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Kirkespeilet

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

Sokneprest Magne Torbjørnsen

Hverdagskirke  
 
«Er det mange som går i kirken?».  
Det hender fra tid til annen at jeg får 
dette spørsmålet. «Jeg tror det er 
flere enn før», svarer jeg, og følger så 
opp med en utfyllende kommentar 
som er nødvendig for å gi et sant 
bilde av situasjonen. Den som stiller 
spørsmålet lurer kanskje på om 
kirkebenkene fylles opp når det 
ringes til gudstjeneste på søndager. 
Da er det fint å kunne svare at det er 
mange som samles til gudstjeneste 
på søndager og andre helligdager. 
Statistikken viser en pen økning fra 
2016 til 2017. Men det er plass til 
langt flere. Og alle er velkommen 
til å bli med å motta Guds nåde og 
kjærlighetskraft for livet!   

Er det mange som går i kirken? I 
Askim menighet og i mange andre 
menigheter mener jeg det går an 
å se en trend der kirken som en 
hverdagskirke blir stadig mer viktig. 
I løpet av uken er det enda flere 
som samles i regi av kirken nå enn 
før. Kirkerommet har liksom fått 
forgreninger ut i hverdagslivet i 
Askim, forgreininger som springer ut 
fra søndagens gudstjeneste. La meg 
nevne noen:  

Kirkekroa – møtestedet midt i 
byen i Dr.Randersgt 10 er blitt et 
kjærkomment møtested for mange. I 
løpet av en dag er i gjennomsnitt 50 
mennesker innom for en kopp kaffe, 
en vaffel, varm mat og en prat. Her 
blir en møtt med vennlighet og smil 
fra varme og gode frivillige arbeidere 
og en ansatt leder. Alle som kommer 
innom blir sett.   

”Alle er 
velkommen til å 
bli med å motta 
Guds nåde og 

kjærlighetskraft 
for livet!”

Småbarnsangen - på mandager 
og torsdager møtes 60-70 barn 
og foreldre til allmenne og kristne 
sanger med bevegelse, lystenning 
og sosialt samvær med andre 
over en middag. En kjærkomment 
tilbud i hverdagen for travle 
småbarnsfamilier som kan kjenne på 
hverdagens kjas og mas. 

I prestegården møtes mannsgruppen 
en mandag i måneden til temaer som 
omhandler samfunn, kirke og teologi. 
Kveldsmat hører selvsagt med. En 
onsdag i måneden arrangeres det 
åpne prestegårdskvelder. Kveldene 
samler ulike mennesker til variert 
program. Ofte er lagt opp til et møte 
med en forfatter, en kunstner, en 
musiker eller person som arbeider og 
brenner for en viktig sak i samfunnet.     

I Kirkegata omsorgsboliger møter 
diakonen beboere til lystenning 
annenhver mandag.  

KRIK – står for kristen idrettskontakt.  
Annenhver fredags kveld møtes 
ungdommer i gymsalen på Askim 
videregående til aktiviteter som 
fotball, innebandy, volleyball, 
basketball og annen lek.  I pausen 
mellom aktivitetene er det tid til 
andakt og samtale. 

Slik kunne jeg fortsette med å 
beskrive og tegne den organiserte 
hverdagskirken med alle sine 
forgreninger. Den viktigste 
hverdagskirken er likevel kanskje 
ikke den organiserte men alle 
de mennesker som søker å leve 
hverdagen i trå med gudstjenestens 
sendelse «Gå i fred, tjen Herren 
med glede!».           
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NY KAPELLAN I ASKIM MENIGHET
Jeg heter Christian Dag Nilsen, 
er 25 år og jobber for tiden 
som kapellan i Askim menighet. 
Menigheten har tatt veldig godt 
imot meg, og jeg håper på å kunne 
gjøre en god innsats her i tiden 
som kommer.

Jeg er bosatt i Rygge, men kommer 
opprinnelig fra Jeløy i Moss 
kommune hvor jeg vokste opp. Da 
jeg gikk på ungdomsskolen, hadde 
vi en arbeidsuke hvor vi alle måtte 
finne et sted hvor vi kunne bidra 
i et arbeidsfellesskap. Jeg hadde 
alltid vært nysgjerrig på hva en 
prest jobbet med og ønsket derfor 
å jobbe i Jeløy kirke hvor jeg ville 
få anledning til å lære mer om 
hvordan arbeidsdagen til en prest 
ser ut.

I løpet av denne tiden opplevde 
jeg å få et kall til prestetjenesten, 
og at det var prest jeg ønsket å bli. 

Dette var en stor opplevelse som 
fikk meg til å starte studiene 
mine ved Det teologiske 
menighetsfakultet rett etter 
videregående skole.

Ved Det teologiske 
menighetsfakultetet studerte jeg 
i seks år og fullførte utdanningen 
min som Candidatus Theologiae. 
I løpet av denne tiden tilegnet jeg 
meg mye kunnskap og fikk mange 
gode venner.

