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«Nytt liv i gammelt hus» 

Mange som har gått forbi 
prestegården i Askim det 
siste 1 ½ året har sikkert lurt 
på hvorfor huset har stått 
tomt. Da boplikten for prester 
opphørte og de økonomiske 
betingelsene for å kunne få bo 
i boligen som prest endret seg 
dramatisk, vedtok det forrige 
menighetsrådet i Askim å starte 
et arbeid å få kunne disponere 
boligen til kirkelige formål. Det 
nye menighetsrådet har tatt 
ballen og har i første omgang 
inngått en ettårs leieavtale med 
opplysningsvesenets fond som 
eier prestegården.  

Det var derfor med stor glede 
søndag 5.mars da vi kunne åpne 
prestegården i Askim. Nå er vi 
med å skriver et nytt kapittel i 
historien til dette flotte huset og 
eiendommen som ligger så flott 
til like ved kirken vår i Askim og 
som hører liksom så naturlig med 
til det flotte området ved kirken. 
Vi håper at huset som i mange 
generasjoner har tjent som en 
god bolig for sokneprestene vil nå 
kunne åpnes opp og bli til glede 
for mange i byen vår og kanskje 
for være en menighetens og 
byens gode og varme «finstue». 
Det at huset nå kan gi rom for 
et mangfold og at mange kan få 
glede av huset synes jeg personlig 
som sokneprest er veldig flott. 

Visjonen som arbeidsgruppen 
for prestegården har laget og 
som menighetsrådet har vedtatt 
heter; «Askim prestegård – et 
sted for tro, åpenhet og glede». 
Jeg tenker denne visjonen 
gjenspeiler det mangfoldige 
sikte vi har med satsningen ved 
at huset skal kunne gi rom for 
samlinger som kan styrke og 
gi inspirasjon i kristenlivet, gi 
verdige rammer for mottagelser 
både i kirkelig, kommunal og 
privat sammenheng, og være 
et sted for kulturformidling og 
nærhet. Arbeidsgruppen har blant 
annet gjort en stor og fantastisk 
jobb for å innrede stuene med 
stilfulle brukte møbler. Maleriene 
som vi i hovedsak låner av 
kommunen, bidrar til et varmt 
lokalt stempel. Det er malerier 
av Askim kunstnere. Følg gjerne 
prestegården på facebook. En 
egen side er blitt opprettet. 

Med satsningen på prestegården 
tar vi både vare på verdifull og 
viktig historie i lokalsamfunnet 
vårt og vi åpner for noe nytt. 
Det er vel stilig! Jeg velger å 
se muligheten som har åpnet 
seg her som et lite påsketegn, 
litt oppstandelseskraft og en 
påminnelse om at Gud gir nytt liv 
og kaller mennesker til åpenhet 
og glede, ikke bare en gang 
etter døden, men også mitt i 
vår hverdag. Vær med å be om 
at prestegården blir til glede for 
byens befolkning!

Sokneprest Magne Torbjørnsensokneprest magne torbjørnsen

visjonen som 
arbeidsgruppen 
for prestegården 
har laget og som 
menighetsrådet 

har vedtatt heter;              
«askim 

prestegård – et 
sted for tro, 
åpenhet og 

glede». 
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Film eR Best PÅ KiNO ...                                   
av elisabet yrwing guthus, prost

FilM Er bEst på kino …

- hendte det at vi sa i gamle dager, 
før digitale plattformer og kanaler 
av mange slag gav oss et helt 
annet «multimedia-bilde» enn det 
vi har i dag. 

Film er best på kino – påsken er 
best i kirken, det var en eldre 
prest jeg kjente som sa det. Med 
det mente han at kirkehuset, våre 
hellige rom i lokalmiljøet, her hvor 
vi bor og hører til, gir oss en svært 
verdifull og ekstra betydningsfull 
ramme rundt vår kristne kirkes 
store høytid. Dag for dag – fra 
palmesøndag til andre påskedag 
- kan vi følge påskens hellige 
evangelium i våre kirkerom – 
gjennom musikk, billedkunst, ord, 
sakrament og fellesskap. Mange 
steder i våre 17 kirker i Østre 
borgesyssel prosti er det nettopp 
påskens store hendelser som er 
avbildet – i glassmalerier og på 
altertavler. 

Kirkens musikalske tradisjon gir 
også en verdifull dimensjon til 
vår påskefeiring, og mer enn noe 
understrekes de gamle ord som 
tradisjonen tillegger den hellige 
Frans; Mitt kall er å forkynne 
kristus, om nødvendig også 
med ord, når vi lytter til påskens 
budskap gitt oss gjennom våre 
kirkemusikeres dyktige tolkninger. 

legger vi til at påskens 
evangelium forkynnes rundt 
et dekket bord skjærtorsdag, 
gjennom tornekronens og 
naglenes sviende sår langfredag, 

gjennom påskenattens hellige 
overgang fra sorg til jublende 
glede påskemorgen – for Jesus er 
sannelig oppstanden - ,  ja da er 
vår bønn at også vi må gjenkjenne 
Ham når han møter oss slik han 
møtte Emmausvandrerne – det 
hører vi om andre påskedag.

