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Prestens hjørne

Om forsiden: Vår nye sokneprest, Tom Egil Nordengen, på plass i Ås kirke søndag 30. januar. I bakgrunnen 
kolleger som var med på innsettelsen. Fra venstre: kapellan Ingrid Ulvestad Øygard, spesialprest Sigurd 
A. Bakke, prost Kjerstin Jensen og kateket Jenny Marie Ågedal. Les mer om den nye soknepresten på side 
16–17. Foto: Erling Fløistad

Å slippe taket 
1. juli går jeg over i pensjonistenes rekker. 
Det er en merkelig og litt skremmende 
prosess. Hva hender da? Hva skal være 
fokus? Hvordan blir det å våkne om 
morgenen og ha hele dagen, uka, hele året 
til egen disposisjon? Er det deilig å selv 
kunne sette agendaen, eller blir det for stor 
frihet og for mange valg?

Jeg er sikker på at mange kjenner seg 
igjen i dette. Jeg er ikke alene i denne 
opplevelsen. Mange har gått vegen før meg.

Jeg øver meg på å slippe taket. Hva betyr 
det å slippe taket? Vi vil gjerne holde fast. 
Ha planer. Lage struktur. Ha prosjekter. 
Vite hva som skal skje. Jeg har behov for 
kontroll over eget liv. 

I det siste har jeg igjen blitt minnet på 
hvor lite vi vet om hva som hender i morgen. 
Hva som ligger foran oss.

Det uventede og overraskende er like 
rundt hjørnet. Å legge planer betyr ofte at 
det ikke går slik jeg tenkte det skulle gjøre.

For meg er det viktigste i min kristne tro 
dette. Det kommer ikke til å gå bra! Ulykker 
hender. Det grusomme er midt iblant oss. 
Det vonde er en del av livet. Hva som helst 
kan skje når som helst og hvor som helst. 
Men dette er ikke det siste!

Det som hender til sist, er utenfor min 
kontroll. Jeg vet ikke hva det er, og hvordan 
det blir. Jeg stoler på Gud selv om jeg ikke 
forstår den verdenen han har stelt i stand. 

En klok mann har sagt: Min største glede 
er å ikke forstå meg på Gud. Hadde jeg 
forstått meg på Gud, ville det ikke være 
Gud, men en annen. Noe helt annet.

Min kristne tro er ikke bygget på et 
system eller en teologi som går opp i min 
egen tanke. Min kristne tro er en relasjon til 
NOE jeg stoler på. Jeg tilhører dette NOE. 
Det er dette NOE jeg tror er Gud. 

Jeg synes jeg selv er latterlig i behovet 
for å ha kontroll. Det er menneskelig og 
veldig naturlig å ville ha oversikt. Men det 
er en illusjon. Det som er essensen i min 
kristne tro er summert i Salme 139:

Herre, du ransaker meg og du vet – 
du vet om jeg sitter eller står, 
på lang avstand kjenner du mine tanker. 
Om jeg går eller ligger, ser du det, 
du kjenner alle mine veier. 
Før jeg har et ord på tungen, Herre, 
kjenner du det fullt ut. 
Bakfra og forfra omgir du meg, 
du har lagt din hånd på meg.
Det er et under jeg ikke forstår, 
det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.

 

 Sigurd Andreas Bakke,  
spesialprest, fra 1. juli pensjonist

Sigurd A. Bakke. Foto: E. Fløistad
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Årets fasteaksjon: 3.–5. april
Kirkens Nødhjelp markerer 75-årsjubileum 
i 2022, med håp som overordnet tema. 
Fasteaksjonen er en viktig del av marker-
ingen og har fått tittelen «Håp i en dråpe 
vann».

På vegne av kirkene i Norge jobber Kir-
kens Nødhjelp med å sikre at mennesker 
i nød får tilgang til vann, hygieniske og 
sanitære løsninger. Dette har vært tema for 
fasteaksjonen siden 2015. I 2022 har vi også 
et spesielt fokus på klimatilpasset jordbruk, 
gjennom vanning via dryppsystemer. Dråp-
ene fra rørene gir liv og vekst som igjen 
gir inntekter og mulighet for å forsørge 
seg og sine. Dere vil bli spesielt kjent med 
arbeidet vårt i Malawi der vi blant annet 
møter Takondwa Phanga. Han er agronom 
og lærer bort moderne jordbruksteknologi 
til småbønder for å bekjempe sult og fat-
tigdom.

Vi gleder oss til å mobiliseresammen slik 
at flere mennesker får tilgang til vann!

Mer informasjon om Fasteaksjonen i Ås 
kommer i neste utgave av menighetsbladet

Solveig Nielsen

FASTEAKSJONEN 3.–5. APRIL 2022

Kirkens nødhjelp
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Tørke skaper akutt sultkrise for 
millioner av mennesker hver dag

Et håp kan begynne med en dråpe vann. Det kan gi en fremtid uten sult, 
fattigdom og konflikt. Vann kan endre et liv, en landsby og et land. Vann 
er livsviktig. Din støtte redder liv. Vipps til 2426.
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Barn og unge i Ås menighet
Søndagsskolen
Per dags dato har vi ikke ledere i søn-
dagsskolen i Ås. Kunne du tenke deg en 
slik oppgave? 

Søndagsskolen pleier å samles når det er 
ordinære gudstjenester i Ås arbeidskirke. 
Da går vi opp i ungdomsrommet, får høre en 
kort bibelfortelling, synger og gjør litt ulike 
hobbyaktiviteter, eller leker litt, før vi går 
ned igjen til dem som er på gudstjeneste. Vi 
har veldig lyst til å få dette tilbudet opp og 
gå igjen – og det kan gjøres ganske enkelt. 
Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med kate-
ket Jenny Marie Ågedal på kirkekontoret.

KM-klubben – familiefredag 
I 2021 fikk vi gjennomført EN familie
fredagssamling – og den var veldig 
hyggelig. Akkurat nå gjør smittevern-
reglene det umulig å samles, men Tweens-
kvelder kan vi få til!

KM-klubben samles følgende datoer 
i vår – og om mulig blir det også familie-
fredager 11. februar, 11. mars, 29. april 
og 20. mai. PÅ KM-klubben spiser vi god 
mat og gjør forskjellige aktiviteter, enten 
i arbeidskirka, eller ute på utflukt. Det er 
godt mulig vi må ha påmelding, så følg 
med på sosiale medier, eller ta kontakt med 
kateket Jenny om du har spørsmål tilknyttet 
dette tilbudet. 

Baluba
Høsten 2021 fikk Baluba nye ledere! Kari 
og Ingvild hadde ledet baluba siden 2017, 
og nå har de startet et nytt tilbud til de 
barna som føler seg litt for store for Baluba 
– nemlig TRIA.

Karin McGregor og Melissa Magerøy 
har gyvd løs på oppgaven som ledere for 
Baluba, og det er vi takknemlige for. Med 
samlinger annenhver tirsdag inviterer de 
til småbarnssang og ulike aktiviteter for de 
minste. 

Når restriksjonene er strenge, er det 
ikke så enkelt å møtes siden vi er avhen-
gige av at også de voksne er med. Men 
vi håper å snart kunne samles igjen.  
Baluba og Tria har en egen side på Face-
book der det legges ut informasjon, følg den 
gjerne! «Baluba barnekor og TRIA klubb 
Ås»

Nye ledere for Baluba til venstre, Melissa Magerøy 
og Karin McGregor, avtroppende til høyre, Kari 
Klyve-Skaug og Ingvild Storvoll. Foto: Jenny 
Marie Ågedal 
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Ungdomsarbeiderne var med på konfirmasjons-
gudstjenestene. Her sammen med Svein Rindal og 
prest Ingrid. Foto: Jenny Marie Ågedal 

Babysang Ås og Kroer
Torsdag 3. februar starter vi igjen med 
babysang hver torsdag – kun avbrutt av 
vinterferie og påskeferie. Torsdager kl. 
11–13 blir det altså mulig for deg som går 
hjemme med en baby (0–1), å delta på en 
koselig sangstund i Arbeidskirken. Etter 
sangstunden serveres det vafler og kaffe/te 
som flotte, frivillige medhjelpere ordner til 
oss. 

Vi må starte med antallsbegrensning, og 
dermed må dere fra gang til gang melde 
dere på til Jenny på tlf. 920 99 102 innen 
onsdagen før. På babysang holder vi god 
avstand og bruker munnbind ved behov. 

Følg gjerne siden «Babysang Ås og 
Kroer» på Facebook; der legges det fortlø-
pendeut informasjon. 

6-årsklubb og påskevandring
I mars/april er det skolestarterne sin 
tur og vi gleder oss til å invitere til «en 
helt førsteklasses klubb» de to onsda-
gene før påskeuka og til påskevandring i 
arbeidskirka palmesøndag. Følg med i post-
kassa – der kommer det invitasjon!

Tekst og foto: Jenny Marie Ågedal, 
 kateket i Ås og Kroer

Kateket Jenny Marie Ågedal. Foto: Erling Fløistad
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Konsertmesse 
i Nordby kirke 20. mars
 
Nordby menighet blir 200 år i 2026, og 
Nordby menighetsråd har tenkt å lade opp 
til feiringen med blant annet et helt nytt 
gudstjenestekonsept. Dette skal prøves ut 
på kveldstid på utvalgte søndager framover.

