver og frivillig innsats.

Mange, mange er glade i kirken og dens 
virke i Ås. Nå inviteres du til å bli med i Ås 
arbeidskirkes venner. Det blir du ved å tegne 
deg som fast giver via Autogiro. Vi ber om 
kr 100 pr. måned. For det får du 25 % rabatt 
på leie av lokaler i Arbeidskirken. 

Arbeidskirken egner seg svært godt til 
store og små selskaper og møter. Gaven gir 
også rett til skattefradrag. Blir vi mange nok 
givere, vil din gave bringe Arbeidskirkens 
regnskaper i trygg balanse, og dermed gi 
overskudd og inspirasjon til kirkens arbeid 
for barn, unge og voksne.

Kirkene i Ås er vakre både utenpå og 
inni. De er en gave og en oppgave til alle 
oss som bor i kommunen. Å ta vare på 
Arbeidskirken slik at den fortsatt kan bli 
fylt med rikt innhold, liv, lek og latter, er 
målet for venneforeningen. Bli med! Ring 
til Ås kirkekontor, tlf.64 96 23 47, og snakk 
med Linda JansonHaddal. Da blir du en av 
Ås arbeidskirkes venner! Erling Ulvik,

Stiftelsen Ås arbeidskirke

Loppemarkedet  
åpner loppedøra
Loppemarkedet i Ås arbeidskirke ble i fjor 
en kjempesuksess, med det beste resulta
tet noensinne. Yrende folkeliv skapte god 
stemning under salgsdagene. I forkant 
hadde hundrevis av ivrige frivillige, som 
vanlig, lagt ned en stor innsats for å lage 
det best organiserte loppemarkedet i landet.

Årets loppemarked går av stabelen 30. 
og 31. august. På disse to dagene trengs 
det mange villige hender til sortering, salg 
og service. Også i dagene og i ukene før, 
trengs det mange medarbeidere som sørger 
for transport, salgsbodrigging, loppesorte
ring og ikke minst mat til dugnadsfolket.

Ås arbeidskirke. Foto: Arve Skutlaberg
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Levering av lopper
Vi ønsker oss mengder med brukbare og 
salgbare gjenstander:

Møbler, bøker, kunst, kjøkkenutstyr, 
servise, ting og tang, leker, sportsutstyr, 
sykler, redskap, klær og sko m.m. Lopper 
som har kvalitet, for eksempel antikviteter, 
er alltid populære. Et vellykket marked gir 
oss overskudd, og det inspirerer til alt godt 
arbeid i Ås menighet og Ås arbeidskirke. 

Husk på loppemarkedet når du tar vår
ryddingen. Kanskje finner du noe du ikke 
lenger har bruk for? Gi det til oss! Vi tar 
imot gode, brukbare ting enten det er fra 
rydding, flytting eller dødsbo.

Loppemarked
rbeidskirkes Åpen loppedør starter uka før påske

Allerede fra midten av april er det mulig 
å levere lopper ved Arbeidskirka, det vi 
kaller ÅPEN LOPPEDØR. Vi har åpent 
følgende dager:

Mandag 15. april kl. 18–19.
Lørdag 20. april kl. 12–13.

Etter påske holder vi åpent hver mandag kl. 
18–19, unntatt 10. juni.

Har du spørsmål om levering av lopper? 
Kontakt Erling Ulvik, tlf.: 476 80 033 eller 
Niels Thyge Nielsen, tlf.: 971 46 741.

Lars Syrstad,
loppegeneral

Ås arbeidskirke. Foto: Arve Skutlaberg

Loppemarkedets kunstgalleri. Skjulte skatter og klare rammer! Foto: Lars Syrstad.

Er teltrigging noe for deg? Du får allsidig praksis i 
duk, stenger og koordinerte løft! Foto: L. Syrstad.

Unge rekrutter i spill-avdelinga. Foto: L. Syrstad.
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Er du kjent i Ås?
«Ja, vi er kjent i Ås», skriver Synnøve og 
Jon Frank på epost. Videre forteller de at 
bildet er fra målestasjonen for kloakk på 
Rud med husnummer AP 125 Rud. Tor
stein Furnes var heller ikke i tvil: «Bildet 
viser Pumpehuset i enden av Herumveien; 
et velkjent landemerke for alle som går på 
ski i Vestbyløypa. På østveggen står det 
AP 125 Rud. På sørveggen kunne jeg ikke 
finne noe tall eller bokstaver. Men på nord-
veggen er det en grå boks som er merket 
med FS59890, KSIP 017 NO, IP44 og NO: 
El 11 448 01». Mer korrekt svar enn dette er 
det ikke mulig å gi. Gratulasjon til alle tre!

