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Prestens hjørne

Om forsiden:  
Pinsefesten på Oscarsborg 2. pinsedag er en lang og god tradisjon, her fra 2010. Foto: E. Fløistad

Tom Egil Nordengen. Foto: E. Fløistad

Hipp hipp hurra! Gratulerer med dagen 
som var og som kommer!

Atter en nasjonaldag kunne vi heise vårt 
flotte flagg, finne frem festklær og feire at 
vi er frie. Feire at vi får leve i et land hvor 
demokratiet og grunnleggende rettigheter 
for alle innbyggere er det styrende prinsipp. 
Det er jeg takknemlig for.

Foranledning til feiringen og takk
nemligheten, Riksforsamlingen på Eidsvoll 
i 1814, og enigheten om en grunnlov sikrer 
at vårt demokrati er velfungerende. Vi 
liker å si at vi er et fredselskende folk, vi 
er en fredselskende nasjon. Vi deler til og 
med ut en fredspris hvert eneste år. Nobels 
fredspris er ansett for å være verdens mest 
prestisjetunge fredspris. Ja, vi lever i et 
fredelig hjørne av verden. Men løfter vi 
blikket internasjonalt er det urolige tider. 

Rettigheter, frihet og fred er så visst ingen 
selvfølge. Vi har fått en kraftig påminnelse 
om det. La oss hjelpe, ute og her hjemme, 
og ta godt imot en ny nabo, elev, kollega 
og venn. «Lat folket som brøder saman 
bu, som kristne det kan seg søma», synger 
vi med Elias Blix ord fra Gud signe vårt 
dyre fedreland. Og la oss ikke bare synge 
det, men leve etter det. La vår grunnlov, 
vårt demokrati, være et eksempel til etter
følgelse og vår fremste eksportartikkel i 
urolige tider. 

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg 
dere, ikke den fred som verden gir. La ikke 
hjertet bli grepet av angst og motløshet (Joh 
14,27). Det er Jesu ord til oss på pinsedag. 
Det er nettopp dét som er Talsmannens 
oppgave: Å gi oss den freden som er anner
ledes, den freden som kommer fra Gud. 
Fred til å kunne tro på det utrolige. Fred til 
å kunne møte alt som er vondt og vanskelig, 

fordi vi har en Gud som går med oss.
Heller ikke disiplene begynte på det 

oppdraget de hadde fått av Jesus før de 
hadde mottatt Den hellige ånd. Nettopp 
for at disiplene ikke skulle gjøre seg selv 
til hovedpunkt. ”Den som elsker meg vil 
holde fast på mitt ord” (John 14,23). Jesu 
ord har rekkevidde langt utover hans egen 
samtid. Gjennom alle tider er Bibelen blitt 
tolket inn i en samtid som er fremmed for 
den. For det er en betydelig avstand i tid, 
det er geografiske forskjeller, det er andre 
kulturer og tankesett som for oss er til dels 
ukjente og fremmed. Enhver generasjon må 
forstå Jesu ord i lys av den tiden de lever i. 
Jeg tror ikke de bare kan overta min forstå
else, mitt tankesett eller min tro. For nye 
tider gir nye utfordringer, som – kanskje 
vil kreve nye svar eller nye forklaringer. Så 
trenger vi fortsatt Ånden som kan hjelpe 
oss til å tolke evangeliet inn i nye tider, inn 
i ny språkdrakt.

Så tror jeg Den hellige ånd fortsatt kan 
røre ved hvert enkelt menneske, og røre ved 
våre fellesskap. Så vi husker, ser og forstår 
hva Jesus har lært oss og gitt oss. Løftet om 
Guds kjærlighet, løftet om Ånden og løftet 
om Jesu fred. Det er treenigheten i sum vi 
får feire med ordene fra Johannesevangeliet 
denne pinsedagen, kirkens festdag. 

God pinse! 
Tom Egil Nordengen, 

sokneprest
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Gudstjeneste for små og store med Drøbak barnegospel, Nordby KidSing og
Drøbak Soulchildren. 
Program:

Gudstjeneste for små og store
Drøbak barnegospel, Nordby KidSing og Drøbak Soulchildren deltar. 

Festkirkekaffe
Hoppekirke og ballongdyr

Tunnelsafari for barna, guidet omvisning for voksne
Ferge fra Sundbrygga i Drøbak kl. 11.20 og 11.50, billett kr. 110/70

PINSEFEST PÅ
OSCARSBORG

2. PINSEDAG 6. JUNI KL. 12
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1-2-3-samling  
mandag 30. mai
Har du barn som ble døpt i Kroer eller Ås 
for 1, 2 eller 3 år siden? Da er dere invitert 
på 123årssamling i Ås arbeidskirke man
dag 30. mai kl. 17–18. Der blir det sang og 
musikk ved barne og ungdomskantoriet, 
en fortellingsstund og utdeling av en hilsen 
til hvert av barna som kommer. De som ble 
døpt i 2021 skal få dåpsduen sin som har 
hengt og prydet kirkene gjennom det siste 
året. 

Invitasjon kommer i posten – husk å 
melde dere på!

«Kjærleikens plass  
i ei splitta verd»
Dette var tema da preses Olav Fykse Tveit 
besøkte Ås kirkeakademi i mai.

I tillegg til nå å være ledende biskop i 
Den norske kirke, har han blant annet vært 
generalsekretær i Kirkens Verdensråd. 
I foredraget sitt gikk han inn på kirkens 
muligheter og begrensninger i det offentlige 
politiske arbeidet. Han reiste for eksempel  
spørsmål om kirken skal mene noe om 
klima og flyktningespørsmål.

Solveig Nielsen,  
Ås Kirkeakademi

12. juni  
Ungdommens sommerfest
12. juni klinker vi til i og utenfor 
Arbeidskirka. Først kl. 18 med informa
sjonsmøte for alle som lurer på hva kirkelig 
konfirmasjon er, og fra kl. 19 er alle ung
dommer fra 8. trinn og oppover velkommen 
til å delta på ungdommens sommerfest. Det 
blir morsomme aktiviteter, god stemning 
og noe godt å spise. Vel møtt! 

Jenny Marie Ågedal
kateket

Olav Fykse Tveit på Ås kirkeakademi. Foto: Hanne-
Marit K. Pettersen 
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Stor Frivillighetsfest i Arbeidskirken; 5. mai arrangerte kirkestaben Frivillighetsfest for alle som deltar i 
ulike frivillige oppgaver i de tre menighetene i Ås. Over 100 personer kom, det var flott matservering og 
avansert underholdning. Så vellykket var det, at kirkestaben lovet at dette nok ikke var den siste gangen. 
Kirkestaben fra v.: Jostein Grolid, kantor, Linda Janson-Haddal, daglig leder for menighetene, Kjerstin 
Jensen, prost, Annette Fosberg Sviland, saksbehandler, Jenny Marie Ågedal, kateket, Atle Eikeland, 
prostidiakon, Kristine Thorstvedt, kirkeverge, Ingrid Ulvestad Øygard, kapellan, Tom Egil Nordengen, 
sokneprest. Hans Dur Molvik, kantor og Katharina Frogner Kockum, menighetspedagog, var ikke til stede 
da bildet ble tatt. Tusen takk for en fin fest. Foto: Jon Kr. Øiestad

Åpen kirke som normalt i sommer !

Ås kirke holdes åpen hver dag fra 1. til 
31. juli, kl. 12–18. Utvalget er i gang med 
forberedelsene. Det sendes i disse dager 
ut spørsmål til frivillige om å delta på 
dugnaden som kirkeverter. Vi håper på 
mange positive svar. Sommeråpen Veikirke 
er et populært og meningsfullt tiltak. 
Utvalget for Åpen kirke ønsker verter og 
besøkende velkommen!

