Passér Kroer kirke. Det har stått 3 tidligere kirker
her siden 1340-tallet. Gå ut på fylkesveien igjen
(mot Hobøl), og ta Kroerløypa til høyre. Oppe i
skogen står en nybygd gapahuk. Følg veien, og
senere stien sørover til du når Tirudmåsan

Fra Åshallen følger du gangvei langs Fv 152
østover. Sving inn på Solfallsveien. Etter 150 m
opp Liabakken, og til høyre i Liaveien. Deretter
første vei til venstre og slakt høyre ved kryssing
av Fagerliveien. Grusveien følges til merket sti
inn til høyre mot lekeplassen. (Her ser du rester
etter grusuttak fra byggingen av jernbanen
gjennom Ås på 1800-t.) Gå over lekeplassen,
langs Paimioveien og over i Eldorveien. Denne
følges til Kroerløypa hvor du går østover i retning
speiderhytta Trampen på bred, gruset sti. Ved
Vadet tar du løypa mot Bjørnebekk. Ved
Kroerveien tar du til høyre, og så første (grus)vei
til vestre. Nå er du rett sør for Bjørnebekk gård.
Du går ned bakken, krysser Kroerbekken og får
husmannsplassen Østli på venstre hånd. Stien går
rundt gjerdet, og så ut på traséen for Ljosljåmi.
Her går stien bratt opp og bratt ned. Flott utsikt
over Kroerbygda fra toppen. Fortsett stien rett
fram i ca. 1.5 km. Gå over tunet på Krosser gård.
Navnet er knyttet til det eldste veikrysset i Kroer,
og kirketomta ble lagt nettopp her hvor veiene
krysset hverandre. Kroerbekken, som du her
krysser over, har vært viktig energikilde med bl.a.
sagbruksvirksomhet opp gjennom århundrene.

Deretter går du tilbake til gapahuken. Rett før
denne tar du Kroerløypa ned til venstre. (sti). Følg
denne sørvestover. Ved Tørkopp krysses
Kroerbekken for 3. gang på turen. Her går det
bratt oppover. Stien følger Kroerløypa, unntatt
ved passeringer av jorder, hvor stien er lagt i
kanten av jordene, - flott merket av «Kroerløypas
venner»! Etter hvert passeres Garderveien. Gå
langs kanten av jordet, gjennom skogen, og følg
skilt til Trampen speiderhytte. Følg Kroerløypa i
retning Ås.

Utenom Kroer kirke, ligger sentrumsfunksjonene
rundt skolen. Her har vi barnehage, Kroer skole,
idrettsanlegg og Kroer vel. Kroer vel, - eller
Vellet, er fra ca. 1950, og er et sosialt og kulturelt
forsamlingshus for foreningsliv og en arena for
Kroerrevyene. Dette bygget er et konkret uttrykk
for Kroerfolkets; «Her i Kroer høll vi i hop.»

Moer gård er kjent for sine høns. Det er mer enn
20 000 av dem her. Hver dag ruller 18.000 egg fra
verpekassene til eggbåndet, ut til eggheisen og
ned til plukkerne. «Vi har verpehøner og
antistoffhøner. Produksjonen av antistoffer er stor,
og fungerer som virkestoff til medisinske tester
som blodprøver, graviditetstester og lignende»,
forteller eggbonde Ole Egge.

Tirudmåsan er en enestående
naturperle i Ås. Gården Tirud finnes
det bare rester igjen av, ca 1 km. øst for
måsan langs Bjørnstadveien. Det har
vært drevet torvuttak en
femtiårsperiode her fram til midt på
1950-tallet. Torva ble tatt ut om høsten,
og stablet i rauk (stabel) om våren.
Deretter lagt til tørk i enkle torvskjul,
og kjørt hjem på vinterføre. Torva ble
brukt til å strø i fjøset, da strøet sugde
opp fuktighet. Det er enorme måsalag i
myra. Midt på måsan er det målt 13 m
måsa ned til fast fjell.
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