Ikke alle kan komme på gudstjeneste 
om formiddagen, og ikke alle føler at en 
preken er nødvendig. I konsertmessen 
den 20. mars vil vi for aller første gang 
prøve ut en kombinasjon av konsert og 
tekstlesing. Tanken er å la innholdet i 
gudstjenesten bæres oppe kun av musikken 
og bibeltekstene.

I konsertmessen den 20. mars vil det 
bli fire avdelinger med musikkinnslag 
ved kantor Hans Dur Molvik med 
inviterte musikalske gjester. Det vil også 
bli prostipremiere på tekstlesing med 
pianoimprovisasjon (!) ved Molvik og 
Arve Fløystad-Thorsen, som framover 
vil være ansvarlige for en serie med slike 
konsertmesser. Serien skal gå helt fram 
til jubileet og kanskje etter, om det blir 
populært.

Ferdig program vil bli publisert i Ås avis 
og Østlandets blad en uke før begivenheten. 
Men sett av tidspunktet, vi satser på fullt 
hus!

Arve Fløystad-Thorsen

Glimt fra Nordby

Lys i mørket
November er en mørk måned. Da er det 
viktig å fokusere på LYSET som kom til 
verden, og håpet som det skapte. 13 barn ble 
samlet den siste torsdagen i oktober, spiste 
deilig pizza, lekte, lagde lykter og deltok i 
refleksløp markert med glowsticks i kirken.

Myldregudstjeneste
Vi inviterte 2- og 3-årsdåpsbarn til myl-
dregudstjeneste 17. oktober. Det var en fin 
og tilpasset gudstjeneste med barna i fokus. 
Vi brukte enkle liturgiske elementer, fine 
og barnevennlige salmer og Godly Play 
i formidlingen. 13 barn deltok i gudstje-
nesten og tok imot menighetens gave. 

6. mars skal vi feire myldregudstjeneste 
med 1årsdåpsmarkering. Barna som ble 
døpt i 2021, blir spesielt invitert og da skal 
de få tilbake dåpsduene som de fikk ifb. 
med dåpen, og som henger på dåpstreet 
vårt. 
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Fra myldregudstjenesten 17. oktober

Krybbevandring for to barn i desember 
Det var mye sykdom, dessverre. De andre 
fikk bok om den første julen i posten.

Ungdomslederne
Vi har fire fantastiske ungdomsledere som 
har vært konfirmanter og MILK/LIV i 
Nordby menighet. De bidrar med sin tid og 
sine talenter i barne- og ungdomsarbeidet. 
Det er gull verdt! Nordby menighet ønsker 
å satse på ungdomsarbeidet og styrke ung-
dommenes tilhørighet. Torsdag 16. desem-
ber hadde vi en koselig juleavslutning på 
Peppes Pizza i Drøbak. 

Skole, barnehage og kirke i samarbeid
Skolegudstjenestene ble dessverre avlyst i 
2021. Tre barnehager kom på besøk i kirken 
og deltok i krybbevandring  (Sjøskogen, 
Løvstad og Pingvinen), og  vi besøkte tre 
store barnehager (Solberg, Nordby og Tam-
burbakken) med juleevangeliet. 

Konfirmanter
Vi gjennomførte konfirmantsamtalene i 
november, og Nordbykonfirmantene ble 
presentert på Lysmesse i Nordby kirke 
søndag 28. desember. Vi har en flott gjeng 
med 37 ungdommer som nå deltar på gud-
stjeneste i Nordby kirke og utfører minis-
trant-oppgaver. 

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med 
våre konfirmanter!

Timea B. Beresford Holby,  
kateket i Nordby menighet
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I skrivende stund har ting åpnet litt opp for 
barn og unge under 20 år, og det er vi i ung-
domsarbeidet i Ås superglade for! Vi har 
begynt å møtes igjen, innenfor de reglene 
som til enhver tid gjelder. 

Ungdomsarbeidet i Ås menighet består 
av to ulike enheter som driver med litt for-
skjellige ting. Alle ungdommer fra 8. klasse 
og oppover skal være velkomne hos oss. 
Har du lyst til å komme, men ikke har vært 
med før? Ta gjerne kontakt med barne- og 
ungdomsprest Ingrid (kontaktinfo på neste 
side). Ungdomsarbeidet i Ås menighet 
består av D41 Åsome og KRIK Ås. Neden-
for står det litt mer.

D41 – ÅSOME
Ungdomsarbeidet D41 er tilknyttet KFUK/
KFUM og samles i Ås Arbeidskirke cirka 
annenhver fredag kl. 19–22. Her møtes 
ungdommer i alderen 13–20 år for å ha det 
gøy sammen. Programmet er variert og 
inneholder alt fra musikk, dans og drama 
til lek og kreative aktiviteter. Her er målet 
at de fleste skal finne noe de trives med. 
I løpet av kvelden har vi også en samling 
hvor vi tenner lys, leser en bibeltekst og får 
høre noen fortelle om sin tro. I D41 reiser vi 
også på turer og festivaler i regi av KFUK/
KFUM. Du er hjertelig velkommen til å 
delta i fellesskapet!

Datoene for vårens D41-kvelder: 
• 11. februar
• 5. mars – vinterfestival i Oslo, NB: 

lørdag!
• 18. mars – årsmøte 
• 1. april
• 22. april
• 6. mai
• 20. mai
• 3. juni
• 10. juni 

KRIK – kristen idrettskontakt
KRIK Ås er en forening for idrettsglad 
ungdom i alderen 13–19 år som ønsker å ha 
et kristent treffsted. Vi samles cirka annen
hver søndag kl. 19.00–20.45 i flerbruks
hallen på Rustad skole.

Aktivitetene er uhøytidelig idrettslek 
og ballaktiviteter. Vi drar også på turer og 
deltar på enkelte cuper. Kunne du tenke 
deg å få litt mosjon annenhver søndag i 
et godt fellesskap? Velkommen på KRIK! 
På grunn av plassbegrensninger fremover 
trenger vi at dere melder dere på. Ønsker du 
å komme? Meld deg på til ungdomsarbeider 
Martha på tlf. 906 90 796. 
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Datoene for våren er:
• 13. februar
• 27. februar
• 6. mars
• 20. mars
• 27. mars – skidag
• 24. april – volleyballcup og ungdoms-

gudstjeneste
• 1. mai
• 15. mai
• 29. mai – trening, årsmøte og pizza
• 12. juni

Fredag 10. juni planlegger vi en sommer-
avslutning og ungdomsgudstjeneste med 
både D41 og KRIK i Ås arbeidskirke.

Siden ting er litt uvisst, tar vi selvfølge-
lig forbehold om at datoer og arrangement 
skissert ovenfor kan endre seg. For oppda-
teringer underveis om hva, hvor og når ting 
skjer, følg D41 og KRIK på sosiale medier: 

Instagram: «D41 ÅSOME og KRIK Ås»
Snap: «D41 ÅSOME»

Har du spørsmål angående ungdoms-
arbeidet i Ås og Kroer menigheter, ta kon-
takt med kapellan/barne og ungdomsprest 
Ingrid Ulvestad Øygard, io484@kirken.no 

Takk til ungdomsarbeider Janne 
Birgitte!
Da ungdommene var samlet til ung-
dommenes julegudstjeneste før jul, ble 
ungdomsarbeider Janne Birgitte Ueland 
takket av. Hun har vært ungdomsarbeider i 
Ås menighet i 4,5 år, med hovedansvar for 
D41. I D41 har hun hatt ansvar for å følge 
opp klubbstyret og har også forberedt utal-
lige klubbkvelder fylt med alt fra drama 
og musikk til hobbyverksted – og fra film-
maraton til lekekveld med 1 meters av 
stand. Ja, det siste har hun nærmest tatt en 
mastergrad i: å legge til rette for at ungdom 
skal kunne møtes til tross for korona-
restriksjoner. Det er mye man kan finne 
på i hver sin «boks» på parkeringsplassen, 
for eksempel! Det hun heller ikke visste da 
hun sa ja til jobben, var at hun i store deler 
av sitt virke skulle gjøre jobben digitalt. På 
både Instagram og Snapchat har D41 vært 
aktive og laget innhold til ungdommene. 
I tillegg har de også hatt mange spill- og 
sosialkvelder over Discord da samfunnet 
var helt nedstengt. 

Takk for den jobben du har gjort, Janne 
Birigitte. For ditt engasjement, din kreativi-
tet og aller mest for ditt hjerte for ungdom-
mene. Det har vært flott å ha deg som en del 
av staben i disse årene. 

Nå er det andre som skal overta – i disse 
dager er det lyst ut to ungdomsarbeiderstil-
linger i Ås menighet, hvorav en som omfat-
ter hovedansvaret for D41.  

Jenny Marie Ågedal,
kateket i Kroer og Ås menigheter

Ungdomsarbeider Janne Birgitte takkes av:
 

KRIK tweens-samling for 5.–8. trinn i desember:
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Årsmøte i Kroer menighet 
søndag 20. mars
Kroer menighet avholder årsmøte søndag 
20. mars ca. kl 12.30 etter gudstjeneste og 
kirkekaffe i kirkestua. Saker som ønskes 
behandlet på årsmøtet, sendes innen 28. feb-
ruar til daglig leder i Kroer menighetsråd: 
lj377@kirken.no, tlf.: 64 96 23 47. Vel møtt!