Hanne-Marit Kjus Pettersen

Utvalget for Åpen kirke ønsker velkom-
men til åpen sommerkirke/veikirke i hele 
juli måned. Oddvar Sigmund Moen, Svein 
Rindal, Hanne-Marit Kjus Pettersen og 
Signe Hjermundrud. Foto: J. Kr. Øiestad
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Ungdomsarbeidet  
i Ås menighet

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 velkommen hos oss. 
Har du lyst til å komme, men ikke har vært 
med før? Ta gjerne kontakt med barne og 
ungdomsprest Ingrid (kontaktinfo under). 
Ungdomsarbeidet i Ås menighet består av 
D41 Åsome og KRIK Ås. Nedenfor står det 
litt mer.

D41 – ÅSOME

Ungdomsarbeidet, tilknyttet KFUK/
KFUM, samles i Ås Arbeidskirke hver 
fredag kl. 19.00–22.00. Her møtes ungdom
mer i alderen 13–20 år for å ha det gøy sam
men. Programmet er variert og inneholder 
blant annet leker, hobbyaktiviteter og 
konkurranse. Her kan også ungdommene 
være med og bestemme programmet og 
komme med innspill til hva de ønsker å 
gjøre disse fredagskveldene. I løpet av 
kvelden har vi også en samling hvor vi ten
ner 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 frem til sommeren er følgende: 
• 6. mai
• 20. mai
• 3. juni
• 12. juni – sommeravslutning for hele 

ungdomsarbeidet (NB: søndag!)

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! 

Datoene frem til sommeren er følgende: 
• 15. mai – Vanlig samling
• 29. mai – Trening, årsmøte og pizza
• 12. juni – Sommeravslutning for hele 

ungdomsarbeidet
 

Har du spørsmål angående ungdomsarbei
det i Ås og Kroer menigheter, ta kontakt 
med kapellan/barne og ungdomspresten: 
io484@kirken.no.

Ingrid Ulvestad Øygard, 
kapellan/barne- og ungdomsprest
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Kinesisk pianomusikk – 
vestlig klavertradisjon møter urgamle 
folkemelodier

Pianist Jonas Aune fra Ås med mulig 
urfremføring av kines iske piano stykker i 
Norge. 

Etter å ha undervist som pianolærer i 
Kina ved Xi’an Conservatory of Music 
har pianist Jonas Aune blitt eksponert for 
kinesisk pianomusikk. Denne musikken er 
ukjent i vesten, men er obligatorisk reper
toar for pianostudenter i Kina. 

Med denne konserten ønsker Jonas å vise 
fram en musikksjanger som enda ikke har 
fått ordentlig gjennomslag i vesten. Musik
ken baserer seg utelukkende på kinesiske 
skalaer og komposisjonsteknikker, som 
åpner opp for et nytt harmonisk språk. Like
vel kan man høre hvordan vestlig klaver
tradisjon fra romantikken, impresjonismen 
og minimalismen har påvirket musikken. 

Tid og sted: 
Ås Kirke, 31. juli kl. 18.00. 

Voksen: 200, 
Student/ honnør: 100, 

Jonas Aune. Foto: Jarl Robert Kristiansen
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Det skjedde i Nordby kirke 24. april, 
men innebærer at Sigurd er prest fortsatt. 
Denne tjenesten har alltid vært et kall for 
ham. Slik vil det være heretter også. Men 
en forandring er det: Hans prestegjerning 
styres ikke lenger av gudstjeneste, vigsel, 
barnedåp, gravferd og alle andre presteopp
gaver som ansatt i Kirken. Nå kan han styre 
tid, interesser og krefter helt på egenhånd.
  
Gud er ikke som vi tror
Sigurd A. Bakkes siste, offisielle guds
tjeneste i Nordby kirke hentet preken teksten 
fra Johannes evangelium; med Tomas, 
tvilen og troen som de sentrale elementene. 
Fra prekestolen ville Sigurd poengtere 
dette:  ‘Gud er ikke som vi tror! Gud er 
grenseløs og er overalt. Det finnes ingen 
steder hvor Gud ikke er. Gud er kjærlighet. 
Vi vet heller ikke hva det betyr. Vi kan bare 
ane, uten å helt forstå hva det betyr at Gud 
elsker sin verden og menneskene. Derfor er 
det ikke mulig å få kontroll på Gud. Gud 
er ikke som oss. Å tro på Gud er derfor å 
våge og å slippe taket, ta en dag av gangen. 
Vi lever i tro. Å tvile er definert som å ikke 
trenge å vite alt når det gjelder Gud. Det 
holder å ha erfart å være elsket som et Guds 
barn og si: Du er nær meg, og jeg er din’.

Fra kirkebønnen: Vi takker deg Gud for at du kalte Sigurd til å være en tjener i din kirke, og for alt han har fått 
bety for oss her i Kroer, Nordby og Ås i mange år ....

Påkosta kirkekaffe i Nordby
Etter gudstjenesten var det påkosta 
kirkekaffe, takkehilsener fra mange, og 
tilhørende gaveoverrekkelser. Torbjørg 
Refsnes Jørgensen, menighetsrådsleder i 
Nordby, hadde regien og takket Sigurd på 
denne måten; her i kortform: –‘I dag er det 
avskjedsgudstjeneste for deg som prest for 
både Kroer, Ås og Nordby. For oss Nord
byfolk er det Nordbypresten som av slutter. 
Du er motstrøms. Unggutten fra Ås gjør 
det utenkelige ved både å bo og å virke i 
Nord by. Det er lengre fra Ås til Nordby enn 
fra Nordby til Ås, men sjøl sier du at du 
kom til dekka bord i 1993. I guds tjenesten 
skaper du nærhet og har et budskap vi tar 
med oss i hverdagen og inn i livene våre. 
Du har vært Nordbypresten for hele bygda; 
for dem som kommer til kirken på merke
dager i livet; ved sorg eller på festdager. 
Du utviklet samarbeidet med skolene med 
stor kreativitet, som da tusenårsskiftet ble 
markert ved at presten og rektorene kom 
til kirken, ridende til hest; opplevelser som 
setter spor. Vi i samtlige menigheter i Ås vil 
takke for det du har tilført oss, og det du har 
vært for oss, men sier samtidig på gjensyn i 
kirkene, både i Kroer, Ås og Nordby’.

Kapellan – sokneprest – studentprest – spesialprest

Sigurd A. Bakke, nå pensjonist-prest
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TAKK TIL SIGURD

Du er Ås-gutten du, som ble Nordbyprest
Her fant du din plass, her trivdes du best
Mens prester og proster kom og gikk
hadde du et historisk overblikk

Vi takker for nesten tretti år
i tjeneste for kirka vår
Om åra ble borte helt ut i det blå
står minnene klart i hukommelsen nå:
Narnia-klubb, for unger som vil
Team-Nordby forsøkte, og de fikk det til
Fra Irland kom tanker om Keltisk messe
Det vekket i soknet en stor interesse
Kirketreff var en fruktbar ide
Samhold og trivsel ble følgen av det.
 
En kirkesøndag ble til en fest
med deg på laget, som «våres» prest
Du ga oss ord til å grunne på
Sa Gud er for stor til å kunne forstå
Du sang til dåpsbarn om kjærlighet
Bekreftet menneskets verdighet
Du snakket om skjønnhet i sorgens stund
Og trøstens ord lød titt fra din munn
Vi fikk erfaring med ordet «retreat»
da du inviterte forkynnere hit
I stillhet og nærvær hvor Kristus får rom
kan det enkleste sted bli en helligdom.
 