Jeg tenker at Den norske kirke 
befinner seg i en veldig interessant 
tid hvor den i etterkant av 
postmodernismen blir nødt til å 
finne ut hvordan dens virke og 
forkynnelse videre skal praktiseres. 
For min del er jeg veldig opptatt 
av at kirken skal være et sted 
hvor alle mennesker skal kunne få 
oppleve at de blir godtatt for den 
de er. 

TUR TIL NEPAL – MED FOKUS PÅ VÅRT NYE MISJONSPROSJEKT

Misjonsutvalget i Askim menighet vil i samarbeid med HimalPartner 
og Normisjon arrangere tur til Nepal 25. mars til 6. april 2019. Prisen 
blir ca. kr. 20.000,- så start sparing nå!

Programmet er ennå ikke helt klart, men vi skal selvfølgelig besøke 
Bethesda sjelesorgsenter i Pokhara som er et av stedene vi støtter 
gjennom misjonsprosjektet. Vi er så heldige at vi har fått med oss 
Bethesdas stifter, Miriam Bergh på turen. Det blir også en tur innom 
Kathmandu, og vi jobber med å besøke prosjektet til Normisjon.

Vi har med en meget dyktig reiseleder (Jostein Holm), og vi tror det 
blir en veldig interessant og bra tur.

Sett av tiden allerede nå!

Nærmere opplysninger om turen og påmelding kommer senere.

Misjonsutvalget

Håpet mitt er at kirken kan bli 
det forumet hvor menneskers 
individuelle kompleksitet får lov til 
å komme til uttrykk, hvor det blir 
tatt avstand fra å diskriminere dem 
på grunn av deres bakgrunn og et 
forum hvor ideer og uenigheter 
kan diskuteres i et åpent 
fellesskap.

Jeg ser frem til å gjøre en god 
tjeneste i Askim og ønsker alle en 
riktig god sommer
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 - INGEN KAN GJØRE ALT, MEN ALLE KAN GJØRE LITT! 

Ida Marie Nielsen (37 år) er en av Askim menighet 
sine mange frivillige medarbeidere. 

Hun er for ti den leder for diakoniutvalget og er på 
den måten med på å påvirke kirkens omsorgsarbeid. 

 

Kan du si litt  om hvem du er, Ida Marie?

Jeg kom hit ti l Askim for 1 ½ år siden. Tidligere 
har jeg bodd forskjellige steder, i Ås, Skedsmo, 
Nordvestlandet og London. 

Jeg er utdannet sykepleier, med videreutdanning 
som helsesøster. Jeg har utdanningen min fra 
diakonale insti tusjoner og jobber i dag som 
helsesøster i Hobøl. 

Tidligere har jeg blant annet jobbet med barne- og 
ungdomsarbeid både i kirken og i KFUK/KFUM. 

Hvilke tanker har du om diakoni?

Diakoni er et område det har blir jobbet mye med 
og som er vikti g for kirken. 

I det daglige er diakoni en fellesgreie som mange 
jobber med, både kirkens ansatt e, frivillige, 
organisasjonsliv og andre off entlig ansatt e. 

Arbeidet gjenspeiles gjennom nestekjærlighet og 
inkluderende fellesskap, men det handler også om 
miljøet, og å stå opp for andre. 

Jeg synes arbeid med klimare�  erdighet er vikti g.

Vi her i nord har vært heldige i ”loddtrekningen”, 
og har også et ansvar for de som ikke har vært 
fullt så heldige. De som er minst ansvarlige for 
klimaendringene er de som opplever de de største 
skadene. Det må vi være med å ta ansvar for, men i 
praksis er det ikke så lett  å gjennomføre. Mye ligger 
på andre systemnivåer, men enkeltpersoner kan 
påvirke disse systemene.

Kan du nevne noe du tenker på som diakoni her i 
Askim?

Fasteaksjonen er vikti g og er noe mange kan delta i 
på forskjellige måter. Slik kan vi stå sammen og vise 
solidaritet med de som ikke har like mye som oss. 

Gudstjeneste er også diakoni. En kaff ekopp 
ett er gudstjenesten kan også gjøre det lett ere 
å bli kjent med andre. Selv ble jeg både sett  og 
ønsket velkommen da jeg for første gang kom ti l 
gudstjeneste i Askim kirke. 

Da jeg gikk hjem tenkte jeg: ”Dett e blir bra”. 

Kirken er også mye mer enn det som skjer på 
søndager mellom kl  11 og kl 12. Det er mange 
akti viteter gjennom hele uka. Det vikti gste er å 
komme som en er. 

Selv synes jeg det er vanskelig å si at kirken er 
slik eller sånn, og det er mange ulike ståsted og 
meninger. Allikevel har jeg for det meste følt meg 
hjemme i kirken. Det ønsker jeg at andre også skal 
gjøre.

Kirkekroa i kafélokalet ti l Normisjon er en vikti g 
diakonal aktør. Den er åpen og ti lgjengelig og 
har ti lbud om god og rimelig mat og sosiale 
arrangementer. Veldig mange trives der.

Jeg ser også mye diakoni ute i det off entlige. Gode 
naboer-nett verket er et vikti g samarbeid, og jeg så 
nett opp en sak i avisen om grillfesten som skal være 
i Folkeparken her i Askim i august. 

