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Prestens hjørne

Om forsiden: Håvard Bjelland fra Kirkens nødhjelp tok dette bildet onsdag 16. mars på grensen til Ukraina 
ved Zosin grenseovergang i Polen. Dette er Sofia. Hun hadde flyktet i dagevis med sin mor Svetlana og sine 
to småsøstre Viktoria og Christina fra Cherkassy. Les mer om Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon  på side 3, 9 og 
14, og på www.fasteaksjonen.no. Foto: Hpvard Bjelland, Kirkens Nødhjelp

Kristus er oppstanden! Ja, han er sannelig 
oppstanden!

Påsken – høytiden som gir troen min liv. 
Selv naturens orden er med på å bygge opp 
under det store crescendo, at død blir til 
liv. I noen uker har vi fått merke at solen 
virkelig varmer. De siste kuldegradene har 
sluppet taket. Lyset overtar mer og mer for 
mørket, og gir oss lengre dager. Fuglekvit-
ter, hestehov og kanskje en og annen hvit-
veis. Det er gode varsler. 

Og samtidig har nyhetene lyst mot oss en 
stund, om ødeleggelser, lemlestelser, kaos 
og død. Tilbake er sjokk, utrygghet, forlatte 
hjem, sorg og savn, og for mange en ny grav 
å gå til. Meningsløst, er en treffende beteg-
nelse. For i det meningsløse finnes ingen 
mening. Vi kan ikke lete der for å forstå 
eller finne svar.

«Tidlig om morgenen den første dagen 
i uken, mens det ennå er mørkt, kommer 
Maria Magdalena til graven.» For henne, og 
for Jesu disipler hadde de siste dagers begi-
venheter også vært preget av kaos, at han, 
som bare gjorde godt, skulle bli korsfestet. 
Ikke bare var det utenkelig, det var helt 
meningsløst. Og i tillegg var Jesus kropp 
tatt bort fra graven. Det eneste stedet hun 
kunne søke til, få komme med all sin sorg 
og alt sitt savn. 

Det ble en ny vår for Maria Magdalena, 
og for Jesu disipler. De fikk møte den opp-
standne Jesus Kristus. Da skjønte de det. 
Oppstandelsen gav mening, fullkommen 
mening. 

Det blir en ny vår for oss. For vi har en 
Gud som ønsker liv. Vi får tro på en Gud 
med en kjærlighet så stor at dødens og ond-

skapens krefter ikke kan ødelegge den. For 
«Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper 
alt, tåler alt.» Den kjærligheten som evner å 
la livet seire, selv når kaoskreftene virker å 
ha overtaket. For meg gir det mening. 

Derfor, midt i alt det vi som mennesker 
opplever som totalt meningsløst, tror jeg på 
en ny vår. Ikke bare bokstavelig, men og i 
overført betydning. En ny vår for hele jor-
dens folk, for alle som lever i sorg og savn, 
for alle med knuste håp og drømmer, for 
alle som er langt hjemmefra, for alle som 
har mistet alt, for alle som kjenner at livet 
er utrygt. Jeg ber om og håper, ja lengter 
etter en ny vår. Hvor kaoskreftene stilner og 
de gode livskreftene får fylle våre liv med 
sannhet, glede og fred. 

Hvilken seier Jesus vant, skriver Paulus 
godt om i sitt brev til kolosserne (Kol 2,15): 
«Han kledde maktene og åndskreftene 
nakne og stilte dem fram til spott og spe 
da han viste seg som seierherre over dem 
på korset.» 

Her starter min tro, på tross av at verden 
vil fortelle meg noe annet. Enn så lenge er 
det fastetid, men jeg lengter fram mot det 
som kommer. En feiring av oppstandelsens 
glede. Og mens jeg venter en liten stund 
til, synger jeg med Eyvind Skeies ord (NoS 
120): 

Du er Guds Sønn, den sterke! 
For deg gir Satan tapt. 
Og han kan aldri true 
den tro som du har skapt. 
Nå kan vi synge ut 
i englers kor meg glede: 
Guds Sønn har vært her nede 
og elsket oss til Gud!

God påske!
Tom Egil Nordengen, 

sokneprest
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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».

Det er krig i Ukraina, hundretusener 
er på flukt og en alvorlig humanitær krise 
utvikler seg. Kirkens Nødhjelp med søster-
organisasjoner var raskt på plass med akutt 
nødhjelp som rent vann, mat, tepper og 
hygieneartikler til flyktningene.

På vegne av kirkene i Norge jobber 
Kirkens Nødhjelp med å sikre at mennes-
ker i nød får tilgang til vann, hygieniske 
og sanitære løsninger. I 2022 er aksjonen 
todelt – vi samler inn penger til den akutte 
krisen i Ukraina. Penger som vi og landets 
menigheter har samlet inn til fasteaksjonen 
i fjor, og til jul, gjorde det mulig for Kir-
kens Nødhjelp å agere raskt da krigen var 
et faktum. 

I 2022 har vi også et spesielt fokus på 
klima tilpasset 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. Les mer 
om arbeidet i Malawi i Grønn spalte på side 
14.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjonen 3.–5. april

Vi gleder oss til å mobilisere til fasteak-
sjon – slik at mennesker på flukt får akutt 
og nødvendig hjelp, og slik at flere mennes-
ker kan få varig tilgang til rent vann. 

5. april kommer bøssebærerne på døra i 
Ås. Ta vel imot dem!

Solveig Nielsen
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GI VANN TIL DEM SOM
TRENGER DET MEST

Du kan bidra til at mennesker i nød får tilgang til rent vann. Enten den er
forårsaket av tørken i Malawi, krisen i Afghanistan eller krigen i Ukraina.

Les mer på fasteaksjonen.no

DET ER HÅP I EN DRÅPE VANN

VIPPS til 2426

Ta godt imot bøssebærerne 3.-5. april
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6 år og helt førsteklasses
30. mars og 6. april er alle 6-åringer i 
Kroer og Ås invitert til å delta på en 
«Helt førsteklasses» klubb. Det blir to 
klubbkvelder, med vennskap og påske 
som tema. Vi skal gjøre hobbyaktiviteter, 
leke og spise sammen. Det er ikke mange 
månedene til 6-åringen skal starte på sko-
len – og kanskje kan «Helt førsteklasses» 
være en fin arena for å bli kjent med noen 
nye som skal begynne på samme skole? 

Palmesøndag inviteres dere også til 
å delta på påskevandringsgudstjeneste i 
Arbeidskirken kl. 11.00. Der får dere 6-års-
boka i gave fra menigheten. Om det ikke 
passer å være med på alle tre samlingene, 
krysser du bare av for det som passer i 
påmeldingen. Håper vi ses! 

Invitasjon kommer i posten til alle som 
er født i 2016 og som er medlem i Den 
norske kirke. Men selv om man ikke står 
som medlem er man hjertelig velkommen! 
Sjekk hjemmesiden vår for påmelding. 

8 år og tårnagent
30. april og 1. mai har vi notert oss «TÅRN-
AGENTHELG» i kalenderen. Dette er 
et tilbud for alle som fyller 8 år. Da invi-
teres alle som er født i 2014 til å kle seg 
ut som agenter i mørke klær – og delta på 
et spennende opplegg i Ås kirke. Vi skal 
spise agentmat, løse mysterier i og utenfor 
kirken, bli kjent med nye venner og redde 
søndagens gudstjeneste! Og kanskje tør du 
å bli med heeelt opp i tårnet til kirkeklok-
kene?

Opplegget er felles for 8-åringer i kom-
munen. Invitasjonen kommer i posten til 
våre medlemmer – og kjenner du noen som 
ikke er medlem og har lyst å bli med, så 
spre ordet til dem også! Vi gjør oss klare 
for agentvirksomhet og å løse mysteriene i 
kirketårnet! 
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Familiefredag
Endelig kan vi samles som vanlig igjen. 
Fredag 11. mars var kirka full av store 
og små til tacomiddag, sang og tivoli. På 
tivoli ble det kastet ball i bøtte, flyttet non-
stop, spilt fotballspill, laget påskepynt, og 
man kunne ta lodd og vinne premier på 
tombola. Det var også strekke-seigmann-
konkurranse og vinneren strekte en laban 
seigmann hele 26 cm! Her er det bare å 
samle storfamilien til konkurranse i helgen 
og prøve å slå rekorden. Pengene vi samlet 
inn går til Ukraina og Kirkens Nødhjelp.

