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Når kirkene verden rundt snart feirer påske igjen gjør 
vi det ikke bare for å minnes en avgjørende historisk 
hendelse som en gang skal ha skjedd. Påskefeiringen 
er ikke først og fremst en minnemarkering men en 
livsfest. Grunnen til det er troen på og erfaringen av 
at påskens hovedperson Jesus lever, han er Herre, 
og er skjult til stede i blant oss. Vi feirer for å gi rom 
for og for å merke Guds påskekrefter som er til 
stede her og nå, det Bibelen kaller «kraften av Jesu 
oppstandelse» (Fil 3.10). Kanskje møter disse krefter 
oss her som et sterkt håp som ikke lar seg forklare.    

Påsken er livsfest. Det er virkelig grunn til å holde 
fast på at påsken gir oss håp om evig liv hos Gud. 
Men det er ikke alt. En ensidig betoning av det det 
evige som noe framtidig kan skygge for påskens 
radikale budskap og utfordring om å leve våre liv i 
oppstandelsens tegn. Den tidligere erkebiskopen av 
Canterbury, Rowan Williams skriver om dette i en bok 
om betydningen av Jesu kors og oppstandelse. Han 
peker på fem dimensjoner som gir mot til å leve. Jesu 
død og oppstandelse betyr:

-Det finnes et absolutt menneskeverd – de systemer 
og krefter som krenker det enkelte menneskes verd 
har ikke siste ord.   

-Verden er forandret og kan virkelig forandres

-Døden er virkelig men den kan ikke bekjempe oss, 

for selv om vår horisont er døden så er ikke Guds 
horisont bundet av den

-Kristus ber i oss – og bønn handler om at Kristus tar 
plass i oss

-Gud bryr seg om hele skaperverket 

Påsken forandret verden og fortsetter å forandre den.  
Bli med på påskefeiring! Bli med på livsfesten!

Hvorfor feirer kirken påske? 

Vel de fleste vil ganske kjapt 
kunne svare at det dreier seg 
om Jesu korsfestelse og troen på 
hans oppstandelse. Men hva om 
spørsmålet stilles litt annerledes: 
Hvorfor skal du være med å feire 
påske, hva svarer du da?   

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

Sokneprest Magne Torbjørnsen

Påsken – minnemarkering eller livsfest?
Andakt ved sokneprest Magne Torbjørnsen
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Vinterfest i Prestenga skipark
Søndag 27. januar var Askim menighet så heldig å være 
medarrangør til vinterfesten for både store og små i Prestenga 
skipark. Det var «Gode naboer» og Askim kommune som 
sammen sørget for en heldag med både nylaget snø, skiløyper 
og preppa skibakker.

Festen startet med utegudstjeneste ved sogneprest Magne 
Torbjørnsen. Frelsesarmeen spilte til salmene og vi fikk høre 
Guds ord om det å være venner og bry seg om hverandre. 
Ordføreren og sognepresten tok seg av den offisielle åpningen av 
Prestenga skipark da de akte ned den bratteste bakken. 

Resten av dagen ble det både aking, skigåing, hopping og 
konkurranser for barna, ledet av Askim IFs skigruppe med Bård 
Løken i spissen. Det var gratis pølser og drikke til barna, samt 
kaffe til de voksne. 

Mange frivillige stilte opp denne dagen, noe vi er veldig 
takknemlige for. Dette ble en veldig fin dag med hyggelige 
mennesker, engasjerte folk, barn som koste seg, suverene 
omgivelser og en god porsjon frisk luft. 

Takk til alle som bidro! Vi er heldige her i Askim som har en så 
positiv og fin gjeng som setter i gang aktiviteter som alle kan få 
være med på.

” Gode naboer”
Gode naboer er en gruppe 
mennesker fra lag ,foreninger, 
næringsliv og kommunen 
som jobber sammen for å lage 
hyggelige og nyttige aktiviteter for 
lokalmiljøet.
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HVEM VIL STYRE KIRKEN VÅR?
Det er kirkevalg (8.) og 9. september 2019. 
Kanskje du vil stille til valg?
Du er invitert til å være med på å skape 
framtidas kirke!

Rekk opp hånda sjøl eller finn fram til folk du tror 
kan være viktige i lokalkirken din. Ved kirkevalget 
skal det velges 8000 frivillige til å lede kirkens arbeid. 
Bli med på noe stort: Si ja dersom du blir spurt om 
å stille til valg. Og gi din stemme på valgdagen. Vi vil 
samarbeide for at flere oppdager det store og gode 
ved å gi av sin tid til det som bygger fellesskap. 

BLI MED!

Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens Norge: 
Å skape sterkere fellesskap i bygd og by. Mange 
tendenser bryter ned fellesskapet mellom oss. Vi 

trenger å engasjere oss for å motarbeide isolasjon 
og splittelse. Vi må jobbe fram en motkultur mot 
alle tegn som tyder på forakt for svakhet. Vi vil støtte 
det som fremmer respekt for både skaperverket 
og for hvert enkelt menneske. Kirken din gir mange 
muligheter for ditt engasjementet. I møtene med 
folk i ditt nabolag kan dine holdninger og handlinger 
utgjøre en stor forskjell.

Menighetsrådet skal oppnevne en nominasjonskomité 
som skal nominere kandidater. Det er i tillegg 
anledning for andre til å levere inn egne kandidatlister. 
Alle kandidatlister er satt opp i prioritert rekkefølge.  