For, også denne påsken vil Jesus 
møte oss – her hvor vi lever våre 
liv – her hvor vi deler undring og 
håp, smerte og glede. Vi er en del 
av en stor sammenheng – også 
det kan bli tydelig for oss i det 
hellige rom – hvor mennesker før 
oss har kommet med sin tro og sin 
tvil, sine seire og sine nederlag. 
Møtt av den korsfestende og 
oppstandne Jesus kristus har de – 
slik vi også skal få gjøre det – gått 
oppreist videre i sine liv i sin tid. 
nå er kallet vårt – sammen kan vi 
bære håpet videre i vår verden!

velsigNet PÅsKehøytid!
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KONseRteR
KONseRt i PRestegÅRdeN
onsdag 5. april kl. 19.30
konsert med smaalenene Jazzband

vÅRKONseRt

lørdag 22. april kl 16.00 har Askim kirkes Jentekor
sin årlige Vårkonsert – som i år blir i kapellet! 
både profan og sakral musikk står på programmet, 
og koret gleder seg til å synge våren inn. Velkommen 
til å nyte en musikalsk time i vårlig bris, med nydelige 
barnestemmer i vårt flotte kapell.
billetter kr 80/50 selges ved inngangen!

«JeNteR FOR JeNteR!»
kulturutvalget i Askim menighet, i samarbeid 
med ildsjel og musiker birgit Aune, arrangerer en 
Veldedighetskonsert på Fns internasjonale Jentedag, 
onsdag 11. oktober kl 19.00. konserten har fått 
navnet «JEntEr For JEntEr!» konserten vil sette 
fokus på viktigheten av å gi alle jenter i alle land 
utdanning der de er, og hvordan et samfunn kan 
forandres ved å satse på dette. over 50 Askimjenter 
og kvinner skal delta med sang og musikk, og 
kollekten som tas opp skal gå til the Malala Fund. 
Hold av datoen allerede nå!

vÅReNs KROKONseRteR

tiRsdag 28. maRs Kl 13.00: «i samma BÅt» 
Alexander Hermansen er en av Østfolds mest aktive 
og allsidige artister. Han har i snart 25 år stått på 
diverse scener rundt om som sanger, skuespiller, 
konferansier og mye mer. For første gang er han 
nå klar for en forestilling - basert på egne tekster 
og musikk - mutters alene på scenen! «i samma 
båt» byr på små og store historier om livet, alt satt 
inn i en maritim kontekst – og selvfølgelig på bred 
Østfolddialekt. som så mange vet, er Alexander en 
havets mann. Vi kan love en varm, vemodig og lun 
forestilling, som også inneholder rungende allsang og 
latter.

ONsdag 26. aPRil Kl 12.00:
«tRO, hÅP Og KJæRlighet»
Camilla Jensen (sang), kjell G. Haugen (trombone) 
og Gunn randi leite (piano) spiller og synger kjente 
sanger om tro, håp og kjærlighet. på programmet 
står et variert knippe av musikalske perler. Det blir 
en blanding av «evergreens» og annen kjent og 
kjær musikk av jazzpreget art, for eksempel What a 
wonderful world og What the world needs now, og vi 
får også høre salmer fra vår kristne salmeskatt. 

tORsdag 18. mai Kl 13.00:
«tORadeR Og gOdt humøR»
Vi kan love muntre toner og rykkende dansefot når 
spellemann og gledesspreder Vegard storbråten 
Øye kommer med sin torader. Med sin torader og 
gode humør, byr han på alt fra egne komposisjoner 
og kjente slagere til skikkelig gammeldans og 
konsertstykker. Det hele knytter han sammen med 
små historier og morsomme anekdoter.

ONsdag 7. JuNi Kl 12.00: «KORPs i vÅRsOl»
tradisjonen tro er det Veterankorpset som setter 
punktum for vårsemesterets serie av krokonserter. 
Veterankorpset og dirigent Morgan Juel stavik og 
inviterer til en fengende korpskonsert med både 
kjent og mindre kjent musikk fra ulike musikksjangre. 
konserten blir som vanlig i Hovedsalen i 1. etasje på 
Normisjonshuset.

Foto: Guri rønning
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ÅPNe KiRKedøReR FOR syNshemmede
synshemmede skal møte åpne kirkedører i borg 
bispedømme, sier biskop Atle sommerfeldt. kAbb 
og bispedømmet vil gjøre en felles innsats for 
synshemmede i menighetene.

i borg bispedømme bor det ca. 12 000 blinde og 
svaksynte. Få av dem har kontakt med sine lokale 
menigheter. nå har bispedømmet og kristent 
Arbeid blant blinde gått sammen om å oppspore 
synshemmede som ønsker et mer aktivt forhold til 
kirken, og rydde hindringer av veien.

kAbb har mange tiltak rettet direkte mot blinde og 
svaksynte, men arbeider også for at synshemmede 
skal delta aktivt i samfunns- og kirkelivet. Mennesker 
med en funksjonsnedsettelse skal ha en selvfølgelig 
plass i det ordinære menighetslivet. 

synshemmede i alle menigheter

likevel lever mange synshemmede, også de som 
har et ønske om å være aktive i Den norske kirke 
eller andre kirkesamfunn, isolert fra det lokale 
menighetslivet. 

- kAbbs erfaring er at dette både kan skyldes 
praktiske hindringer og at frykten for det ukjente 
fører til at mennesker som skiller seg fra «normen» 
ekskluderes fra fellesskapet, mener Hilde løwen 
Grumstad, diakon i kAbb.