Det blir familiefredag også 29. april og 
20. mai kl. 17-19 i arbeidskirka. Da er alle 
hjertelig velkommen – enten du er alene, 
eller har stor familie. Vi spiser, har en kort 
samling der vi synger litt, og så blir det 
ulike aktiviteter for barna. Da er det også 
tid til en kaffekopp og en prat for de voksne. 
Et sosialt og fint møtested for store og små. 
Påmelding til Jenny innen onsdagen før – 
og så koster middagen 70 kr for voksen og 
40 kr for barn  

I etterkant av familiefredag er det også 
tweensklubb for de som går i 5. trinn og 
oppover, fram til ca. kl. 21.

Velkommen!

KRIK Tweens! 
KRIK står for kristen idrettskontakt – og 
i mange år har vi hatt KRIK for ungdom-
mer her i Ås menighet. Men nå har vi også 
startet KRIK Tweens! Går du i 5. klasse 
og oppover, er du velkommen til å delta på 
uhøytidelig idrettslek – med idrettsglede 
i fokus. Vi har samlinger i Rustad hallen 
søndag 3. april, 1. mai og 12. juni kl. 
17–18.30. 

KRIK ungdom er for 8. trinn og oppover, 
og har samlinger på søndager kl. 19–20.45 
samme sted. 

Nye ungdomsarbeidere i Ås 
menighet
I mars/april ble det ansatt to nye ungdoms-
arbeidere i 16 % stillinger i Ås menighet. 
Karoline Stoveland er ansatt og kommer 
til å ha hovedansvar for D-41 (klubben) 
fremover. Ina Stokke Kvinge er ansatt som 
ungdoms- og tweens-arbeider. Vi gleder oss 
veldig over å få dere inn i ungdomsteamet 
vårt! Takk til Ås menighetsråd som mulig-
gjør dette og som prioriterer å bruke penger 
på tenåringer og ungdom.

Tekst og foto: Jenny Marie Ågedal,  
kateket

Hvor langt strekker Laban seigmenn? Det ble målt 
på Familefredag i Arbeidskirken.

Krik tweens på pilot-trening desember 2021. Dette 
vil vi ha mer av!
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FRIGJØRINGSMESSE
8.MAI
M E D V I R K E N D E

Fiolin Anja Humm
Piano Hans Dur Molvik
Sang Norbykoret og Ski mannskor
Prest Ingrid Ulvestad Øygard

Bli med på en annerledes feiring av frigjøringsdagen, 
med norsk nasjonalromantisk musikk og med “Slavekoret” 
av Verdi som grandios finale

KLOKKEN

18.00

Vi inviterer til
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Nordby menighet fortsetter sin serie med 
tematiske konsertmesser den 8. mai. Den 
første messen i rekken gjorde vi til en 
fredsmesse. Vi er mange som trenger ro, 
lys, håp og fellesskap i disse urolige tider, 
og Nordby menighet vil gjerne gi nettopp 
det til alle som besøker oss. Vi gleder oss 
over at messen ble tatt så godt imot.

Den 8. mai fortsetter vi serien vår. Og 
siden det er på selveste frigjøringsdagen 
slår vi denne gang til med en frigjørings-
messe i Nordby kirke. Vi vil løfte blikket 
fra vår egen nasjonale frigjøring og bruke 
tiden til sammen å reflektere litt, gjennom 
musikk og tekst, over betydningen av frihet 
og selvstendighet, makt og rett før og nå.

Det vil bli mye norsk nasjonalromantisk 
musikk, men også musikk knyttet til andre 
lands nasjonale historier om frigjøring, her-
under også Ukrainas, som vi i mellomtiden 
alle håper det beste for og som uroer oss 
alle. 

Det blir tekstlesing med improvisa-
sjon, musikk av Grieg m fl ved fiolinisten 
Anja Humm, og både Nordbykoret og 
Ski mannskor, som sammen vil fremføre 
Slavekoret fra Verdis opera Nabucco, et 
stykke skrevet som et kampsang for Italias 
nasjonale frigjøring på 1800-tallet. I vår tid 
er den opphøyd til en universell hymne om 
undertrykking og menneskets kamp for å 
frigjøre seg fra den, til alle tider. Den vil 
bli den store finalen på konsertmessen vår. 

Vi ønsker alle velkomne til en kveld med 
musikk, mening og refleksjon i en urolig 
tid. 

Arve Fløystad-Thorsen,
prosjektleder Levende Nordby 

Karneval og fest
Søndag 13. februar feiret vi karneval-
gudstjeneste med 10-års dåpsmarker-
ing i Nordby kirke. 10 barn tok imot 
menighetens gave og ble spesielt bedt for. 
Tre konfir manter var ministranter og en av 
dem ble presentert. Mange barne familier og 
ungdommer fant veien til kirken på denne 
dagen. Det ble også kateketens avskjeds-
gudstjeneste. 

Etter gudstjenesten ble det karnevalfei-
ring med kake, pinjata, dans, lek og hobby 
på menighetssenteret.

Tekst og foto: Timea Bakay Holby,  
kateket i Nordby

Kirketreff i Nordby
Nordby menighet har kirketreff annenhver 
torsdag kl. 11.30. Det er andakt i kirken og 
formiddagsmat i Menighetssentret.

Denne våren møtes vi følgende torsda-
ger: 7. april, 21. april, 5. mai, 19. mai og 2. 
juni. Alle er hjertelig velkommen.
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Takk for meg
Etter 8 år avslutter jeg min tjeneste som 
kateket og trosopplærer i Nordby menighet. 
Gud har kalt meg til en ny tjeneste i Åros 
og Røyken menigheter. Det føles riktig. Jeg 
skal jo slippe å kjøre Oslofjord-tunnelen 
hver dag, skal jobbe i Asker kommune hvor 
jeg bor og skal bygge menighet sammen 
med min kjære mann, Peter. Samtidig har 
jeg følt en stor sorg i mitt hjerte på grunn 
av at jeg skal forlate en menighet som jeg 
har blitt så glad i. Sorgen har gått over til en 
stor takknemlighet etter hvert. 

Jeg er så takknemlig for de årene jeg har 
jobbet som kateket i Nordby! Takknemlig 
for tilliten, kjærligheten, omsorgen, for alt 
jeg har lært og har erfart, og for de fine 
menneskene – barn, ungdommer, voksne og 
de eldre  som jeg har møtt og har blitt inspi-
rert av. Kirketreff, Åpent hus, Babysang, 
Narnia-klubb, blomsterfest, konfirmantleir, 
barnekor, juleverksted, vigsling, stabstur til 
Ungarn, reformasjonsjubileum, kvinnenes 
internasjonale bønnedag, turer med Ås 
kompetansesenter, mye fin musikk, kloke 
ord og gode samtaler er høydepunkter/
minner som jeg tar med meg i mitt hjerte. 

Jeg skal alltid huske Nordby som mitt 
første tjeneste sted og vil ha menighetene i 
Ås i mine bønner. Jeg vil dele et bibelord 

med dere som har betydd mye for meg 
under pandemien, har gitt styrke og har 
navigert meg gjennom hverdagene i både 
familie livet og i min tjeneste:

«Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg 
si: Gled dere! La deres mildhet bli kjent 
av alle mennesker! Herren er nær! Vær 
ikke bekymret for noe, men la i alle ting 
bønne emnene deres komme fram for Gud i 
påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred 
som overgår all forstand skal bevare deres 
hjerter og tanker i Kristus Jesus.» Filip-
perne 4:4–7. Guds fred!

Timea Bakay Holby

Timea Bakay Holby. Foto: Hanne Marit Kjus Pettersen

Fredag 11. februar hadde vi Narnia kveld i Nordby menighet. 15 barn deltok. Vi så på filmen Heksa, løven og 
klesskapet, spiste god mat, lekte og hadde en koselig avslutning i kirken med god samtale om filmen og om 
det kristne budskapet som den formidler. Foto: Timea Bakay Holby



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 2 – 20228

D41 på Vinterfestival
Lørdag 5. mars var det en spent gjeng som 
møttes på Ås stasjon – klar for mange timers 
moro i Ila kirke sammen med ungdom fra 
hele Oslo og gamle Akershus. Vinterfestival 
er et arrangement for KFUK-KFUM-
tilknyttede grupper i vårt område. Utover 
ettermiddagen og inn i de sene nattetimer 
deltok gjengen på show, disco, kampkveld 

og skumrings – og innimellom alt dette var 
det mulig å blant annet spille boblefotball, 
perle, lakke negler, spraye t-skjorter og 
spille spill. Timene fløy av gårde og nye 
venner måtte bytte snapkonto-info før vi sa 
«hade» og satte oss på toget hjem. Gleder 
oss til neste storsamling allerede!