Inkluderende julefeiring og ”juletre med mening” er 
også vikti g. Her ser en fordeling av goder på lokalt 
nivå. 

Det er mye godt som gjøres her i Askim, avslutt er 
Ida Marie Nielsen.
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Er du opptatt av miljø og forbruk, glad i håndarbeid 
eller trenger en gaveidé?

Facebooksiden ”Spis opp maten” har inspirert oss til 
å legge ut oppskriften på hekla fruktnett. Nettet kan 
brukes til frukt og grønt i stedet for tynne plastposer. 

Lykke til – nå kan det bli ekstra koselig å handle frukt 
og grønt!

 
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.  

Man kan komme de gangene man vil, og man sier 
det man har lyst til, og det er ingen forpliktelser 
om å komme igjen. Forumet er livssynsåpent.                                    
Kom gjerne flere sammen eller enkeltvis. 

Samlingene er 1. torsdag i måneden. 

For mer informasjon: www.sorgogomsorg.org                                                        
Kontaktperson: Laila B. Andresen, soknediakon 
i Rakkestad, Tlf 69 22 60 60  eller e-post:                                               
laila.b.andresen@rakkestadkirke.no   

HEKLA FRUKTNETT

Oppskrift på hekla fruktnett:
Bruk bomullsgarn som passer til heklenål nr 3, gjerne 
restegarn. 

Legg opp 8 lm og hekle saman med 1 km.

1 omg: 7 lm (=1 dbst + 3 lm), *1 dbst, 3 lm* rundt ringen 
11 gonger.

2 omg: 7 lm+ 1 dbst i 4 lm, 3 lm. *1dbst, 3 lm, 1dbst, 3 
lm* i kvar dbst på forrige omg. 1km i 4.lm.

3 omg til ønska lengde: 7lm *1dbst, 3 lm* i kvar dbst på 
forrige omg. (du skal ikkje auke meir) 1 km i 4. lm.

Når nettet har nådd ønska lengde hekler du: 1 lm *4 
fm rundt dei tre lm på forrige omg * Gjenta ut omg. 1 
km i lm.

Neste omg 1 lm *2 fm 2 lm, hopp over 2 m,* 1 km i lm. 

Neste omg. 1 lm, 1 fm i alle masker. Avslutt m 1 km i lm. 
Fest tråder. 

Tvinn tråd til å dra gjennom holrad. 

Ønsker du større eller mindre nett, justerer du 
maskeantallet på 1. omg. Lager du større nett, kan det 
vere greit med ein ekstra omg med fm før og etter omg 
med 2 fm og 2 lm.

SORGFORUM OG SORGGRUPPER
Sorg og Omsorg i Indre Østfold arrangerer stadig 
sorggrupper det er mulig å bli med i. 
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SOMMERLEIRER I DISTRIKTET

VIL DU VÆRE MED SOM LEDER PÅ SKATTEKISTEN?
Skatt ekisten er et ti lbud ti l barna under gudstjenesten.

Barna går ned på menighetskontoret og har eget opplegg med en bibeltekst, sang, tegning, noe å spise e.l.

Det varierer litt  fra gang ti l gang. Samlingen varer i ca 20-25 min før vi går ti lbake ti l gudstjenesten og natt verden.

Vi trenger fl ere ledere som kan være med å gi barna et godt ti lbud. Du trenger ikke å binde deg ti l hver søndag, men 
et par ganger pr semester, og gjerne litt  mer. (Det skal allti d være minst 2 voksne sammen med barna.)Vil du vite mer? 

Ta kontakt med Anita Lislegaard, menighetspedagog 92822738

SOLBUKTA LEIRSTED NLM

23-26.juni: Sommerleir 5-7 trinn

28-30.juni: Minisommerleir 1-4 trinn

7-10.august: Camp Solbukta 7-10 trinn

Sti kkord for Solbuktasommer:

Jesus, glade barn og voksne, sol og bading, lek og 
spill, god mat, og nye vennskap. Leir på Solbukta gir 
opplevelser og minner for livet!

Solbukta leirsted ligger fl ott  ti l ved Glommas munning 
i Øyenkilen, i Fredrikstad kommune, ca. 1 mil fra 
Fredrikstad sentrum.

Se egen nett side: www.solbukta.no
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KONFIRMASJONSÅRET 2018

FASTEAKSJONEN 2018

Tirsdag 20. mars gikk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
av staben. Pengene som ble samlet inn under årets 
aksjon går ti l Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og 
sanitær i utsatt e områder omkring i verden, rett et inn 
mot mennesker på fl ukt. 

Tusen takk ti l alle konfi rmanter, foreldre/foresatt e 
og andre frivillige som gjorde en strålende innsats! 
Sammen klarte vi å samle inn 54 873,- Dett e gjorde at 
vi sikret rent vann ti l 274 mennesker, resten av livet.  

I to husstander i Askim var det gjemt gullbillett er. 
Premien var gavekort på Østf oldbadet. Tusen takk ti l 
Østf oldbadet for sponsing! 