- Vi i kAbb har god kompetanse til å veilede 
menighetene i hvordan man legger til rette for 
synshemmede i menighetslivet, enten det gjelder 
trosopplæring, konfirmantundervisning eller 
gudstjenestene på søndager. Men vi får ofte høre 
at «i vår menighet er det ingen synshemmede». 
En slik påstand er alltid feil – tre prosent av 
norges befolkning har så nedsatt syn at det skaper 
problemer for dem i hverdagen – altså hele 30 av 
1000 kirkemedlemmer. De ser dårlig, men skulle vel 
ikke være usynlige? spør Grumstad.

Oppsøkende virksomhet

kAbb har vært med på en fagdag med diakonene i 
borg, og det er laget en brosjyre om tilrettelegging 
for synshemmede. nå ønsker kAbb å møte 
flest mulig ansatte og frivillige medarbeidere i 
menighetene.

- Hvilke behov for tilrettelegging synshemmede har, 
er individuelt. nå drar vi på stangfiske for å finne 
de som ønsker mer kontakt med sine menigheter, 
og håper menighetene i borg vil hjelpe oss, sier 
Grumstad.

samhandling

-Jeg er glad for det aktive samarbeidet som nå er 
kommet i gang mellom kAbb og borg bispedømme, 
sier biskop Atle sommerfeldt. - bispedømmet er helt 
avhengig av den kompetansen som kAbb innehar, 
for at synshemmede i praksis skal møte en åpen 
kirkedør, og få mulighet til å delta i lokalkirkens 
mangfoldige fellesskap. Dette skulle være en 
selvfølge, men vi vet at virkeligheten ikke er slik. 

- Derfor oppfordrer jeg de lokale menighetene til å 
invitere kAbb til samtale, og slik legge til rette for 
et godt og lærerikt samarbeid. Et samarbeid som i 
praksis fører til at synshemmede kan delta i sin lokale 
menighet, på lik linje med andre, sier biskopen.  

Mer om kAbb kan du lese på www.kabb.no

Biskop Atle Sommerfeldt og diakon Hilde Løwèn 
Grumstad vil åpne kirkedørene for synshemmede.
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Optikk

Synssenteret Askim AS
Askim Torget, Tlf. 69 88 02 50

Eidsbergveien 3, 1830 Askim
Tlf. 69 88 24 19

Bruk gode merker i skotøy!
Vammaveien 13, 1830 Askim

Tlf. 69 88 11 14

DIN
INTERIØR-

BUTIKK

HAUGOMSENTERET - 1811 ASKIM
Tlf. 69 88 26 44

OSLOVEIEN BIL AS

Tlf. 69 81 83 90

Mazda / Hyundai

e-post: jacint.@start.no

HER ER LEDIG 
ANNONSEPLASS

Annonsepriser:
4,5 cm x 3,0 cm kr.    800,-
9,0 cm x 3,0 cm kr. 1.550,-
9,0 cm x 4,3 cm kr. 2.300,-

taKstigeR   veggstigeR
BRaNNstigeR   PiPePlattFORm

tlF: 91389359
www.jolfas.no

Blomster til alle

 Følg oss på facebook:
Interflora Line Blomster

anledninger!

Høyendal Bensin A.S.

Eidsbergveien 41 - 1811 ASKIM
Tlf: 69 88 34 20 / Fax: 69 88 34 21

HER ER LEDIG 
ANNONSEPLASS

Annonsepriser:
4,5 cm x 3,0 cm kr.    800,-
9,0 cm x 3,0 cm kr. 1.550,-
9,0 cm x 4,3 cm kr. 2.300,-

Spesialist på Mercedes 

Mørkfossvn. 157, 1860 Trøgstad 
Vi utfører service •  EU-kontroll •   
Reparasjon av person –  og varebil 

GANGNES BIL OG DELER AS 

Mekonomen 
Vi gjør BilLivet enklere 

Tlf. 69 82 61 60 

Www.mekonomen.no 

 

Askim & spydeberg sparebank
er totalleverandører av finansielle tjenester

Hovedkontor Askim, avdlingskontor i spydeberg, skiptvet, ski og ås
www.asbank.no, tlf 69 81 62 00, post@asbank.no

Dette er et åpent forum. Du kan møte de gangene 
du vil, og det er ingen forpliktelser om å komme 
igjen.

VElkoMMEn til nEstE MØtE!

Ønsker du å vite mer om dette forumet og 
sorggrupper, ta kontakt med diakon Jan Mathisen, 
tlf. 69681440 eller mobil 41440210, evt. epost: jan.
mathisen@askimkirke.no. 

Du vil også finne mer informasjon om 
sorgstøttearbeid på hjemmesiden vår. Her finner du 
også tilbud fra hele Østfold: www.sorgogomsorg.
org

Det har også blitt en nasjonal nettportal som heter: 
www.sorggrupper.no

sORgFORum Og sORggRuPPeR
sorg og omsorg i indre Østfold arrangerer 
sorggrupper for omegnen. Det er ikke alltid det står 
en gruppe klar når mennesker i sorg melder sitt 
behov. 