Gro Elin Vinnes Tutturen, 
leder av Kroer menighetsråd

Årsmøte i Nordby menighet 
søndag 27. mars
Nordby menighet avholder årsmøte søndag 
27. mars ca. kl. 12.30 i Nordby menighets-
senter etter gudstjeneste i Nordby kirke. 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, 
sendes innen 19. februar til menighetsrådets 
saksbehandler: lj377@kirken.no, tlf.:  
64 96 23 47. Vel møtt!

Torbjørg Refsnes Jørgensen,
leder av Nordby menighetsråd

Årsmøte i Ås menighet  
søndag 3. april
Ås menighet avholder årsmøte søndag 
3. april ca. kl 12.30 etter gudstjeneste og 
kirkekaffe i Ås arbeidskirke. Saker som 
ønskes behandlet på årsmøtet, sendes 
innen 19. februar til menighetsrådets saks-
behandler: lj377@kirken.no, tlf.: 64 96 23 47. 
Vel møtt!

Knut Olav Moen,
leder av Ås menighetsråd

Hundre år med menighetsråd

I alle sokn i Den norske kirke har det vært 
valgt menighetsråd de siste 100 årene. 4. 
februar var det digital hundreårsfeiring! 

På Kirkerådets nettside, Kirken.no, er menighets-
rådenes hundreårsjubileum illustrert med et bilde 
uten bildetekst. Ved nærmere ettersyn viser bildet 
seg å være fra Ås arbeidskirke. Ser du noen kjente 
ansikt er? Fotografens navn er ikke oppgitt. 

Lov om menighetsråd ble vedtatt 3. desem-
ber 1920 og trådte i kraft 1. januar 1922. 
Dette må feires!

Hundre år med menighetsråd ble feiret 
med et seminar i samarbeid mellom MF 
KOM Kompetansesenter for kirke og 
menighet, KIFO Institutt for kirke-, religi-
ons- og livssynsforskning og Kirkerådet.

For den som er interessert i kirkehisto-
rie vil nok dette seminaret ha litt av hvert 
å by på. For den som også gjerne vil høre 
hva andre Ås-folk holder på med, var vår 
egen Per Kristian Aschim en av innlederne 
i programmet. Han er førsteamanuensis II 
i kirkehistorie ved MF vitenskapelig høy-
skole og fagsjef i Presteforeningen. 

Et annet Ås navn med eget innlegg, 
selv om han ikke lenger bor i kommunen, 
er Andreas Henriksen Aarflot. Andreas er 
statsviter og seniorrådgiver i juridisk sek-
sjon i Kirkerådet.

Opptak av hele feiringen finner du på 
YouTube, lett å finne fra denne nyheten på: 
Kirken.no / Om kirken / Aktuelt

Redaksjonen

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/hundre-ar-menighetsrad/
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Glad andaktsvandring til nytt kapell på Moer sykehjem

Glassmaleriet laget av kunstneren Helle Kaarem er det opplagte, fargestemte blikkfanget i kapellet. Det er 
montert i veggen som vender mot nord og Ås sentrum. Trafikken og husene utenfor kan virke forstyrrende 
inntil man finner at det er en god sammenheng mellom livet på innsiden og pulseringen på utsiden.
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Etter lang tid med pauser kunne beboere og 
frivillige møtes igjen for vandring til andakt 
fredag. For andaktsvandrerne ble dette, på 
fredag 14. januar, første gang til nytt kapell 
i det store nye bygget som nærmer seg full-
føring. Vi opplevde et stilrent kapell med en 
lenge ønsket utvidet kapasitet. Spesielt nytt 
var et stort glassmaleri fra Helle Kaarem 
i front, med synsretning nordover mot Ås 
sentrum. Det ga en god følelse av fargerik 
kontakt mellom menneskene her og livet 
der ute.

Andaktsholder var Atle Eikeland; Hans 
Dur Molvik var kantor. Atle dvelte blant 
annet ved Alf Prøysens «du skal få en 
dag i mårå som rein og ubrukt står», med 
tanker om nåden. Hans Dur var svært godt 
fornøyd med flygelet og lydforholdene; han 
ga oss følgelig en liten konsert som tonet ut 
i italienske opera-arier.

Tekst og foto: Terje Sørhaug,  
for Diakoniutvalget i Kroer, Nordby, Ås

Først på plass i det nye, romsligere kapellet: foran 
fra v. Knut Johannessen, Berit Holten, Egil Larsen, 
Dagrun Foldøy. Bakenfor står to frivillige, Astrid 
Fjerdingren og Gro M. Rønningen.

På’n igjen
Innen Diakoniutvalgets område forsøker vi 
igjen å starte regulære virksomheter etter 
pandemipause jul-nyttår.

Åpent hus i Ås menighetshus: 
Onsdag 26.01. og videre hver onsdag.

Hyggekvelder i Dr. Sødrings vei 8: 
Mandag 28.02. og 02.05.

Middagsservering i Dr. Sødrings vei 8:
Hver torsdag kl. 13.

Andakter på Moer sykehjem: 
Startet opp 14.01. og fortsetter annenhver 
fredag med frivillig hjelp.

Kirketreff i Nordby: 
Startet opp 27.01. kl. 11.30, fortsetter 
annenhver torsdag.

Tro og Lys: 
Hvis mulig, 12.02. i Arbeidskirken i Ås.

Det er et trivelig samarbeid mellom pleiere, be-
boere og frivillige. Wendell Olivar, pleier, hjelper 
Knut Johannessen til rette.
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Kirken og organisasjonene er blant de beste 
på frivillighet. La oss bruke Frivillighetens 
år 2022 på å synliggjøre dette og få mange 
flere med på å gjøre en innsats for andre.

Frivillig arbeid er veldig mye forskjel-
lig på veldig mange ulike sektorer. Mye av 
arbeidet som gjøres i kirken og de kristne 
organisasjonene ivaretas av folk som ikke 
får betalt for innsatsen i kroner og øre.

Noen er søndagsskoleleder i 40 år, andre 
stiller opp med minibuss til og fra konfir-
masjonsleir det året ens eget barn er med. 
Det fins et vell av små og store oppgaver 
som løses av folk på frivillig basis og som 
gjør folkekirken og det store mangfoldet av 
organisasjoner til brede, folkelige bevegel-
ser.

Frivillighetens år er også folkekirkens år

Norges viktigste lagarbeid
Frivillighetens år 2022 er forankret i Fri-
villighetsmeldingen fra 2018 og tar mål av 
seg til å «feire Norges viktigste lag arbeid». 
Det som skjer i Kirken og i organisasjonene, 
utgjør en viktig del av dette.

I Den norske kirke er det om lag ti ganger 
så mange frivillige som ansatte (ikke i antall 
årsverk, men i antall involverte personer). 
En kirke uten frivillighet er utenkelig, det 
er en kirke med lavt engasjement.

Forholdet mellom ansatte og frivillige 
baserer seg ikke på over- og underordning, 
men på gjensidighet og samarbeid. En kirke 
uten frivillighet er en kirke der det allmenne 
prestedømmet er plassert på sidelinjen.

Stort potensial
Frivillighetens år 2022 er en fin anledn-
ing for Kirken til å rette et ekstra søkelys 
på den store arbeidsinnsats som utføres 
av frivillige medarbeidere. Den seneste 
årsrapporten for Den norske kirke forteller 
riktignok at antall frivillige falt fra 95.000 
i 2019 til 75.000 i 2020, mye på grunn av 
koronapandemien.

Oppslutningen sier likevel mye om hvor 
sterkt frivillig arbeid står i kirken, og hvor 
viktig de frivillige er for at kirken skal 
kunne løse sitt oppdrag. Vi håper at 2022 
blir året der mange finner tilbake til tidli-
gere frivillig tjeneste også i kirkelig regi, 
og også at mange flere kan oppdage Den 
norske kirke som en naturlig arena for eget 
sosialt og kirkelig engasjement.

Med mer enn 3,6 millioner medlemmer 
har Den norske kirke som folkekirke et stort 
potensial til å kunne utgjøre en forskjell i 
alle landets lokalsamfunn.

Kristin Gunleiksrud Raaum,  
leder i Kirkerådet i Den norske kirke, 
Marit Halvorsen Hougsnæs, adm.dir.  

KA Arbeidsgiverorganisasjon 
 for kirkelige virksomheter 

(Innlegget har tidligere stått på trykk i Vårt Land og Dagen.)
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BARNASBARNAS

  Gi barnebladet 
 Barnas til et barn 
   du er glad i!

Disse oppgavene er 
hentet fra bladet.

  Bestill abonnement 
 på sondagsskolen.nosondagsskolen.no 
  eller 22 08 71 0022 08 71 00

BARNASBARNAS

Gud kaller 

på Samuel

Salme 37,5: Legg din vei i Herrens 

hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Jeg er viktig for Gud!

1
2022

Side 12: 
Den syke ved Betesda

Supersetning

Bibelskatt

BARNASBARNAS

Samuel salver David

Ordspråkene 4,23: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.Gud kjenner meg.

2
2022

Side 12: 
David og Goliat

Supersetning

Bibelskatt

BARNAS

Sakkeus

Matteus 6,33: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
Jesus er vennen min

3
2022

Side 12: 
Påsken innstiftes

Supersetning
Bibelskatt

BARNAS
BARNASJesus vasker 

disiplenes føtter

Matteus 6,33: For så høyt har Gud elsket 

verden at han ga sin Sønn, den enbårne, 

for at hver den som tror på ham, ikke 

skal gå fortapt, men ha evig liv.