TUSEN TAKK! 

Nå beveger vi oss inn i den siste ti den av 
konfi rmantåret 2018. 

Konfi rmantene har lagt bak seg en ti d med mange 
ulike akti viteter og opplevelser, som for eksempel 
gudstjenester, temasamlinger, fasteaksjon og 
klubbkvelder på KRIK.

I løpet av konfi rmantti  den har vi blant annet snakket 
om Bibel, Gud, Jesus og Den hellige ånd, tro og tvil, 
kristne før og nå, og mye mer. 

Noen av konfi rmantene og lederne har også fått  
vist av sitt  store eller lille konkurranseinsti nkt på 
klubbkveld på KRIK, blant annet i basketball, fotball, 
kanonball, innebandy. 

 Om ikke så lenge er det ti d for mange konfi rmanters 
(og lederes) høydepunkt, nemlig konfi rmantleir. 6.-
10. august tar ca. 80 ungdommer + voksne turen ti l 
Hurdal Verk folkehøgskole. Her skal konfi rmantene, 
unge ledere og voksne få utf olde seg på fl ere måter, 
i fellesskap, små grupper og alen e. 

Og i september er det ti d for konfi rmasjon! En 
stor dag for konfi rmantene, familiene, venner og 
menigheten. 
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KONFIRMANTER I ASKIM KIRKE 2018
LØRDAG 1.SEPTEMBER
KL: 10.30
Adrian Lindstad Helland
Andrine Gravdahl
Anna Jensen Unnerud
Celine Pettersen Eide
Chris-André Karlsen
Christian Bjørkenes
Emmy Bråthen
Hege Mariel Holta Huseby
Kasper Skogsberg Kristoffersen
Linea Roselin Svardal
Lise Kristine Kolberg
Marion Aune
Mathias Noreng Dahl
Oskar Frislid
Sondre Brendås-Hansen 
Tobias Gravdahl
Tor Martin Leite
Vilde Christine V. Huseby
Viola Aune

KL:12.30
August Skjolden
Aurora Berge Hansen
Cajsa de Groot Eilertsen
Dina-Emilie Zak
Elias Christian Leirgul
Helene Louise Dyreng-Johansen
Julia Mathisen
Katharina Agnethe Johansen
Kyle Douglas Eilertsen
Lisa Kristin Skjolden Hyllestad
Malin Haga Skogli
Martin Langsæther
Nicitha Stephensen
Paul-Eero L. Gulbrandsen
Sandra Solbakken Atashi
Sebastian Konradsen Wilson
Sofia Victoria Aarstad-Moraga
Unni-Sofie Skjerven
Zofia Losoa



Side 9Askim menighetsblad  -

KONFIRMANTER I ASKIM KIRKE 2018
SØNDAG 2.SEPTEMBER
KL: 10.30
Andreas Eibakk
Elida Sagli Gudim
Sara Christoff ersen
Sara Emilie Johannessen Olsen
Thea Sofi e Trømborg
Victoria Løken Sydengen

KL: 12.30
Albert Årvik
Didrik Alexander Husengen Vestad
Hanna Haug Risnes
Kim-André Nygård
Madelen Dreierstad Bretti  ngen
Sander Thømt
Sara Gregersen
Sebasti an Bergh
Simen André Sammerud Landmark
Tonje Rindedal Kleiven

LØRDAG 8.SEPTEMBER
KL:11.30
Andrea Vammeli Wiik
Caroline Larsen
Darylle Dionesio
Frida Skaar
Marte Johannessen Brenno
Marthe Ratvik
Michelle Marie Nyberget

Nora Nerland
SØNDAG 9.SEPTEMBER
KL:10.30
Adrian Ingebrigtsen
Carmen Elise Holt Nøkleby
Erika Lina Rangel Magnussen
Frida Christoff ersen
Marti n Ziegler
Pamela Vera Nilsen
Pål Saman
Trym Bjørner Westgaard Holther

KL: 12.30
Christi an Dhale Johansen
Dennis Birkemo Johansen
Inge Marti nus Torbjørnsen
Karl-Oskar Lund Mustorp
Leo Pedersen
Linn-Cecilie Frøhoel
Philip Barø
Rikke Christi ne Dahl
Sebasti an Lund
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BARNESIDE
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BARNESIDE
Å leke med såpebobler 
en vakker sommerdag er 
frydefullt for små og litt 
større barn. 

Det er like moro å blåse 
dem, som å prøve å fange 
boblene før de sprekker. 

Her er oppskrift på såpebobler:

• 1 kopp zalo

• 12 kopper vann

• 1 ss glycerin (kjøpes på apotek)

Har du ikke glycerol for hånd,kan 
du prøve med en litt sterkere 
zalo-blanding, men det blir ikke 
like bra bobler. 
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TROSOPPLÆRING 

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

Vi samlet oss først en onsdags kveld, hvor vi hadde 
aktiviteter med fokus på skolestart, bibelhistorie og i 
tillegg fikk fortalt dem hvor førsteklasses de er!