For å avhjelpe litt på dette, er det mulig å komme til 

sorGForUM 1.torsDAG i MånEDEn kl. 19 - 20.30  
på kirkEkroA, Dr.rAnDErsGAtE 10, i AskiM

HER ER LEDIG 
ANNONSEPLASS

Annonsepriser:
4,5 cm x 3,0 cm kr.    800,-
9,0 cm x 3,0 cm kr. 1.550,-
9,0 cm x 4,3 cm kr. 2.300,-
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G-Sport Askim
Henstad Allè 3C
1809 Askim
Telefon: 69 88 17 24 
E-post: post@askim.g-sport.no

Jernbanegata 12,          Telefon: 69 88 29 80 
1830 Askim           Telefaks: 69 88 29 80 

Arne Hasle A/S
Båter og julenisser
www.arnehasle.no

Telefon: 69 88 22 61

Galleri
GRAFF
 Adr.  Storgaten 3 , 1830 ASKIM
tlf. 68 88 73 74        Fax 69 88 89 34

ALT I MALING, TAPETSERINGOG GULVBELEGG
Enevold Thømts gate 3, 1809 ASKIM

Mail: hoffmaler1@gmail.com

HER ER LEDIG 
ANNONSEPLASS

Annonsepriser:
4,5 cm x 3,0 cm kr.    800,-
9,0 cm x 3,0 cm kr. 1.550,-
9,0 cm x 4,3 cm kr. 2.300,-

HER ER LEDIG 
ANNONSEPLASS

Annonsepriser:
4,5 cm x 3,0 cm kr.    800,-
9,0 cm x 3,0 cm kr. 1.550,-
9,0 cm x 4,3 cm kr. 2.300,-

HER ER LEDIG 
ANNONSEPLASS

Annonsepriser:
4,5 cm x 3,0 cm kr.    800,-
9,0 cm x 3,0 cm kr. 1.550,-
9,0 cm x 4,3 cm kr. 2.300,-

  
 
 

 
                  Tannlege M.N.T.F.   

                  Ole Morten Valø 
                  Hovsveien 3, 1831 ASKIM 
                  TlF: 69 88 26 39 

 

 

 

 

   

OPTIMALE LØSNINGER
FOR NÆRINGSMIDDEL-
INDUSTRIEN

DYNATEC AS • Tlf 69 83 80 10
mail: DYNATEC@DYNATEC.no  • www.DYNATEC.no

HER ER LEDIG 
ANNONSEPLASS

Annonsepriser:
4,5 cm x 3,0 cm kr.    800,-
9,0 cm x 3,0 cm kr. 1.550,-
9,0 cm x 4,3 cm kr. 2.300,-

Bailey traktortilhenger

John Deere traktorer

Tlf: 69 82 54 00

w w w. t ro g s t a d m a s k i n h a n d e l . n o

Innehaver Leif Håkon Krog

www.bbsmaalenene.no 24 timers vakt telefon: 924 36 357

Eidsberg 69 89 99 93
Askim 69 81 75 25
Marker 69 81 21 48

Henstad Allè 3 B Tlf. 69 88 09 88

1809 Askim  Mobil 97 07 68 33

E-post: post@mariannesminibakeri.no

HER ER LEDIG 
ANNONSEPLASS

Annonsepriser:
4,5 cm x 3,0 cm kr.    800,-
9,0 cm x 3,0 cm kr. 1.550,-
9,0 cm x 4,3 cm kr. 2.300,-

Telefon 91145190 / e-post: vidar@vidarostre.net / Eidsbergveien 301, 1859 Slitu

HER ER LEDIG 
ANNONSEPLASS

Annonsepriser:
4,5 cm x 3,0 cm kr.    800,-
9,0 cm x 3,0 cm kr. 1.550,-
9,0 cm x 4,3 cm kr. 2.300,-

HER ER LEDIG 
ANNONSEPLASS

Annonsepriser:
4,5 cm x 3,0 cm kr.    800,-
9,0 cm x 3,0 cm kr. 1.550,-
9,0 cm x 4,3 cm kr. 2.300,-
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velkommen til bryllup 

Askim kirke er et sted for tro, 
håp og kjærlighet. ikke minst 
utrykkes dette gjennom alle 
de ekteskapsinngåelsene som 
skjer i kirken. Fra slutten av mai 
og fram til og med midten av 
september er det høysesong 
for bryllup. 2017 ser ut til å bli 
et år der mange par vil inngå 
ekteskap ved å gi hverandre sine 
løfter for alteret i Askim kirke. 
Det er gledelig at mange vil 
gifte seg og opplever at kirken 
gir en god, nær og høytidelig 
ramme for ekteskapsinngåelse. 
At seremonien i kirken kalles 
en vigsel er et utrykk for at 
ekteskapsinngåelsen skjer med 
bønn og velsignelse.    

Personlig preg på seremonien  

ordning for kirkelig vigsel 
gir en god ramme for at 
brudeparet kan sette sitt 
personlige preg og stempel på 
dagen. Dette kan dreie seg om 
valg av bibeltekster, salmer, 
soloinnslag, forbønn, lystenning, 
diktlesning, inngangsmusikk 
og utgangsmusikk. Det er fint å 
merke at stadig flere par også er 
opptatt av å involvere forlovere, 
venner og familiemedlemmer 
i seremonien. slik involvering 
skaper en personlig og nær 
vigsel. Gjennom samtalen som 
presten har med paret i god tid 
før bryllupsdagen gis det god 
veiledning for valg av salmer, 
tekster, musikk osv.  samtalen 
vil sikre at seremonien får det 
personlige preget brudeparet 
ønsker.  Alle som skal gifte seg blir 
i god tid før dagen kontaktet av 
presten som skal vie for å gjøre 
avtale for samtale.  