Tekst og foto: Jenny Marie Ågedal,  
kateket

Her er den flotte gjengen som dro på vinterfestival! Pia, Klara, Fayo, Janice, Jenny, Alva, Oda og Johanne.
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Konfirmantene Alva, Tommy og Fayo skal gå med bøsser under Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 5. april, 
ta godt imot dem. Foto: Jenny Marie Ågedal

Tirsdag 5. april satser vi på en folkefest i 
Ås arbeidskirke. Arbeidskirken er basen 
til bøssebærerne denne kvelden, men fra 
kl. 19 og utover kvelden blir det også åpen 
kafé for alle som måtte ønske. Her blir det 
salg av vafler og kake (naturligvis gratis 
for bøssebærerne), det blir musikk, kahoot/
quiz og amerikansk auksjon, for å nevne 
noe. Vi håper at du har lyst til å ta turen og 
være en del av fellesskapet! Velkommen.

Jenny Marie Ågedal,  
kateket

Folkefest i Arbeidskirken  
5. april
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GI VANN TIL DEM SOM
TRENGER DET MEST

Du kan bidra til at mennesker i nød får tilgang til rent vann. Enten den er
forårsaket av tørken i Malawi, krisen i Afghanistan eller krigen i Ukraina.

Les mer på fasteaksjonen.no

DET ER HÅP I EN DRÅPE VANN

VIPPS til 2426

Ta godt imot bøssebærerne 3.-5. april
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En gang i året er det jazz-gudstjeneste i Ås 
kirke, og dette året fant den sted 6. mars, 
til en fullsatt kirke. Ingrid Ulvestad Øygard 
hadde prekenen og var også liturg, godt 
assistert av Hege Fagermoen. Men Hege, 
som tidligere prost i Søndre Follo med 
kontorsted i Ås, hadde samtidig en annen 
viktig rolle i denne gudstjenesten – nemlig 
som jazz-solist sammen med Frimurernes 
Storband. En fantastisk og tankevek-
kende opplevelse ble det, når vi tenker på 
hva negro spirituals og jazzen betydde for 
slavene som kom til Amerika og dagens 
situ asjon i Ukraina. I prekenen sin var 
Ingrid innom dette på denne måten: – Jeg 
har flere ganger vært på gråten når jeg har 
sett talene som Presidenten har holdt fra 
Kiev den siste uka, og samtidig kjenner jeg 
på en ambi valens. Fordi jeg er så redd for 
at også han, han som nå er symbolet på håp 

for Ukraina, skal fylles med hat. Vi må be 
om at hans godhet skal bevares midt i det 
helvete han nå opplever. At Hans ord blir 
sanne: «Og så vil livet vinne over døden og 
lyset vil vinne over mørket».

Så opplevde menigheten et «come back» 
når «gamle-prosten» var tilbake. Hun forlot 
stillingen i januar 2021 og gikk til opp-
gaven som sokneprest i Glemmen. De tre 
menighetene i Ås hadde planlagt en takk-
sigelses-samling for Hege, men koronaen la 
hindringer i veien.

Derfor blei denne søndagens guds-
tjeneste et gjensyn, et gjenhør og en takke-
mulighet. Menighetsbladet hadde utfordra 
Anne Myrhaug Winge til å forfatte dikt-
takken. Den framførte hun og overrakte 
hilsenen under gudstjenesten.

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Jazz-gudstjeneste og takk til Hege Fagermoen

 Hege Fagermoen gjorde «come-back» på jazz-gudstjenesten som solist med Frimurerenes storband.
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Takk til Hege

Takk for du kom hit til kirka vår.
Du ga den glans gjennom åtte år.
Som første prost i et nytt prosti,
var du synlig, begeistret og fri.
Du ble en hyrde for flokken din.
Ba kjente og ukjente komme inn.
Du senket terskelen, løftet taket,
og lot oss ikke stå tomhendt tilbake,
Du og kantorene strenger berørte.
Vårt sinn ble åpnet av toner vi hørte,
Så klokkeklar og ren i klangen, 
at tanker fant vei til englesangen.
 
Du løftet oss opp over hverdag og plikter
Åpnet et vindu, ga ord til en dikter
Du lot oss få hvile, ga trygghet og trøst
i sorgens time og livets høst
Du viste oss glimt av himmel på jord
At lyset skinner, her hvor vi bor
At godhet og gleder vi frydes ved
er gaver vi blir velsignet med
En lysbærer ble du kalt til å være
Vi takker av hjertet, gir Skaperen ære
Må himmelens lys berike ditt virke
Og fortsatt spre glede, i Glemmen kirke.

Av Anne Myrhaug Winge,
på oppdrag fra Menighetsbladets redaksjon

De tre Ås-menighetenes takk til «gamle-prost» Hege 
Fagermoen, forfatta, framført og overlevert av Anne 
Myrhaug Winge. 

Hva er en gudstjeneste 
uten orgel og kantor? 
Jazzgudstjeneste hadde 
det ikke blitt uten Jostein 
Grolid , orgel og hans 
musikalske og adminis-
trative tilrettelegging, og 
derfor må vi si: Takk for 
musikken Jostein!
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Diakonale aktiviteter
Kirketreff i Nordby, Åpent hus i Ås, 
Hyggekvelder og Middagsservering i Dr. 
Sødrings vei 8 og Hjelp ved andakter på 
Moer sykehjem går alle jevnt nå, som pre-
sentert i Menighetsbladet Nr 1-2022.

Supplerende info:
Andaktene med prest og kantor går nå 
annenhver uke på Moer og på nMoertunet. 
Hjelpere er med på Moer, men ikke fast på 
Moertunet. 

1.4. Er det andakt Moer 
8.4. Moertunet 
18.4. Gudstjeneste begge steder
22.4. Moer
29.4. Moertunet, Spesialprest 
 Sigurd A. Bakke

Stilling ledig
Vi er en arbeidsgruppe på 6 personer som 
sørger for at beboere på Moer sykehjem 
kommer seg til kapellet på andakt annen-
hver fredag. Siden avstanden er blitt litt 
lang med nytt kapell, og dette tar litt tid, 
trenger vi være 4 personer hver gang om 
vi ikke skal fly oss i hjel! Da kan enhver 
forstå, at flere må stille opp mange ganger.

Vi møter kvart over ti til en prat, begyn-
ner å hente beboere halv elleve. Andakten 
begynner elleve, og er ferdig halv tolv, og 
etter vi har trillet/fulgt beboere tilbake på 
plass, samles de av oss som har tid i kan-
tina, til hyggelig prat og god lunsj.

Den fredagen vi er på Moer er veldig 
hyggelig og meningsfull for oss alle, men vi 
trenger å være flere!

Ta gjerne kontakt så fort som mulig, 
gjerne på telelfon 971 76 023.

Gro Mette Rønningen, 
koordinator for andaktsmedhjelperne,  

Moer sykehjem

Frivillig abonement på Menighetsbladet

Bladet lages og deles ut på dugnad, men trykking koster en god del penger. 
Lenge har kostnadene til trykking av bladet vært dekket av frivillige 
gaver, betalt inn på en giroblankett som ble delt ut med nr. 2 hvert 
år. De siste to årene har vi ikke brukt tid og penger på å trykke 
giroblanketter som egentlig ikke er nødvendige lenger.
Nå ber vi om frivillige gaver for å kunne fortsette  
med å trykke bladet. 

Menighetsbladet for Ås, Nordby og
Kroer, konto nr.: 1602 59 75417
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Min studie-
kamerat, Charles, 
orket ikke tanken 
på å presentere 

avhandlingen som ville få kritikk. Han 
hadde ikke nådd helt gode konklusjoner.

Han ville ikke, kunne ikke takle slik 
eksponering. Charles forlot oss. Han 
snakket ikke med noen av oss venner/
kolleger. Tenk om han hadde våget en 
prat, noen ord om hverdagen, kanskje 
om oppgaven, og kanskje om fortvilel-
sen ved å føle kritiske blikk og ord, ved å 
ikke strekke til!!  