Svar på forrige oppgave: Bildet 
viser Pumpehuset i enden av Her-
umveien; et velkjent landemerke 
for alle som går Vestbyrunden 
på ski.På østveggen står det AP 
125 Rud.  

Den nye stedsoppgaven vil nok de aller 
fleste ta på strak arm, så derfor får dere en 
tilleggsoppgave, som skal skille klinten 
fra hveten, for å bruke et sitat som ikke er 
Menighetsbladet fremmed. Bildet er tatt 8. 
mars, og da blir spørsmålet: Hvor mye var 
klokka da? 

Send svaret til as.menblad@online.no. 
Så blir det spennende å se om noen klarer 
å beregne solas gang over Ås på Kvinne
dagen. Lykke til!

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2019 19

www.asbank.no 

Quiz
1. Hva heter vennskapskommunen Ås har i 

Finland?

2. Hvilken gutt i det gamle testamentet ble 
vekket fire ganger på en natt, og glemte 
høflig tiltaleform, slik sjefen hadde 
befalt. Han fikk bare mumlet fram «Tal, 
din tjener hører» i halvsøvne?

3. Hva kalles marsipankake i Bergen?

4. Hvem skrev sangen «Bysommer»? 

5. Hvilket yrke hadde Lukas, forfatteren 
med eget evangelium og «Apostlenes 
gjerninger»?

6. I hvilket land er Juba hovedstad?

7. Hvem skrev teksten til salmen «Vi 
rekker våre hender frem»?

8. Hvor i Norge kalles skoleboller / skole
brød for tolvøres?

9. Hva betyr egentlig skjærtorsdag?

10. På hvilken skole i Ås vil en 6åring fra 
Seljeveien begynne?

Quizmester: Atle Eikeland
Svarene finner du på side 21

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 
har møte på Ås menighetshus: 
• Søndag 7. april kl. 18: Samtalemøte.
• Palmesøndag 14. april kl. 18: Møte. 

Talar: Ragnar Ljønes.
• 2. påskedag 22. april kl. 18: Samtalemøte.
• Søndag 28. april kl. 18: Festmøte.
• Søndag 12. mai kl. 18: Samtalemøte.
• Søndag 19. mai kl. 18: Talar: Odd Åge 

Ågedal.
• Søndag 26. mai kl. 18: Talar: Øystein 

Fagermoen.
   Trygve Gjedrem

E-post-informasjon fra Ås menighet
Kantor Jostein Grolid sender regelmessig ut 
eposter med informasjon om aktiviteter i 
Ås menighet. Ønsker du også å motta disse 
meldingene? Kontakt Jostein på epost: 
Jostein.Grolid@as.kommune.no. Du finner 
også mye informasjon om menighetene og 
kirkene våre på nettet: www.kirken.no/as 
og www.facebook.no.
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Tro og Lys 
Follo  
– et sted for deg
Tro og Lysfellesskapet er særlig tilrettelagt 
for mennesker med særlige behov, men det 
er også et godt sted å være for alle typer 
mennesker. Vi møtes på lørdager i Ås 
arbeidskirke kl. 14–16.30. Én søndag hvert 
halvår har Tro og Lys også en søndagsguds
tjeneste kl. 11. I høst blir den i Ski nye kirke.

Tro og Lys Follo er en del av den 
internasjonale Tro og Lysbevegelsen. 
Vi er et fellesskap som prøver å ta vare på 
hele mennesket – også det åndelige. Vi 
deler hverdagshistorier, synger de kjente 
sangene, og lærer oss nye. Vi spiser 
sammen, feirer bursdager, og det beste 
av alt: Vi feirer gudstjeneste sammen 
som en avslutning på fellesskapet. Vi har 
faste prester, i tillegg til vår prostidiakon 
Atle Eikeland som leder oss gjennom 
gudstjenesten. Vi legger stor vekt på 
deltakelse i gudstjenesten, og bytter 
på å ta ulike roller, særlig gjennom å 
dramatisere dagens tekst. 

Vårens program

 Lørdag 13. april kl. 14 i Ås 
arbeidskirke.

 Lørdag 15. juni kl. 14 i Ås 
arbeidskirke.