Bryllupsfesten – en hindring for 
ekteskapsinngåelse?  
Det er ikke unaturlig om en 
har mange drømmer knyttet 
til bryllupsfesten. å ta vare på 
familietradisjoner er for noen 
svært viktig en slik dag. For andre 
er det viktigere å få gjøre det 
på sin måte. Noen ganger kan 
kanskje skyhøye forventninger 
om en storslått fest være til 
hinder for at folk gifter seg. 
Forventninger kan dreie seg om 
hvor mange gjester som skal 
med, om originalitet, eller om 
hvor påkostet og dyr den skal 
være.  Fra et kirkelig perspektiv 
er det grunn til å holde fram 
at det enkle ofte kan gi et like 
godt grunnlag for å understreke 
det aller viktigste en slik dag – 
den forpliktende hengivelse og 
kjærlighet to mennesker som vil 
leve livet sammen gir hverandre. 
Ekteskapsinngåelse i kirken stiller 
ingen krav til at det skal være en 
fest etter vigselen.  

 Silje Torp Halvorsen og Frank Aleksander Lunder Johansen giftet seg i Askim kirke 27. august 2016
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Det er også vert å nevne i denne 
sammenheng at det å gifte seg i 
Askim kirke er gratis dersom en 
av de som skal gifte seg tilhører 
menigheten.  Er man ikke medlem 
ta kontakt med kirkekontoret for 
mer informasjon om kostnader.

Kirkelig vigsel utenom 
kirkerommet 

Ikke alle par drømmer om å gå 
opp kirkegulvet i Askim kirke 
dersom en skal gifte seg, selv om 
en har sin tilhørighet til kirken. 
årsakene til det kan være ulike. 
De seinere år har vi på forespørsel 
fra par, og ved godkjennelse fra 
biskopen, fått være med å vie par 
også utenom kirkerommet. Det 
kan være hjemme i en flott hage 
hos dem som skal vie seg, eller 
på gården de bor.  skansehytta 
og museet i Askim er steder som 
for øvrig er godkjent for kirkelig 
vigsel. 

Normalt er lørdag den dagen 
mange ønsker å gifte seg på.  
Det betyr ikke at det ikke går 
an å gifte seg på en annen dag 
i uken. Vi har for eksempel par 
som har bragt barnet sitt til dåp 
i gudstjeneste på en søndag 
og har overrasket dåpsfølget 
med ekteskapsinngåelse etter 
gudstjenesten også. Det er jo 
ganske stilig!   

Vil du gifte deg i Askim kirke?
ta kontakt med kirkekontoret
som hjelper deg med å finne
dato, og kan svare på alt du 
måtte ha av spørsmål rundt
handlingen og dagen.
kontaktinfo: 69681440 //
postmottak@askimkirke.no

Silje og Frank 

uenighet om synet på ekteskapet

tradisjonelt har kirken forstått 
ekteskapet som en gudgitt 
ordning for samliv mellom en 
kvinne og en mann. i år ble det på 
kirkemøtet, som er det høyeste 
organ i Den norske, bestemt at 
det skal være plass til to syn på 
ekteskapet i kirken. Fra og med 
2017 skal likekjønnede par kunne 
gifte seg i kirken.  samtidig skal 
ansatte i kirken være fristilte i 
forhold til å praktisere i tråd med 
sitt syn, enten en står for det 
klassiske synet på ekteskapet 
eller en står for det nye synet.  i 
praksis betyr det for eksempel 
at noen prester er åpne for å vie 
likekjønnede mens andre ikke 
vil vie. Alle likekjønnede par vil 
ha rett til å bli viet i kirken, og 
prosten som leder prestetjenesten 
i området vil sørge for en prest 
som vier.       

Silje og Frank på vei ut av Askim kirke                                                           
etter at de har gitt hverandre sitt ”JA”



tROsOPPlæRiNg

til alle 3. klassinger i Askim!

Vi trenger tårnagenter til å være 
med å løse oppdrag og mysterier i 
Askim kirke søndag 7.mai!

barna vil få utdelt en egen 
agentkode og agentbevis for 
dagen for å utforske kirken, tårnet 
og kirkegården.

tårnagentdagen starter med 
barnas Gudstjeneste kl.11.00 og 
allerede her vil vi trenge hjelp av 
agentene. 

Etter gudstjenesten blir det 
servert pølser før vi starter jakten. 

Vi skal også være ute, så ta med 
klær etter vær!

Det koster ingenting å delta.

Hilsen – i all hemmelig – oss i 
Askim kirke

Anne line tjernæs og Anita 
Lislegaard

invitasjon til tårnagenter sendes 
ut til barn født i 2008 og som 
står i vårt medlemsregister, men 
alle tredjeklassinger er hjertelig 
velkommen til å delta. ta kontakt 
med kirkekontoret hvis dere ikke 
mottar invitasjon.

20 forventningsfulle 
sjetteklassinger møtte oss i 
kirken lørdag 11.februar. Mye 
lek, latter og aktive barn fylte 
kirken dette døgnet. refleksløp 
var moro, da ble alle lys slått 
av og barna måtte bruke 
lommelyktene sine for å finne 
ulike poster med oppgaver. Vi 
hadde gudstjenesteverksted, 
der Andreas fortalte litt om 
gudstjenesten og barna tegnet, 
skrev bønner og danset «lys 
Våken»-dansen.

taco stod på menyen og vi 
spiste oss gode og mette 
før vi gikk ut i skogen for 
å ha bibelsmugling. Med 
fullmåne og minusgrader fikk 
vi den perfekte stemningen. 
spenningen var til å ta og 
føle på da 11-åringene skulle 
smugle biblene over grensa. 
Vi fikk på denne måten kjenne 

litt på kroppen hvordan det er i 
andre land hvor det faktisk ikke 
er lov å lese i bibelen.

lys Våken handler om å være 
lys våkne for det som skjer 
rundt oss. Vi skal være lys 
våkne for hverandre, for Gud 
og for oss selv. Da kvelden kom 
sov vi over i kirken, selv om 
mange gjerne ønsket å være 
våkne hele natta. 

på søndag feiret vi barnas 
gudstjeneste hvor barna fikk 
bidra med dans, tegninger 
og lesing. Vi fikk fin sang 
av Askim soul Children, og 
etter gudstjenesten var det 
kirkekaffe. 