Derfor går noen av oss på kurs for 
å få bedre innsikt slik at vi kan opp-
dage mennesker med selvmordstanker 
og hjelpe dem med å vende fokus fra 
mørket. Og vi lærer om nasjonale og 
lokale ressurser. 2–3. mars var vi på 
Vivat-kurset: Førstehjelp ved selvmords-
fare, i Adventist kirken i Fredrikstad: 
Bente Haukalid Jønvik, Gro Mette Røn-
ningen, Atle Eikeland og Terje Sørhaug 
fra Diakoniutvalget. 
• Kirkens SOS, Krisetelefonen,  

døgnåpen, 22 40 00 40  
• Mental helse, Hjelpetelefonen,  

døgnåpen, 11 61 23 
Terje Sørhaug,  

Diakoniutvalget

Påskemorgen       
«Deg være ære………»
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.
Lyset fyller haven, se, en engel kom,
åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!
 Deg være ære,
 Herre over dødens makt!
 Evig skal døden være
 Kristus underlagt!

Påskemorgen 2018–2021
Slik lyder det gode budskap påskemorgen 
etter gudstjenesten på kirkebakken til Ås 
kirke. Som bildet viser var vi en god for-
samling i 2018 (1.4.). I 2019 (21.4.) var vi 
enda fler.

I 2020 (12.4.) var det restriksjoner, men 
Hege Fagermoen, Jostein Grolid, Anne 
Christine Pittet Grolid og Øivind Andersen 
laget film i Ås krk for facebook, og Øivind 
spilte horn ut fra tårnet i Ås.

I 2021 produserte Hans Dur Molvik en 
film for presentasjon 1. påskedag (4.4.).

Tekst og foto: Terje Sørhaug,  
Diakoniutvalget
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Grønn spalte

Klimasmarte stipendiater vil bidra til bedre tider  
for bønder i Malawi

På et loftskontor ved Institutt for inter-
nasjonale miljø- og utviklingsstudier på  
NMBU sitter tre doktorgradsstipendiater 
fra Malawi: Grace Tione, Wisdom Madede 
Nzima og Austin Tibu. Vi møtes i anled-
ning Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, som 
menighetene gjør seg klare til. Malawi 
er et av fokuslandene – et gjestfritt land 
med spennende historie og variert natur. 
De 20 millioner innbyggerne er samti-
dig blant verdens fattigste. To tredjedeler 
er avhengige av landbruk for å overleve. 
Befolkningsvekst og klimaendringer leg-
ger press på landarealene. Landbruket er en 
viktig nasjonalinntekt, primært drevet av 

småbønder. Derfor skal aksjonsmidler gå 
til klimatilpasset jordbruk. 

Wisdom forklarer litt: – Kirkens Nød-
hjelp (KN) leder Transform-programmet i 
samarbeid med Utviklingsfondet, NMBU 
og 13 lokale organisasjoner. Målet er å ruste 
småbønder til å møte klimaendringene og 
øke matsikkerhet og inntekt for 150 000 
husstander. Ved siden av foregår et forsk-
ningsprogram mellom Lilongwe University 
of Agriculture and Natural Resoruces 
(LUANAR) og NMBU. De tre vi møter og 
en til fra Malawi er stipendiater her. – Det 
er avgjørende at Transform støtter seg til 
dokumentert kunnskap og forskning. Her 

Fra venstre: Wisdom Madede, Nzima Grace Tione og Austin Tibu, tre doktorgradsstudenter fra Malawi som 
studerer ved NMBU på Ås.
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håper vi å bidra, forklarer Wisdom, på hver 
våre områder. 

Hva forsker dere på? – Jeg ser på atferds-
mønstre hos bønder, sier Grace. – Hva 
avgjør risikovilje og valg når de introduse-
res for nye frøtyper? Hvordan virker tillit 
og sosiale bånd inn? Funnene kan hjelpe 
oss til bedre fordelingssystemer. Wisdom 
ser på småbønders investeringsatferd i 
matproduksjon? Hva skal til for at bønder 
investerer i mikro-vanningssystemer? Og 
hvordan bidrar investeringene til mindre 
fattigdom? – Og jeg skal se på rehabilite-
ring av landarealer, sier Austin.  

Hvordan merkes klimaendringene i 
Malawi? – Det blir varmere, svarer Grace 
raskt. Og nylig var det flomkata strofe i sør 
etter syklonen Anna. Mange familier måtte 
flytte. I andre regioner uteblir regnet eller er 
forsinket. Det er fortvilet når regnet uteblir 
i vekstperioden! – Virkningene av klima-
endringene påvirker lokalsamfunnene 
sterkt, sier Wisdom. Og så har korona med-
ført tap. Heldigvis pågår vaksinering nå. 

Hva gjøres for å møte klimautfordrin-
gene? – På kort sikt får bøndene frø som 
tåler tørke bedre, f.eks. for grønnsaker, 
jordnøtter, og kassava, forteller Grace. 
– Og på lengre sikt involveres de i større 
omlegginger, sier Austin, som å starte frø-
banker og øke kvinnelige og yngre bønders 
deltakelse. Og de oppfordres til å investere 
i vanningsanlegg, som er rimelig og veldig 
effektivt. 

Hva om brønnene går tomme? – Jeg vet 
at Kirkens Nødhjelp også arbeider for å 
øke antallet vannkilder, men klart det er en 
bekymring, innrømmer han. 

Hvilken forskjell gjør KN og partnere, og 
hvorfor er det bra å støtte dette arbeidet?

– Som forskere vil vi jo gjerne ha alt 
godt dokumentert før vi konkluderer, sier 

Wisdom smilende. – Men allerede nå ser 
vi konkrete resultater. Bønder forteller om 
økte inntekter. So far so good! – De lokale 
underviserne som besøker bøndene gjør en 
viktig jobb, sier Austin. Vi kan fylle ut med 
kunnskap. For alt må sees i sammenheng: 
Frø, verdikjeder, teknologi, og tankesett. 

– Transform er lovende. Og det er bra at 
NMBU er på banen, framhever Grace. Det 
handler jo om å nå målet: å bidra til positiv 
forandring i bøndene og familienes liv.

Noe dere vil si til oss i Ås? – Ja! Malawi 
kalles «the warm heart of Africa». Velkom-
men på besøk! avslutter Wisdom. 

Tekst & foto: Elin F. Sæverås

STØTT VÅR DIGITALE BØSSE

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2022

VIPPS til 2426
eller gi til konto 1594 22 87493

Gi flere barn som Alefa rent vann og en fremtid

For 250 kr gir du et menneske 
varig tilgang til rent vann
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Flagget til topps  
for biskop Kari

Kari Mangrud Alvsvåg begynner å vende 
seg til realitetene: Hun er Borgs nye biskop.

Søndag 24. april er det vigslingsguds-
tjeneste i Domkirken. Slottet melder at 
Kong Harald vil delta. Kari er allerede i 
gang som fungerende biskop. Det har hun 
vært siden november i fjor, da Atle Som-
merfeldt ble pensjonist. 

– Jeg er lettet over at den lange valgpro-
sessen er over, og jeg er glad for tilliten, 
sier hun. Kontorpulten i bispekontoret ved 
Glommas bredd i Fredrikstad bærer preg 
av aktivitet. Agendaen fylles opp. Hun har 
nettopp gjennomført sitt første bispemøte. 

 Hvordan var debuten?
– Bispemøtet er et vennlig, åndelig og 

hardtarbeidende fellesskap. Her møtte jeg 
flere som har vært mine rollemodeller. 
Bispemøtet hadde et tett program, fra 08 
til 22 hver kveld, sier 51-åringen fra Råde. 
Kari vokste opp på Tomb, der faren var 
rektor. Etter bibelskole i Grimstad og teo-

logi ved MF ble det prestevikariater og to år 
som sjømannsprest i Dubai fra 1999. Senere 
har hun undervist ved Frederik II og Tomb 
videregående, og i tre år var hun ansatt ved 
bispekontoret i Fredrikstad. Deretter var 
Kari prost i Søndre Borgesyssel i åtte år og 
domprost i Fredrikstad fra høsten 2020.

Mot slutten av intervjuet tar vi en tur ut 
for å fotografere. Vi passerer bispegården, 
der hun og mannen Martin fra Bømlo flyt-
ter inn i løpet av våren. Flagget vaier friskt i 
vinden. Kong Harald er 85 år denne dagen, 
21. februar.