Til de regionale bispedømmerådsvalgene vil det 
foreligge lister fra en nominasjonskomite (som 
består av ett medlem fra hvert prosti i bispedømmet 
etter avstemning i et valgmøte der hvert 
menighetsråd sender sin representant), og fra andre 
nomineringsgrupper.
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TI GODE GRUNNER TIL Å VÆRE 
MED I MENIGHETSRÅDET: 

1. Du bidrar til å holde lokalkirken levende 

2. Du blir del av et kristent fellesskap 

3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet 

4. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for
     barn og unge 

5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske 
    prosessene i kirken 

6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt 

7. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og
    inkluderende kirke 

8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt 

9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i
    andre sammenhenger 

10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv    

8.–9. sep. 2019

Kirkevalget

HVA GJØR MENIGHETSRÅDET?

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der 
du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor 
innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene 
i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange 
temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, 
musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus 
og økonomiforvaltning. 

Her er noen eksempler på menighetsrådets 
ansvarsområder: 
• Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år 
• Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste) 
• Gudstjenester 
• Kirkemusikk 
• Ofringer 
• Utleie av kirken 
• Uttalerett ved ansettelser av prest,
              prost og biskop 
• Samarbeid med frivillige 
• Langsiktig planlegging av menighetens arbeid 
• Menighetsrådet har en representanter
              i kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd tar seg av 
              administrative og økonomiske oppgaver på          
              vegne av soknene, og de oppretter og 
              legger ned stillinger

Askim menighetsråd har 8 faste og fem 
varamedlemmer. Medlemmene har ulik utdannings- 
og yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre 
arenaer i lokalsamfunnet. I tillegg deltar presten fast 
på rådsmøtene. 

Menighetsrådet møtes 2-5 ganger i halvåret. 
Medlemmene velges for fire år. 

En undersøkelse blant menighetsrådsmedlemmer 
viste at et stort flertall trives og opplever det som 
meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 
prosent synes vervet er mer eller like tilfredsstillende 
som de hadde forventet. 

www.fonus.no

Gravsten og stenarbeid 
Stort utvalg 
Faste, lave priser

Askim: Hovsvn. 8 Telefon: 69 88 12 64
Mysen: Anton H. Mysensgt. 17 Telefon: 69 89 74 81
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”Henteengelsamling”
I januar 2018 startet vi med et nytt trosopplæringstiltak i Askim menighet. Det var å henge opp en 
glassengel i kirken under dåpen. Hver gang et barn blir døpt i Askim kirke blir det hengt opp en engel 
bakerst i kirken. Gjennom året har englene minnet oss om å be for barna. Det ble et vakkert skue med 
alle de 64 englene som hang oppe på slutten av året.

13. januar inviterte vi barn, foreldre, faddere og besteforeldre til å komme tilbake til kirken for å hente 
engelen sin. Ca 80 store og små møtte opp til en god prat, sang, utdeling av engler, informasjon om 
videre trosopplæring og kaffe/kaker.

Det var så fint å møte de igjen! Og nå fylles kirken opp med nye glassengler for dåpsbarna i 2019. 

FAMILIEGUDSTJENESTER:

14. april

5. mai
På de ordinære gudstjenestene i Askim 
kirke har vi et opplegg for barn som kalles 
Skattekisten. Alle er velkommen til disse 
samlingene.

TROSOPPLÆRING
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«Helt førsteklasses» er et av mange 
trosopplæringstiltak i Askim menighet. Denne gangen 
var det barna som skal begynne i førsteklasse til 
høsten som vi ønsket å gjøre litt ekstra stas på. 

Vi samlet oss først en onsdagskveld. Vi var en liten, 
men fin gjeng. Vi fant ut hvilke skoler 6-åringene skal 
begynne på, hørte om Bartimeus som fikk synet sitt 
igjen, gikk på skattejakt, tegnet i oppgaveboka, øvde 
på prosesjon, spiste boller og tente lys. 

Søndagen møttes vi igjen til liv og røre i kirken, 
og familiegudstjenesten ble en fin samling med 4 
dåpsbarn, ministranter og selvfølgelig skolestarterne. 
Under gudstjenesten fikk 6-åringene utdelt hver sin 
6-årsbok som inneholder mange fine fortellinger og 
sanger. Etter gudstjenesten ble det tid for kaffe, saft, 
kaker og prat. 

Det var hyggelig at så mange tok turen til Askim kirke 
denne søndagen.

TROSOPPLÆRING

BABYSANG
Torsdager kl. 10.30-12.00 i kirken.

SMÅBARNSSANG
Sang, middag og lek på Grøtvedt menighetssenter. 

Solstråler (1-3 år) på torsdager i oddetallsuker         
kl.17-18.30.

Gullfugler (3-6 år) på mandager i partallsuker             
kl. 17-18.30.

For mer info se vår hjemmeside: askimmenighet.no

GUDSTJENESTE OG SAMLING FOR 3. KLASSINGER.

Vi skal løse oppdrag og mysterier i Askim kirke

5. mai kl.11-15.

Invitasjon kommer i posten.

Edvin Martinsen-Rådalen og Maria Wøien Berntzen

Fra venstre: Cathrine Trømborg, Theodor Isaksen,
Athea Felicia Rasmussen Aaser,
Edvin Martinsen-Rådalen og Maria Wøien Berntzen
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KONFIRMANTER 
Konfirmantåret er godt i gang, og som tidligere 
år møtes vi tre fredager til klubbkveld og fire 
lørdager til temasamling. På temasamlingene har 
vi Bibelen, Gud, Jesus og Den hellige ånd som 
fokus. Konfirmantene får undervisning, jobber i 
grupper, og blir utfordret i både leker og quiz. Det 
er viktig å kose seg, så vi har alltid snacks i pausen 
og premie til vinner av quiz. 