For Tro og Lys Follo,
Marit Rauset

Syng
Herren er min sang.
Musikk er guddommelig,
spesielt for dem som utøver den.
Hva skal jeg synge om?
Syng om kjærligheten som er det viktigste av alt.
Syng om de som sulter, de som ingenting har.
Syng om de undertrykte, så mange det er.
Syng om å skru av alt som forurenser naturen,
og ødelegger Guds skaperverk.
Fattigdom.
Undertrykkelse.
Rasisme.
Krig.
|---|

Jon Samset, 2019

Husker du
at du puttet på

den pengen 
i den bøssa

og tenkte
jaja en dråpe i havet

så ble det plutselig
en brønn

Trygve Skaug

Støtt Fasteaksjonen
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Fasit til Quiz på side 19
1. Paimio (Paimioveien i Ås har navn etter 
denne). 2. Samuel (1. Samuelsbok 3,9–10).  
3. Hvit dame. 4. Lillebjørn Nilsen. 5. Lege.  
6. SørSudan. 7. Svein Ellingsen. 8. 
Kristiansand. 9. Renselsestorsdag. 10. Åsgård.

Om Nordby kirke 
Jeg har sittet og lest Menighetsbladet nr. 1. 
Må si at nå er det fyldig, innholdsrikt og 
hyggelig. Jeg leste også Quizen. Det er alltid 
spennende. Men, når det gjelder byggeåret 
for Nordby kirke, har dere dessverre 
forbyttet 2 og 6tallet. Kirken ble bygget 
av premierløytnant Jørgen Brochmann fra 
Kirkerud gård, til erstatning for en kirke 
som trolig ble reist kort etter år 1600. Nordby 
kirke ble innviet 28. oktober 1826. Jeg er litt 
usikker på hvor mye av kirken som virkelig 
ble ny da. I boka «Åsbygda rundt II» fra 
1994 skriver Liv Røed at det også ble brukt 
materialer fra den gamle kirken. Under en 
oppussing i 1971 fant man eldre tømmer 
og merker etter gamle firkantede vinduer 
(se Asbjørn Bakkens artikkel i Follominne 
1971). Ifølge kulturminnesok.no har det 
vært en kirke på stedet fra før 1400tallet, 
viet St. Margaretha. Jørgen Brochmann 
eide kirken fra han kjøpte gården Kirkerud 
i 179596 til sin død 1841. Den ble solgt til 
Nordby menighet i 1853 for 400 spesidaler. 
Jeg skrev to artikler om dette i Ås Nytt  
(nr. 12005 og nr. 12006).

Aase Weydahl-Ottesen.

Les alt, om du svarer «ja» på denne overskriften! 

Setter du pris på 
Menighetsbladet?
Vi i reaksjonen er litt frimodige når vi stiller 
dette spørsmålet, men samtidig oppfører vi 
oss slik lærere gjør i klassen: De spør, men 
veit svaret. Saken er den at alt arbeid med 
å få ut seks nummer av Menighetsbladet 
i året, skjer fullstendig på frivillig basis. 
Det er snakk om å skrive, samle inn stoff 
og bilder, redigere, pakke, bringe disse 
pakkene ut til de mange bladbudene, som 
så sørger de for at du får Bladet i postkassa. 
Det eneste som ikke kan baseres på dugnad 
og gratisinnsats er trykkinga. Det er derfor 
det en gang i året legges ved en giro blankett 
med oppfordring til hver husstand i Ås om 
å gi et bidrag for å dekke trykkeutgiftene. 
I mange år nå har vi bedt om kr 200, men 
det er jo prisstigning her også. Derfor har 
vi ført opp kr 250 på årets giroblankett som 
du finner inne i bladet. En økning, ja, men 
ikke større at den burde være overkom
melig for de mange som vi tror setter pris 
på å få Menighetsbladet i postkassa. – Vi 
takker deg og din husstand for at du leser 
Menighetsbladet og deretter bruker giro
blanketten! 

Tekst: Redaksjonen, foto: Jon Kr. Øiestad.

Oddvar Moen (t.v.) og Svend-Kristian Martinsen 
er to av deltakerne i Menighetsbladets pakkegjeng. 
Her legger de inn årets giroblankett på kr 250, og 
Oddvar, som samtidig er Menighetsbladets kasserer, 
venter i spenning på hvor mange giroblanketter som 
kommer tilbake med «gevinst». 
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Ny kirkeklokke i Ås kirke
Mandag morgen 11. mars kom den nye 
kirkeklokka til Ås kirke, 70 cm i diameter, 
400 kg tund, støpt av bronse. Inskripsjon: 
«Mer himmel på jord».