Selv søker du stillhet så ofte du kan
Blir gjerne sett med en hov i hand
En sommerfugl-samler har du blitt
Det kristne symbolet på håp ble ditt
Håpet er noe å lene seg på
når alle planer skal endres nå
I fellesskap, på hytta et sted
med fiskefangsten når sola går ned
Se livet som gleder oss gang på gang
Være velsignet med et bestefarfang
Må himmelens lys berike ditt virke
Mens takken får lyde fra folk og fra kirke.
 

Av Anne Myrhaug Winge,
på oppdrag fra redaksjonen

i Menighetsbladet, April 2022

Prostens hilsen og takk
Hverken prost eller sokneprest var til stede 
i Nordby. Det hadde de naturligvis vært 
om de ikke var kalt til Bispeinnsettelse i 
Fredrikstad denne søndagen. Som følge av 
dette var Ingrid Ulvestad Øygard ‘utnevnt’ 
til både prost og sokneprest for anlednin
gen. Prosten, Kjerstin Jenssen hadde skre
vet noen gode takkens ord til Sigurd som 
Ingrid formidlet:

På vegne av Borg bispedømme og Søndre 
Follo prosti, vil jeg få takke deg for innsat
sen gjennom alle disse årene, og  på egne 
vegne vil jeg takke for mange gode samta
ler og møtepunkter dette året vi har jobbet 
sammen. Jeg tenker på deg som engasjert 
og tydelig, du er god å snakke med og god å 
bryne meninger på. Du går dine egne veier 
og er ikke redd for å skille deg ut. Du går 
aldri rundt grøten, og kan ofte ufarliggjøre 
det å snakke om vanskelige ting. Du kan 
si noe sånt som: ‘Jeg liker å snakke om 
problemer. Vi trenger ikke kalle det for 
utfordringer, vi kan kalle det problemer. 
Det er ikke noe farlig med problemer; det 
er helt vanlig’! Og det liker jeg så godt, at 
du går rett på. Jeg, som har lett for å ville 
harmonisere, har lært mye av din uredde 
holdning til problemer!  Sigurd, du er en 
god og trygg liturg, en erfaren veileder 
og samtalepartner. Jeg er glad for at du er 
positivt innstilt til å påta deg vikaroppdrag 
etter hvert. Det er en stor milepæl å gå av 
med pensjon, men jeg håper du får glede 
deg over friheten og samtidig vil kjenne at 
det fortsatt er behov for deg som prest i Den 
norske kirke. Med ønske om Guds velsig
nelse over deg og familien, og alle dagene 
som ligger foran!

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Foto: E. Fløistad

Prost Kjerstin Jenssen. Foto: E. Fløistad
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Hilsen til Sigurd  
fra Jan Kay Krystad

Jeg er svært takknemlig for å ha fått kjenne 
Sigurd fra han kom til Nordby på midten 
av 90tallet, og til og med ha hatt ham 
som nær kollega noen år. Sigurd er enga
sjert, kunnskapsrik, spirituell, interessert, 
hjelpsom, omsorgsfull, nær, varm og full 
av smittende glede. Han er et jamenneske 
og et neimenneske; tydelig og klar, til vel
signelse, og av og til til irritasjon. Sigurd 
går aldri stille i dørene, for å si det sånn. 
Man merker at han lever og at han leverer. 
Takk for at du har gitt så mye til så mange 
i Kroer, Ås og ikke minst Nordby gjennom 
nesten 30 år, og takk for at du er den du er: 
en god venn og kollega. 

Sigurd A. Bakke sitter trygt på stubben som var felles avskjedsgave fra alle de tre menighetene i Ås. Fra vens-
tre: Svend-Kristian Martinsen, Torbjørg Refsnes Jørgensen, Anne Myrhaug Winge og Ingrid Ulvestad Øygard.

Tidligere sokneprest i Ås, Jan Kay Krystad. Foto: E. 
Fløistad
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– Pappa må 
være kjempegammel.
– Jaså? Hvorfor tror 

du det?
– Fordi brannalarmen 
gikk da han blåste 

ut alle lysene 
på kaka.

I rutenettet under har vi gjemt navnene på 10 forskjellige 
musikkinstrumenter. Navnene står fra venstre mot høyre 
og nedover. Klarer du å finne alle sammen?

Finn fem feil!Finn fem feil!
Her gir Jesus brød til fem tusen. De to bildene er 
nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? 
Tegning: Claudia Chiaravalotti

Finn navn på 10 instrumenter! Finn navn på 10 instrumenter! 

U K U L E L E T I F

S T I F I T R U T U

M R S O T E I B I T

K O N T R A B A S S

Å M Ø R O M A T I A

P B B O M O P Ø M T

O O A M M G I T A R

D N L P E R A S T U

E E L E R Ø N U A T

L A O T F I O L I N

Y F L Ø Y T E K R Å VitserVitser
Så var det 

fyrvokteren som 
fikk sparken. Han 
pleide å skru av 

lyset før han gikk 
og la seg.   

  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

BARNASBARNAS

Fa
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«Den gode nabo»
I Dr. Sødrings vei 10 (omsorgsboliger) har 
de faste treff med mat/kaker og kaffe hver 
tirsdag og fredag kl. 17.00. I nr. 8 treffes de 
også jevnlig. Treffene i nr. 10 holdes trofast 
og i fin stil av beboer Marit Nilsrud, men 
alle bidrar litt og praten går om alt som 
gleder eller plager. Noen ganger på dagtid 
har de grillparty. Nå forbereder Marit 17. 
maifeiring.

Utover sommeren er det også liv med 
treff i Villa Sødring 8/10.

Til ulike tider går Gro Rønningen og jeg 
gjerne innom nr. 10/8, eller Gerd og jeg, for 
å treffe Åsveteraner og nye beboere. Tidli
gere traff vi både Marit og Trygve Nilsrud. 
Men Trygve er ikke lenger her, korona og 
sårbarhet ble for mye. Kjære Marit, vi ble 
glad i dere begge!!

Beboerne i nr. 10 og 8 bærer i seg en 
mangfoldighet av kjennskap, kunnskap og 
erfaringer. Denne gang representert ved 
Marit som er en kunstner med saks, nål og 
tråd (se bilder). Hun tilbyr sine kreasjoner 
og kan ta oppdrag.

Eksamen for ung og gammel
Eksamen er vel mest aktuelt for dere unge? 
Jo da, men jeg husker mange skoleek
samener: slitsomt, alene med så altfor mye 
stoff!! Under studier i Trondheim hendte 
det at jeg ikke rakk å komme gjennom 
pensum. Opplevde da sånn krampaktig 
vondt i magen, og en vemmelig følelse av 
å bomme, spesielt til muntlig. Det hendte 
at jeg stod over, eller måtte leve en tid med 
dårlig resultat. Det gav en vond følelse av å 
ikke mestre.

Var det ikke pauser? Svært få, men jeg 
husker at vi i en gjeng besøkte eldrehjem på 
lørdager. Vi sang og leste Guds ord. Etterpå 
ble det middag i byen – kunne puste ut!! Og 
så gikk jeg skogsturer – alene.

Alt dette var da lenge siden? Tja? Jeg 
opplever «eksamener» også nå. Akkurat nå 
krever livet at jeg får til å skrive noe aktu
elt og ekte for deg som er ung. Dere unge 
er mine sensorer!! Og dette er livsviktig 
for meg: at vi gamle viser at livet lar seg 
mestre!