Anne line tjernæs, 
trosopplæringsarbeider

tÅRNageNteR 
2017



BARNESIDE



hJelPeR JeNteR i Fattige laNd
Days for Girls er en organisasjon 
som ble opprettet i 2008 av 
amerikanske Celeste Mergens. 
som nødhjelper har Celeste reist 
mye rundt om i verden. Etter et år 
ved ett barnehjem i kenya ble hun 
bevisst på at millioner av jenter i 
verdens fattigste land taper mye 
skolegang bare fordi de ikke har 
råd til å kjøpe menstruasjonsbind 
eller fordi de ikke får tak i slikt. 
Dette resulterer igjen i at de må 
holde seg hjemme flere dager i 
måneden. 

i retningslinjene fra Days of Girls 
kreves det at hver pose skal 
inneholde åtte vaskbare bind, to 
bindholdere, vaskeklut, såpe, et 

hygienekurs, en ziplock-plastpose 
og truser.

Når posene skal sys er det også 
noen regler de må forholde seg 
til. blant annet må det tas hensyn 
til tabuer i forskjellige land som 
posene sendes til, og stoffene som 
brukes til poser og bind skal være 
fargerike. Mønster av blomster og 
geometriske figurer er best. 

Dessuten må alt lages på eksakte 
mål, og være av en slik utforming 
at de kan henges ut til tørk uten at 
forbipasserende ser at det er bind 
eller bindholdere som henger på 
snoren. 

Her i Askim er vi 12 damer som 
syr, klipper, vrenger og steller i 
stand når vi samles. Vi møtes ca 
fire ganger i året, og så langt har vi 
sendt over 50 poser til foreldreløse 
jenter i tanzania, via organisasjonen 
tUMAini.

vi haR tRe mÅl:
- å gi en gave som kan forandre ei
jentes liv
- å inspirere jenter til å sy selv

- å åpne opp for samtale rundt et 
vanskelig og tabubelagt tema

deRe KaN:
- Gi oss nye stoffer som dere 
har liggende, slik som brukes i 
lappeteknikk
- bli med å sy, klippe, osv
- Gi økonomisk støtte
kontonummer: 1100 44 07204

Lørdag 27. mai skal vi ha en 
demonstrasjonsdag på Askim 
prestegård, hvor vi skal pakke poser 
før vi sender dem av gårde.
Verdens menstruasjonshygienedag 
(Menstrual Hygiene Day) faller på 
28.mai 2017.

stikk gjerne innom oss den dagen og 
se hva vi gjør.

Kontaktpersoner: 
Janet Eriksen, tlf 41460944 
Anne-torill røise, tlf 92646455.

tumaiNi gir posene til jenter i tanzania

Utleveringen til jentene skjer 
ved kontaktpersoner på 
stedet. Jentene lærer å bruke 
utstyret, samtidig som de får ett 
hygienekurs. De blir også videre 
fulgt opp av kontaktpersonene. 

Etter at jentene får utlevert 
pakken, tar de posene med seg på 
skolen hver dag. Dette for 

at andre ikke skal vite når de 
menstruerer. 

En annen grunn til at det er 
viktig at jentene får disse 
hjelpemidlene, er at risikoen for 
voldtekt er til stede når de er 
hjemme alene- noe de ofte må 
være når de ikke er på skolen på 
grunn av menstruasjon. 



gRavlegat / BlOmsteRstell

Askim kirkekontor tilbyr 
blomsterstell for graver 
på Askim kirkegård. Dette 
skjer etter en skriftlig avtale 
mellom kirkekontoret og 
fester, og mot betaling. 
betaling skjer ved at 
det settes penger på en 
bankkonto som kirkekontoret 
disponerer.Fester eller 
ansvarlig får varsel når det 
ikke lenger er dekning for 
årets stell på kontoen.

avtalen omfatter følgende 
stell:

- planting av 
stemorsblomster før 1. mai

- planting av 
sommerblomster før st. Hans

- stell, vanning samt 
pålegging av granbar før 1. 
november

ta gjerne kontakt med oss 
på tlf. 69 68 14 40 hvis du 
har spørsmål om dette eller 
du ønsker å opprette et 

gravlegat.

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Eidsbergveien 3 
Tlf.: 69 00 06 80 (24 t)

til KONFiRmaNteNe FRa 1967

Askim menighet i samarbeid med Askim historielag inviterer deg som 
ble konfirmert i Askim kirke for 50 år siden. 

i år er det konfirmantene fra 1967 som står for tur. 

søNdag 11.JuNi.2017:
kl. 11.00: Gudstjeneste i Askim kirke
kl 13.00: Middag i Askim prestegård

Fotografering
kaffe

Vi håper du har lyst til å komme denne dagen for å mimre litt fra 
konfirmasjonstiden.  