Lokale krefter bisto med montering og 
heising. Snekker Thorbjørn Nordskaug fra 
Kroer og Eivind Halvorsen hadde forberedt 
dagen med å utvide åpningen i luka, slik at 
den gamle klokka kunne heises ut, og den 
nye akkurat smyges inn i tårnet. Montørene 
fra Nauen, Arild Grønstad og Bjørn Østebø 
garanterte at med litt ettersyn vil den nye 
klokka vare minst like lenge som den 
gamle. Det betyr at denne varer til etter år 
2406. 

Tekst og foto: Erling Fløistad

Klokka som ble stum i januar 2017, ble laget av 
kanon- og klokkestøper Assverus Koster i Amster-
dam for 388 år siden. Kranfører Dag Aalerud firte 
den stødig ut av tårnet og ned. Mye tyder på at den 
fortsatt blir værende innenfor kirkegårdsmurene!

Dag Aalerud (t.h.) styrer kranen som trekker den 
nye klokka forsiktig ut av bilen fra klokkestøperiet,  
løfta den opp og inn i tårnet. Det går akkurat! Cen-
timeter for centimeter heises og lirkes klokka på plass 20 m over bakken. Alle var glade for ei stø hånd på krana. 

Thorbjørn Nordskaug, t.h. og Eivind Halvorsen 
venter på den nye klokka.
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Kirketjener Janne Birgitte Ueland fikk æren av å ta i 
bruk den nye kirkeklokka i Ås kirke. Her ringer hun 
3x3 slag under gudstjenesten 17. mars. Foto: Arve 
Skutlaberg.

Montørene fra Nauen hadde oppdaget at middel-
alderklokka var moden for service: Kolven var 
utslitt! Ny kolv var smidd etter mål, her settes den 
på plass. 

Under: Klokkestøping og montering er håndtverk 
som krever erfaring og kompetanse. Det var mye 
fagkompetanse på plass i tårnet 11. mars. Foran: 
Arlid Grønstad, montør fra Nauen. Lokal snekker 
og tømrer Thorbjørn Nordskaug, Eivind Halvorsen. 
Bak Bjørn Østebø fra verkstedet hos Olsen Nauen 
klokkestøperi.  
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2019
Kirkevalget

Høsten 2019 er det valg av menighetsråd i 
Ås, Nordby og Kroer sokn, og av Bispedøm
meråd i Borg bispedømme. Valgene foregår 
samtidig med kommunevalget. Timeplan:
• 30. april: Frist for innlevering av liste

forslag.
• Menighetenes nominasjonskomité og 

evt. andre grupperinger må levere sine 
listeforslag til valgstyret i sin menighet 
(Menighetsrådet).

• Bispedømmets nominasjonskomité og 
eventuelt andre nomineringsgrupper må 
levere listeforslag til Borg Bispedøm
meråd.

• 5. mai: Frist for Menighetsråd og 
Bispedømmeråd til å godkjenne inn
komne listeforslag.

• Nr. 4 av Menighetsbladet presenterer 
kandidatene til valgene. Frist 24.06. 

• 10. august til 6. september: Forhånds
stemming ved Ås kirkekontor og Nordby 
kirkekontor.

• 8. og 9. september: Valgdager. Kirke
valget gjennomføres i samme valglokale 
som kommunevalget.

Frivillige til gjennomføring av valgene
Vi trenger mange frivillige til gjen
nomføring av kirkevalgene. Både under 
forhåndsstemminga på kirkekontorene, og 
i lokalene på valgdagene. Interesserte kan 
melde seg til Ås kirkekontor.

Ås kirkelige Fellesråd
Etter valget velger de nye menighetsrådene 
i Ås, Nordby og Kroer to representanter 
hver til Ås kirkelige fellesråd. I tillegg er 
prosten og ordføreren medlemmer av rådet. 
Rådet velger selv leder og nestleder. Kirke-
vergen er rådets sekretær.

Bispedømmeråd  
og utsendinger til Kirkemøtet
Ved kirkevalget velges seks leke medlem
mer til Bispedømmerådet. De ansatte i 
kirken i Borg velger én geistlig og én lek 
medlem. I tillegg er biskopen medlem av 
rådet. Etter valget utpeker det nye rådet 
utsendinger fra Borg til Kirkemøtet. 

Ås menighetsråd, Nordby menighetsråd, Kroer 
menighetsråd, Borg bispedømme

Hvordan kan jeg bidra?

• Gi ditt bidrag når bøssebærerne kommer på døra  
– enten rett i bøssen eller på vipps

• Gi en gave med Vipps:  
Gå inn på «Kjøp og betal» og send ditt bidrag på 2426

• Gi en gave på SMS: Send kodeord VANN til 2426.  
Da gir du 200 kroner, som blir belastet telefonregningen din.