Mye sang og musikk preget gudstjenesten, og 
under kirkevandringen var det en egen stasjon for 
fiskesmaking av de litt søtere variantene. Vi avsluttet 
ute på kirkebakken i strålende sol med pølser, kaffe 
og pinnebrød. Det var hyggelig at så mange tok turen 
til Askim kirke denne søndagen.

Søndagen møttes vi igjen til liv og røre i kirken, og 
familiegudstjenesten ble en fin samling med både 
dåpsbarn, ministranter, speidere og førsteklassinger. 
Skolestarterne kom for å få utdelt 6-årsboka, og 
speiderne feiret speiderdagen, «St. Georgsdagen», og 
fornyet speiderløftet sitt. 

Vi fikk høre om matpakkeunderet, da Jesus mettet 
tusener med bare 5 brød og 2 fisk. Anita minnet oss 
på at det er lurt å dele med hverandre, akkurat som 
gutten med nistepakka gjorde. 
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TROSOPPLÆRING 

15 nysgjerrige og ivrige tårnagenter møtte opp til 
gudstjenesten 6. mai. Der fikk de utdelt agentkort 
med navn og nummer. Under gudstjenesten 
ble de presentert og alle fikk utdelt hvert sitt 
forstørrelsesglass. Dette måtte i bruk allerede under 
gudstjenesten da det var gjemt lapper under putene 
i kirkebenkene hvor det var skrevet noe med svært 
liten skrift. Der sto det: «Be så skal du få, let så skal du 
finne, bank på så skal det lukkes opp for dere.» Matt. 
7.7

Dette bibelverset gikk igjen i både preken og i 
samlingen for tårnagentene etter gudstjenesten.

Gruppa ble delt i tre og ble sendt i oppdrag i 
kirkerommet, på kirkegården og i tårnet. 

I kirkerommet var det bl.a. satt ut noen gjenstander 
som ikke hører med i kirkerommet. Hva gjorde 
nugattiboksen på alteret? Og badeanda i døpefonten? 

På kirkegården startet vi med en spørrelek om hva 
kan man gjøre på kirkegården? Er det lov til å rope og 
løpe? Er det lov til å synge?

Det var også veldig spennende å være i kirketårnet 
hvor klokkene henger! Det er høyt!! Der ble det notert 
ned hva det står på kirkeklokkene og til klangen av 
kirkeklokkene bli det sunget «Kjære Gud, jeg har det 
godt.»

Etter pølser og saft var vi i gang! Tårnagenten måtte ta 
seg frem gjennom en løype i kirkerommet med bind 
foran øynene. Det var noen poster underveis og vi 
endte opp ved døpefonten hvor løfteblomstene åpnet 
seg opp i døpefonten og Magne – prest fortalte om 
dåpen.



Side 14- Askim menighetsblad  

                     PRESTEGÅRDEN 
PRESTEGÅRDEN OG DEN STORE HAGEN

Askim prestegård har blitt et sted hvor mennesker 
samles til temakvelder, møter, seminarer og 
familietradisjoner - både i glede og sorg. 

Men dette er bare den synlige delen av virksomheten. 
På dager og kvelder foregår det mye i det stille - 
gjennom utviklingsarbeid i komitéer og dugnader.For 
øyeblikket er det utvikling av den store hagen som 
får mye oppmerksomhet. I løpet av sommeren skal 
landskapsarkitekt MNLA Nils Skaarer ferdigstille et 
forslag til en åpen og innbydende gammel Østfoldhage.
Den gamle gangveien fra kirken og ned til prestegården 
er en soleklar del av dette. Derfor vil det praktiske 
arbeidet med denne gangstien gjennomføres allerede 
i sommer. Ved innkjøringen til Prestegårdsveien vil det 
samtidig bli satt opp et orienterings-skilt, som forteller 
hvor man skal parkere når man besøker prestegården. 
Den nevnte gangstien vil, som en følge av dette, bli 
en viktig adkomst for alle som skal til prestegården, 
der det ved tunet bare skal være parkering for 
bevegelseshemmede og varetransport.Sommeren 2019 
starter så arbeidet med å gjøre hele hagen åpen og 
tilgjengelig for alle brukergrupper. 

Innvendig vil det i løpet av sommeren bli montert et 
moderne lydanlegg, med høyttalere i alle stuer og 
på kjøkkenet. Det er en oppgradering som vi gjøre 
huset mer brukervennlig i forhold til mange typer 
arrangementer.  I løpet av høsten vil det komme 
rekkverk på det nye inngangspartiet, holdt i en stil som 
passer bygningen. Det er også ønskelig at hele bygningen 
får en utvendig vask. Mye av det som skjer blir utført 
på dugnad, mens materialer og maskiner kan realiseres 
gjennom pengegaver fra to av byens banker. Noe vi for 
øvrig skal kommer nærmere tilbake til. 

I sommer er dere velkomne til kaffe og vafler i 
prestegårdshagen  hver tirsdag fra kl.12 – 14 fra 26.juni 
til og med  14.august. 