Jesus elsker meg

4
2022

Side 12: Jesus viser seg 
for disiplene

SupersetningBibelskatt

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. 
Hva skjuler seg her? 

Prikk til prikkPrikk til prikk

1

2

3

4

7
8

9

10 11
12

13

14
15

16

1718
19

2921

22

2324

25

26

27

28

29

30
5 6

Finn fem feil!Finn fem feil!
De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene 
på bildet under? Tegning: Kari Sortland

– Jeg vil 
kjøpe en hatt.

– Vet du hvilken 
størrelse du bruker?
– Nei, men jeg tok 

med hodet for 
sikkerhets 

skyld.

En mann kom 
inn på en bensinstasjon 

og spurte dama bak disken:
– Har du en sånn bustete 
og morsom liten figur som 
jeg kan henge på speilet 

inni bilen?
Dama ropte til mannen sin 

inne på verkstedet:
– Lars, det er noen her 

som vil kjøpe 
deg!

Vitser
Vitser
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TOM EGIL NORDENGEN – NY SOKNEPREST

Redaksjonen har hatt sitt første møte med 
vår nye sokneprest, og det var en hyggelig 
og morsom opplevelse.

Tom Egil Nordengen kommer fra Var-
teig, et lite sted nord i Sarpsborg som han 
fremdeles regner som «hjem». Vi får en 
oppsummering av berømthetene fra Var-
teig. I tillegg til Tom Egil er de siste to 
som er verdt å nevne, Inga, mor til Håkon 
Håkonsson og Kari Brattset Dale, en dyktig 
håndballspiller på landslaget. I dag har Tom 
Egil rundet 47 år, og han har tre barn i alde-
ren 13, 15 og 17 år, bosatt på Siggerud. 

Han drev ikke med sport som ung, men 
i voksen alder er han blitt glad i å løpe. For 
å holde seg i form tar han et par turer i uka, 
med og uten pigger. Unge Tom Egil hadde 
et bredt spekter av interesser å spille på. 
Blant annet gikk han musikklinja på Greå-
ker videregående skole for å bli tromme-
slager, et felt han etter hvert oppdaget var 
noe for smalt. Mot slutten av intervjuet kom 
det frem at han har en aldri så liten moto-
rinteresse, med sertifikater for det meste, 
bussjåførjobb i studietiden og en liten kar-
riere som råner / ragger «light» med Volvo 
240 og terninger i vinduet, og den dag i 
dag en forkjærlighet for fjernsynsprogram 
med motorinnhold. Det slår redaksjonen at 
vi muligens kan fortsette tradisjonen med 
Menighetsturer med egen bussjåfør!

Da trommeslagertanken ble lagt til 
side, ble det lærerskole med kristendoms-
fordypning i stedet. Heller ikke nå var han 
helt sikker på at han var kommet i mål, og 
ferden gikk derfra til Menighetsfakultetet 
og teologistudier. Fikk han et kall? Uansett, 
prestetanken vokste gjennom studiet, og 
han ble etter hvert sikker på at det var prest 
han skulle bli «når han ble stor». I desem-
ber 2004 ble han ordinert til prest av biskop 
Ole Kristian Kvarme.

Jobb på Dønna i Nordland var alt i boks. 
Med en liten sønn på syv måneder reiste 
familien nordover, og en datter kom til 
underveis i oppholdet. Soknet var på tre 
øyer som kun var forbundet med ferger –
han oppdaget at han heldigvis var sjøsterk. I 
2007 gikk turen sørover igjen, til Siggerud 
for å bli sokneprest der. Kjekt å komme 
nærmere hjemtraktene og familie, spesielt 
når tredjemann meldte sin ankomst ikke 
lenge etter.

Tom Egil forteller at han liker å jobbe 
med barn og ungdom, og det er tydelig at 
han er omgjengelig og lett å komme i kon-
takt med. Det var viktig for han å få til noe 
bra på en liten plass som Siggerud, og bidra 
til å ta vare på bygdekulturen. Han jobbet 
særlig for at de frivillige skulle ha det fint. 
Med årene kom endringer, og i 2020 ble han 
også sokneprest i Langhus. 

I tillegg er Tom Egil Nordengen 
stiftstyre leder i presteforeningen i Borg. 

Hva vet du om kommunen Ås, og hvilke 
forventninger har du?

– Jeg er ikke mye kjent i Ås, må vår nye 
sokneprest innrømme, tre hovedreferanse-
punkt i kommunen er Vinterbrosenteret, 
softiskiosken på Nesset og NMBU. Derfor 
gleder han seg til å bli bedre kjent med både 
innbyggere og stedet. Det ser ut til at det 
blir rikelig med anledninger – kalenderen 
fylles fort opp av «treffpunkt» som vil ha 
en «bli-kjent»-runde, blant annet Åpent 
hus og hyggekveld i omsorgsboligene i Dr. 
Sødrings vei.

Tom Egil nevner selv problemstillingen 
at han som prest ikke skal bo her. Grunn-
oppgavene er de samme, men han er klar 
over at han kan miste noe av den hverdags-
lige kontakten med folk gjennom treff på 
gata, i butikken, og gjennom skole og lign-
ende. Han legger til at det å være prest er 
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både et kall og en livsstil, men også et yrke. 
Han ønsker å jobbe for å være tilgjengelig 
for folk der de behøver det, gjerne også 
hjemme hos dem. Tilgjengeligheten er en 
stor del av hverdagen han har savnet gjen-
nom nedstengningene, selv om det også har 
bydd på nye muligheter. En ting han har 
satt stor pris på de siste par årene, er dåps-
seremonier, hvor det ble god kontakt med 
dåpsfamiliene.

Han har fått med seg at det er sang- og 
musikkglade folk her, og det liker han. Han 
er selv vokst opp i både kirke- og bedehus-
miljø med mye sang og musikk. Selv om 
de «profesjonelle» trommestikkene ble lagt 
på hylla, sitter han gjerne ved pianoet og 
synger til husbruk. Sangstemmen fikk han 
demonstrert under innsettelsesgudstjenes-
ten sin den 30. januar i Ås kirke. Det lover 
bra. Soknepresten forteller at barna spiller i 
korps hvor han også deltar på skarptromme 
ved behov, og at han ved tidligere 17. mai-
feiringer først har marsjert med korpset for 
deretter å ha gått opp og holdt appell ved 
kirka som prest, og deretter marsjert videre 
som korpsmedlem. Hurra!

Hvordan har du brukt koronatiden?
Tom Egil hadde som mange av oss en 

bratt digital læringskurve. I menighets-
sammenheng har det blitt en god del 
video-innspilling og -redigering, jobb på 
Teams og så videre. Ellers har han savnet 
kontakt både faglig og sosialt med kolleger 
og andre. Det gleder han seg til å få mer av 
framover, både med tanke på staben og de 
tre menighetsrådene.

Hva kjennetegner gudstjenestene dine?
Som prest vil Tom Egil det skal være 

mulig for alle å komme til kirken og sitte 
igjen med noe nyttig. – Gud er mer enn en 
forsikringsagent, og Kirken er en betydelig 
samfunnsaktør, er utsagn i løpet av inter-
vjuet. Det må være lav terskel og høyt under 
taket i kirkene og på forsamlingssteder, slik 
at alle tas godt imot og tas på alvor. 

Han forsøker å bruke dagsaktuelle 
temaer i gudstjenestene for å formidle 
budskapet. Når han forbereder en preken, 
tenker han på hvem han skal tale for, siden 
tro og det å få svar på livets store spørsmål, 
er viktig. Han erfarer også at de store spørs-
målene endrer seg gjennom livet – så det 
å holde gudstjenester for alle er en aldri så 
liten kunst. 

Hva gjør du når du kan slappe av/hvilke 
interesser har du?

Tom Egil sier han gjerne går til bøker 
i ledige stunder. Han er ferdig med krim-
sjangeren, men fordyper seg gjerne i 2. 
verdenskrig og ellers i et bredt spekter av 
romaner. Akkurat nå har han Lars Mytting 
på nattbordet. Om det er tid til fjernsyn, er 
det som tidligere nevnt motor- og bilpro-
gram på hurtigvalgtastene.

Noe du har regnet med å få spørsmål om?
Ja, det må være etternavnet mitt, om jeg er 

i slekt med gamle ordfører Albert Norden-
gen i Oslo? Det er jeg ikke og dermed heller 
ikke i slekt med hans sønn, prest og forfat-
ter Per Anders. En som spurte om dette en 
gang, sa da: Ja, ja, du kan jo være en grei 
kar allikevel!

Det kan vi allerede si, og at vi er heldige 
som har fått Tom Egil Nordengen som ny 
sokneprest til Ås, Nordby og Kroer menig-
heter. Hjertelig velkommen hit, og lykke til!

Tekst/foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen/  
Odd Henning Unhjem
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Ås kirkeakademi 
Ås kirkeakademi ønsker velkommen til 
våren 2022. Møtene holdes i Ås kulturhus, 
Store sal, kl. 19.30

Tirsdag 1.mars: 
Den ortodokse kirke – en forfulgt kirke 
i Midt-Østen, men en levende kirke der 
hvor de fordrevne har slått nye røtter. 