Fasteaksjonen 2019 
9. april

2426

 Ta godt imot bøssebærerne



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 2019 25

Lesehjørnet

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

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

Du er så lys
Roman av Tore Renberg
Forlaget Oktober, 2016

Romanens jeg-person heter Jørgen, bor 
i ei bygd på SørVestlandet, er gift og har 
to sønner. Alt er helt greit, ikke spesielt 
spennende, men akkurat sånn han liker det. 
Han er miljøarbeider på en institusjon for 
gutter som har det vanskelig. Han passer til 
denne jobben, for han er en snill fyr som 
interesserer seg for folk, og vil alle vel. 
Kona Vibeke er det litt mer futt i. Hun er 
rektor, politisk engasjert og går ikke av 
veien for en saftig diskusjon. Men tross 
ulikhetene (eller kanskje derfor?) har de et 
godt samliv.

Så kommer det nye folk i nabohuset, 
et ektepar med sønn. Mannen, som heter 
Steinar og er lege, kommer plutselig 
brasende gjennom hekken for å hilse på. 
Steinar er superenergisk og ler og snakker 
som en foss. Kona og sønnen holder seg 
i bakgrunnen. Vibeke og Jørgen vipper 
mellom fasinasjon og undring. 

Jørgen har en lidenskap for engelsk 
fotball og reiser hvert år for å se West Ham 
spille. Dette året har han en billett til overs. 
Steinar vil gjerne bli med. Litt merkelig, 
for Steinar har null peiling på fotball. Det 
blir en underlig tur. Steinar oppfører seg 
rart, og når kampen starter, er han borte. 
Han kommer til rette igjen, og de får seg 
en hyggelig prat over noen øl. Men Jørgen 
føler en uro.

En sommerdag skal Jørgen og Vibeke ha 
hageselskap med deres fargerike familier. 
Renberg er en kløpper til å beskrive 
familiemedlemmene! Steinar kommer 
selvfølgelig aldeles ubedt og med en diger 

kake i armene gjennom tujahekken. Noen 
ler, noen løfter litt på øyenbrynene, men 
han blir festens midtpunkt. Samtidig ser de 
at kona kommer hjem og ser rasende ut.

Når Steinars familie inviterer den 
ene sønnen til Jørgen og Vibeke med på 
hyttetur, kommer de i knipe. Den leie 
magefølelsen av at noe er galt, er ikke nok 
til å nekte sønnen å bli med. Men i løpet av 
helga får de fullstendig panikk og oppsøker 
hytta. Der er alt bare idyll og god stemning. 
Men så, utpå høsten … Nei, jeg skal ikke 
røpe mer.

Etter å ha lest denne «thrilleren» av en 
roman, tenker jeg at man vet sannelig ikke 
mye om folk rundt seg. Språket til Renberg 
er lett, god nynorsk. Kapitlene så korte at 
man MÅ lese ett til!

Anbefalt av Elin Solberg, 
Ås bibliotek
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Kirkevergens hjørne

Gravfigurer er fjernet

Kirkevergekontoret har fått tre henvendel
ser fra gravfestere på Nordby kirkegård, om 
at figurer som er plassert på gravminner, har 
blitt fjernet. Figurene framstiller små engler 
som har stått helt opp mot gravsteinen. De 
har vært plassert på forskriftsmessig måte. 
Den første meldinga kom i fjor sommer, 
de andre senhøstes. Gravfester har ansvar 
for pynting av graver med blomster og 
gjenstander. Det er ikke greit når minne
gjenstander fjernes uten samtykke.

Plantefelt ved graver

Vi minner om bestemmelsene om plantefelt 
i kirkegårdsvedtektene. Det er anledning til 
å opparbeide et plantefelt foran gravmin
net/gravsteinen. Plantefeltet må ikke være 
bredere enn gravminnets bredde, og det kan 
ikke stikke lengre fram enn 60 cm målt fra 
gravminnets bakkant. Vekstene som plantes 
må ikke overstige gravminnets høyde eller 
ha grener som går ut over plantefeltet. Det 
er videre anledning til å ramme inn plante
feltet med en delt, tilhugget natursteinskant 
som flukter med terrenget omkring. Det 
er av drifts og sikkerhetsmessige hensyn 
ikke tillatt å legge små steiner/rullesteiner 
rundt plantefeltet. Dersom det er lagt små 
steiner rundt gravstedet som du har ansvar 
for, ber vi deg fjerne disse. Eventuelt kan 
steiner og figurer legges inn i plantefeltet, 
foran gravsteinen.