ARRANGEMENTER I PRESTEGÅRDEN HØSTEN 2018

19. august: Kirkekaffe
29. august: Prestegårdskveld / Sang- og musikk-kveld
3. september: Mannsmøte

26. september: Prestegårdskveld / Besøk av den kjente 
morgenandaktsholderen Geir Gundersen

30. september: Kirkekaffe / Askim menighets 
misjonsprosjekt i Nepal. Himalpartner
1. oktober: Mannsmøt 

31. oktober: Prestegårdskveld                                                     
Foredrag av riksadvokat Tor Aksel Busch

3. november: Retrett-dag / Program i kirken og 
prestegården
4. november: Kirkekaffe / Alle Helgens program
5. november: Mannsmøte
14. november: Jazzkonsert / «Smaalenene Jazzband»

18. november: Kirkekaffe / Orientering om Det norske 
misjonsselskaps arbeid
28. november: Prestegårdskveld / Sang- og musikk-kveld
3. desember: Mannsmøte

VIDERE PLANER FOR ASKIM PRESTEGÅRD

Askim menighetsråd har i vinter vedtatt vedtekter og 
arbeidet med formalisering av drift- og styringsform 
for Askim Prestegård. Det blir nå etablert en stiftelse. 
Menighetsrådet har anmodet Tormod Melnæs om å gå inn 
i rollen som leder i stiftelsens styre. Øvrige medlemmer 
vil bli Line Schi, Marit Svinningen, Magne Torbjørnsen og 
Nina Ullnæss. Bent Reidar Eriksen og Hans Moesgaard blir 
vararepresentanter til styret. Menighetsrådet har også stilt 
til rådighet en grunnkapital på 100.000 kr til etablering av 
stiftelsen. 

Når stiftelsen er etablert, vil det nye styret opprette en 
venneforening. Det vil sannsynligvis også bli organisert 
arbeidsgrupper med ulike ansvarsområder. Vi tror Askim 
prestegård vil bety mye for hele Askimsamfunnet og den nye 
kommunen. 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Askim bystyre 
torsdag 3.mai. I kommuneplanens arealdel for perioden 
2018 – 2030 inngår Askim prestegård i oversikten over 
de hensynssonene det er knyttet bestemmelser og 
retningslinjer til. Hensynssonen skal ivareta helheten rundt 
kirken, kapellet og presteboligen med tilhørende arealer og 
hage. Prestegårdstunet er nå disponert med samme farge 
som kirke, kapell og kirkegårder.
I dag leier Askim menighet prestegården av 
Opplysningsvesenets fond - OVF. Et mulig kjøp av 
prestegården er et sterkt ønske, og saken har vært til 
politisk behandling i Askim kommune. Etter den politiske 
behandlingen har kommunen henvendt seg til eier OVF. 
Askim kommune vil hjelpe til med et kjøp av prestegården. 
Askim menighet har foretatt en henvendelse til OVF og er 
nå i dialog. I skrivende stund foreligger ikke resultatet. Når 
en framtidig løsningen foreligger, vil dette bli informert om 
gjennom dagspressen eller andre informasjonskanaler.

Gunnar Aandstad
Leder, Askim menighetsråd
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www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

MANNSMØTER I ASKIM
PROGRAM FOR HØSTEN 2018

Velkommen til mannsmøtene høsten 2018. 

Møtene holdes i Askim Prestegård den første 
mandagen i måneden. Vi begynner kl. 19.00 og 
avslutter ca kl. 21.00. Vi har først et spennende 
foredrag før vi spiser aftensmat sammen og har 
deretter tid til spørsmål og samtale. Kveldene er et 
samarbeid mellom Askim Menighet og Det Norske 
Misjonsselskap (NMS). På møtene tar vi opp en gave 
til vårt prosjekt i Mustamae i Tallinn, Estland. Nå har 
de fått bygget kirke og den nystartede menigheten er 
allerede i god vekst. Den nye kirken innvies på nyåret. 
Møtene averteres i kirkespalten i Smaalenene Avis 
på fredager og tas med i «Det skjer» på mandagen. 
Ellers er vi avhengige av at vi alle inviterer venner og 
kjente til samlingene. Selv om opplegget primært 
er for menn, er det lov for kvinner å komme. På 
adventmøtet 3. desember er de spesielt invitert.

Mandag  3.september kl. 19.00: Kirkeverge Anne-
Grethe Larsen: «Mange menigheter- en kommune». 
Fra 2020 blir Indre Østfold er ny storkommune 
bestående av fem tidligere kommuner og enda flere 
menigheter. Hva skjer på kirkefronten når disse må 
samarbeide i en og samme kommune? Kirkeverge i 
Eidsberg Anne-Grethe Larsen har nå en 50% stilling 
for å forberede den nye enheten og sitter godt til for 
å fortelle om hva som kommer til å skje. Ikke alt er 
ferdigsnekret, så det vil bli anledning til å gi henne 
innspill og forslag. Larsen er også politiker. Hun er for 
tiden varaordfører i Skiptvedt.