Kiriaki Samuelsen 

Mange vil huske Kiriaki Samuelsen fra tiden 
hun var bibliotekar ved Ås ungdomsskole. 
Nå er hun, ved siden av å jobbe som tolk 
og oversetter, et sentralt menighetsråds-
medlem i den greskortodokse Maria Bebu-
delsesmenighet i Oslo. Hun sitter også i 
landsstyret for Norske kirkeakademier. 
Kiriaki Samuelsen har selv bakgrunn i en 
familie som har måttet forlate steder som 
hadde vært kristne i århundrer, for å søke 
tilflukt i Hellas. Basert på egne erfaringer 
og kunnskap med bakgrunn i sin oppvekst 
i et gresk-ortodokst miljø vil hun snakke 
om denne kirken som trosbærer, kultur- 
og språkbærer i fortid og nåtid. 

I forlengelsen av dette møtet avholdes et 
kort årsmøte.

Tirsdag 29. mars: 
Det delte Tyskland – hva slags stat var 
egentlig Øst-Tyskland?

Sigmund Kvam er bosatt på Ås og styre-
medlem i Ås kirkeakademi.Han er profes-
sor emeritus i tysk språk og oversettelses-
vitenskap ved Høyskolen i Østfold. Han har 
en doktorgrad i tysk språk der moderne tysk 
historie inngår som støttefag. Tyskland var 
et delt land fra 1945 og helt til 1990. Av de 
to tyske statene, det vestlig-demokratiske 
Vest-Tyskland og det kommunistiske Øst-
Tyskland, ble Øst-Tyskland oppløst da 
Tyskland ble samlet til én stat i 1990. Hva 
slags stat var Øst-Tyskland, og hvorfor for-
svant den fra kartet? Hvilken stilling hadde 
kirken i denne kommunistiske staten, 
og hva hadde den å si for den fredelige 
avviklingen av den øst-tyske staten?

Tirsdag 3. mai:    
Kjærleikens plass i ei splitta verd. Kvifor 
kyrkja er ein del av det felles, offentlege 
politiske arbeid.  

Olav Fykse Tveit preses, ledende biskop, i 
Den norske kirke.  Vi kommer tilbake med 
nærmere presentasjon i neste menighets-
blad

Solveig Nielsen

Sigmund Kvam. Foto: Bård Halvorsen, 
Høyskolen i Østfold

Foto: E. Fløistad
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      Quiz
1. Før påske kommer faste i kirkeåret. Hva 

kaller vi den første dagen i fasten?

2. Hva het mannen fra Kypros som en 
periode reiste sammen med Paulus?

3. Borg bispedømme får snart ny biskop. 
Bispedømmet er blant de yngste i landet, 
53 år i 2022. Hvem var første biskop? 

4. Både Kroer og Nordby skole er «godt 
voksne». Men, hvem av dem er eldst?

5. Hvor dyp er Bunnefjorden på det 
dypeste?

6. Hvem skal ut? a) Morten Skogmus b) 
Bakermester Harepus c) Nasse Nøff, d) 
Klatremus 

7. Offiseren Jørgen Brochmann reiste 
Nordby kirke. Hvilken militær grad 
hadde han?

8. Beijing arranger nå vinterOL. Hvor 
mange medaljer fikk Kina i vinterOL 
2018? 

9. Fyll inn det manglende ordet i denne 
Prøysen- sangen: «Hæin skulle tegne 
………, men lærern hæin sa nei»

10. David Howell Evans er gitarist i et meget 
kjent band; hva er artistnavnet hans?

Svarene finner du på side 23.
Quizmester: Atle Eikeland

Hva skjer på Menighetshuset?

I samarbeid med Norea mediemisjon vil 
misjonsmøtene på Ås Menighetshus starte 
opp igjen onsdag 26. januar 2022 under 
vignetten Trygg Tro.

Møtene holdes hver onsdag kl. 19.00.
Dørene åpnes kl. 18.30.
Odd Åge Ågedal fra Knapstad kommer 
onsdag 2. februar.

En vanlig kveld:
• Lovsang/sang
• Endetidsforkynnelse med anledning for 

spørsmål
• Misjonsdel/vitnesbyrd og bønn, med 

fokus på våre forfulgte søsken
Kontaktperson: Øystein Johnson, e-post: 
oysteinj4@gmail.com

Foto: E. Fløistad
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Mimrespalten

Vinteren 1986/87 kom presteparet Helga og 
Tore Byfuglien flyttende fra Trondheim til 
Nordby. I Trondheim hadde Tore jobbet som 
ungdomsprest og kretssekretær i KFUK/
KFUM. Allerede i 1968 hadde han vært 
med å starte TenSing i Hunndalen utenfor 
Gjøvik, hvor han vokste opp. 

Våren 1987 startet Tore ganske raskt opp 
et barnekor, Nordby Barnegospel. Øvelsene 
foregikk på Solberg gård, og de første 
medlemmene var Byfugliens egne barn 
samt barna til Kivle og Stamnestrø.  Tore 
var dirigent, og Anne Pernille Stamnes-
trø akkompagnerte på gitar. Sylvia Kivle 

og Marit Veidahl var også trofaste ledere. 
Notebanken til KFUK/KFUM hadde et rikt 
utvalg av sanger. Det var øvelse annenhver 
tirsdag, og ganske snart ble gospelkoret et 
hyppig innslag i gudstjenestene. Allerede 
i 1989 deltok de på Gospelfestival i Olavs-
hallen i Trondheim, hvor de fikk opptre 
sammen med Jahn Teigen – som var et 
stort idol, og som viste seg å være en veldig 
hyggelig kar. På samme tur fikk de også 
oppleve å opptre med sang under Nidaros-
domens veldige hvelvinger. Dette var store 
opplevelser som satte sine gode spor. 

Koret vokste, og det svingte mellom 10 

Nordby Barnegospel 1987-2006     

Tore Byfuglien dirigerer koret i menighetssenteret i 1996, Christian Wang nr. 2 fra venstre.
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og 30 barn på øvelsene.  Når koret opptrådte 
i gudstjenesten, var kirken ofte fylt til siste 
plass – ikke minst med foreldre og beste-
foreldre. Det var Nordby Barnegospel som 
sto for sangen på kassetten som «Hjem-
menes Dåpsring» produserte, og som ble 
distribuert som en del av en programpakke 
til dåpsfamilier. Tore innrømmer at innspil-
lingen hadde en del utfordringer ved at det 
var nødvendig å plassere barna med ulik 
avstand til mikrofonene. Alle var entusias-
tiske, men noen hadde mer kraft enn gehør.

Hilde Nora Veydahl Wang var med som 
akkompagnatør for koret 1993–2016. 

Det ble tradisjon med julekonsert, og 
sang fra kirketrappa på 17. mai. Da Nordby 
menighetssenter ble etablert i 1997, flyttet 
koret inn der. Da ble det også startet en snek-
kergruppe som møttes samtidig med koret, 

men noen av «snekkerne» ville gjerne være 
med i koret når det skulle opptre.  

Koret var på mange turer og leirer, noe 
som ga ekstra opplevelser og tilhørighet.  
Tore nevner at et av hans sterkeste minner 
er da en barnegospeldeltaker ble døpt under 
en opptreden i gudstjenesten. Han har føl-
gende to mantra for barnekorledelse:

La barna leke ut energien – så er det let-
tere å få konsentrasjon.

Vær alltid godt forberedt.
Anneli Sollie overtok lederrollen i 

Nordby Barnegospel etter Tore. Deretter 
Hanne Tegner, Ingunn Medhaug og Chris-
tian Wang. Julie Kaasa startet opp Nordby 
Kidsing. 

Med vennlig hilsen
Svend-Kristian Martinsen

Hagefest hos Tore & Helga juni 1996



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 1 – 202222

Er du kjent i Ås ?

Resultat fra finaleomgangen 
Det blei overraskende god oppslutning på 
den siste oppgava. Vi lar Torstein Furnes 
få sin løsning på trykk: – Bildet er tatt ved 
Østensjøvann. Fotografen har stått omtrent 
ved Felleskjøpet. Statsmannen det spørres 
etter, er Mahatma Gandhi (2. oktober 1869 
–30. januar 1948). De 5. olympiske vinter-
leker i St. Moritz (Sveits) åpnet 30. januar 
1948. 123 år etter Gandhis fødselsdato 
blir 2. oktober 1992. 2. oktober 1992 ble 
Østensjøvann naturreservat opprettet ved 
kongelig resolusjon, og sitatet: "Alt har sin 
tid" er hentet fra Forkynneren 3,1. Til sist 
skriver han: –Det er litt vemodig at denne 
spalten blir lagt ned. Jeg har hatt stor 
glede av å løse disse oppgavene i alle disse 
årene!’ 

Torstein må dele pallplassen med Birgit 
og Jan Erik Olsen, Aase og Hans-Olav 

Moen, Odd og Gro Mette Rønningen, Nor-
vald Foss, Arild Stavne og Jan Ove Holmen.

Birgit og Jan Erik Olsen kan opplyse at 
huset på bildet er pumpehuset til vannings-
anlegget til Holstad gård. Det blei ifølge 
Eilert Hobøl (87 år, oppvokst på Hauger), 
bygget midt på 40-tallet og er fortsatt i 
bruk. Til slutt leser vi: «trist at fotoopp-
gavene slutter. De har vært høydare».