Heidi Tomter Sire,
saksbehandler ved Kirkevergekontoret i Ås

Kirkeskyss
Har du særlige vansker med å komme deg til 
kirke? Ring Diakoniutvalget på forhånd, tlf.: 
950 04 667, innen fredag før den aktuelle 
søndagsgudstjenesten.

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!

Kronerullingen fortsetter
Den nye kirkeklokka i Ås kirke er på 
plass, men hele finansieringa er ikke på 
plass. Regninga, med montering ble på 
205 000 kroner. Per 29.03. har det kommet 
inn kr 129 115. Bidrag kan overføreres til 
kirke kontorets konto 1654 07 11457. Merk 
beløp et «Kirkeklokke».
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Solitun seniorpensjonat i Moss har nå ledige 
 l   eiligheter. Her får du
• Bofellesskap med andre pensjonister,  

 felles  arrangementer og hyggeaftener
• Ferdige måltider med god hjemmelaget mat 
• Slippe vedlikehold og vask av hus, hagestell  

og snømåking 
• Bo som hjemme og innrede slik du vil
• Frisør og fotpleie i huset
• Hyggelige fellesarealer

Du kan leie fast eller komme på korttidsopphold.

Ring oss gjerne for mer informasjon eller avtal  
et besøk for å se på  l eiligheter og stedet. 

Les mer på solitun.no eller få tilsendt vår brosjyre.

Solitun AS, Fredrik Solies vei 44, 1523 Moss
post@solitun.no • www.solitun.no • 959 96 005

EN GOD MÅTE Å BO PÅ

Tannlege 
Anne Torhild Hovda

Yamahabygget, Vinterbro
Telefon: 64 94 22 00/96 01 00 38

post@tannlegevinterbro.no
www.tannlegevinterbro.no

post@tannlegevinterbro.no
www.tannlegevinterbro.no

VINTERBRO TANNLEGEKONTOR
Velkommen som pasient

Har du vonde føtter, eller ønsker du deg bare en deilig 
fotbehandling? Vi behandler alle typer føtter. Ledig kapasitet. 
Kveldsåpent flere dager.

Gavekort i alle prisklasser, til de som har alt annet de trenger.

FotterapiKlinikken i Moerveien 5 i Ås
Ring Guro: 64 86 66 99 / 924 04 049

Fasteaksjonen 2019 
9. april

2426

 Ta godt imot bøssebærerne
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Servicesidene
Brann/større ulykker   110
Politi   112
Follo Politistasjon   64 99 30 00 
Ambulanse   113
Legevakt    64 87 19 30
Follo politidistrikt    64 85 16 00
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
Tilsammen har vi åpent hver dag unntatt 
søndag. Tlf.: 64 96 23 72 (Ås) og 959 51 900 
(Nordby, på Vinterbrosenteret)

BILVERKSTED

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

BLOMSTER OG DEKORASJONER

Ås Blomster
Moerveien 6                                      64 94 12 36

FRISØRER - DAME/HERRE

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

HELSE OG VELVÆRE

Salong 9, Brekkeveien 5     64 94 04 13
Fotpleie, ansiktsbehandlinger, manikyr, voksing, 
massasje og akrylnegler. www.salong9.no 

FotterapiKlinikken i Ås sentrum
Moerveien 5 64 86 66 99 / 924 04 049.
Autoriserte fotterapeuter behandler alle type føtter!

HÅNDVERKERE

Ås Elektriske
Myrveien 4    64 94 10 65
Alt i elektriske installasjoner

Ås Glassmesterforretning A/S
Johan K. Skanckes vei 2     64 94 04 10
Bygg – bil – blyglass – speil – persienner og markiser

KONSULENTER

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

SERVERING & CATERING

Damene fra Texas Catering i Ås    921 53 113
Vi har mat til enhver anledning og diskuterer 
gjerne løsninger med deg.  
www.damenefratexas.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
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UTLEIE

Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger     950 09 825

Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfirmasjon, 
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt: 
Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577, epost: 
oaardals@online.no.

Ås arbeidskirke, Drottvn. 41
Utleie til private selskaper ved dåp, konfirmasjon, 
jubileum, minnesamvær m.m. Fast og tilfeldig 
utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter, 
konserter, møter, kurs og seminarer. 
Kontakt: Linda JansonHaddal, tlf.: 64 96 23 47, 
epost: linda.jansonhaddal@as.kommune.no. 
 

Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfirmasjon o.l. 
Kont.: Ingrid Holen, tlf.: 64 94 26 84 / 938 48 409. 

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: Erling Fløistad, Svend-Kristian 
Martinsen, Arve Skutlaberg, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke, Halvor Aarrestad, Hanne-
Marit Kjus Pettersen. Korrektur for dette nummeret: Helene Kieding. 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: 7900. 
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås kommune. Trykk og innbinding: Grøset Trykk 
AS. Leveringsfrist neste nummer: 30. april 2019

Liahøi Selskapslokaler 
til alle livets begivenheter. 

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

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

bestilling@liahoi.no eller 93266108
VELKOMMEN!
www.liahoi.no

Menighetsbladet trenger bladbud

Følgende ruter er ledige:
• Kvestadveien – Smebølveien (Ås).
• Nederste del av Askehaugveien og Nesset

veien – Nesset Terrasse (Nordby).
• Nedre Bekkvei – Nessetveien fra Bekk til 

Bekkevold (Nordby).

Kontakt: Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577, 
epost: oaardals@online.no.
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SLEKTERS GANG
ÅS

Døpte
Amund Haug
Lilly Alessandra Thoresen 

Løken
William LøvkvamTunikov 

(døpt i Ski middealderkirke)
Erik André Paulsson
Aurora Gabriella Dees Rye

Døde
Gunnar Balle
Reidar Bue
Randi Synnøve Danielsen
Aase Kann Jørgensen
Ole Kristian Karlsen
Inger Karin Sanderød
Olav Semundseth
Berit Skolmo
Einar Tenden
Marie Helene Vold

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no

NORDBY

Døpte
Leah Carolina GarciaKarlsson
Elvira Flåten Hansson
Melina Sofie Mathisen
Ronja Therese Aagaard 

Qvarnström
Theodor Halvorsen Rygg
Håkon Hagen Støttum
August Wilhelmsen

Døde
Ragnhild Rigmor Brandshaug
Hans Johan Kjensli
Helen Skogholt

1993

Garder

Vestby
BEGRAVELSESBYRÅ

Telefon: 64 95 16 65 – hele døgnet

www.bgr.no

Vestby og Ås

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

jolstad.no
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  KONTAKT KIRKENE I ÅS –

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

onsdag kl. 12–15. Tlf.: 64 96 23 40.

Nordby kirkekontor
Kontortid tirsdag og torsdag kl. 10–14.
Tlf.: 64 96 26 70.

E-post til menighetene
kroer.menighet@as.kommune.no
nordby.menighet@as.kommune.no
as.menighet@as.kommune.no

Ås kirkelige fellesråd
Tlf.: 64 96 23 30.
E-post: kirkevergen@as.kommune.no

Kirkeverge: Kristine Thorstvedt.  
Tlf.: 64 96 23 31 / 986 09 010.  
E-post: kristine.thorstvedt@as.kommune.no

Saksbehandler: Heidi Tomter Sire. Tlf.: 64 96 23 30 
 E-post: heidi.sire@as.kommune.no

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

Søndre Follo prosti
Prost: Hege E. Fagermoen. Tlf.: 64 96 23 41. 

E-post: hege.fagermoen@as.kommune.no 
Prostidiakon: Atle Eikeland. Tlf.: 948 56 362. 

E-post: atle.eikeland@as.kommune.no

Ansatte i menighetene
Saksbehandler: Toril Strand Klemp.  

Tlf.: 64 96 23 40.  
E-post: toril.klemp@as.kommune.no

Saksbehandler/menighetskoordinator for Ås og 
Kroer menigheter: Linda Janson-Haddal.  
Tlf.: 64 96 23 47.  
E-post: linda.janson-haddal@as.kommune.no

Saksbehandler Nordby: Berit Eldor. E-post: 
berit.eldor@as.kommune.no.

Sokneprest i Kroer, Nordby og Ås:  
Jan Kay Krystad. Tlf.: 982 41 135.  
E-post: jan.kay.krystad@as.kommune.no.

Spesialprest: Sigurd A. Bakke. Tlf.: 990 15 790. 
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no.

Kapellan/ungdomsprest: Frøydis Haug. Tlf.:  
64 96 26 72 / 957 42 875.  
E-post: froydis.haug@as.kommune.no.

Kapellan: Ingrid Ulvestad Øygard. Tlf.: 959 19 318. 
E-post: ingrid.oygard@as.kommune.no.

Kateket i Kroer og Ås: Jenny Marie Ågedal.  
Tlf.: 64 96 23 44 / 404 20 902.  
E-post: jenny.marie.agedal@as.kommune.no.