Vi ber om at de som ønsker å delta melder fra innen 15.mai.2017:
Askim kirkekontor: tlf: 69681440
Mail: postmottak@askimkirke.no 

For dette betales kr 400,- pr person til konto: 1100 07 13645 

vi ønsker alle hjertelig velkommen! 

Vennlig hilsen Askim menighet og Askim historielag
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døpte:
(i Askim kirke hvis
ikke annet er skrevet)

30.10.2016
Leander Haugestøl Nilsen

13.11.2016
Erik Alexander brandrud,
Sør-Fron kirke
Aria Jeanette nygård,
Skiptvet kirke

20.11.2016
iben langerud Anthony
Josefine Gudbrandsen Heltne
lucas Matheo Mellem

27.11.2016
Edwin André Johansen-Dahl
Cosmo Cornelius Daae olsen

04.12.2016
lionel khaylo støver

18.12.2016
philip André Aasland Arnesen

08.01.2017
Erika izumi nordhagen

15.01.2017
Melia Celin Zbierska Furuseth
timothy risan Grønbech
oscar Eklund iversen
Ella beatrice kvakkestad
Nora Moen
Marie sofie solberg

29.01.2017
Charlie lippestad olavsrud
nora kristine Enstad pettersen
bastian skovdahl Woldbæk

05.02.2017
Mathea Emilie seime

12.02.107
Daniel Flateland,
Kråkerøy kirke
Astrid Elise kullgren,
Trøgstad kirke
lukas thomsen

19.02.2017
Jeppe sandberg Møller,
Hovin kirke

26.02.2017
Edward lunde Callister
Leah Alexandra
solheim konovalov
Casper Van Der Werve risto

26.02.2017
silje Christine lunde og
peter sjølie Callister

Bjørg Bjørstad
23.02.1927    01.11.2016

Kåre Nandrup Pettersen
23.04.1938    06.11.2016

Ruth dammen
16.03.1932    07.11.2016

edny annie ihlen
08.04.1938    07.11.2016

ingeborg margaretha døhlen
angell
23.12.1948    08.11.2016

Oskar valdemar Bråthen
04.12.1930    09.11.2016

henning Karlsrud
12.05.1935    12.11.2016

tormod løkkevik
10.12.1952    12.11.2016

ingeborg emfrida moen
23.09.1921    14.11.2016

Johan alfred lund
17.01.1925    19.11.2016

margaretha ebba øvergård
01.04.1934    22.11.2016

Bjørn arild Borger
26.02.1973    27.11.2016

mary Kristine gundersen
21.03.1925    28.11.2016

eidar Flugheim
18.10.1926    29.11.2016

toril Killingmoe
04.03.1934    02.12.2016

arne måøy
12.08.1922    15.12.2016

eva andersen
11.07.1930    18.12.2016

anders grøteig
24.07.1929    23.12.2016

gerd Næss
11.03.1932    25.12.2016

irene Frøhoel
30.08.1931    26.12.2016

Borghild gundersen
12.10.1930    29.12.2016

anny Cicilie voldberg
06.07.1914    14.01.2017

Roger sammerud
25.07.1960    18.01.2017

Roar hansen
22.10.1935    22.01.2017

aase Borger
15.09.1931    24.01.2017

Willy Finstad
11.06.1923    24.01.2017

signe ingstad
24.04.1932    24.01.2017

maria elisabet granell
26.03.1975    02.02.2017

ingjerd lund-høie
21.02.1938    02.02.2017

torbjørn Pedersen
11.01.1938    07.02.2017

Kåre Johannes larssen
08.08.1931    12.02.2017

Bjørn Oddvar aasland
29.10.1933    15.02.2017

erik stordahl
03.03.1941    16.02.2017

svein gøran Fundingsrud
18.03.1962    18.02.2017

asbjørn salseng
24.09.1928    19.02.2017

Per anfinnsen
24.05.1934    26.02.2017

vigde:

døde:
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askim menighetskontor 
Kirkegata 31, 1830 askim

telefontid: 10.00-14.00,
alle hverdager, tlf: 69 68 14 40

E-post: postmottak@askimkirke.no 
bankkonto: 1100.07.13645

*Kirkeverge Bjørn hasselgård, 
900 86 911, 
bjorn.hasselgard@askimkirke.no

*sokneprest magne torbjørnsen 
414 20 766, 
magne.torbjornsen@askimkirke.no

*Kapellan sarah Johanne Olsson 
haugstad, 930 06 792, 
sarah.haugstad@askimkirke.no

*prest geir Braadlie, 
977 44 239, 
geir.braadlie@askimkirke.no

*Leder av Kirkekroa 
Kari-mette Wengen, 918 35 113, 
kari-mette.wengen@askimkirke.no

*Diakon Jan mathisen, 
414 40 210, 
jan.mathisen@askimkirke.no

*kantor, gunn Randi leite, 
936 26 340,  gunnrandi@gmail.com

*Kirketjener may-Benthe svae,     
924 17 499, 
may-benthe.svae@askimkirke.no

*Menighetspedagog                      
anita lislegaard, 928 22 738
anita.lislegaard@askimkirke.no, 

*Ungdomsarbeider marita mogen 
solbakken, 452 07 274
marita.solbakken@askimkirke.no, 

*Askim menighets barnehage, 
47 47 43 67 
styrer lill tove solmyr
lill.solmyr@askimkirke.no