– Oj, nå ser jeg en oppgave jeg ikke 
har tenkt på før. Offisielle flaggdager må 
respekteres, smiler Borgs nye biskop.

Familieråd ble avgjørende
Sov du godt om nettene før utnevnelsen?

– Jeg må innrømme at situasjonen til 
tider var krevende. Særlig helt mot slutten. 
På sensommeren i fjor måtte jeg ta stilling 
til om jeg ville stille som kandidat eller ei. 
Jeg var lenge i tvil om hva jeg skulle gjøre, 
men utrolig god støtte fra mann, barn, øvrig 
familie og gode venner ble avgjørende. 
Underveis i prosessen har jeg lagt vekt på å 
være meg selv. Dessuten ble det min parole 
å ufarliggjøre prosessen: Jeg stiller opp, og 
det er andre som bestemmer hvem som blir 
biskop.

Hva er det fineste du opplevde i denne 
perioden?

– Det har vært utrolig mange godord og 
klapp på skulderen. Jeg er svært takknem-
lig for den brede støtten fra menighetsråd 
og ansatte i Borg. Blomsterhavet og gratu-
lasjonene etterpå var bare overveldende. Vi 
tre kandidatene i sluttrunden hadde også 
et støttende forhold til hverandre. Harald 
Hegstad og Kåre Rune Hauge var raske 
med gratulasjoner etter utnevnelsen.

Kari Mangrud Alsvåg skal i løpet av våren flytte inn 
i den staselige bispeboligen ved Glommas utløp. Her 
oppdager hun en ny oppgave ved bispegjerningen: Å 
følge opp offisielle flaggdager.
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De unges biskop
Vårt Lands religionsredaktør Elise Kruse 
skrev etter utnevnelsen at Kari Mangrud 
Alvsvåg er første tegn på et generasjons-
skifte blant landets biskoper. Med sine 51 
år er hun yngst i fellesskapet. To av kirkens 
ungdomsrepresentanter har fulgt opp med 
leserbrev i samme avis der de betegner Kari 
som de unges biskop. 

Nestleder av kirkens ungdomsutvalg, 
Thomas Raadin Iversen fra Sarpsborg, 
og leder av ungdomsrådet i Borg, Telise 
Heksem fra Fredrikstad, viser til hennes 
bakgrunn som lærer og hennes sterke til-
stedeværelse i sosiale medier.

– Vi utfordrer deg som biskop til å være 
synlig og møte ungdom, skriver de to og 
fortsetter: Du kjenner til den verden som 
ungdom lever i, hva som opptar oss og 
hvordan vi kommuniserer.

Hvordan vil du møte utfordringen?
– Jeg vil gjerne vite mer om hva de unge 

mener. I første omgang har jeg foreslått at 
jeg deltar i et møte med ungdomsrådet. Jeg 
tror det er viktig å lytte til ungdommene 
selv. Hvordan unge kan finne seg til rette i 
kirken, er jo et av de aller viktigste spørs-
målene vi bør stille oss. Jeg gleder meg til 
bispevisitasene, og jeg skal love å bruke 
disse anledningene til å møte ungdommer 
og å følge opp utfordringen fra Thomas og 
Telise.

«Varm, åpen og levende kirke»
Kari ivrer for at kirken skal være varm, åpen 
og levende til stede i menneskers mang-
foldige liv. – Jeg håper at kirken kan være 
med å gi folk ro. På mange arenaer er det et 
voldsomt prestasjonspress. Folk skal kunne 
komme til kirken og ikke prestere. Bare ta 
imot og hvile. Det er nåde, sier biskopen, 
som gleder seg over at flere og flere kirker 
holdes åpne på hverdager som i helger.

Den nye biskopen har i tidligere inter-
vjuer fortalt om gode opplevelser i bedehus-

miljøet i hjembygda. Samtidig forteller hun 
om sin teologiske reise som har gitt utvidet 
horisont.

– Jeg tenker at det er rom for mye i Guds 
rike og vil gjerne utvide troens og teologi-
ens landskap. I dag er jeg en åpen teolog, 
og jeg mener at menneskers erfaringer må 
få prege teologien. Noen vil gi meg stempel 
som liberal. Jeg er opptatt av å være modig 
og tror det er viktig å stille spørsmål om 
hva som opptar folk i dagliglivet, sier hun.

«Nødvendig homofili-uttalelse»
På sitt første bispemøte var Kari Mangrud 
Alvsvåg med på et historisk vedtak, 50 år 
etter at sex mellom menn ble avkriminalis-
ert. For første gang har biskopene i en felles 
uttalelse uttalt seg om homofil kjærlighet.

– Vi som biskoper erkjenner at Bispe-
møtets uttalte holdninger til og omtale av 
homofile opp gjennom årene har påført 
mange mennesker stor skade og smerte, 
heter det i uttalelsen. Bispemøtet uttryk-
ker samtidig glede over at kirken nå har 
mange homofile og lesbiske medlemmer og 
ansatte.

– Det er nødvendig og på tide at utta-
lelsen kommer. Jeg er glad for å være en 
av underskriverne. Så må vi gå videre fra 
dette og arbeide for at kirken skal være et 

Inntil nå har fungerende biskop Kari Mangrud Alvs-
våg bare studert bispekåpen. 24. april skal hun ta 
den i bruk ved vigslingsgudstjenesten i Domkirken 
i Fredrikstad.
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Foto: E. Fløistad

ikke-diskriminerende fellesskap og en god 
arbeidsplass for alle ansatte. Også her håper 
jeg å få mer kunnskap og veiledning fra folk 
som har erfaringene i eget liv, sier Kari.

Hun vil samtidig understreke at kirken 
har to teologisk begrunnede syn på like-
kjønnet ekteskap og lover at alle skal møtes 
med respekt av sin nye biskop.

Nye muligheter for kirken
Hva er den største utfordringen for kirken 
i dag?

– Å bryte gjennom lydmuren for å vise 
hvor mye meningsfylt innhold vi har i 
trosopplæring, diakoni og kultur. At flere 
blir døpt og får tilhørighet til kirken og 
den kristne tro, må likevel alltid være høy-
este prioritet. Her må vi bare henge i, og 
ikke minst må kirken være synlig i sosiale 
medier. Lenge har pandemien lagt en viss 
demper på fellesaktivitetene. Nå må vi øve 
oss på å være sammen igjen.

Hva tenker du om at det vokser opp nye 
generasjoner med minimale bibelkunnska-
per og at kirkebenkene fylles stort sett av 
folk med grånende hår?

– Kanskje kan det gi kirken en ny mulig-
het. I vårt multikulturelle samfunn vokser 
det opp unge med færre fordommer enn før. 
Det er et stort mangfold der noen bruker 
mye tid på religion. Vi ser stor åpenhet for 
tro i konfirmantgrupper. I min ungdom 
var nok kunnskapen om kristendom mye 
større, samtidig levde vi også med krevende 
fordommer.

Hvor lenge blir du biskop, og hva er en 
videre vei etter din tid som hyrde i Borg?

– Så langt har jeg ikke tenkt. En gang i 
framtiden kan jeg kanskje bli farmor eller 
mormor på heltid, svarer Kari, som har de 
tre barna Sindre (28), Erlend (26) og Vilde 
(20) og som i fjor høst ble lykkelig farmor 
til Kristian.

Tekst og foto: Erling Omvik

– Jeg håper at vi kirken kan være med å gi folk ro. På mange arenaer er det et voldsomt prestasjonspress. Folk 
skal kunne komme til kirken og ikke prestere. Bare ta imot. Det er nåde, sier biskop Kari Mangrud Alvsvåg. 
I bakgrunnen sees Håpets katedral, det flerreligiøse prosjektet som hennes forgjenger Atle Sommerfeldt var 
med på å etablere.
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      Quiz
1. Hvilken påskesalme siteres det fra her: 

«Lyset fyller haven, se en engel kom»

2. Peter fornektet Jesus tre ganger i påsken, 
også broren hans var disippel av Jesus, 
hva het han? 

3. Hva het øverstepresten som var leder 
av jødenes domstol under rettsaken mot 
Jesus? 

4. Fyll inn de neste tre ordene: «Påske-
morgen slukker sorgen, slukker sorgen 
……….

5. Hva feirer jødene når de feirer påske? 

6. Hva kalles jøder som har røtter i Spania 
og Portugal?

7. Hvilket land tilhører Påskeøya?

8. Fullfør denne fjellvettregelen: «vend i 
tide, det er ……..»

9. Hvilken plantefamilie tilhører påskelil-
jen?

10. Hvem hadde den mannlige hovedrollen 
fra filmen Easter Parade fra 1948?

Svarene finner du på side 23.
Quizmester: Atle Eikeland

Hva skjer på Menighetshuset?