Mandag 1.oktober kl. 19.00: Sokneprest (em) Birger 
Fossum: «Hva med Tusenårsriket og Dyrets merke? 
Om Johannes Åpenbaring.»  Johannes Åpenbaring 

er en av de bibelske bøkene som er vanskeligst 
å forstå, og som vel også er blitt mest misbrukt. 
Birger Fossum er tidligere sokneprest i Trøgstad 
og har brukt mye tid på å sette seg inn i denne 
bibelens siste bok. Han er tidligere lærer på 
Menighetsfakultetet og har jobbet i IKO. Nå bor 
han i Ski hvor han blant annet er meget aktiv i 
NMS’ gjenbruksforetning i tillegg til vikaroppgaver 
som prest.

Mandag 5.november kl. 19.00: Ambassadør Janne 
Joessar-Ruusalu: «Estland i dag og i morgen». 
Estlands ambassadør i Norge Joessar-Ruusalu vil i 
novembermøtet fortelle om situasjonen i Estland 
og fremtidsperspektivene slik hun opplever dem. 
Det skal bli spennende å høre ambassadørens 
syn på landet sitt, ikke minst på bakgrunn av at vi 
nå har fulgt kirkeprosjektet i Mustamae i flere år. 
Estland har hatt sin selvstendighet siden 1991 og 
er medlem av EU. Hva er dagens utfordringer og 
fremtidens muligheter? Det vil vi i alle fall få noe av 
svaret på denne kvelden.

Mandag 3.desember kl. 19.00: Hildegunn Saunes: 
«Lina Sandel i ord og toner». På adventmøtet har 
vi fått sangeren Hildegunn Saunes til å fortelle om 
den kjære svenske salmedikteren Lina Sandel og 
synge hennes sanger. Saunes bor i Spydeberg og 
vi kan glede oss til å høre hennes nydelige sopran. 
Hun har også hatt glede av å sette seg inn i Sandels 
liv og forfatterskap, slik at vi vil få bedre bakgrunn 
for salmene og sangene hun har diktet. På denne 
kvelden er damene spesielt invitert.

Hilsen
Dag Wengen  (930 12 699) og Bent Reidar Eriksen 
(995 74 704) 
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Døpte:
(i Askim kirke hvis
ikke annet er skrevet)

Vigde:

Døde:

04.02.2018
Alvilde Dahlen Lunde-Hansen
Philip Elverum Øye

11.02.2018
Isabelle Hansen Krosby
Athelia Johansen Kvisler
Emilie Johansen Rogstad

18.02.2018
Liam Eriksen-Kvisler
Jacob Riiser Gydesen
Nora Emilie Støten

04.03.2018
Liam Eklund-Larsen
Lucas Simonsen Potoczny

11.03.2018
Eline Haugestøl Skage
Pauline Melby Syversen

18.03.2018
Julia Aalholm Haugli
Hobøl kirke

08.04.2018
Emilia Sørensen

22.04.2018
Mathias Skogstad
Noah Lingjerde Tunby

06.05.2018
Filip Torhaug Lied
Herman Duus Wiborg

13.05.2018
Vilja Rose Enger
Linnéa Johannessen Lunde
Maxmilian Miskovic

20.05.2018
Iselin Hansen

03.06.2018
Pernille Hvidsten

17.02.2018
Heidi Boye Enkerud og 
Ole Kåre Enkerud

03.06.2018
Benedicte Hvidsten og
Ole Christian Hvidsten

Karoline Kirstine Johansen
07.10.1927    01.02.2018

Astrid Sollie
26.05.1953    04.02.2018

Torgunn Dorthea Eng Lund
15.01.1948    05.02.2018

Eva Mary Winberg
22.10.1931    12.02.2018

Helge Rudolf Keiserud
06.02.1932    22.02.2018

Reidar Martinius Opsahl
20.05.1937    23.02.2018

Berit Skjærvik
04.05.1939    25.02.2018

Elin Bredesen
20.11.1971    03.03.2018

Arne Johan Garseg
06.02.1934    03.03.2018

Tom Roger Brustad
13.01.1950    05.03.2018

Henrik Magne Haget
03.04.1936    07.03.2018

Astrid Einertsen
16.11.1931    13.03.2018
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Askim: Hovsvn. 8 Telefon:69 88 12 64
Mysen: Anton H. Mysensgt. 17 Telefon:69 89 74 81

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
*Kapellan Christian Dag Nilsen
954 46 409,
christian.dag.nilsen@askimkirke.no

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

*Diakon Bente Cecilie Krogsrud, 
48106380,
bente.krogsrud@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 

*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

Kari Else-Brit Krosby
31.03.1941    15.03.2018

Aud Grethe Moen
30.11.1945    20.03.2018

Jenny Elvine Svendsen
09.02.1918    31.03.2018

Tor Georg Johansen
22.02.1930    01.04.2018

Hedvig Solberg
18.11.1930    05.04.2018

Reidun Kristin Birkelund
19.11.1942    07.04.2018

Liv-Tone Øverby
13.10.1967    16.04.2018

Johnny Normann Fjeld
14.02.1931    23.04.2018

Gunnar Hektoen
22.12.1933    23.04.2018

Liv Blix
26.07.1937    28.04.2018

Odd Kalhagen
10.05.1927    01.05.2018

Karin Helene Bråthen
21.05.1941    03.05.2018

Per Egil Granrud
29.07.1953    04.05.2018

Kjell-Arne Flote
18.07.1938    09.05.2018

Sadaf Mazlomi
16.07.1931    11.05.2018

Roar Nygård
19.02.1939    15.05.2018

Arne Sundaas
10.03.1926    15.05.2018

Torrolv Martens Rasmussen
23.09.1930    16.05.2018
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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: hoff maler1@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