Første klubbkveld møttes ca. 80 ungdommer i 
gymsalen på Askim videregående skole for å delta 
på KRIK. Her ble det spilt volleyball, basketball, 
fotball, kanonball og dansk stikkball. Det ble 
høylytt og konkurranseinstinktet var tilstede, 
til glede for både konfirmanter og ledere. De 
to neste er på Normisjon, hvor det vil bli lek, 
konkurranser, misjon og selvfølgelig mat og 
snacks. 

AWAKE 
Ungdommene har startet opp med en ny type 
ungdomsgudstjeneste. En gudstjeneste, eller et 
ungdomsmøte som har fått navnet Awake. 

Vi møtes hver fjerde uke på Normisjon til lovsang, 
bønnevandring og tale. Så fortsetter vi med mat, 
snacks, spill og lek. 

Awake er spesielt for tilrettelagt for ungdommer 
fra 8. klasse og ut videregående, men alle er 
hjertelig velkommen til å delta. 

Første kveld ble holdt 5. februar, med ungdommer 
i lederrollen. Ungdommene er selv med på å 
planlegge, lede kvelden, ordne mat, sang og band, 
styring av skjerm. Nå gleder vi oss til fortsettelse. 

Kommende datoer: 
30. april kl. 18.00-20.30
28. mai kl. 18.00-20.30 

Dørene åpner kl. 17.30. 
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Det er snart påske. De gamle kjente bibeltekstene 
kommer på rekke og rad; om begivenhetene i 
Jerusalem på Palmesøndag, om innstiftelsen av 
nattverden på Skjærtorsdag, om Jesu lidelse og 
død Langfredag, og først og fremst gleden og 
jubelen Påskedag; Jesus sto opp fra graven. Han 
lever!

Mange av oss har lært å sette pris på å følge 
begivenhetene i den stille uke, enten ved å gå i 
kirken på høytidsdagene eller ved å fordype oss i 
bibelfortellingene hjemme eller på hytta. 

Men hva betyr egentlig påsken for oss? Svaret 
er selvsagt avhengig av hvilket forhold vi har til 
bibelen og fortellingene, - rett og slett om vi tror på 
det som fortelles eller ikke.

Eller kanskje betyr påske noe for alle? 
Bibelfortellingen forutsetter egentlig ikke tro. Den 
presenteres som begivenheter av betydning for 
alle, menneskene og hele skaperverket. Alt liv har 
fått fornyet håp gjennom Jesu seier over døden og 
dødskreftene. 

Jesu oppstandelse har aldri gitt løfte om at vi ikke 
skal bli syke eller dø. I bibelen har vi tre eksempler 
på at Jesus vekker mennesker opp til fortsatt liv, 
men alle disse tre døde igjen må vi gå ut fra. Det 
disse fortellingene forteller om er det samme 
som påskedagens budskap: Jesus har overvunnet 
døden. Han er den sterkeste. Nå bruker han sin 
makt til å bekjempe ondskap og urett, og en dag 
skal han bruke den til å gi nytt liv til alle. Han skal 
vekke oss som er døde, opp igjen. 

Det gir lys over grav og håp om gjensyn.  

Men Jesus oppstandelse påskedag har et poeng 
til: når Jesus dør langfredag er det en død med 
mening. Han gir sitt liv for oss mennesker. Han 
dør i vårt sted, slik offerlam tidligere var gitt som 
betaling for menneskers synd og skyld. Langfredag 
gjøres hele regningen opp. Like før Jesus dør 
roper han: Det er fullbrakt! Det betyr at han har 
gjort opp for deg og meg. Er Gud fornøyd med 
betalingen? Kan jeg stole på at det ikke kommer en 
faktura til senere en gang? 

Påskemorgen fikk vi svaret. Gud godtok oppgjøret. 
Han kvitterte ved å reise Jesus opp fra graven. Alt 
er oppgjort. Jesus har sonet. Gud er forsonet. Slik 
synger vi påskedag: «Han er oppstanden, store 
bud! Min Gud er en forsonet Gud, min himmel er 
nå åpen.»

Noe for spesielt interesserte? Ja, for så vidt, men 
egentlig gjelder oppgjøret alle mennesker. Gud 
elsket verden – ikke de troende eller spesielt 
interesserte. Han ga sin Sønn den, enbårne for alle. 
Om noen vil, så står en fritt til å ta imot gaven. Den 
er gratis, i så fall. Nåde kalles det i bibelen.          

Påskehilsen fra prost 
Runo Lilleaasen

Prost Runo Lilleaasen

God påske!
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Snart blir det ett felles kirkekontor for hele Indre Østfold 
kommune. Men den nye kirkevergen i Indre Østfold, 
Anne-Grethe Larsen, lover at det er lokalt alt skal skje. 

Tekst og bilder av  Åshild Moen Arnesen 

-¬Av og til blir jeg litt skjelven, men aller mest synes jeg det 
er spennende, sier Anne-Grethe Larsen (53), ansatt som 
kirkeverge for det nye fellesrådet i Indre Østfold. Til vanlig 
er hun kirkeverge i Eidsberg.

Hun blir spøkefullt kalt «erkevergen» nå som hun som blir 
sjef for dette nye, store fellesrådet, som skal bestå av de 
tidligere fellesrådene i Trøgstad, Eidsberg, Askim, Hobøl 
og Spydeberg. Det er de andre nåværende kirkevergene 
som har gitt henne kallenavnet som spiller på den katolske 
kirkes erkebiskop». 

-Er det det de kaller meg, ja, ler Larsen. 

Og økenavnet er kanskje ikke så dumt, for Larsens stilling 
kan muligens sammenlignes med en erkebiskops: hun 
får i alle fall overordnet ansvar for flere omkringliggende 
menigheters drift, og hun har med seg mange dyktige 
medarbeidere på laget. Alle nåværende ansatte i de fem 
fellesrådene blir med inn det store nye. 