I samarbeid med Norea mediemisjon vil  
misjonsmøtene på Ås Menighetshus (Trygg 
Tro) fortsette etter påske på mandager, NB.

Siste onsdagsmøte: 6 april
Første mandagsmøte: 2 Påskedag (18.4)
Og hver mandag klokken 19.00.
Dørene åpnes kl. 18.30.

En vanlig kveld: Lovsang / Sang
Endetidsforkynnelse med samtale / 
spørsmål til en kopp kaffe/te/toddy
Misjonsdel / bønn for en lidende verden.  
Møtene er åpne for alle

Kontaktperson: Øystein Johnson
oysteinj4@gmail.com

Foto: E. Fløistad
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Mimrespalten
Kroer – Barneforeningen Dagny
Foreningen ble stiftet i 1949 og var oppkalt etter Afrika-misjonær Dagny Iversen. Første 
formann var Tone Kleven. Foreningen var aktiv i 30 år. Gunnhild Kaxrud  var leder i 27 av 
dem. Den ble etterfulgt av «Unges Misjon» og senere «Kroer Triangelklubb». Bildet er tatt 
på Kroer Samfunnshus ved 10-års-jubileet i 1959 (tror vi).

Svend-Kristian Martinsen

1 Grethe Helgestad
2 Kalle Saxebøl
3 ?
4 Per Kristian Saxebøl
5 Wenche Nordskaug
6 Grethe Larsen
7 Bjørg Lindblad
8 Vigdis Nordskaug
9 Guri Berge
10 Tordis Martinsen
11 Gunnar Martinsen
12 Per Sigvard Krogh
13 Torbjørn Røed
14 Rikke Mjøen
15 Kari Berger
16 Mai Nordskaug
17 ?
18 Marit Svendsen
19 Inger Martiniussen
20 Torild Saxebøl 
21 Ellen Haugland
22 Anne Grethe Svendsen
23 Stein Odenmarck
24 Bjørn Odenmarck
25 Astrid Peztalozzi ?
26 Olaug Larsen

27 Anne May Nordskaug?
28 Berit Anniken 
 "Bebbi" Saxebøl
29 Jan Ivar Helgestad
30 Åse Helgestad
31 Jorun Sirnes
32 Angunn Voldseth
33 Aud Hushovd
34 Else Marit Larsen
35 May Britt Andresen
36 Kari Spydevold
37 Liv
38 Aud Thuen
39 Ingebjørg Sirnes
40 Anders Røed
41 Rune Voldseth
42 Jostein Larsen
43 Bjørn Ove Thuen
44 Øivind Martinsen
45 Odd Hushovd
46 Anne Egge
47 Kari Nordskaug
48 Anne Lise Smedsrud
49 Hans Smedsrud
50 Karl Otto "
 Pitt" Bråthe

51 Erik Benvold
52 Aud Thuen
53 Solveig 
 "Lita" Gulliksen
54 Karl Otto Ålerud
55 Elling Bjerke
56 Ragnar Martinsen
57 Oddvar Torp
58 Kjell Svaheim
59 Kato Voldseth
60 Inger Johanne 
 Saxebøl
61 Oddvar Bjerke
62 Anne Marie Larsen
63 Edel Johanne 
 Saxebøl
64 Terje Voldseth
65 Ole Egge
66 Marit Godager
67 Olaug Larsen
68 Inger Nordskaug
69 Gunhild Kaxrud
70 Svend-Kristian 
 Martinsen
71 Ingun Norskaug
72 Edvin Folkvord

73 Ragnhild 
 Andersen
74 Sonia Bråthe
75 Else Kaxrud
76 Anne Helene 
 Bjerke
77 Marit Bråthe
78 Hildegun Bjerke
79 Arne Birger Heli 
80 Rolf Sirnes
81 Per Hylland
82 Arne Birger 
 Martinsen
83 Hans Aschim
84 Jorun Haugland
85 Rolf Martinsen
86 Steinar Svendsen
87 Tormod 
 Svaheim
88 Øistein Larsen
89 Ragnhild Nyhus
90 Tone Kleven
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Syng påske i Kroer kirke 2. påskedag kl. 18.00

I år blir det endelig Syng påske igjen i 
Kroer kirke 2. påskedag, mandag 18. april 
kl 18.00! Det er faktisk hele tre år siden sist 
vi kunne gjennomføre arrangementet.

Tradisjonen tro vil vi gjennomgå hele 
påskens budskap i ord og toner. Spesialprest 
Sigurd A. Bakke skal være tekstleser, 
mens KroerAdHoc står for det musikalske 
sammen med MøySangen, solister og 
instrumentalister i samspill med det nye 
orgelet.

Vi kommer til å synge påskens salmer, 
noen kjente og noen som kanskje er mer 
ukjente. Men «Påskemorgen slukker 
sorgen» og «Deg være ære» er klassikere 
som har sin selvfølgelige plass i denne 
sang-gudstjenesten. 

Da gjenstår det bare å ønske vel møtt til 
årets Syng påske i Kroer kirke!

Anne Christine Pittet Grolid 
Kantor i Kroer kirke

KroerAdHoc sang også på Syng påske i 2019. Foto: Bonsak Hammeraas

Har du en vaskemaskin til overs?
Ås arbeidskirke trenger ny vaskemaskin!
I resirkulerbarhetenes ånd lurer vi på om noen har en brukbar  
maskin stående som vi kan kjøpe for en billig penge eller overta? 
Den skal bare brukes til moppevask.

Ta gjerne kontakt med Niels Thyge, tlf 971 46 741, i arbeidskirkens husstyre 
eller Linda på kirkekontoret.
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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. Deg være ære, 2. Andreas, 3. Kaifas, 4. Til 
evig tid, 5. Israelsfolkets utgang fra Egypt, 6. 
Sefardijøder, 7. Chile, 8. ingen skam å snu, 9. 
Amaryllisfamilien (syn. påskeliljefamilien eller 
løkfamilien, vit. Amaryllidaceae), 10. Fred 
Astaire.

Velkommen til en vårkonsert  
i Ås kirke  

søndag 15. mai kl. 19.00
Koret Classica

Harriet Müller-Tyl-sang
Anne Christine Pittet Grolid-fløyte

Jostein Grolid-orgel/flygel
Flott program

 
Billetter: kr 200,- Vippses på forhånd - eller ved 

inngangen til 979 57 898,
eller betales kontant i døra.

Arr. Kirkemusikalsk utvalg i Ås menighet
 

Harriet har utdannelse fra Wien (Kon-
servatoriet, musikal og jazz) og Køben-
havn (komplett sangteknikk), har utgitt 
flere plater med Herztöne, Harriet Quartet, 
Siw Christiansen, Ås musical club og som 
soloartist, og lever av å drive Stemmesko-
len med undervisning, kor, konserter, kom-
ponering, solokonserter og konserter med 
vokalgruppa Skrattvatten.

På denne konserten deltar Classica – 
også et kor som Harriet driver.

 Jostein er kantor i Ås og har vært det 
siden 2007. Han har sin kirkemusikkutdan-
nelse fra Trondheim.

Anne Christine er kantor i Kroer og fløy-
telærer ved Frogn kulturskole.

Sammen driver de et aktivt kirkemusi-
kalsk arbeid som inkluderer korvirksom-
het, gudstjenester og konserter.
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Nå kan du lytte til 
menighetsbladet

Det er ikke sikkert at du visste at 
menighetsbladet leses inn? Kristent arbeid 
blant blinde og svaksynte (KABB) har et 
rikholdig og gratis lydbibliotek, som flere 
bør kjenne til, mener Heidi Vestbye, som er 
leder for biblioteket. 

Hos KABB i Askim er det mange hylle-
meter med bøker, som i et vanlig bibliotek. 
Alle som har vansker med å lese en vanlig 
bok kan registrere seg og låne lydbøker hos 
KABB, som tilbyr mer enn 2000 titler i de 
fleste sjangre, og produserer hele tiden nye 
lydbøker. Her er også egne studioer, der 
bøkene og bladene leses inn. I tillegg har de 
to innlesere på hjemmestudio.