En takksigelse har det også kommet fra 
Aase og Hans-Olav Moen: –Vi takker for 
svært hyggelige stunder med ‘Er du kjent i 
Ås?’- spalten i et glimrende Menighetsblad. 
Selv om prikken over i-en, nemlig bli kjent-
spalten, nå fases ut, vil vi fortsatt kose oss 
over gode, tankevekkende artikler og inn-
legg, intervjuer og annet stoff og relevant 
informasjon. Takk til alle, både frivillige og 
‘profesjonelle’, som gjør dette mulig!

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Fra starten av ‘Er du kjent i Ås?’ i Menighetsbladet nr. 5 2010 med disse fire ‘ungdommene’ foran Stu-
dentsamfunnet og fram til den siste oppgava fotografert fra den nedlagte jernbanelinjetraseen ved Holstad 
(øverst) tror vi spalten har engasjert flere enn det svarprosenten på oppgavene tilsier. Den mest trofaste til å 
svare, alltid med riktige og gode faktabeskrivelser, har vært Torstein Furnes (t.h.), som skriver dette i tilknyt-
ning til siste oppgaveløsning: – Det er litt vemodig at denne spalten blir lagt ned. Jeg har hatt stor glede av å 
løse disse oppgavene i alle disse årene!
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Torstein Furnes, et av mange trofaste bladbud

Menighetsbladet har 65 bladbud som seks 
ganger i året sørger for at alle husstander i 
Nordby, Ås og Kroer får bladet i postkassa. 
Torstein Furnes er en av disse. I tre år nå 
har han hatt denne distribusjonsoppgaven 
– til 300 husstander, langs tre forskjellige 
kjøreruter: i borettslaget der han bor, i 
Sagaveien/Måltrostveien og på Brønnerud. 
Han meldte seg til tjeneste etter en annonse 
i Menighetsbladet og er innstilt på å fort-
sette med en slik menighetsoppgave. 

En annen Torstein Furnes-spesialitet 
som har med Menighetsbladet å gjøre, 
gjelder «Er du kjent i Ås»? Det er svært få 
ganger at han ikke har løst stedsoppgaven. 
Torstein er Ås-gutt med folke-, ungdoms- 

og videregående skole her i bygda, og etter 
det han han tatt en cand.mag. i informatikk 
på Blindern. Det førte han til No ma med 
dataoppgaver og statistikkarbeid. Når det 
gjelder hobbyer og fritidsaktiviteter, er han 
svært allsidig. Da er det snakk om sykling, 
foto,  lm, sjakk og reising, det siste med 
spesialisering på Middelhavslandene. 

Med dette veit alle dere som bor i Sollia, i 
Sagaveien, Måltrostveien og på Brønnerud 
at det er Torstein Furnes som sørger for at 
Menighetsbladet kommer i postkassene 
deres. Videre er menighetene stor takk 
skyldig til Torstein og til alle andre bladbud 
for den frivillige innsatsen dere gjør.

T ekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Her er Torstein Furnes ute i Sollia Borettslag for å legge det sist utkomne Menighetsbladet i postkassene, en 
frivillig menighetsoppgave som han gjør seks ganger i året med glede.
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Er du godt kjent i Ås?
Nå er det jo slik at alle husstander i Ås 
får Menighetsbladet (Mb) i postkassa. 
Vi som jobber med det, er ikke alltid helt 
sikte på hvor mange som leser det; og 
hvor grundig det blir lest?

Derfor har vi blitt enige om å prøve 
oss på en liten leser-test. På bakgrunn av 
et foto forteller vi litt om en eller flere 
personer tatt på et eller annet sted i Ås. 
Det setter kanskje detektiven i deg litt i 
sving. Vi spør nemlig om hvor bildet er 
tatt. Noe premiedryss for riktig løsning 
kan vi ikke love, men kanskje litt ære 
og berømmelse til den heldige vinner. 
Svaret, og gjerne med en ”detektiv-
beskrivelse”, kan sendes inn på e-post.

Dette siste året har Gunnhild Nord-
gaard Hermstad vært studentprest på 
UMB. Som et innslag i høstens UKE-
arrangement var det UKE-gudstjeneste 
i Aud Max 10. oktober. Gunnhild hadde 
hovedansvaret, godt assistert av mange 
studenthjelpere. Temaet var ”Skapt”. 
Der forskning kan fokusere på gener, på 
fotosyntese og mange andre vitenskape-
lige temaer, trengs gudstroen så visst når 
menneskelig tanke og fornuft ikke strek-
ker til. Alle som deltok, fikk plante hver 
sin løk for å minne seg selv om Guds 
skapende underverk.

På bildet ser vi Gunnhild omgitt av 
studentmedarbeiderne Eirunn Dvergs-
nes, Miriam Tesfaghiorghis og Glenn 
André Knutheim, men hvor er fotoet 
tatt? Send svaret til roiestad@online.no.

Jon Kristian Øiestad,
tekst og foto
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www.asbank.no 

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

Harriet Kjus 
Müller-Tyl.  Foto:    
Inger Eide Nordseth 

Fasit til Quiz på side 19:
1. Askeonsdag, 2. Barnabas, 3. Per Lønning, 4. 
Nordby skole, fra 1848, mens Kroer kom i 1886, 
5. 154 meter (utenfor Svartskog), 6. Nasse Nøff. 
(Alle hører hjemme i Hakkebakkeskogen, bort-
sett fra Nasse Nøff som hører hjemme i Hundre-
meterskogen, hos Ole Brumm), 7. Løytnant, 8. 
9 (1 gull, 6 sølv, 2 bronse), 9. Babylon, 10. The 
Edge.Menighetsbladet   

trenger flere bladbud
 

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer 
kommer ut 6 ganger i året og deles ut til 
alle husstander i kommunen av frivillige 
bud.  Nå mangler vi noen bud til ruter i 
Nordby, det gjelder Fålesloråsen, øvre del 
av Sjøskogen (østsiden av Sjøskogveien, 
Veidemannsveien og Grimsrud) og ei rute 
på Nesset terrasse, samt i nedre del av 
Askehaugveien, fra Toveien. I Ås har vi 
ledig en rute i Kvestadveien/Smebølveien. 

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

Denne sykkelen har stått ved oppslagstavla 
foran Ås kirke i mange uker, og står der 
ennå. Den bør vel ha en eier?

Foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen/  
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Grønn spalte
1,5-gradersmålet – ryker det? 
Mye visdom i gamle ordtak!

For 10 år siden visste vi ikke hvor kritisk 
sitasjonen for vårt klima skulle bli.  De fleste 
trodde at økende CO2-innhold i atmosfæren 
enten ikke betød noe eller ville gå over av 
seg selv, og sa «Sånn er det bare».  Bare 
Bellona og en del såkalte «dommedags
profeter» trodde på en truende miljøkrise. 
I dag vet vi mer.  Folk flest – og til og med 
myndighetene – begynner å forstå at det er 
alvor. Naturen har begynt å si ifra, og FNs 
klimapanel og Cicero er klare i sine råd: 
«Innen 2030 (om 8 år), må vi ha halvert 
vårt CO2-utslipp om vi skal unngå de verste 
konsekvensene. President Obama var klar i 
sin tale: «Vi er den første generasjonen som 
føler virkningen av klimaendringene, og 
den siste generasjonen som kan gjøre noe 
med det». Å skrive om dette nå, blir (hel-
digvis) nesten som «å slå inn åpne dører». 
Men hva har vi gjort?  

Det er mye visdom i gamle ordtak. Når 
pappa syntes vi somlet fælt, kunne han 
si: «Det er for sent å snyte seg når nesa er 
borte».

Direktør Kikki Kleiven ved Bjerknes
sentret for klimaforskning mener at 1,5-gra-
dersmålet ryker, men at det likevel er minst 
like viktig å jobbe for å bremse tempera-
turstigningen. Det er ikke et spørsmål om 
å være eller ikke være – men antakelig om 
«hvordan være» – ikke minst for våre barn 
og barnebarn.

Ja vel, men hva skal vi gjøre da? Det er 
ikke så enkelt å finne den beste løsningen. 
Da erfarer man sannheten i et annet ordtak: 
«Uansett hvordan du snur deg, så har du 
rompa bak». Man kunne kanskje kalle 
det «loven om uforutsette bivirkning er».  
Å løse ett problem, skaper ofte et annet. 
Poenget må da være at de problemene man 

løser, er større og viktigere enn de man 
eventuelt skaper. Det er her man treffer på 
neste ordtak: «Det beste er det godes verste 
fiende» – altså: Når man ikke vet hva som 
er den beste løsningen, så gjør man ingen 
ting. En større hindring kan være at man 
mener at de tingene man bør gjøre, er 
uvante, kjede lige, dyre eller rett og slett ube-
hagelige.  Mange har funnet ut at det ikke 
stemmer, men at truende fremtids utsikter 
utfordrer fantasien og skaper trangen, og 
gir oss evne til å se verden rundt oss med 
nye øyne. Her har kanskje pandemien og 
den nye strømprisen også gitt oss noen nye 
idéer. Vi har fått gode argumenter for å 
gjøre ting vi egentlig har tenkt lenge, men 
som det ikke har blitt noe av fordi vi ikke så 
hensikten. Du minnes kanskje fra søndags-
skolen en sang som begynner slik:

Gjør det lille du kan,  
der hvor Gud har deg satt, 
stå ei ledig, mens dagene flyr!