Omfattende prosess

Endringen har tvunget seg fram som en konsekvens av 
kommunesammenslåingen, det skal nemlig bare være ett 
fellesråd i en kommune. Så når Trøgstad, Eidsberg, Askim, 
Spydeberg og Hobøl blir til Indre Østfold kommune, blir de 
tilsvarende fellesrådene til Indre Østfold kirkelige fellesråd. 
Overgangsdatoen er satt til 1. desember 2019. 

Til det nye fellesrådet vil det tilhøre 12 kirker og ca 50  
ansatte, fordelt på ledere, organister og kantorer, diakoner, 
trosopplærere, kirkegårdsansatte og kirketjenere og 
sekretærer. Det er en større gjeng å være overordnet sjef 
for enn de ti Larsen er kirkeverge for idag.Sammensyingen 
er et krevende prosjekt. 

- Innimellom tenker jeg «hvordan skal vi komme i land?», 
innrømmer hun. 

- Jeg gjør stadig vekk ting jeg ikke har gjort før. Samtidig 
gir det meg energi å se at ting ordner seg hele tiden og at 
vi stadig kommer videre i prosessen, og jeg liker å ta noen 
utfordringer, sier Larsen.

I tillegg til de fellesrådsansatte, jobber det også ni prester 
i den nye kommunen, og de har Borg bispedømme som 
arbeidsgiver. Disse to arbeidsgiverlinjene må samarbeide 
godt, skal sammenslåingen bli vellykket.

- Vi må gi hverandre rom og ha respekt for hverandre. En 
prest klarer seg ikke uten kantor og kirketjener, og vice 
versa, skal det bli en fin gudstjeneste, sier Larsen, som har 

stor tro på dette nye som skal skje.

Større faggrupper og ingen oppsigelser.

Virksomheten deles opp i fire avdelinger, med 
Anne-Grethe Larsen som øverste leder på toppen. 
Menighetsavdelingen skal ledes av nåværende kirkeverge 
i Hobøl, Terje Stenholt, leder for gravplassforvaltning blir 
Asgeir Rønningen, nåværende kirkeverge i Spydeberg. 
Leder for økonomi/IKT blir nåværende kirkeverge i Askim, 
Bjørn Hasselgård mens nåværende kirkeverge i Trøgstad, 
Gunnlaug Brenne, blir leder for avdelingen for personal og 
service/kommunikasjon. Brenne blir også stedfortrendene 
kirkeverge. 

-Dagens fellesrådsansatte blir fordelt i avdelingene etter 
hvor de hører til. Så må vi se litt på hva som blir mest 
tjenlig med tanke på oppgavefordeling. De fleste kommer 
nok til å jobbe med det de jobber med i dag, og ingen blir 
sagt opp.

Ett felles kontor

Én ting er endringene for arbeidsstokken. Men hva vil 
dette ha å si for folk flest? 

-Den største endringen blir nok at det kommer til å bli ett 
felles kirkekontor for alle menighetene. Det er det flere 

Anne-Grethe Larsen blir kirkeverge for hele Indre 
Østfold kirkelige fellesråd. Hun blir øverste leder for 
omkring 50 ansatte. – Det gir meg energi å se at ting 
ordner seg og at vi stadig kommer videre i prosessen, 
og jeg liker å ta noen utfordringer, sier Larsen.

NÅ SKAL FEM FELLESRÅD BLI ETT: 
SØRGER FOR SMIDIG SAMMENSLÅING
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fordeler med. Vi skal skape noe nytt, og vi skal bygge ny 
kultur, og da har vi tro på at det er viktig at vi er under 
samme tak. Ringer du kirkekontoret, skal det alltid være 
noen som tar telefonen, mandag til fredag. Ved å ha ett 
felleskontor, vil de ansatte også få et større fagmiljø enn 
de har nå. Det tror vi vil komme hele menigheten til gode. 
Kanskje klarer vi å drive mer trosopplæring i fellesskap? Vi 
vil også bli mer effektive, nå trenger ikke fem sekretærer 
sitte og gjøre den samme oppgaven, men kan bli mer 
spesialiserte. Vi blir også mindre sårbare for sykdom og 
fravær, og kan enklere sette inn ressurser der det trengs, 
sier Larsen. 

Hvor dette store kontoret vil ligge, vil bli avgjort før 
sommeren, håper kirkevergen. 

-Vi er i dialog med kommunen for å finne det beste lokalet. 

Store endringer til tross; Noe blir som det alltid har vært. 

-Den lokale menigheten er fortsatt veldig viktig for oss. 
Kirken betyr mye for mange. Det er lokalt alt skal skje, og 
folk skal ikke tenke «hvor er det blitt av den menigheten 
jeg kjenner?», de skal fortsatt kjenne presten sin. Jeg tror 
nok ikke folk vil merke så mye til sammenslåingen, det er 
da har vi gjort mye riktig. 

Larsen forteller også at hun er i dialog med kommunen om 
muligheten til å disponere et rom på innbyggertorgene i 
tettstedene, for å ha en lett tilgjengelig kontaktflate med 
lokalbefolkningen.

Mange brikker 

For tida foregår det et intenst sammenslåingsarbeid.