Tekst og foto: Terje Sørhaug (1939)
Diakoniutvalget

Tekst og foto: Terje Sørhaug
Diakoniutvalget

Omsorgsnaboer 
og venner for 
hverdag og fest, 
for hele året

Fredagstreff 18.03.22 i Dr. Sødrings vei 10. Fra v.: Gerd Asklund, Sissel 
Heggdal, Marit Nilsrud, Karin Karlsen, Rune Nilsrud, Solbjørg Nilsrud, 
Marit Østenå. Antall gjester varierer en del.
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Broderte bilder laget av kunsthåndverker Marit 
Nilsrud

Kunsthåndverker Marit Nilsrud viser en fargerik 
applikasjon som hun har laget. Hun har et bredt 
re pertoar med quilting, brodering, applika-
sjoner med formsøm på quilting, fantasidyr, puter, 
smykkeskrin mm. Bare spør henne!

Foto: Timea Bakay Holby

PILEGRIMSVANDRING 
  fra SON til ÅS   

Søndag 22. mai 2022 
Kl. 09.00: Tidebønn på Solåsen pilegrimsgård i Son/  
eller oppmøte kl.10.15 ved brua i båthavna i Son  

Kl. 11.30: Rast på Urtegården/Nordre Mørk gård.  
Matpause (egen mat). 

Kl. 12.30: Kort rast ved Svartedal gård. 

Kl. 14.00: Tidebønn i Vestby kirke.  
Servering av mat i menighetshuset. 

 
Kl. 15.00: Vandring videre fra Vestby kirke mot Ås kirke.  

Rast på Vardåsen. 
 

Kl. 19.00: Ås Kirke: Avslutning av vandringen.  
Utsendelse.  

 
Dagen begynner, for de som ønsker dette, med morgenbønn 

 i kapellet på Solåsen, deretter vandring sammen til brua ved  
båthavna i Son (4 km). Fra brua går vandringen langs deler av 
pilegrimsleden nordover, innom Urtegården/Nordre Mørk gård,  
via Klokkerud og Svartedal til Vestby Kirke (12,5 km). Videre  

går vi mot Ås kirke, via Østnes gård i Vestby, og oppom  
Vardåsen i Ås (12,5 km). Det er også mulig å koble seg  

på underveis.    

Her er alle velkomne, uavhengig av tro og livssyn. 
Bli med på en flott vandringsdag sammen – i vakre omgivelser! 

 Arr.: Ås og Vestby turlag, Peterstiftelsen i Son, Urtegården/ 
Nordre Mørk i Vestby, Vestby Frivilligsentral,  

Grønt utvalg i Ås og Vestby menigheter.  
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Urtehagen på Nordre Mørk. Foto: Atle Eikeland

Eksamen for ung og gammel
Eksamen er vel mest aktuelt for dere unge? 
Jo da, men jeg husker mange skoleek
samener: slitsomt, alene med så altfor mye 
stoff!! Under studier i Trondheim hendte 
det at jeg ikke rakk å komme gjennom 
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krever livet at jeg får til å skrive noe aktu
elt og ekte for deg som er ung. Dere unge 
er mine sensorer!! Og dette er livsviktig 
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Tekst og foto: Terje Sørhaug (1939)
Diakoniutvalget

Tekst og foto: Terje Sørhaug
Diakoniutvalget
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Grønn spalte

Engasjement for nærnaturen! 

Nærnaturen er viktig å ta vare på både med 
tanke på biologisk mangfold, friluftsliv og 
folkehelse. Samtidig er naturen rundt våre 
byer og tettsteder under sterkt press fra 
ulike utbyggingsinteresser, som nye boliger, 
næringsbygg, veier, etc. Ansvaret for å 
avveie utbygging og vern av natur er i stor 
grad lagt til våre folkevalgte på kommunalt 
nivå gjennom ulike planprosesser etter 
plan og bygningsloven. Et viktig prinsipp 
i kommunal arealplanlegging er folkevalgt 
styring, kombinert med fagkunnskap og 
bred medvirkning fra lokalbefolkningen. 

Ved NMBU på Ås utdanner vi planleg
gere, landskapsarkitekter og naturforval
tere til arbeid i viktige fagområder knyttet 
til arealplanleggingen. Vi har nettopp skre
vet en ny bok, «Introduksjon til miljøplan
legging», med Synne Movik og under
tegnede som redaktører. I boka defineres 
miljøplanlegging som sammenhengen 
mellom arealplanlegging, naturmiljø og 
folkehelse. 

Jeg vil trekke fram litt fra kapittel 14 i 
boka, Planlegging for bynære friluftsområ
der. Kapitlet bygger på tidligere forskning 
i Kristiansand, Bodø og Moss kommuner, 
og ser særlig på betydningen av lokalt enga
sjement og medvirkning når det gjelder å 
ivareta nærnatur. Et viktig funn er at lokalt 
engasjement nytter, særlig når man lokalt 
klarer å skape allianser og bidra konstruk
tivt med argumenter og kunnskap for hvor
for naturområder som er truet av utbygging 
er verdt å ta vare på. I og med at mye av det 
formelle ansvaret for miljøvern er lagt til 
statsforvalteren, blir vern av naturen noe de 
folkevalgte lett kan se som en statlig opp
gave. Men når politikere ser at det er lokalt 
engasjement for å ta vare på nærnaturen, 

viser vår forskning at de ofte er lydhøre og 
sensitive for disse stemmene, og ikke bare 
for utbyggingsinteressene. Samtidig er det 
også slik at de kommunale planprosessene 
fungerer mer etter hensikten når det er stor 
grad av lokalt engasjement og medvirkning. 

Dette kan inspirere oss som Kirke og 
vanlige kirkegjengere. Som miljøbevisste 
borgere kan vi involvere oss i bevaring av 
viktige natur og friluftsområder, enten 
som enkeltpersoner eller ved at vi melder 
oss inn i en miljø eller friluftsorganisasjon. 
Også velforeninger kan fungere som «vakt
hunder» for nærnaturen, slik vi i studien så 
eksempel på i Moss. Kanskje også Kirken, 
gjennom f.eks. Grønt Utvalg, kan ha en 
oppgave i å være en aktiv medvirknings og 
høringsinstans i kommunale arealplaner? 
Dette er noe vi i Grønt Utvalg har begynt å 
snakke om, og kanskje er det på tide å gjøre 
alvor av tanken. 

Som forskningen viser, det nytter å 
engasjere seg for bevaring av nærnaturen, 
selv om man ikke alltid vinner fram! Lokalt 
engasjement og medvirkning er også en 
viktig del av lokaldemokratiet og kommu
nale arealplanprosesser.

Knut Bjørn Stokke, Grønt Utvalg  
og førsteamanuensis ved Institutt for by-  

og regionforskning, NMBU 
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Gled deg til loppemarked i Ås Arbeidskirke 26. og 27. august! 

Nå regner vi ikke med fare for smittespred
ning av korona. Da blir det ikke antalls
begrensning og lange køer i avdelingene og 
andre restrik sjoner eller smitteverntiltak. 
Bare glede!

Loppemarkedet i menigheten har i snart 
50 år vært en årlig gigantisk pakke bestå
ende av dugnadsglede, gjenbrukskultur og 
pengeinnsamling. Denne lange tidsrekken 
ble brutt i koronaåret 2020. Men i fjor var 
vi igjen i gang og oppnådde tidenes beste 
resultat.

Med ekstra mye fritid og hjemmetid 
de siste to årene har mange pusset opp og 
ryddet i kjeller og loft. Nå er det mulig 
igjen å finne godbitene fram og levere dem 
på vår «Åpen loppedør». Det kan du gjøre 
hver mandag fra 30. mai og ut juni måned 
på parkeringsplassen ved arbeidskirken 
i tidsrommet kl. 1819, men altså kun på 
mandager.

Vi tar imot alt som kan selges videre, som 
for eksempel bord og stoler, kommoder og 
hyller, leker og hobbyartikler, sportsutstyr 
og sykler, kunst og bilder, bøker og blader, 

serviser og glass, verktøy og redskap, klær 
og duker, sko og vesker, LPplater og retro 
ting, nips og pynt. Alt som andre kan tenkes 
å kjøpe. Særlig glade blir vi for ting som 
passer i en studenthybel!