*leder Askim Menighetsråd/        
Fellesråd gunnar aandstad.
tlf.478 33 336

*redaktører:
Karine Riiser,
karine.riiser@askimkirke.no
irene smidt Brustad, 
irene.brustad@askimkirke.no

Kirke
fakta

Askim: Hovsvn. 8 Telefon:69 88 12 64
Mysen: Anton H. Mysensgt. 17 Telefon:69 89 74 81

KONseRt 16. mai 2017

FRälsNiNgsaRméNs musiKKÅR
FRa västeRÅs i sveRige

i forbindelse med 17. mai-feiringen får Frelsesarmeen i Askim besøk av 
«Frälsningsarméns musikkår» fra Västerås i sverige. Under ledelse av 
sin dirigent, musikkmester Christer åberg, vil de holde konsert i Askim 
kirke «dagen før dagen», den 16. mai kl 19.00. Det blir en konsert med 
Frelsesarmé-musikk i forskjellige stilarter, instrumentalt og vokalt. 
Frelsesarmeen i Västerås er svært aktiv med sosialt, evangelisk og 
musikalsk arbeid. i konserten vil vi se både unge og gamle musikanter. 
En av musikantene er operasangeren Daniel Viklund. Han er kjent i 
norge etter tidligere besøk som sanger og forkynner. konserten vil 
inneholde en andakt, det er fri entré, men det vil bli tatt opp en kollekt. 

Velkommen!

Foto: Frälsningsarméns Musikkår, Västerås



plakaten

Følg med på hva som skjer i Askim Menighet? Sjekk 

www.askimmenighet.Det tas forbehold om  eventuelle endringer 
etter  at bladet har gått i trykken.        Red.

   Kirke 
søndag 2. april, 4.søndag i fastetiden
kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/sarah J. o. Haugstad
nattverd
kl. 16.30 løkentunet
Andakt v/sarah J. o. Haugstad
nattverd

mandag 3. april
kl. 19.00 Mannsgruppe i prestegården
Fengselsprest Jens Fredrik brenne:
”sjelesorg overfor homofili”

torsdag 6. april
kl. 19.00 Askim kirke
”stille kveld”

søndag 9. april, Palmesøndag
kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne torbjørnsen
Dåp / nattverd
kl. 19.00 Askim kirke
Ungdomsgudstjeneste v/Magne
torbjørnsen og Marita M. solbakken
nattverd

torsdag 13. april, skjærtorsdag
Løkentunet
Andaktssamling v/Geir braadlie
nattverd
kl. 18.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Geir braadlie
nattverd
Hildegunn saunes, sang

Fredag 14. april, langfredag
kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Geir braadlie
kjell G. Haugen, trombone

søndag 16. april, Påskedag
kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/sarah J. o. Haugstad
Dåp / nattverd
Anne Marit Harbek, trompet

mandag 17. april, 2. påskedag
kl. 12.00 skansehytta
sportsandakt v/sarah J. o. Haugstad

søndag 23. april, 2. s. i påsketiden
kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne torbjørnsen
Dåp / nattverd

kl. 16.30 Andakt på løkentunet
v/Magne torbjørnsen

søndag 30. april, 3. s. i påsketiden
kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/prost Elisabet Yrwing
Guthus. preken v/Øyvind Woie.
Dåp / nattverd

søndag 7. mai, 4. s. i påsketiden
kl. 11.00 Askim kirke
barnas gudstjeneste 
v/Magne torbjørnsen
Dåp / nattverd
tårnagenter

kl. 16.30 Andakt på løkentunet
v/Geir braadlie

mandag 8. mai
kl. 19.00 Mannsgruppe i prestegården
Medialeder ragnar sjølie:
”En luthersk pinsevenn”

torsdag 11. mai
kl. 19.00 Askim kirke
”stille kveld”

søndag 14. mai, 5. s. i påsketiden
kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Geir braadlie
Dåp / nattverd

kl. 19.00 Askim kirke
Ungdomsgudstjeneste
v/sarah J. o. Haugstad og 
Marita M. solbakken
nattverd

17. mai, Nasjonaldagen
kl. 11.00 kirketunet
Andakt v/sarah J. o. Haugstad

søndag 21. mai, 6. s. i påsketiden
kl. 11.00 Askim kirke
barnas gudstjeneste
v/Magne torbjørnsen
Dåp / nattverd

kl. 16.30 Andakt på løkentunet
v/Jan Mathisen

torsdag 25. mai, Kr. himmelfartsdag
kl. 19.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/sarah J. o. Haugstad
nattverd

søndag 28. mai, søndag før Pinse
kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne torbjørnsen
Dåp / nattverd

søndag 4. juni, Pinsedag
kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/sarah J. o. Haugstad
Dåp / nattverd

mandag 5. juni, 2. pinsedag
kl. 12.00 prestegårdshagen
Friluftsgudstjeneste 
v/sarah J. o. Haugstad

søndag 11. juni, treenighetssøndag
kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne torbjørnsen
nattverd
50-års konfirmanter

kl. 16.30 Andakt på løkentunet
v/Magne torbjørnsen

søndag 18. juni,
2. s. i treenighetstiden
kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/sarah J. o. Haugstad
Dåp / nattverd

kl. 19.00 Askim kirke
Ungdomsgudstjeneste
v/sarah J. o. Haugstad og
Marita M. solbakken
nattverd

søndag 25. juni,
3. s. i treenighetstiden
kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Geir braadlie
Dåp / nattverd

kl. 16.30 Andakt på løkentunet
v/Geir braadlie