-Jeg vet vi skal være et sted 1. desember med en ny 
organisasjon, og det er mange brikker som skal falle på 
plass før den tid, for eksempel avtaler, rutinger, reglement. 
Jeg opplever at vi tar noen små skritt hele tiden. Allikevel 
har jeg stor forståelse for at for dem som ikke står midt 
oppi dette her, kan det virke som om vi har sakte fart. Vi 
prøver å informere godt, og med god informasjon, tror 
jeg vi kommer langt. Mye er på plass allerede: Ledere 
for avdelingene, kartlegging av gravferdsordninger og 
kirkegårdenes tilstand, trosopplæringsansatte er i gang 
med å tenke strategisk og utveksle ideer og kantorene 
samarbeider om felles arrangementer fremover. Folk 
må gjerne ta kontakt hvis de lurer på noe. Jeg kommer 
gjerne på besøk til lag og foreninger og forteller om 
sammenslåingen. 

Mer styrke 

Når hun blir spurt om hva hun ser på som den beste 
synergieffekten som kommer ut av sammenslåingen, må 
Larsen ta en tenkepause. 

-I dag er det en del som har små stillinger, og de kan 
oppleve at det blir vanskelig å rekke alt. Nå kan man ha 
noen å utveksle ideer med og spørre om hjelp. 

Hun gruer seg ikke til kirkens fremtid i Indre Østfold. 

-Jeg ser på det som en stor fordel at vi nå er fem som kan 
tenke sammen om å få til de beste løsningene. Vi jobber 
mye sammen for å få det til best mulig, både for den 
interne virksomheten og det utadrettede arbeidet. Jeg tror 
vi nå får mulighet til å styrke det beste i alle menighetene, 
sier Larsen.

Og hva ser hun fram til? 

-Å tenke strategi og lage langsiktige planer og gode 
løsninger for kirka vår, sier Larsen.

-Det gleder jeg meg til.

Indre Østfold kirkelige fellesnemnd har jevnlig møter 
for å få sammenslåingen til å gå så smidig som mulig 
for seg. Her er de samlet i Båstad 29. januar i år.

Kirkelig fellesråd er et organ innen Den norske 
kirke, og finnes i alle norske kommuner. Kirkelig 
fellesråd så dagens lys i 1997 ved at den kommunale 
forvaltningen av kirken lokalt innenfor personal, 
økonomistyring, byggdrift og gravplassforvaltning 
ble flyttet fra kommunen til Kirkelig fellesråd. Rådet 
betegnes som en del av kommuneforvaltningen, 
men er ikke en del av kommunens organisasjon ved 
at det etter utskillelsen er to separate rettssubjekter 
og har hver sine folkevalgte organer.

Rådet sammensettes av representanter fra de valgte 
menighetsrådene i kommunen. Rådets oppgaver 
er å ivareta kirkegårder, kirkebygg og kontorer for 
kirkelige ansatte. Rådets daglige virksomhet ledes av 
kirkevergen.

Rådet er arbeidgiver for flere av de ansatte i kirken: 
Kirketjener, graver, klokker, menighetsforvalter, 
menighetssekretær, organist, kontormedarbeidere; i 
praksis alle andre enn prestene. 
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EINAR BJORVAND-KVELD I PRESTEGÅRDEN                  
25. APRIL KL 19.00

«I gamle dager» var det slik at salmesang utfoldet seg på 
flere arenaer og på en mer selvfølgelig måte enn i dag. 
Det gjaldt både i kirken og foreningslivet, i hjemmene og i 
skolen. Likevel skapes det ennå hele tiden nye salmer, og 
i Askim har vi en kapasitet på salmefeltet: Einar Bjorvand. 
Velkommen til en spennende kveld med fokus på 
salmediktning – og i særdeleshet Einar Bjorvands arbeid 
med salmer. 

Einar Bjorvand har gjennom sitt yrkesliv som lærer og 
forsker i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo bl.a. 
studert kristen diktning på 1500-tallet, og i USA har han 
publisert en større studie om gjendiktninger av Davids 
salmer i reformasjonsårhundret. Hans interesse for salmer 
og salmesangens betydning strekker seg også til vår egen 
tid, og i 2004 var han, sammen med sin Jorunn, med 
på stiftelsen av Norsk Hymnologisk Forening, som er en 
tverrfaglig og økumenisk salmeforening. Bjorvand har 
også vært med i styret i NHL, og etter invitasjon skrev han 
i 2003 salmen «Bønn» til Askim kirkes 125-årsjubileum. 
Komponisten Egil Hovland skrev melodi til den. 

Etter dette har han skrevet flere salmer, og torsdag 25. 
april skal vi få stifte nærmere bekjentskap med noen av 
dem. Sokneprest Magne Torbjørnsen, kantor Gunn Randi 
Leite og solist Annette Bjorvand er noen av dem som også 
deltar, sammen med Einar Bjorvand selv. 

Fri entré – velkommen!

VELKOMMEN TIL KAPELLET PÅ LANGFREDAG KVELD

Den stille uke er tiden mellom Palmesøndag og Påskedag, 
og midt i den stille uke kommer Langfredag. Langfredag 
har fått sitt navn fordi det er dagen da Jesus blir pint og 
dør på korset. Derfor er dagen lang og sorgtung. 

Langfredag kl 11.00 er det gudstjeneste i kirken ved prest 
Geir Braadlie, og Kjell G. Haugen (trombone) tar seg av 
musikken sammen med kantor Gunn Randi Leite. På 
kvelden kl 19.00 inviterer vi til Toner og ord i den stille uke 
– en meditativ langfredagskveld i Askim kapell. Der deltar 
fiolinist Øystein Torp, oppleser Einar Bjorvand, kantor 
Gunn Randi Leite og en sammensatt mini-korgruppe. 
Kvelden vil inneholde dikt og bibeltekster, rammet inn av 
musikk fra fiolin, flygel og orgel, samt korsang og fellessang 
fra Norsk Salmebok.