Loppemarkedet er et stort sosialt felles
skap hvor du kan arbeide sammen med 
masse hyggelige folk, gjøre en innsats for 
gjenbruk og miljø, samt skaffe penger til å 
drive Ås arbeidskirke og Ås menighet. Vi 
trenger over hundre frivillige under salgs
dagene på markedet, men også i forberedel
sene den siste uken. Tusen forskjellige opp
gaver skal gjøres, fra sortering og rigging 
til loppesalg og vaffelproduksjon. Meld deg 
til tjeneste via en av våre avdelingsledere 
eller til lars.syrstad@ramboll.no

Vi tar også imot tips om noen du kjenner 
som vi kan spørre om å gjøre en innsats.

Også på årets loppemarked blir åpnings
tidene tilpasset rushtrafikk og folks 
arbeidstid. Salget vil pågå fredag mellom 
kl. 17 og 20, og lørdag mellom kl. 10 og 14. 
Opprydding skal skje lørdag, mens søndag 
er kirkedag, og bare det. Velkommen til å 
delta!

Tekst og foto: Lars Syrstad, 
Loppekomitéen
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Nå er det din tur
Konfirmant i kirken
Som konfirmant får du være med på leir sam
men med mange andre ungdommer. Kan
skje lærer du noe nytt og blir kjent med nye 
venner, tenker overraskende tanker om Gud 
og gode tanker om deg selv. Konfirmasjon 
i kirken handler om livets store spørsmål, 
om livsmestring, godt fellesskap og gode 
opplevelser. Du er velkommen til konfir
masjon i kirken uansett om du tror, tviler, 
eller bare er nysgjerrig. 

Må man være døpt?
Du er velkommen til å følge konfirmasjons
opplegget selv om du ikke er døpt. Dersom 
du ønsker å bli konfirmert må du døpes før 
konfirmasjonsdagen. Det er flere konfir
manter hvert år som velger å la seg døpe 
– enten i en gudstjeneste, eller i en egen 
seremoni kun for de nærmeste. Vi legger til 
rette for at dette skal bli fint.

Samlinger og aktiviteter
Som konfirmant er du med på ulike sam
linger og aktiviteter gjennom året. Her 
møter du aktuelle tema – om tro og tvil, om 
sorg, vennskap, håp, om kirka, kjærlighet 
og livsmestring, for å nevne noe. Konfir
mantene er også en del av ungdomsarbeidet 
og får tilbud om å være med på turneringer 
og arrangementer både i Ås og andre steder 
i Oslo/ Viken. Vi har kick off uka etter høst
ferien, men hovedvekten av konfirmasjons
samlingene blir lagt til vårsemesteret 2023 
og vi drar på leir når sommerferien starter.

Informasjonsmøte
Utfyllende informasjon om konfirmasjons
tiden og orientering om de ulike aktivi
tetene får dere på informasjonsmøte på 
Nordby menighetshus 1. juni kl. 18 (Nord
bykonfirmanter) og Ås arbeidskirke 12. 
juni kl. 18.00 (for Kroer og Ås). Dette er et 
helt uforpliktende møte for både potensielle 
konfirmanter og foresatte. Er du nysgjerrig 
– så kom!  

12. juni fra kl. 19, arrangerer vi ungdom
menes sommerfest i arbeidskirka, og der er 
også 08kullet velkommen. Det blir mor
somme aktiviteter og mat.  

Ønsker du å vite mer om hvordan det er å 
være konfirmant i kirka? Sjekk blant annet 
emneknaggen #konfirmantene på tiktok 
og insta. Der har ulike ungdommer fortalt 
litt om hvordan deres konfirmanttid var. Vi 
kommer også til å legge ut filmer og info 
på våre sider på Facebook og Instagram 
«Kroer, Nordby og Ås menigheter».
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Betaling
Prisen for konfirmasjonsåret er ca. 3000 kr. 
Pengene dekker konfirmantbibel og annet 
materiell, mat på samlingene og fire dag
ers leir. Betalingsinformasjon får dere etter 
oppstart. Ta kontakt om det er utfordrende å 
dekke konfirmasjonsavgiften. Alle skal ha 
mulighet til å bli konfirmert og vi har støt
teordninger som kan benyttes.

Konfirmasjonsdatoer
Konfirmasjonsgudstjenestene vil finne sted 
lørdag 2. september (Nordby, Kroer og Ås), 
Søndag 3. september (Nordby) og lørdag 
9. september (kun Ås) 2023. Dere velger 
ønsket tid i påmeldingen og det er begrenset 
med plass på hvert tidspunkt, så her er det 
førstemann til mølla. 

Hvordan melder jeg meg på?
Påmeldingen skjer via vår nettside og åpner 
mandag 23.mai. Gå inn på www.kirken.
no/as og trykk på boksen «konfirmasjon». 
Der finner du lenke til Nordbykonfirmanter 
/Kroerog Åskonfirmanter og påmeld
ingsskjema. Registrer deg i samarbeid med 
en foresatt. Se til at all kontaktinformasjon 
er riktig! Spesielt konfirmantens mobil
nummer og den foresattes epostadresse 
brukes hyppig i kommunikasjonen mellom 
kirken og konfirmantkullet. I tillegg bruker 
vi appen Spond i kommunikasjonen med 
konfirmanter og foresatte. 

Siste frist for registrering er 1. september. 

En konfirmasjonstid for alle
Uansett funksjonsevne har alle rett til en 
god konfirmanttid. Er det behov for indivi
duell tilrettelegging, ta kontakt så snart det 
lar seg gjøre.

Vi tilbyr også et eget konfirmantopplegg 
for konfirmanter med nedsatt funksjons
evne/behov for tilrettelegging. Dette fore
går i Ski nye kirke og starter opp høsten 
2022 med konfirmasjon våren 2023. Kon
takt kateket Lene Beate Østerås, epost: 
LO773@kirken.no, tlf.: 982 41 144, og les 
mer på nettsiden kirken.no/nordrefollo.

Har du spørsmål om konfirmasjonstiden? 
Ta kontakt med oss! 

Nordby: Katharina Frogner Kockum på 
epost: kk692@kirken.no / tlf 91881551.

Kroer og Ås: Jenny Marie Ågedal 
ja542@kirken.no / tlf 92099102

Velkommen som konfirmant 2022/23!  
Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Katharina Frogner Kockum og  
Jenny Marie Ågedal

Konfirmanter i Ås kirke. Foto Bonsak Hammeraas

Foto: E. Fløistad
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Foto: E. Fløistad

Søndag 1. mai var det stor aktivitet i Ås kirke. Mange unge tårnagenter var samlet lørdag og søndag. De hadde 
løst store og små oppdrag, til og med høyt oppe i tårnet. Der løste de koden og fant ut hva det står på den ene 
kirkeklokka: Mer himmel på jord. Tekst/foto: Hanne-Marit K. Pettersen

Rekordresultat for Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon

I Kroer, Nordby og Ås menigheter ble det 
totalt samlet inn kr. 262 159, I snitt ga hver 
innbygger kr 14,. Når vi regner det om, vil 
1049 mennesker være sikret tilgang til rent 
vann i et livsløp.