– Vi leser inn rundt 100 titler i året, 25 
menighetsblader og andre tidsskrift for lag 
og foreninger, sier Heidi Vestbye.  

I Askim jobber Vestbye og hennes kol-
legaer i KABB hver dag med å tilrettelegge 
ulike former for kristen litteratur og tekst 
til de som har synsproblemer og lesepro-
blemer, rundt om i hele Norge. KABBs 
lydbibliotek er for de som har en diagnose 
som handler om at det er vanskelig å lese 
eller bruke vanlige bøker.  

Målgruppa for lydbiblioteket til KABB 
er altså ikke bare blinde og svaksynte, 
men også de som har diagnoser som fører 
til leseproblem, eller at man ikke klarer å 
holde ei vanlig bok. Hun nevner dysleksi, 
cerebral parese, slagpasienter og mennes-
ker som har fått ME eller lammelser som 
eksempler. Målgruppa er derfor ganske 
stor, slår Heidi Vestbye fast.

– Om man ikke er i målgruppa selv, kan 
det være at man kjenner noen som er det. 
For eksempel er dysleksi en «ung» diag-
nose og eldre folk med lesevansker har ikke 
fått denne diagnosen. De vil også ha nytte 
av lydbiblioteket. 

Er tilretteleggingen et forsømt område?
– Ja, det vil jeg si. Det er et veldig forsømt 

område. Universell utforming gjelder ikke 
bare rullestolramper, høye terskler eller 
teleslynge. Det gjelder så mange flere, og 
blant annet gjelder det synsproblem, som vi 
er opptatt av, men også andre grupper.

Heidi Vestbye minner om at tilretteleg-
ging også dreier seg om å inkludere i et 
fellesskap.

– Det handler om å ikke føle at man blir 
ekskludert når man skal på gudstjeneste, 
eller et møte på bedehuset. For eksempel at 
tekster også finnes i storskrift, sier Vestbye. 
Hun mener at det dreier seg mye om plan-
legging hos de som er ledere. 

Du trenger ikke å bli boklåner i KABB for 
å lytte til menighetsbladet. Du får tilgang til 
lydfil via www.kabb.no/kabb-tilbyr/menig-
hetsblad/, og finner Kroer, Nordby og Ås’ 
menighetsblad ca. midt på siden.

For de som ønsker å bli boklåner i 
KABBs lydbibliotek er det flere måter å 
komme i gang på. Man finner alt av infor-
masjon på KABBs nettside (www.kabb.no), 
eller man kan ringe og få veiledning over 
telefon eller e-post. Lånere kan selv enkelt 
administrere hvilke bøker de vil låne med 
app-en Lydhør, og lytte til lydbøkene på 
telefon eller nettbrett.

Tekst og foto: Anne Brit Sande

Heidi K. Vestbye er leder og sekretær i KABB.
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Ås bibliotek i Kulturhuset i Ås sentrum.
Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret.

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

«Tøyeneffekten»  
av Bjarte Breiteig 

Tøyeneffekten er en roman som utspiller 
seg, kanskje ikke så overraskende, på 
Tøyen i Oslo. 

Hovedpersonene i boka er ekteparet 
Jostein og Mona. De bor på Tøyen sammen 
med sin sønn Kalle. Og her har de bodd i 10 
år. Mona jobber som konsulent i et forlag. 
Jostein har tidvis jobba som korrekturleser. 
Han holdt i mange år på med en hovedfags-
oppgave i filosofi, men den har strandet. Nå 
er det stort sett frivillig arbeid for Tøyen 
som gjelder for Jostein. 

For i disse ti årene har Jostein og Mona 
hatt et felles prosjekt – å skape fellesskap 
og samhold blant Tøyen-beboerne. De har 
starta aksjonsgruppe for å få gjennom saker 
politisk. Bedre belysning i gatene, utbe-
dring av skolen, tiltak mot narkohandelen, 
sakene er mange og viktige på Tøyen. 

Mona og Jostein tar også initiativet til å 
opprette et nabolagsråd. Rådet blir veldig 
populært, og det er stadig noen som trenger 
hjelp eller støtte. De starter også en nabo-
lagskafe drevet med litt støttemidler – og 
mye frivillighet.

 Kafeen går kjempebra, og Mona og 
Jostein får bekreftet at deres felles prosjekt 
er i ferd med å lykkes. Dette bringer dem 
enda tettere sammen, de engasjerer seg i 
menneskene, snakker om dem sammen til 
seint på kvelden, snakker varmt om Tøyen - 

gjerne over noen (etter hvert 
mange) glass vin på kveldene. 

Dette går kjempebra i lang tid. Men så er 
det som om de kommer litt i utakt. Er det 
slik at engasjementet og empatien kan være 
grenseløs? 

Denne boka gjør noe veldig fint. Den 
viser hvor utrolig mye man kan få til med 
ektefølt engasjement og vilje til å bidra til 
fellesskapet.  Men hva gjør man når man 
føler at man er i ferd med å miste samhol-
det og fellesskapet med ens egne kjære? Og 
hvordan går dette overens med å fortsette å 
gi til andre? 

Forfatter Bjarte Breiteig er bosatt på 
Tøyen, og er selv en entusiastisk Tøyen-for-
kjemper. Han sier at til tross for prøvelsene 
hovedpersonene i boka møter, så håper han 
at leserne vil merke at boka er skrevet med 
en dyp kjærlighet til Tøyen. Og det merker 
denne leseren så absolutt! 

Med vennlig hilsen
Maria Mäkinen

Ås bibliotek
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Oversettelse av Det gamle 
testamente til gumuz 

Vi har i tidligere nummer av Menighets-
bladet fortalt at oversettelse av Bibelen til 
lokale etiopiske språk er en viktig oppgave 
i Ås og Kroers misjonsprosjekt drevet av 
Det Norske Misjonsselskap (NMS). Det er 
for tiden arbeid i gang med å oversette Det 
gamle testamente til gumuz. 

Vår NMS-misjonær Klaus-Christian 
Küspert sitter ofte på oversettelseskontoret 
med de tre gumuz bibeloversetterne Sudi 
Gote, Lozran Ayana og Zegeye Belew, 
og koordinatoren for oversettelsesteamet, 
NMS sin mangeårige kollega Hambisa 
Ayana. Ute har temperaturen passert 30 
grader, men inne i huset er det luftig og 
kjølig.

I mer enn ett helt år har de tre overset-
terne og Klaus-Christian jobbet sammen 
tre dager i uka ved hjelp av videomøter. 
De har klart å oversette første, andre og 
fjerde Mosebok, sjekket setning for setning 
og endret alt som var uklart. Entusiasmen 
og engasjementet til teamet smitter, og 
kvaliteten på oversettelsen er imponerende. 
Zegeye oppsummerer det slik:

– Dagens oversettelse er bedre enn 
gårsdagens. Vi lærer noe nytt hver dag, og 
teamet vårt er faglig sterkt. Det er bare gøy 
å jobbe slik.

Allerede i 2003 ba gumuz-menighetene i 
Blånildalen om en oversettelse av Det gamle 
testamentet, men av forskjellige grunner 
kom ikke arbeidet i gang før i 2020. Til 
gjengjeld var det da allerede gjort grundige 
forberedelser, og oversetterne var vel trent 
i de lokale menighetene. I tillegg har de nå 
en sterk og profesjonell samarbeidspartner 
i Det etiopiske bibelselskap, som er eier av 
prosjektet og utgiver av Bibelen.

Tidligere gjorde voldelig uro i området, 
hyppige strømbrudd, stengt internett og 
blokkerte veier arbeidet vanskelig og satte 
oversetterne i fare. Derfor bestemte de i 
samarbeid med Bibelselskapet å flytte over-
settelseskontoret til Asosa, hovedstaden i 
Benishangul-Gumuz regionen. Her er det 
god sikkerhet for oversetterne, og det er 
god internettforbindelse.  Daglige flyvnin-
ger til Addis Abeba gjør det enkelt å møtes. 
De nye, lyse og luftige kontorene ligger i en 
bydel med overveiende gumuz-befolkning. 
Her blir det god lokal forankring, og vi kan 
regne med at oversetterne kommer til å 
trives.