Senere ble det studier i Chicago, hvor han tok sin 
Bachelorgrad og mastergrad i utøvende fiolin, før han tok 
en 2-årig postmastergrad. Torp jobber som frilansmusiker 
og har gledet mange med sine vakre toner. I 2004 var han 
solist i et studentorkester fra Chicago som var på turné i 
Skandinavia, og som blant annet hadde konsert i Askim 
Kulturhus. I 2017 spilte han konsert i Misjonskirken i Askim 
sammen med pianist og organist Bill Spade. Ved siden av 
soloopptredener i bryllup, begravelser etc., underviser han 
i fiolin. 

KONSERTER

Einar Bjorvand (f. 1943 og 
bosatt i Askim) har jobbet 
som lærer og forsker i engelsk 
litteratur ved Universitetet i 
Oslo. Han har bl.a. forfattet 
flere bøker, tekster, foredrag, 
dikt og salmer, og han har vært 
klokker og tekstleser i Askim 
kirke i en årrekke.

Øystein Torp (f. 1980 
og bosatt på Tomter) er 
oppvokst i Hong Kong, der 
foreldrene var misjonærer. 
Der begynte han å spille 
fiolin 8 år gammel. Som 
10-åring flyttet han med 
familien til Oslo, hvor 
han blant annet fikk 
undervisning på Barratt-Dues 
Musikkinstitutt. Deretter 
studerte han hos Ole Bøhn, 
som da var konsertmester i 
Den Norske Opera. 

Annette Martinsen Bjorvand
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COUNTRY & GOSPEL                                                            
ASKIM KIRKE ONSDAG 5. JUNI KL. 19.30

Marian Aas Hansen, Zelimir og Steff Nevers er på turné 
med konserten Country & Gospel. Konserten inneholder 
tradisjonelle salmer, gospelsanger og spirituals, presentert 
i countrystil. 

Billetter kr 380 (inkl. gebyr) selges på www.ticketmaster.no

FRELSESARMEENS TERRITORIALE HORNORKESTER 
ASKIM KIRKE SØNDAG 28. APRIL KL.17.00.

FTH representerer Frelsesarmeens hovedkvarter og består 
hovedsakelig av musikere fra Østlandet. Orkestret, som 
har vært aktivt i 25 år, har representert Frelsesarmeen 
ved mange anledninger både innenlands og i utlandet. En 
av de første store anledningene var i TV-aksjonen 1995. 
Nåværende dirigent er musikkmester Espen Ødegaard.

Konserten vil inneholde musikk av kjente Frelsesarmé-
komponister, og også verk av Askim-komponistene 
Morgan Juel Stavik og Eiliv Herikstad.

Det blir marsjer og swing-låter til oppmuntring, 
musikkstykker til ettertanke og meditasjon, og ikke minst 
gammel virtuos eufonium-solo, et «fyrverkeri» som 
utfordrer både solist og orkester. Kommandør Donald 
Ødegaard holder andakt.

SANGKVELDER FOR DAMER

Den aller første «Sangkveld for damer» ble avholdt mandag 21. januar i år, og dette slo godt an blant damer fra 
hele indre Østfold. Mange fornøyde deltakere møtte opp, og kvelden ble et fint pustehull i hverdagen – med salmer 
og sanger fra «Rop det ut»-sangboken. Vi fortsetter til høsten, og da veksler vi litt mellom mandager og torsdager. 
Datoene for høsten er: 

Torsdag 26. september
Mandag 14. oktober
Torsdag 14. november

Alle dager kl 19.00. Sangkveldenes innhold blir som før: Vi samles helt uformelt i stuene i Askim Prestegård, og det 
er lov til å ønske seg en sang eller tre. Askims kantor Gunn Randi Leite spiller flygel, og Eidsbergs sokneprest Solfrid 
Leinebø Seljås vil lede oss igjennom samlingen, som vi skaper sammen der og da, og som nettopp du kan være med 
på å forme. Pause med enkel servering. Kvelden avsluttes med bønn og velsignelse.

Er du dame, og liker du å synge? Ta med deg en venninne og kom! Det er ingen krav om god sangstemme, og damer i 
alle aldre er hjertelig velkommen. 

KONSERTER
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TIL KONFIRMANTENE FRA 1969

Askim menighet inviterer deg som ble konfirmert i Askim kirke for 50 år siden. 
I år er det konfirmantene fra 1969 som står for tur. 

SØNDAG 2.JUNI.2019:
Kl.11.00: Gudstjeneste i Askim kirke. Her vil det også markeres 

at Borg Bispedømme fyller 50 år. 
Fotografering på kapelltrappa umiddelbart etter gudstjenesten. 

        
Kl.13.00: Middag med dessert i Askim prestegård

Pause
Kaffe og jubileumskake

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 20.mai.2019:
Askim kirkekontor: Tlf: 69681440
Mail: postmottak@askimkirke.no 

For å delta denne dagen koster det 400 kr.  
Faktura vil du motta i etterkant av arrangementet.  

VI ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN! 
Vennlig hilsen Askim menighet 
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Askim menighet består av noen ansatte og mange 
frivillige medarbeidere. 

Sammen bidrar vi til at Askim er en levende menighet 
med tilbud til mennesker i alle aldersgrupper og ulike 
livssituasjoner.

Medarbeidere bidrar i både jevnlige møtepunkt 
gjennom hele året og på enkeltstående arrangement.

19.mars ble alle våre frivillige medarbeidere invitert 
til fest på Grøtvedt menighetssenter, en fest der vi 
ønsket å feire fellesskapet og oppmuntre hverandre 
til fortsatt tjeneste. 

Kvelden ble fylt med mye god mat, quiz og hyggelig 
prat rundt bordene. Elever fra musikklinja på Askim 
videregående spilte for oss mens det ble servert kaffe 
og kaker. Kvelden ble avsluttet med ett inspirerende 
og humoristisk foredrag av Anders Martinius Tangen. 