På landsplan ble det samlet inn 
36 050 899,, som vil sikre 144 204 men
nesker rent vann i et livsløp. De innsam
lede midlene brukes til mange tiltak og 
er enormt viktig for at Kirkens Nødhjelp 
skal ha mulighet til å agere raskt med 
nødvendig hjelp i kriseområder – hele 
tiden i samarbeid med lokale aktører som 

ser behovene. Dette så vi nå sist i Ukraina. 
I noen tilfeller går nødhjelp over i mer lang
siktige prosjekt – som f. eks treplanting i 
Etiopia og vanningsanlegg for småbønder i 
Malawi

Takk til alle konfirmanter som skaffet 
sponsorer til sitt solidaritetsløp. De løp inn 
totalt 16 528,. Takk også til alle som har 
bidratt med varierte produkter til markedet 
vårt som ga en inntekt på 35 000 til Faste
aksjonen. Takk til alle bøssebærere, hjel
pere og tilretteleggere. Takk til alle givere 
for stor giverglede.

Solveig E. Nielsen,  
leder for Fasteaksjonen i Ås

FASTEAKSJONEN 3.–5. APRIL 2022

Kirkens nødhjelp

QR-kode klistremerke m/bleed (3mm)

2426

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.

fasteaksjonen.no

HÅP
i en dråpe vann

VIPPS
2426
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      Quiz
1. Hvor mange dager er det mellom påske 

og Kristi Himmelfartsdag? 

2. Og hvor mange dager er det mellom 
Kristi Himmelfartsdag og pinse?

3. Hva het mannen som blir regnet som 
den første kristne martyr?

4. Hva heter Ukrainas tredje største by?

5. Hva kalles «vanlige mennesker» i Harry 
Potter universet?

6. Hvor i Skottland finner vi en by som 
heter det samme som byen på Stord, 
bare i «anglifisert» form?

7. Hvilken type fugl er nøtteskrike?

8. Hvilken by i Italia skal vi fram til? 
Fotballaget Juventus, bilmerket Fiat, 
«hovedstad» i regionen Piemonte? 

9. Du vil lære deg språket Hausa. Men, 
du husker ikke hvor det snakkes, bare 
at det snakkes i flere land. Du spør dine 
venner, Kari, Knut og Trine. Men de er 
uenige, og du blir bare mer forvirret….  
Kari sier: Reis til ØstAfrika, Knut: Nei, 
du skal til ØstAsia, Trine: De to er på 
feil jorde, du skal til VestAfrika. Hvem 
har rett?

10. Hvem skal ut: «Yesterday», «We all 
live in a yellow submarine», «Tell me» 
(Yoù re coming back), «Norwegian 
wood»  ?

Svarene finner du på side 23.
Quizmester: Atle Eikeland

Kroer barnemisjon
ble presentert i forrige nummer med bilde 
og navn. Takk til Inger Helgestad og Edvin 
Folkvord for korrigerende opplysninger 
(som vi håper er korrekt). Tabellen nedenfor 
erstatter tilsvarende nummer i originalen.  
Vi er fortsatt åpen for nye korrigeringer.

3 Marit Odenmarck
13 Jorunn Odenmarck
17 Nils Sirnes
26 Torill Larsen
29 Arne Helgestad
37 Liss Hilde Odenmarck
52 Åse Irene Pettersen
53 Solveig Pettersen
60 Inger Helgestad
68 Randi Pettersen
71 Inger Nordskaug

SKM

Rettelser til mimrespalten i nr. 2, 2022
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Mimrespalten
Pinsetur med Klubben 1965
Leirdeltaker Edvin Folkvord skriver: Ifølge programmet var vi ute i et spesialoppdrag, 
nemlig å lage lover for NKUF. Hva ble resultatet? Jeg husker ingenting. Hadde vært moro 
og visst om vi har gitt et bidrag til lovverket. (NKUF= Norges Kristelige Ungdomsforbund 
(KFUK/KFUM). Prisen for hele turen var kr. 40 som høres veldig rimelig ut, men dersom 
vi justerer for kjøpekraften, (ikke KPI) kan vi gange dette med ca. 35. Da blir det ca. kr 
1400, hvorav middagen utgjorde kr 175,.  Jeg arbeidet på verkstedet til Møller & Larsen 
dette året og tjente kr 5,80 i timen. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i 1965 var ca. 8,

Svend-Kristian Martinsen
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Bli kjent med Nordbys nye 
menighetspedagog

Katharina Frogner Kockum er en lands ens 
prestedatter fra Sverige, men med røtter 
også i Follo. Hun har studert både teologi 
og opera, har sunget rundt i hele Europa og 
er kordirigent på si. Vi inviterte på en bli 
kjentsamtale på Nordby menighetssenter 
en solrik fredag ettermiddag. 

Hvordan havnet du her hos oss?
– Faktisk var det ganske tilfeldig først. 

Etter lenge å ha lurt på om vi ikke skulle til
bake til Sverige, landet vi for ikke så lenge 
siden på å bli. Og ikke før den beslutningen 
var tatt så dukket sannelig denne stillingen 
opp. Siden jeg jo også har aner på farssiden 
her ute føltes det ekstra naturlig. På et vis 
ble det faktisk litt som å komme hjem. 

Hva er det ved stillingen som menighets-
pedagog som tiltaler deg? 

– Det er så mye! Men jeg tror det viktig
ste er at jobben har en kjerne som består 
av åndelighet og kontakt med mennesker 
i alle aldre. Også da jeg studerte musikk 
var det den åndelige, kristne musikken jeg 
likte aller best. Jeg liker det når ting har en 
nerve, når det betyr noe mer. 

Hvilket inntrykk har du fått så langt av 
din nye arbeidsplass?

– Åh, jeg føler jeg har havnet på et så fint 
sted! Det er så god stemning her i Nordby, 
så mye glede, positivitet og entusiasme. 
Og timingen ble jo helt perfekt i og med 
prosjektet Levende Nordby og ønsket om å 
tenke nytt og kreativt og bli både mer synlig 
og mer engasjert. Jeg gleder meg virkelig til 
å bli med på denne reisen som menighetens 
jubileumsprosjekt er. 

Har du allerede noen noen ideer om 
hva du selv kan bidra med inn i dette – og 
kanskje noen ideer til hva som nettopp kan 
tenkes og gjøres litt nytt? 

– Ja, det tror jeg faktisk at jeg har. Med 
utgangspunkt i visjonen om den engasjerte 
kirken har jeg et ønske om at vi skal være 
der for folk når de trenger det, og på nye 
og nærere måter. Mange trenger åndelig 
påfyll, et fristed og en type ro som det 
travle hverdagslivet deres ikke så lett kan 
gi. Jeg ønsker meg en kirke som kan være  
coach for mennesker når det kniper, og som 
er så synlig og så varm i sin fremtoning at 
det faktisk føles naturlig å banke på døra 
hos oss når det kniper og livet gjør vondt. 
En høy dør som aldri er låst. 

– Jeg gleder meg, og er glad over å ha 
havnet akkurat her, med så mange positive 
og glade mennesker som brenner for kirken 
sin. 

 Arve Fløystad-Thorsen
Medlem av Nordby menighetsråd/ 
prosjektleder ”Levende Nordby”

Katharina Frogner Kockum. Foto: privat
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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@muellertyl.net

Harriet Kjus 
MüllerTyl.  Foto:    
Inger Eide Nordseth 

Fasit til Quiz på side 19:
1. 40, 2. 10, 3. Stefanus, 4. Odessa, 5. Gomper, 6. 
Shetland (Lerwick, byen på Stord heter Leirvik), 
7. Kråkefugl, 8. Torino, 9. Trine, 10. Tell me 
(Yoù re back). Det er en Rolling Stones låt, de 
andre er av Beatles. 

Retreat 6.–9. oktober 2022
Vestby og Ås inviterer til retreat på Tomas
gården som ligger vakkert til ved Kornsjø.

Det blir stille dager i gode omgivelser. 
Ledere er Gunnvor Hovland og Sigurd 
Bakke.