Lina Sandell hadde ingen kjent klima-
trussel hengende over hodet i 1885. Hennes 
anliggende var å spre det glade budskap.  
Det er også vårt, og det er fristende å bruke 
den samme formuleringen om klima-
budskapet.

Ingen kan gjøre alt. Alle kan gjøre noe.
Grønt utvalg,  

ved Svend-Kristian Martinsen
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Lesehjørnet

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

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

«Til oss fra de eldste»
av Linn Skåber
Pitch forlag, 2021

Linn Skåber har tidligere skrevet boka «Til 
ungdommen» (2018) og «Til de voksne» 
(2020). Sist høst kom «Til oss fra de eld-
ste». Gjennom disse bøkene ser vi hvilken 
enorm interesse og forståelse Skåber har for 
mennesker rundt seg. Hun har intervjuet og 
snakket med folk i alle aldre. Ut ifra dette 
har hun skrevet små historier. Historiene 
kan være morsomme, vemodige, glade, 
tankevekkende, såre.

I denne siste boka møter vi for eksempel 
Bergljot, en furie av ei svigermor. Vi møter 
Elise, ei pertentlig og velduftende dame 
som plutselig oppdager at hun hele livet har 
vært «usynlig». Fra den ene dagen til den 
andre endrer hun stil og atferd som gjør at 
alle må legge merke til henne. Her har vi 
Ahmed (hjemmesykepleier) og Halvorsen 
(pleiepasient) som begge er rasende. I en 
av historiene sitter det en mann som har 
mange kompiser å prate med, men savner 
det feminine i en samtale, mens det et annet 
sted sitter ei dame med mange venninner, 
men som savner det maskuline i praten. 
Tenk om disse hadde visst om hverandre! 
Her har vi de som tror på framtida og alt 
nytt, de som savner noe, de som gjør det 

beste ut av enhver situasjon. Vi får mange 
små glimt av minner fra krigen, små artige 
visdomsord tenkt ut av de eldre, og mye, 
mye mer.

Vi må absolutt ikke glemme illustra-
sjonene til Lisa Aisato. De er mange og 
spekket med fantasi og detaljer som passer 
perfekt til historiene. Ved å se på dem kan 
man fint lage seg sine egne fortellinger 
også.

Denne boka er så god at den bør leses 
langsomt. Den har 24 kapitler og kan jo 
derfor f.eks. leses som adventsbok. Det 
greide ikke jeg. Jeg jafset den i meg. Jeg må 
lese den minst én gang til.

Anbefalt av Elin Solberg, Ås bibliotek
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Kvinner i spissen for fredsskapende arbeid i Etiopia

I NMS sin etiopiablogg fra 24. november 
sist år har Sophie Küspert-Rakotondrainy 
skrevet om hvordan fryktløse kvinner går 
i spissen for å mobilisere lokalsamfun-
net mot vold og for å oppnå fredelig sam-
eksistens. I denne mobiliseringen er blant 
annet presten Desta Danso aktiv. Hun leder 
kvinne departementet i Dara-synoden (i 
den sørlige delen av Etiopia) og etter å ha 
deltatt ved to samlinger i regi av Mekane 
Yesus-kirkens fredskontor, satte hun i gang 
freds klubber ved en skole i Dara-synoden. 
Hun involverte prestene i grasrotsarbei-
det og samlet om lag 7500 kvinner, uten 
formelle posisjoner i synoden, i et initiativ 
for å mobilisere mot vold og hat i lokalsam-
funnet. Ved å stå samlet som gruppe har 
kvinnene virket gjennom kirke og familier 
i et viktig fredsskapende arbeid. Selv om 
Desta har drevet opplæringen uten øko-
nomisk støtte fra verken kirken eller syn-
oden, sier hun det har vært veldig nyttig for 
henne, og at hun holder motet oppe!

Kursene i regi av Mekane Yesus-kirken 
har fått også andre kvinner til å ta lignende 
grep. Mrs. Hana arbeider ved et statlig kontor 
i Adola-synoden, men gjennom sitt frivil-
lige virke som kvinnesekretær i Wadera 
menighet har hun også engasjert seg i lign-
ende initiativ. Også Adola-synoden ligger 
sør i Etiopia. Etter å ha deltatt på et kurs 
arrangert av Mekane Yesus sitt fredskontor 
følte hun at det var hennes plikt å videre-
formidle det hun hadde lært. Sammen med 
den kvinnelige presten Worke, som hadde 
deltatt på de samme samlingen som Desta, 
lagde hun en plan. For å realisere planen, 
måtte Hana ta opp et privat lån fra naboer 
og kolleger. Selv om oppgavene hun ønsket 

å gå inn i, virket uoverkommelig store, ga 
Jesu ord i Matteus 28,18 «Jeg har fått all 
makt i himmelen og på jorden» henne mot 
til å ta fatt på det som skulle bli et viktig 
initiativ. Styrket i troen på at Jesus har all 
makt og med kirkeledernes støttebrev satt 
Hana ut på en offisiell reise for kirken. Hun 
leide seg en motorsykkel, og i tospann med 
en annen kvinne klarte hun å samle repre-
sentanter fra 70 menigheter fordelt på 7 
steder hun nådde på sin reise. I distriktet der 
Hana jobber, pågår flere etniske konflikter, 
og på stedene hun kommer, snakker hun 
derfor med både kvinner og menn om hvor 
viktig det er å stå samlet mot vold og dyrke 
nestekjærligheten. Som om ikke arbeidet er 
utfordrende nok, får hun som kvinne ikke 
dekket utgiftene verken til bensin eller leie 
av motorsykkelen. Nå viste det seg at arbei-
det hennes gledet de lokale menighetene 
hun kom til, så mye at de mer enn gjerne 
samlet inn nok penger til å dekke utgifter til 
kost og losji. Kvinnene i disse menighetene 
har også blitt styrket av at Hana klarte å 
få de lokale menighetene til å dekke disse 
utgiftene hennes på samme måte som for 
menn, og at kirken har latt henne dra ut på 
denne reisen med offisielle brev som god-
kjenner og støtter arbeidet hennes.

Desta og Hana er to kvinner som står 
imot radikalisering av samfunnet og en 
økende grad av etnisk splittelse og vold. Vi 
ber for fred i Etiopia, at færre mennesker vil 
la seg mobilisere for konflikt, og at flere vil 
jobbe aktivt for fred og forsoning, slik som 
Desta og Hana gjør.

Fra nms.no, redigert av Åsgeir R. Almås
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Betty Halvorsen ble født 14. april 1924 og 
sovnet stille inn søndag 7. november 2021, 
97 år gammel.

Med Betty er et eiegodt menneske gått 
bort, et menneske som alltid tenkte på 
andre rundt seg først.

Hun var arbeidsglad og aktiv på mange 
områder: politisk bevisst med deltagelse i 
Ås APs kvinneforening og Krisesenteret, 
og i Åslunds Venner. Betty var med på stif-
telsen av venneforeningen på Åslund i 1978 
og deltok aktivt der, også etter at sykehjem-
met ble flyttet til Moer, og Moerhjemmets 
Venner ble etablert i 2008.

På Åslund gjorde Betty en kjempe innsats 
ved å drive kiosken i foajeen fra 1994.

Ved hjelp av mannen sin og frivillige 
medlemmer av venneforeningen ble kios-
ken holdt åpen 2 ganger i uken. Betty var 
kjent med alle beboerne og stilte opp når 
noen trengte råd og hjelp.

Særlig overfor mennesker som tilhørte 
de svakere blant oss, og som ikke hadde 
familie, stilte hun ekstra opp. Alle hun 
kjente, fikk sitt årlige bursdagskort på sin 
dag, og julekort. 

For sin innsats på flere områder ble hun 
hedret med Frivilligprisen, selv om hun var 
beskjeden og ikke ønsket oppmerksomhet 
om egen person.

Betty var med å starte følgetjeneste til 
fredagsandaktene på sykehjemmet, prest 
Sigurd Bakke så behovet, og Betty satte i 
gang, etter hvert med flere hjelpere. Denne 
tjenesten er det Diakoniutvalget som har 
ansvaret for i dag. Etter at hun fylte 95 år, 
ble helsen hennes gradvis dårligere, og hun 
tilbragte de siste årene på Moer sykehjem.

Vi er mange som savner Betty og lyser 
fred over hennes gode minne.

Kirsten Molteberg og  
Gro Mette Rønningen

Minneord om Betty Halvorsen

Betty Halvorsen døde i en alder av 97 år, 
og vi som bor i Ås, har mistet et nestekjær-
lighetens medmenneske.

Hva hun gav, og hva hun gjorde for den 
som hun følte trengte en hjelpende og kjær-
lig hånd, er det mange som ikke vet. Men 
den som tok imot Bettys hånd og vennlige 
ord, glemmer henne aldri.

Hennes omsorg og omtanke ble mange 
av oss til del, og vist på våre fødselsdager 
og som julehilsen. Det var gode og verdi-
fulle ord med hilsen Betty. Det var hilsen 
til bygdas ordfører så vel som til hennes 
hjertebarn på Follo helseheim. Også i min 
postkasse lå det hilsen fra Betty med varme 
ord.