Staben i Askim menighet setter stor pris på alle våre 
gode frivillige medarbeidere!

Frivillighets-
fest 

Foredrag ved Anders Martinius Tangen

Susann Finpå/kontrabass og                                    
Helene Stormorken/valthorn underholdt mens det 
ble servert kaker og kaffe. Begge akkompagnert av 
kantor Gunn Randi Leite.
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Døpte:
(i Askim kirke hvis
ikke annet er skrevet)

Vigde:

Døde:

18.11.2018
Mira Lilly Berg Bråthen
Samuel Huseby Gammelsrud
Celina Holmgren
Konstanse Skofsrud
David Strøm

25.11.2018
Oliver Kristoffer Hansen
Jacob Thorvaldsen Jelsnes
Nicoline Lindbäck Ricciardi

02.12.2018
Johannes Widnes Rådalen

30.12.2018
Brede Stokke Nygaard
Hanna Stormoen

03.02.2019
Nicolay Lysaker
Consuela Cornelia Daae Olsen
Mia Nygård Sydengen

06.02.2019
Lotte Borgås Bingen

10.02.2019
Sebastian Kirkeby Grøstad
Håkon Hagen Støttum
Nordby kirke

17.02.2019
Ine Indrebø Lønnås Hoel

03.03.2019
Oliver Emilian Mellem Fjell
Mathea Johannesen Hafstad

10.03.2019
Villas Langerud Anthony
Mathias Kræmer Johansen
Linnea Lier
Liam Elijah Hauge Thorsen

Hjørdis Odbjørg Skjolden
20.05.1917    26.10.2018

Tor Nevjar
26.10.1948    27.10.2018

Arild Knut Bergendahl
20.07.1946    29.10.2018

Anette Andersen
20.12.1957    06.11.2018

Per Erik Olsen
14.03.1949    07.11.2018

Fritz Ferdinand Johannessen
21.03.1933    11.11.2018

Anne-Lise Fossan
06.06.1940    14.11.2018

Svein Robert Jensen
29.06.1941    16.11.2018

Hildur Ingegerd Bøe
21.10.1933    17.11.2018

Else Gundersen
20.12.1924    21.11.2018

Bente Skårberg
28.01.1962    25.11.2018

Astrid Elisabeth Bjerke Gundersen
03.07.1926    26.11.2018

Sonja Irene Maalen
29.01.1929    28.11.2018

Bjørn Øivind Foss
08.01.1938    04.12.2018

Rosamond Charlotte Bisgaard
30.01.1929    06.12.2018

Pål David Johansen
25.08.1989    08.12.2018

Grethe Leonora Normann
30.11.1940    13.12.2018

Arne Thoresen
15.05.1936    13.12.2018

Else Fidjeland
19.12.1921    21.12.2018

Elise Gårdsvoll Hansen
19.04.1957    21.12.2018

Maren Evenby
02.07.1927    23.12.2018

Vanja Hansen
06.05.1962    24.12.2018

Eva Marie Vatne
29.09.1940    24.12.2018

Per Harald Knapkøyen
22.10.1935    25.12.2018

Jan-Ole Johansen
12.04.1937    26.12.2018

Julie Marie Rasmussen
07.06.1932    30.12.2018

Arve Kristian Sukken
18.03.1931    31.12.2018

Jorunn Borge
08.11.1938    03.01.2019

Paul Berthel Brustad
09.08.1930    04.01.2019

23.06.2018
Hilde Renate Borger-Løvholen og 
Kristoffer Erwin Løvholen
 
Susanne Bjorvand og   
Chris-Mikael Rom Hansen

30.06.2018
Guro Ruud og Gunnar Aandstad

05.01.2019
Anne Raustøl og 
Eivind Andersen Lønaas

09.02.2019
Christine Sandvig og
Runar Espenes
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Borgny Pedersen
05.11.1924    07.01.2019

Solveig Irene Jensen
03.01.1927    09.01.2019

Harry Villy Kristiansen
04.11.1925    16.01.2019

Sigurd Forsberg
04.05.1954    17.01.2019

Solveig Johansen
03.06.1930    19.01.2019

Ivar Johnny Hansen
24.05.1925    20.01.2019

Rigmor Janette Lie
11.11.1935    21.01.2019

Sidsel Smestad
04.07.1949    24.01.2019

Bjarne Oddvar Aasvistad
08.11.1929    25.01.2019

Henning Sigvartsen Hauger
06.03.1956    27.01.2019

Else Helene Hansen
21.11.1942    28.01.2019

Martha Østby
18.04.1938    28.01.2019

Agnes Espenes
29.11.1919    01.02.2019

Signe Marie Thoresen
11.05.1928    01.02.2019

Gro Kristin Høgemo
25.09.1967    03.02.2019

Tony Svendsen
05.09.1956    05.02.2019

Randi Helene Hagen
08.03.1932    06.02.2019

Arve Borgen
16.11.1939    09.02.2019

Ingeborg Løken
09.05.1934    17.02.2019

Gunn Henny Bjørkmann
08.01.1946    21.02.2019

Reidun Johanne Jensen
23.10.1932    21.02.2019

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

AVFALL PÅ KIRKEGÅRDEN

Nå kommer våren og mange vil plante på gravstedene. Dette medfører 
at det blir en del avfall som må kastes.

På kirkegården er det plassert ut søppelkasser med kildesortering.
Søppelkassene er merket slik at det skal være enkelt å sortere riktig. Vi 
ber om at alle som skal kaste avfall bruker riktig søppelkasse.