Det er bare plass til 8 gjester, så det er 
lurt å melde seg på i god tid. 

Hvis du vil ha mer informasjon eller 
melde deg på, ta kontakt med Gunnvor 
Hovland, prostiprest i Søndre Follo, epost: 
GH947@kirken.no, tlf.: 413 23 215.

Sigurd A. Bakke

En ferie å 
glede seg til
Gi trygge ferieopplevelser til familier 
som har det vanskelig

VIPPS en gave til 13130 (merket FERIE)
gi på konto 3201 52 74165

Ill
us

tr
as

jo
ns

fo
to

 

Fotograf 
Tlf: 99 45 98 47

Forevige de fine øyeblikkene.  
 

Bedrift – Portretter – Familie – Event – Presse 
inger.eide@hotmail.com – www.ingernordseth.no
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Allsangkveld i Kroer kirke: Gamle svisker og sviskegrøt

Ingen giro i Menighetsbladet!
I år vil vi ikke trykke egne giroblanketter for frivillig abonnement på Menighetsbladet! 
Hvert år har redaksjonen sendt ut ut en giro og bedt om en frivillig gave for å finansiere 
trykking av bladet. Gavene fra leserne er en forutsetning for å holde bladet i gang. Vi får 
ikke tilskudd fra kommunen eller kirken. Redaksjonen jobber gratis, og all distribusjon 
skjer på dugnad av en stor gjeng frivillige. 

Trykking og distribusjon av giroer har vært en ekstra kostnad som vi nå prøver å 
unngå. Dersom du blir med på en liten dugnad, og selv sender for eksempel 200 kr i 
frivillig abonnement, kan vi fortsette å trykke bladet, også i tiden fremover.

Menighetsbladet trykkes nå i 8400 eksemplarer, og deles ut til alle husstander i Ås.
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer, konto nr.: 1602 59 75417

Møysangen med fullt band og konferansier 
Tom Egil Nordengen inviterer til en hyggelig 
og innholdsrik kveld med mange kjente 
låter, fra bl.a. Erik Bye og Bjørn Eidsvåg til 

ABBA, samt salmer og folketoner. Vi lover 
god stemning, og deilig sviskegrøt etterpå. 
Fri entré. Bli med! 
Fredag 10. juni kl. 18.00.

Møysangen: Gro Elin Vinnes Tutturen, Karin McGregor, Jutta Lange, Tone Grindal og 
Anne Christine Pittet Grolid. Foto: Iva Grindal
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Ås bibliotek i Kulturhuset i Ås sentrum.
Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret.

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

«Tistelhonning»   
av Sara Paborn 
Gyldendal, 2021

«Tistelhonning» handler om Ebba Lind
qvist, som har vært en suksessfull samlivs
coach, bestselgende forfatter og populær 
talkshowvert. Men når hun velger å gå 
gjennom en stygg og offentlig skilsmisse 
for å gå inn i et nytt forhold er det ingen 
som trenger rådene hennes lenger. Og når 
det nye forholdet også ryker ikke så lenge 
etterpå, står Ebba plutselig på bar bakke. 
Hun reduseres til å lage kryssord for å 
få endene til å møtes. Snart mister hun 
imidler tid denne jobben også, da løsnings
ordene hennes har blitt i overkant bitre og 
negative. 

En tidligere redaktør forbarmer seg over 
henne og gir henne et frilansoppdrag. Hun 
skal skrive en sak om livslang kjærlighet, 
og hun får streng beskjed av redaktøren om 
at dette skal være en hyggelig og oppløf
tende sak. Gjennom et leserbrev i et ukeblad 
finner hun 80år gamle Veronika, som har 
vært gift med samme mann i 60 år. Mannen 
er nå død, men Ebba oppsøker Veronika for 
å bruke henne som kilde i saken hun skriver.
Men Veronika er ikke full av visdomsord 
som kan hjelpe andre med å oppnå et langt 
og lykkelig ekteskap. Faktisk er hun mest 
opptatt av sin første kjærlighet, Bo. Han har 
hun nemlig aldri klart å glemme.

Ebba skjønner at det ligger en mer inter
essant historie her enn den hun i utgangs
punktet fikk i oppdrag å skrive, og bestem
mer seg for å prøve å spore opp Bo. Fortid 
og nåtid flettes sammen mens Ebba nøster 
i historien og vi tas med tilbake til et lite 
pensjonat nær Båstad i Sverige sommeren 
1955, der sytten år gamle Veronika møter 
Bo for første gang. 

«Tistelhonning» handler om vennskap 
mellom generasjoner, og både den lille og 
den store kjærligheten.

Anbefalt av Anne Karine, Ås bibliotek
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Gud ga folk i Afrika mange talenter og kulturer. De er vakre, fargerike 
og unike. Hvorfor kan ikke disse brukes til å prise Hans navn?

Denne våren preger krigen i Ukraina 
nyheter i og utenfor kirken. Vi blir forferdet 
over grusomhetene, og vi ønsker å hjelpe 
krigsofrene. Vold og krig i andre deler av 
verden har naturlig nok fått mindre opp
merksomhet. Det er fremdeles krig i Etio
pia, men dette er ikke lenger nyhetsstoff i 
avisene. Landsbyprosjektet i VestEtiopia, 
som Kroer og Ås menigheter støtter gjen
nom Det norske misjonsselskap (NMS), 
ligger heldigvis utenfor krigsområdet. 
Arbeidet her har likevel vært vanskelig i det 
siste året, slik vi flere ganger har beskrevet 
i Menighetsbladet. Denne gangen skal vi 
gi et glimt av kulturell aktivitet i det lokale 
Gumuzsamfunnet.

Fem etiopiske ungdommer reiste til 
Uganda i 10 dager i mars 2022, støt
tet av NMS. Ungdommene var alle fra 
Gumuzfolket. De var overrasket over å se 
hvordan andre kristne i verden lovsynger 
Gud. De kunne med egne øyne og ører 
oppleve at folk i Uganda priste Gud på 
sitt eget språk og med sin egen musikk. 
I Etiopia er musikk tradisjonelt delt inn 
i religiøs musikk (mezmur) og sekulær 
musikk (zefen). Unge kristne sliter ofte med 
å få aksept for kulturell musikk i kirken, 
siden den blir kategorisert som zefen, som 
det ikke er lov til å bruke. Videre er det 
forbudt å bruke tradisjonelle instrumenter i 
kirken. Selv ikke Mekane Yesus kirken til
later bruk av tradisjonelle Gumuz melodier 
eller instrumenter. (Vi må jo medgi at det 
ikke er så mange generasjoner siden tilsva
rende forhold også var gjeldende i kirker i 
vårt eget land.)

Ungdommene reiste tilbake med et sterkt 
ønske om å inkludere flere av sine egne 
melodier og musikkinstrumenter i guds
tjenesten. De så at dette er helt godtatt i 
Uganda, der noen av de samme musikk og 
rytmeinstrumentene som finnes i Gumuz
kulturen brukes i kristen musikk. 

Oversettelse av Bibelen til Gumuz er 
en viktig del av NMS sitt arbeid, slik vi 
beskrev i forrige nummer av menighets
bladet. Støtte til lokal kultur er en viktig 
del av prosjektet vårt. I Salme 33, 2–3 står 
det: «Pris Herren til lyre, spill for ham på 
tistrenget harpe!  Syng en ny sang for ham, 
spill vakkert og rop med jubel!» La oss 
håpe og be om at mer lokal lovprising kan 
høres i kirkene i VestEtiopia.

Sylvi Haldorsen og Mparany Rakotondrainy

Gumuz-ungdommer ønsker å bruke sine egne toner i 
lovsang. Foto: Mparany Rakotondrainy
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Misjonsgudstjeneste 12. juni i 
Ås arbeidskirke

Søndag 12. juni blir det Misjonsguds
tjeneste med «nogo attåt» i Ås arbeidskirke.