Kateket i Nordby: Timea Bakay Holby.  
Tlf.: 64 96 26 74. / 909 39 054 
 E-post: timea.holby@as.kommune.no.

Kantor: Jostein Grolid. Tlf.: 412 87 055. E-post: 
jostein.grolid@as.kommune.no.

Organist: Hilde Veidahl Wang. Tlf.: 996 94 012. 
E-post: hilde.veidahl@as.kommune.no.

Organist: Anne Christine Pittet Grolid. Tlf.:  
481 99 812. E-post: a-chrigr@getmail.no.

Kirketjenere: Daniel Hveding, Janne Birgitte 
Ueland. Kirketjenerkontakt Nordby: Olav 
Aardalsbakke.

Studentprest NMBU:  
Sigurd A. Bakke. Tlf.: 67 23 01 39.  
E-post: sigurd.a.bakke@nmbu.no.

Menighetsrådene
Kroer menighet: Menighetsrådets leder:  

Svend-Kristian Martinsen. Tlf.: 920 55 159. 
E-post: skmartinsen@gmail.com. 

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

Ås menighet: Menighetsrådets leder:  
Halvor Aarrestad. Tlf.: 918 29 961.  
E-post: hala.hjemme@gmail.com.

Ås arbeidskirke 
Drottveien 41, 1434 Ås.  
Utleie: Linda Janson-Haddal. Tlf.: 64 96 23 47. 
E-post: linda.janson-haddal@as.kommune.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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Søndag 28. april, 2. søndag i påsketiden, 
Joh 20, 24–31

Ås arbeidskirke kl. 11: 123 gudstjeneste. 
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste
Nordby kirke kl. 13: Pilegrimsgudstjeneste. 

Oppmøte Årungen rostadion kl. 10.45. 
Se omtale s. 9.

Søndag 5. mai, 3. søndag i påsketiden, 
Mark 6, 30–44

Ås kirke kl. 11: Tårnagentgudstjeneste. 
Felles for Ås, Kroer og Nordby, se s. 5.

Pilegrimsvandring fra Son til Ås. Konsert i 
Ås kirke kl. 19. Se omtale s. 12.

Onsdag 8. mai:
Ås arbeidskirke kl. 11.30: «Åpent hus»

gudstjeneste.

Søndag 12. mai, 4. søndag i påsketiden, 
Joh 14, 1–11

Ås arbeidskirke kl. 11: Tro og Lys 
gudstjeneste.  Søndagsskole.

Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Fredag 17. mai, Luk 17, 11–19
Ås kirke kl. 09.30: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 12.45: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 09.30: Gudstjeneste.
Nordby skole: Appell. Tidsp. kunngjøres.

Søndag 19. mai, 5. søndag i påsketiden, 
Joh 17, 6–11

Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. Translation 
into English.

Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste. 

Søndag 26. mai, 6. søndag i påsketiden, 
Matt 6,7–13

Trampen speiderhytte: Pilegrimsvandring 
med gudstjeneste. Tidspunkt kunngjøres.

Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
blomsterfest.

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke

VELKOMMEN TIL KIRKE

trosopplæring i den norske kirke

Dette symbolet i gudstjeneste lista 
viser at arrangementet er en del av 
trosopplæringen i menigheten.

7. april, 4. søndag i fastetiden, Joh 6, 24–36
Ås kirke kl. 11: Solidaritetsgudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Lørdag 13. april
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lys

gudstjeneste.

14. april, Palmesøndag, Joh 12, 1–13
Ås arbeidskirke kl. 11: Påskevandring.
Nordby kirke kl. 11: Påskevandring

18. april, Skjærtorsdag, Joh 13, 1–17
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
Kroer kirke kl. 18: Gudstjeneste. Felles for 

Ås og Kroer.

19. april, Langfredag, Matt 26, 30 – 27.50
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

21. april, Påskedag, Joh 20, 1–10
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. Fellesguds

tjeneste for Ås og Kroer. English Translation.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

22. april, 2. påskedag, Joh 20, 11–18
Moer sykehjem kl. 11: Gudstjeneste for 

hele fellesrådsområde. 
Kroer kirke kl. 18: Syng påske. Se s.6.

Torsdag 25. april
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. Tema: Å 

la seg bli elsket

Lørdag 27. april
Nordby kirke kl. 13: Åpen «dropin» dåps

gudstjeneste. Kirken er åpen fra kl. 11 
for registrering. Se omtale s. 3.