I dyp respekt og takknemlighet.
Randi Berge

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

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

BILVERKSTED

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

BLOMSTER OG DEKORASJONER

Ås Blomster
Moerveien 6                                      64 94 12 36

FRISØRER - DAME/HERRE

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

HELSE OG VELVÆRE

Salong 9, Brekkeveien 5     64 94 04 13
Hudpleie og fotpleie.   www.salong9.no 

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

HÅNDVERKERE

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

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

KONSULENTER

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! E-post: arve.skutlaberg@dkmail.no

SPESIALFORRETNINGER I SENTRUM

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

TANNLEGER

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

(kveldsåpent mandager) 

Tannlegene Høyvik 
Skoleveien 2   64 94 09 51

H.-M.K.P.
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UTLEIE
Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger     950 09 825

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

Ås arbeidskirke, Drottvn. 41
Utleie til private selskaper ved dåp, konfirmasjon, 
jubileum, minnesamvær m.m. Fast og tilfeldig 
utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter, 
konserter, møter, kurs og seminarer. 
Kontakt: Ingvild Bøhlerengen. Tlf.: 64 96 23 40. 
E-post: post.menighetene.as@kirken.no 
 

Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfirmasjon o.l. 
Kontakt: Gerd Asklund. Tlf.: 959 60 169

Trenger du å leie dåpskjole?
Ås kirkekontor har en dåpskjole til utleie.  
Vi tar kr 200 i leie. Ring eller kom innom 
i Sagaveien 3 i Ås sentrum.  Tlf.: 64 96 23 40

Annonsér i Menighetsbladet
Redaksjonen takker alle annonsører 
som støtter bladet. Menighetsbladet 
kommer ut 6 ganger i året. Vi tilbyr både 
rubrikkannonser og plass på service-
sidene. Bladet egner seg meget godt til 
markedsføring knyttet til høytider og 
kirke lige handlinger. 

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

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste 
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Olav Aardalsbakke, Erling 
Fløistad, Svend-Kristian Martinsen, Karin McGregor, Hanne-Marit Kjus Pettersen, Odd Henning 
Undhjem, Åshild Utvik og Jon Kristian Øiestad. Adresse: Ås kirkekontor, Sagaveien 3, postboks 
224, 1431 Ås. E-post: as.menblad@online.no. Regnskap: Oddvar Moen, Moerveien 8 B, 1430 
Ås. Bankgiro: 1602 59 75417. Opplag: 8000. Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås 
kommune. Trykk og innbinding: Merkur grafisk AS. Leveringsfrist neste nr.: 8. mars 2022.

Service-sidene (forslag, 3 linjer): 

FRISØRER - DAME/HERRE 

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

Rubrikkannonse: 

Mal:  

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

Her klipper vi både         
damer og menn i alle aldre!

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

Frivillig abonnement og gaver kan 
settes inn på konto:

Menighetsbladet  
for Ås, Nordby og Kroer

Konto nr.: 1602 59 75417
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SLEKTERS GANG I MENIGHETENE
ÅS

Døpte
Emil Berg
Wilma Edstrøm Eidsvold 
Leo Etland
Amanda Zadrafie Mikkelsen
Oda Lunda Steinmo
Leon Tunikova Løvkvam-

Tunikov
 
Døde
Einar Jon Einarsson
Rita Eldor
Tone Irene Eriksen
Larissa Koneva Erikstad
Per Gunnar Fornes
Willy Arild Hansen 
Betty Augustad Halvorsen
Magnus Holm
Alexander Janis Jakobsons
Alise Lundgård 
Borghild Kristine Martinsen
Trygve Nilsrud
Bjørg Olaug Oppigård
Irene Slåtsveen 
Nils Standal
Bjørg Rigmor Sørlie

NORDBY
 
Døpte
Tor Agnar Bakke
Astrid Elisabeth Gustavsen
Lisa Ninni Sjoner 
Kristoffer Nicol Sjoner
Emilio De La Torre Solberg
Jenny Bring Titlestad

 

KROER
 
Døpte
Frida Kjærsrud Karlsen
Oliver Ruyter Lunde
Tor William Snåre
 
Døde
Leif Johan Jansen

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no

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

jolstad.no

Ditt lokale gravferdsbyrå

64 95 16 65 – hele døgnet

garder.bgr.no

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

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

onsdag kl. 12–15. Tlf.: 64 96 23 40.

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

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

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

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

Saksbehandler: : Annette A. F. Sviland.  
Tlf.: 64 96 23 30. E-post: as976@kirken.noo

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

Søndre Follo prosti
Prost: Kjerstin Jensen. Tlf.: 997 14 007.  

E-post: kj395@kirken.no. 
Prostidiakon: Atle Eikeland. Tlf.: 948 56 362. 

E-post: ae943@kirken.no.

Ansatte i menighetene
Saksbehandler: Ingvild Bøhlerengen. 

Tlf.: 64 96 23 40. E-post: ib978@kirken.no. 
Menighetskoordinator: Linda Janson-Haddal.  

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

Tlf.: 915 70 505. E-post: tn543@kirken.no. 
Spesialprest: Sigurd A. Bakke. Tlf.: 990 15 790.  

E-post: sb668@kirken.no.
Kapellan: Ingrid Ulvestad Øygard. Tlf.: 959 19 318. 

E-post: io484@kirken.no.
Kateket Kroer og Ås: Jenny Marie Ågedal.  

Tlf.: 64 96 26 44. E-post: ja542@kirken.no. 
Kateket i Nordby: Timea Bakay Holby.  

Tlf.: 64 96 26 74 / 909 39 054. 
 E-post: th934@kirken.no.

Kantor: Jostein Grolid. Tlf.: 412 87 055.  
E-post: jg297@kirken.no.

Kantor: Hans Dur Molvik. Tlf.: 995 51 757. 
E-post: hm685@kirken.no.

Kantor: Anne Christine Pittet Grolid.  
Tlf.: 481 99 812. E-post: ag422@kirken.no.

Kirketjener i Ås: Kristine Ramstad 
Kirketjener i Kroer: Daniel Hveding.
Kirketjenerkontakt Nordby: Olav Aardalsbakke.

Ansatte kirkegårdsdriften
Driftsleder: Anton Pascoal Solberg.  

E-post as579@kirken.no

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

E-post: io484@kirken.no.
Sigurd A. Bakke. Tlf.: 67 23 01 39.  

E-post: sigurd.a.bakke@nmbu.no.

Menighetsrådene
Kroer: Menighetsrådsleder:  

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

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

Ås: Menighetsrådsleder:  
Knut Olav Moen. Tlf. 975 28 901. 
E-post: knutkom@hotmail.com.

Ås kirke, Kirkeveien 35, Ås.
Kroer kirke, Holtveien 1, Ås.
Nordby kirke, Nordbyfaret 1, Vinterbro. 

Utleie av kirkene: Fellesrådet tlf.: 6496 2330 
eller e-post: post.as@kirken.no

Ås arbeidskirke, Drottveien 41, 1434 Ås.  
Utleie: Kirkekontoret Tlf.: 64 96 23 40. 
E-post: post.menighetene.as@kirken.no. 

Nordby menighetssenter, 
Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro.  
Utleie: Olav Aardalsbakke. Tlf.: 905 18 577. 
post: oaardals@online.no. 

www.kirken.no/as
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VELKOMMEN TIL KIRKE

Digital kirke
Følg med på nettsiden www.kirken.no/
as og Facebooksiden @kroernordbyas-
menigheter for oppdaterte oversikter og 
nye gudstjenester på nett. 

13. februar, Såmannssøndag
Matt 13, 24–30 Ugresset i hveten.
Ås arbeidskirke 11.00: Karnevals- 

gudstjeneste.
Nordby kirke 11.00: Karnevalsgudstjeneste.

16. februar, onsdag etter såmannsøndag 
Matt 13, 24–30 
Ås arbeidskirke 11.30: Åpent hus-  

gudstjeneste  

20. februar, Kristi forklarelsesdag
Luk 9, 28–30 Disiplene får se  

Jesu herlighet.
Ås kirke 11.00: Fellesgudstjeneste. 

27. februar, Fastelavenssøndag
Luk 18, 31–34 Se vi går opp til Jerusalem.
Nordby kirke 11.00: Fellesgudstjeneste. 

6. mars, 1. søndag i fastetiden
Matt 26, 36–45 I Getsemane.
Kroer kirke 18.00: Kveldsgudstjeneste 
Nordby kirke 11.00: Myldregudstjeneste 
Ås kirke 11.00: Jazzgudstjeneste 

13. mars, 2. søndag i fastetiden 
Luk 13, 22–30 Den trange dør.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste. 
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste. 

20. mars, 3. søndag i fastetiden  
Luk 22, 28–34 Jeg ba for deg. 
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste med 

årsmøte.
Nordby kirke 18.00: Konsertmesse. 
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste. 

27. mars, Maria budskapsdag
Luk 1, 39–45 Maria og Elisabet.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste med 

årsmøte.
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste.
  
3. april, 4. søndag i fastetiden 
Joh 6, 24–36 Jeg er livets brød.
Kroer kirke 18.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste med 

årsmøte.

10. april, Palmesøndag
Joh 12, 1–13 Salving og inntog.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste med 

påskevandring.