Dette blir de neste trinnene i arbeidet: Et 
lokalt team av korrekturlesere starter med 
arbeidet i løpet av våren. Hovedfokuset 
deres skal være språklig flyt og gram-
matisk korrekthet. Siden alle oversettere 
er medlemmer av Mekane Yesus-kirken, 
skal dette teamet ha en god økumenisk 
balanse og inkludere katolikker, ortodokse 
og reformerte kristne. Når de tre Mosebø-
kene senere i år er kontrollert av NMS sin 
konsulent og fagfolk ved Bibelselskapet, 
kan første prøvetrykk muligens være ferdig 
allerede mot slutten av året.

Klaus-Christian Küspert,  
redigert av Sylvi Haldorsen

Gruppen som arbeider med overstttelse av Bibelen 
til gumuz. Foto: Klaus-Christian Küspert
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Foto: Timea Bakay Holby

Tanker i en vanskelig tid

I skrivende stund domineres nyhetsbildet 
av svært krevende saker. 

Krigen i Ukraina dominerer fullstendig. 
Samtidig vet vi at det er krig, uro og nød 
også andre steder i verden, og en ny og enda 
mer alvorlig rapport om tilstanden for jor-
dens klima i framtiden er lagt fram.

Man kan lett kjenne på håpløshet, fortvi-
lelse og handlingslammelse. Det er naturlig 
å spørre hvor er Gud i dette. Ja, hvor er Gud 
i dette? Hvorfor tillater han at uskyldige 
mennesker lider på grunn av diktatorers 
galskap og ondskap?  At dagens barn må 
arve en jord som er sterkt skadet av min 
generasjons manglende vilje til å ta på alvor 
signaler om klimaendringer med alvorlige 
konsekvenser og de samme barna må leve 
med disse konsekvensene i framtiden, og 
at i dag er det mennesker som har bidratt 
minst til klimakrisen som lider mest av det? 

Dette er urettferdig, og spørsmålet om 
hvor Gud er i dette finnes det ikke noe 
enkelt svar på.

Men, noe vet jeg: at Gud tåler at vi stiller 
spørsmål og også at vi er sinte på ham! Jeg 
vet også at de menneskene som nå forlater 
sin vante og trygge tilværelse i Ukraina, de 
er våre medmennesker, de er ikke et tall i 
statistikken. De har navn, de heter kanskje 
Svetlana, Oleg, Anastasia, Igor, Julia, Ivan 
osv. (vanlige navn i Ukraina ifølge Google).

Flyktningene fra Syria som allerede er 
her i landet heter: Samuel, Muhammed, 
Maryam, Fatima og andre. 

De er altså våre medmennesker med 
navn. Jeg vet også at Gud har skapt dem 
som han skapte meg og alle oss her i Norge. 
De er like dyrebare for Ham som vi er. 
Disse menneskene er vår neste som Bibelen 
sier. For noen år siden sa en dansk teolog at 
flyktninger fra Midt-Østen ikke var hennes 
neste. For å si det folkelig var hun her tem-
melig «på jordet». Nestekjærligheten som 

Jesus snakker om begrenser seg ikke til 
de nærmeste eller til folkegruppen vi selv 
tilhører. Den gjelder alle. 

Ja, vi kan få rase mot Gud, hvorfor skjer 
dette som vi ser på skjermene om dagen? 

Samtidig kan vi huske på at vi er Guds 
hender og føtter i dagens verden. Det kan gi 
oss kraft og mot til å handle. Vi kan handle 
med å vise nestekjærlighet til de som 
kommer, åpne våre dører og hjerterom, gi 
penger og be for den som lider. Dette betyr 
mer enn vi ofte tror!

Så la oss be Gud om kraft og mot til å 
handle.

Atle Eikeland,
Prostidiakon 

Pilegrimsvandring  
Son-Vestby-Ås 
Før pandemien satte en midlertidig stop-
per for dette, samarbeidet menighetene og 
turistforeningene i Ås og Vestby om en 
pilegrimsvandring i mai. Man fulgte i stor 
grad pilegrimsleden gjennom de to kom-
munene.

Tradisjonen blir tatt opp igjen i år. Så vi 
anbefaler vandreglade å sette av søndag 22. 
mai. Da kan man velge mellom ulike tur-
alternativer.

Man kan enten starte ved Solåsen pile-
grimsgård i Son, båthavna i Son, eller i 
Vestby kirke. Her vil det bli lett servering 
og noen slutter da også her. Turen avsluttes 
i Ås kirke med en liten stund i kirken.

Mer detaljert informasjon kommer i 
neste nummer av menighetsbladet, så følg 
med, men sett av datoen nå!

Atle Eikeland
Prostidiakon 
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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 Unhjem, Åshild Utvik og Jon Kristian Øiestad. Korrektur dette nr.: 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: 8000. 
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås kommune. Trykk og innbinding: Merkur 
grafisk AS. Leveringsfrist neste nr.: 26. april 2022.

Service-sidene (forslag, 3 linjer): 

FRISØRER - DAME/HERRE 

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

Rubrikkannonse: 

Mal:  

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

Her klipper vi både         
damer og menn i alle aldre!

NO - 1430

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

Frivillig abonnement og gaver kan 
settes inn på konto:

Menighetsbladet  
for Ås, Nordby og Kroer

Konto nr.: 1602 59 75417
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SLEKTERS GANG I MENIGHETENE

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no

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

ÅS

Døpte
Belle Filling Kralani

Døde
Agnes Heldvik Andersen
Ingeborg Aslaug Berg
Olav Johan Hedne
Willy Jahnsen
Harald Eldor Kvitting
Kåre Lund-Høie
Rolf Lødding
Jan Netland
Bernhard Gabriel Sanstøl
Kari Margrethe Smedsrud
Inger Lisbeth Undsæt

NORDBY

Døpte
Olivia Østli Justesen
Oskar Maalstad
Eline Kulås Osrønningen
Tore Johan Galby Stordal

Døde
Tor Agnar Bakke
Ole Engebretsen
Astrid Elisabeth Gustavsen
Lisa Ninni Sjoner

KROER

Døpte
Julius Engebret Røed
Evander Melhus Østlie
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  KONTAKT KIRKENE I ÅS –

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

onsdag kl. 12–15. Tlf.: 64 96 23 40.

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

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

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

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

Saksbehandler: : Annette A. F. Sviland.  
Tlf.: 64 96 23 30. E-post: as976@kirken.no

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

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

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

E-post: ae943@kirken.no.

Ansatte i menighetene
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. 

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. 

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

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

liten og stor.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.

14. april, Skjærtorsdag
Joh 13, 1–17 Jesus vasker disiplenes føtter.
Nordby kirke 11.00

15. april, Langfredag
Joh 18,1–19,42 Lidelsesberetningen.
Ås kirke 11.00: Felles pasjonsgudstjeneste.

16. april, Påskenatt 
Mark 16, 1–8 Jesus står opp.
Ås kirke 23.00: Påskenattmesse.

17. april, Påskedag
Joh 20, 1–10 Den tomme graven.
Nordby kirke 11.00: Høytidsgudstjeneste.
Ås kirke 11.00: Høytidsgudstjeneste.

18. april, 2. Påskedag 
Joh 20, 11–18 Jesus og Maria Magdalena.
Kroer kirke 18.00: Syng Påske.
 
20. april, onsdag etter Påskedag
Joh 20, 1–10 Den tomme graven.
Ås arbeidskirke 11.30: Åpnet hus-gudstje-

neste.

24. april, 2. søndag i påsketiden
Joh 20, 24–31 Jesus og Tomas.
Nordby kirke 11.00: Fellesgudstjeneste 

med avskjed for Sigurd Bakke.

1. mai, 3. søndag i påsketiden
Matt 20, 25–28 Ikke for å la seg tjene.
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste for liten og 

stor, med tårnagentene.

8. mai, 4. søndag i påsketiden
Joh 14, 1–11 Veien, sannheten og livet.
Nordby kirke 11.00: Dåpsgudstjeneste.
Nordby kirke 18.00: Frigjøringsmesse.
Ås arbeidskirke 11.00: Tro og lys- 

gudstjeneste.

15. mai, 5. søndag i påsketiden
Joh 17, 6–11 Jesus ber for sine.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste.

17. mai
Luk 17, 11–19 Den takknemlige samaritan.
Ås kirke 09.30: 17. mai-gudstjeneste.
Kroer kirke 12.30: 17. mai-gudstjeneste.

22. mai, 6. søndag i påsketiden
Matt 6, 7–13 Vår Far.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste for 

liten og stor. 