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,-

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:
Interfl ora 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 

Askim & Spydeberg Sparebank
er totalleverandører av fi nansielle tjenester

Hovedkontor Askim, avdlingskontor i Spydeberg, Skiptvet, Ski og Ås
www.asbank.no, tlf 69 81 62 00, post@asbank.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 

 

 

 

 

   

OPTIMALE LØSNINGER
FOR NÆRINGSMIDDEL-
INDUSTRIEN

DYNATEC AS • Tlf 69 83 80 10
mail: DYNATEC@DYNATEC.no  • www.DYNATEC.no
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Telefon: 69 88 22 61

Galleri
GRAFF
 Adr.  Storgaten 3 , 1830 ASKIM
Tlf. 68 88 73 74        Fax 69 88 89 34 
www.gallergraff.no

Henstad Allè 3 B Tlf. 69 88 09 88

1809 Askim  Mobil 97 07 68 33

E-post: post@mariannesminibakeri.no

TAKSTIGER   VEGGSTIGER
BRANNSTIGER   PIPEPLATTFORM

TLF: 91389359
www.jolfas.no

Høyendal Bensin A.S.

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

TROSOPPLÆRING
HØSTEN 2018

Babysang
nytt kurs starter 30. august

Småbarnssang
Solstråler 1-3 år starter opp igjen 30. august

Gullfugler 3-6 år starter opp igjen 3. september

Amigosleir på Sjøglimt
for 4-klassinger

19.-20. september

Utdeling av 4-årsbok 23. september

Krøllekveld for 2-åringer 31. oktober

Pysjsamling for 3-åringer 21. november

FAMILIEGUDSTJENESTER:
23. september

21. oktober
2. desember

BUSSTUR TIL EIDSVOLLBYGNINGEN

22. august arrangerer Askim menighet og Askim IF trimgruppe 
busstur til Eidsvollbygningen.

Nærmere  informasjon om turen kommer i lokalavisen og på 
Askim menighets nettside: askimmenighet.no
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plakaten

Følg med på hva som skjer i Askim Menighet?  

www.askimmenighet.no og Facebook
Det tas forbehold om eventuelle endringer etter at bladet har gått i trykken.        Red.

   Kirke 
Søndag 24. juni - Sankthansdagen
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/C. D. Nilsen

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling v/C. D. Nilsen

Søndag 1. juli - Aposteldagen
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste 

Søndag 8. juli
3. søndag i Treeninghetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Søndag 15. juli
8. søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjenste

Søndag 22. juli
9. søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/

Søndag 29. juli - Olsok/Olavsdagen
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjenste v/Magne Torbjørnsen

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Søndag 5. august
11. søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjenste v/Magne Torbjørnsen

Søndag 12. august
12. søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjenste v/Geir Braadlie

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Søndag 19. august
13. søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/C. D. Nilsen

Søndag 26. august
14. søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne Torbjørnsen

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Lørdag 1. september
Kl. 10.30 og kl. 12.30 Askim kirke
Konfirmasjonsgudstjenester
v/Magne Torbjørnsen og 
Marita Mogen Solbakken

Søndag 2. september
Kl. 10.30 og kl. 12.30 Askim kirke
Konfirmasjonsgudstjenester
v/Magne Torbjørnsen og
Marita Mogen Solbakken

Lørdag 8. september
Kl. 11.30 Askim kirke
Konfirmasjonsgudstjenste
v/Christian Dag Nilsen og
Marita Mogen Solbakken

Søndag 9. september
Kl. 10.30 og kl. 12.30 Askim kirke
Konfirmasjonsgudstjenester
v/Christian Dag Nilsen og 
Marita Mogen Solbakken

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Søndag 16. september
17. søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne Torbjørnsen

Søndag 23. september
18. søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Familiegudstjeneste
v/Magne Torbjørnsen
Utdeling av 4-års bok

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Søndag 30. september
19. søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Geir Braadlie

Søndag 7. oktober
20. søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/C. D. Nilsen

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Søndag 14. oktober
21. søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne Torbjørnsen

Søndag 21. oktober
22. søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Familiegudstjeneste v/Geir Braadlie

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Søndag 28. oktober
Bots- og bønnedag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne Torbjørnsen

Søndag 4. november
Allehelgensdag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne Torbjørnsen

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Søndag 11. november
25. søndag i Treenighetsriden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/C. D. Nilsen

Søndag 18. november
26. søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Geir Braadlie

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Søndag 25 november
Domssøndag / Kristi kongedag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne Torbjørnsen