Enkelte tider på året er det ekstra mye søppel. I den forbindelsen vil vi 
sette opp en container på den søndre parkeringsplassen mot sykehuset 
mandag 15. april. Den vil stå fram til 16. mai.

Vi ber om at denne kun brukes til restavfall, papp, papir, plast og metall. 
Organisk avfall legges i søppelkassene på kirkegården merket for dette.

GULE PINNER KIRKEGÅRD

Det er satt opp gule pinner på 
noen gravsteder på kirkegården.

Det betyr at vi ønsker kontakt med 
pårørende eller noen andre som 
har kjennskap til denne graven.

Er det en gul pinne på ditt gravsted 
så ta kontakt med kirkekontoret på 
tlf 69681440.
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G-Sport Askim
Henstad Allè 3C
1809 Askim
Telefon: 69 88 17 24 
E-post: post@askim.g-sport.no

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

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

Mail: hoffmaler1@gmail.com

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

HER ER LEDIG 

A N N O N S E -
PLASS

Optikk

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

Bruk gode merker i skotøy!
Vammaveien 13, 1830 Askim

Tlf. 69 88 11 14

OSLOVEIEN BIL AS

Tlf. 69 81 83 90

Mazda / Hyundai

Blomster til alle

 Følg oss på facebook:
Interflora Line Blomster

anledninger!

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 

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 

 

 

 

 

   

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
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Telefon: 69 88 22 61

Henstad Allè 3 B Tlf. 69 88 09 88

1809 Askim  Mobil 97 07 68 33

E-post: post@mariannesminibakeri.no

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,-

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,-

Askim menighetskontor 
Kirkegata 31, 1814 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
*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 Solfrid Habte-Sønsteby, 
46960308, 
solfrid-habte-sonsteby@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

*Trosopplærer
Anne Line Tjernæs, 92206270
anne.line.tjernes@askimkirke.no

*Ungdomsarbeider Marita Mogen 
Solbakken, 452 07 274
marita.solbakken@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

SORGFORUM OG 
SORGGRUPPER

Sorg og Omsorg i Indre Østfold 
arrangerer stadig sorggrupper det er 
mulig å bli med i. 

I tillegg finnes Sorgforum som er 
et åpent tilbud hver 1.torsdag i 
måneden, kl. 19.00 - kl. 20.30.   
Samlingene er på Kirkekroa,              
Dr. Randersgate 10, i Askim.  

Ønsker du en samtale om 
sorg over en kopp kaffe?                                       
Ta gjerne med en venn.

Man kan komme de gangene man 
vil,  si det man har lyst til, og det 
er ingen forpliktelser om å komme 
igjen. Forumet er livssynsåpent.                                    

Samlingene er 6.des,3.jan, 7.feb, 
7.mar,4.apr, 2.mai, og 6.jun.

For mer informasjon: 
www.sorgogomsorg.org                                                        
Kontaktperson: Jan Mathisen, 
tlf 41440210  eller mail:         
diakonjan@gmail.com  

 

Vi er glade for at vår diakon                  
Solfrid Habte-Sønsteby nå er tilbake etter 
foreldrepermisjon.
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Følg med på hva som skjer i Askim Menighet?  

www.askimmenighet.no og Facebook

plakaten

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

   Kirke 
Søndag 14. april - Palmesøndag
Kl. 11.00 Askim kirke
Familiegudstjeneste v/Dag Mysen
Dåp/Nattverd

Torsdag 18. april - Skjærtorsdag
Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling v/Geir Braadlie
Nattverd

Kl. 18.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Geir Braadlie
Nattverd
Umiddelbart etter gudstjenesten 
er det samling på Grøtvedt 
Menighetssenter v/Israelsmisjonen
Servering av suppe

Fredag 19. april - Langfredag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Geir Braadlie

Søndag 21. april - Påskedag
Kl. 11.00 Askim kirke
Høytidsgudstjeneste 
v/Magne Torbjørnsen
Dåp/Nattverd

Mandag 22. april - 2. påskedag
Kl. 12.00 Skansehytta
Gudstjeneste
v/Magne Torbjørnsen
Frelsesarmeens hornorkester

Søndag 28. april - 2. s. i påsketiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste 
v/Magne Torbjørnsen
Dåp/Nattverd

Søndag 5. mai - 3. s. i påsketiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Familiegudstjeneste
v/Geir Braadlie
Dåp/Nattverd
Tårnagenter

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling v/Geir Braadlie

Søndag 12. mai - 4. s. i påsketiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Dag Mysen
Dåp/Nattverd
17. mai
Samling på kirkeplassen
Tale v/Magne Torbjørnsen

Søndag 19. mai - 5. s. i påsketiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
v/Magne Torbjørnsen
Dåp/Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling
v/Magne Torbjørnsen

Søndag 26. mai - 6. s. i påsketiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
Dåp/Nattverd

Torsdag 30. mai 
Kristi Himmelfartsdag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
Nattverd

Søndag 2. juni - søndag før pinse
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
v/Magne Torbjørnsen
Nattverd
50-års konfirmanter

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Søndag 9. juni - pinsedag
Kl. 11.00 Askim kirke
Høytidsgudstjeneste 
v/Magne Torbjørnsen
Dåp/Nattverd

Mandag 10. juni - 2. pinsedag
Kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste i samarbeid
med Misjonskirken
v/Magne Torbjørnsen

Søndag 16. juni-
Treenighetssøndag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Geir Braadlie
Dåp/Nattverd

Kl. 16. 30 Løkentunet
Andaktssamling v/Geir Braadlie

Søndag 23. juni
2. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
Dåp/Nattverd

Søndag 30. juni
3. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
v/Magne Torbjørnsen
Dåp/Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling
v/Magne Torbjørnsen