Som kjent har både Ås og Kroer 
misjonsprosjekt i Etiopia. Gudstjenesten vil 
fokusere på både prosjektet og landet, noe 
innholdet vil bære preg av. Ofringen går 
naturlig nok til prosjektet «vårt», etiopiske 
sanger vil bli sunget og etiopiere som bor i 
Ås medvirker.

Etter gudstjenesten vil vi få servert 
etiopisk kaffe, som mange mener er verdens 
beste. Smak og behag kan kanskje ikke 
diskuteres, men Etiopia er faktisk kaffens 
hjemland, så etiopierne kan dette med kaffe.

Ikke nok med det. Vi vil også kunne få 
smake på nasjonalretten injera og wot som 
er meget smakfull.  Det vil være anledning 
til å betale et valgfritt beløp for maten. 
Dette vil gå til et prosjekt som etiopiere i 
Norge har i samarbeid med Mekane Yesus 
(lutherske kirken) i byen Desse, nord i Etio
pia.

Sykehuset i denne byen er et stort region 
og universitetssykehus med mange spesial
istfunksjoner og mange innbyggere i områ
det det dekker. Det drives også forskning 
ut fra sykehuset. Dessverre ble sykehuset 
svært ødelagt i borgerkrigen nord i Etiopia 
og kostbar gjenoppbygging er nødvendig. 
Det er dette Mekane Yesus kirken i Desse 
og medlemmer av en evangelisk etiopisk 
menighet i Oslo, med flere medlemmer i 
Ås, har tatt initiativet til. Denne dagen får 
vi mulighet til å støtte dette gode tiltaket 
rett og slett ved å spise god mat!

Så kom på gudstjeneste i Ås arbeidskirke 
12. juni.

Atle Eikeland
Prostidiakon 

Sammen som kirke i hele 
verden 

Kroer og Ås menigheter støtter begge et 
misjonsprosjekt i Etiopia. Dette er i regi av 
NMS – Det Norske Misjonsselskap.

I år gjentas aksjonen som har vært arran
gert et par år nå, som Den Norske Kirke 
arrangerer i samarbeid med flere misjons
organisasjoner.

Dette foregår i perioden fra Kristi Him
melfartsdag til St. Hans.

Da fokuserer menighetene som ønsker 
det særlig på sitt prosjekt på ulike måter. 
Blant annet med ekstra informasjon, ofrin
ger og forbønn på gudstjenestene og ikke 
minst innsamling til prosjektet gjennom en 
spleisaksjon.

Gå inn på spleis.no/project/220001, 
der støtter du vårt prosjekt med det beløpet 
du vil. 

Mye gledelig skjer gjennom prosjektet. 
Blant annet oversettes Bibelen og deler av 
den til ulike språk i området som har hatt 
lav status. NMS jobber også med å bevisst
gjøre minoriteter og lavstatusgrupper på 
sitt menneskeverd og på Guds kjærlighet 
til dem. Ikke minst har de oppmuntret til 
bruk av eget språk, egen musikk og kultur
uttrykk med gode resultater.

Vær med og støtt dette viktige og gode 
arbeidet.

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.gallerietfrisor.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! Epost: 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, epost: 
oaardals@online.no.

Ås arbeidskirke, Drottvn. 41
Utleie til private selskaper ved dåp, konfirmasjon, 
jubileum, minnesamvær m.m. Fast og tilfeldig 
utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter, 
konserter, møter, kurs og seminarer. 
Kontakt kirkekontoret: Tlf.: 64 96 23 40. 
Epost: 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: 8400. 
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås kommune. Trykk og innbinding: Merkur 
grafisk AS. Leveringsfrist neste nr.: 21. juni (om mulig, ellers 2. august) 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
Amalie Vollset
Oliver Olsen Wassum
Åse Viktoria Fjellvang  

Martinsen
Nora Sandin Løvgro
Pia Sankhayan
Jenny Grant Halvorsen
Klara Alvilde Olhans
Sondre Christian Heum

Døde
Åsa Marie Johnsen
Vigbjørn Oddgeir Forøy
Joalv Langeland
Tove Hammerlin
Kolbjørn Grøstad
Arne Eivind Gulliksen
Dag Arne Tomter
Oddmund Hansen
Tone Anita Taring
Ole Sæther
John Lauritz Karlstad
Astrid Elisabeth Myrland
Leif Guttorm Bjørge
Kaisa Anneli Nilsen
Joannes Willem Anthonius van 

Woensel Kooy

NORDBY

Døpte
Aron Behrens
Linnea Antonsen Frelsø
Alva Halvorsen Rygg
Linnea Aamodt Støback
Athena Lulu Reed Young
Victoria Haukedalen  

Christiansen
Vilje Hunn Jakobsen

Døde
Kari Aasen
Thorvald Fredrik Sverdrup 
Erling Martin Ohnstad
Kåre Nymoen
Tore Samuelsen
Aase Fjeldstad

KROER

Døpte

Døde
Kjell Skuthe
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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. 
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. 
Menighetspedagog i Nordby:  

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

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

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

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

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

Ansatte kirkegårdsdriften
Driftsleder: Anton Pascoal Solberg.  

E-post as579@kirken.no

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

E-post: io484@kirken.no.

Menighetsrådene
Kroer: Menighetsrådsleder:  

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

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

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

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

Utleie av kirkene: Fellesrådet tlf.: 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

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

gudstjeneste – TenSing 50 år

26. mai, Kristi himmelfartsdag
Joh 17, 1–5 La din Sønn bli herliggjort. 
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.

29. mai, søndag før pinse 
Joh 16, 12–15 Når sannhetens Ånd kommer.
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.

5. juni, Pinsedag 
Joh 14, 23–29 Løfte om Ånd og fred.
Nordby kirke 11.00: Høytidsgudstjeneste.
Ås kirke 11.00: Høytidsgudstjeneste.

6. juni, 2. pinsedag
Joh 7, 37–39 Elver av levende vann.
Oscarsborg festning 12.00: Pinsefest.

11. juni, lørdag etter pinse
Ås kirke 11.00: Dåpsgudstjeneste for 

påmeldte.
Ås kirke 12.00: Dropin dåp og dåpssam

tale.

12. juni, Treenighetssøndag
Luk 24, 45–48 Tilgivelse for folkeslagene.
Kroer kirke 11.00: Pilgrimsvandring med 

gudstjeneste på Trampen.
Nordby kirke 16.00: Gudstjeneste for liten 

og stor.
Ås arbeidskirke 11.00: Misjonsgudstjeneste.

19. juni, 2. søndag i treenighetstiden 
Joh 3, 1–13 Jesus og Nikodemus.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste

26. juni, 3. søndag i treenighetstiden 
Mark 10, 13–16 Jesus og barna.

Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.
3. juli, 4. søndag i treenighetstiden 
Matt 9, 35–38 Høsten er stor.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.

10. juli, 5. søndag i treenighetstiden 
Matt 18, 12–18 Sau på villspor, bror som synder.
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste.
  
17. juli, Aposteldagen
Mark 3, 13–19 Jesus kaller de tolv.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.

24. juli, 7. søndag i treenighetstiden
Mark 5, 25–34 Hun som rørte ved Jesu kappe.
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste

31. juli, 8. søndag i treenighetstiden 
Mark 12, 28–34 Du skal elske Gud og din neste.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.

7. aug, 9. søndag i treenighetstiden 
Luk 6, 36–42 Døm ikke.
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.

14. aug, 10. søndag i treenighetstiden 
Mark 11, 25–26 Far tilgir som dere.
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste.

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

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


