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SkattEkiStEn 
– større på 
innsiden enn på 
utSidEn
Kanskje spør du deg selv noen 
ganger, hvorfor skal jeg utforske den 
kristne tro gjennom bibellesning eller 
deltakelse i gudstjenester eller andre 
samlinger i kirken?   

La meg forsøke med noe som i hvert 
fall kan gi retning for et svar.  ”Jeg tror 
det finnes noe som er langt større på 
innsiden enn på utsiden». 
Når vi i Askim menighet inviterer til 
gudstjenester og samlinger i kirken så 
er vi vel vitende om at vår styrke ikke 
ligger i det fancy og spektakulære. 
Kanskje er det ganske så velkjent det 
som skjer. Vi ønsker å legge til rette 
for at alle mennesker skal oppleve 
gudstjenesten som inkluderende, 
varm og god, men også utfordrende 
for hjerte, tanke og eget liv. I 
gudstjenesten innstiller vi oss på å 
møte noe som er annerledes, noe 
hellig.      

For at barn skal oppleve det fint og 
meningsfullt å komme til kirken og 
for at foreldre, faddere, besteforeldre 
og andre skal oppleve det godt 
ha med seg barn til Askim kirke, 
har vi startet med Skattekisten. 
Det er en liten minisøndagsskole i 
gudstjenesten for barn fra omtrent 
4 år og oppover.  Her får barna 
møte en bibeltekst med tilhørende 
materiale som blir hentet ut av en 
skattekiste. Barna kan selv bestemme 
om de vil være med på Skattekisten 
eller om de ønsker å være til 
stede i kirkerommet under hele 
gudstjenesten. 

Skattekisten er egentlig et fint bilde 
på hvordan Bibelen og den kristne 
tro kan virke. Det handler om noe 
som er større på innsiden enn på 
utsiden. Bibelen og den kristne tro er 
en skattekiste. Men da er det dumt 
om vi bare blir i en posisjon der vi 
slår oss til ro med å eie skattekisten, 
og blir mindre opptatt av å utforske 
hva som finnes i den. Møte med 
en bibeltekst eller deltakelse i en 
gudstjeneste kan kanskje oppleves 
som ganske ordinært eller enkelt. 
Mange har allikevel erfaring av at her 
fikk en med seg noe godt, noe som i 
den rette tid ble en stor og dyrebar 
skatt,  noe som skapte tro, håp og 
kjærlighet da en mest av alt trengte 
det.  
Det nærmer seg jul. Julaften er den 
dagen i året da flest mennesker går 
til gudstjeneste i Norge, også i Askim. 
Det er fint at så mange oppsøker 
kirken. I 2016 var det 950 som 
deltok på gudstjenestene julaften 
og 1.juledag i Askim kirke. Det er 
mange mennesker, men det er plass 
til langt flere. Så bli med da vel! Du er  
velkommen uansett hvem du er! 
Gode tradisjoner krever at vi tar 
valg for barna våre og for oss selv. I 
de siste linjene jeg skriver nå vil jeg 
oppmuntre og takke dere foreldre, 
tanter, onkler, besteforeldre, faddere 
eller andre som tar med dere barna 
til kirken på julaften eller juledag. 
Jeg vil oppmuntre og takke dere som 
gir rom for lesning av det hellige 
juleevangeliet og julesang i hjemmet. 
Slik formidling av det hellige er det 
ikke i øyeblikket mulig å bedømme 
langtidsvirkningen av. For det finnes 
noe som er langt større på innsiden 
enn på utsiden! 

«Og finner du ham i krybbens hø, 
som hyrder så, som hyrder så,          
da eier du nok til freidig og dø                               
og leve på, og leve på».  
(Norsk salmebok nr.59)
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Men okse der og asen sto!
Av biskop Atle Sommerfeldt

Frans av Assisi levde i det 
praktfulle landskapet i Assisi i 
Italia for syv hundre år siden. 
Han var en rik forretningsmann 
som i en kraftfull visjon foran 
et bilde av den korsfestede 
Kristus ble kalt til å selge alt han 
eide og vie sitt liv til å fornye 
kirken og vandre med fattige 
og utstøtte. Hans usedvanlige 
følsomhet ga ham et særlig 
nært forhold til alt levende. Han 
levde et liv i fattigdom, bønn, 
faste og selvutslettende omsorg 
for syke og utstøtte. 

Men også Frans kunne oppleve 
Guds fravær og avstand. En 
kald vinterdag sto han barbent 
og nedtrykt i den kalde snøen 
og ropte i fortvilelse til et 
mandeltre: «Snakk til meg 
om Gud!» Og mandeltreet 
svarte Frans ved å springe ut 
i full blomst. «Se, Frans», sa 
mandeltreet uten ord, «Gud 
er tilstede i alt levende og hele 
skaperverket». I fortvilelsens 
mørke gir Gud menneskene 
hele tiden tegn på sin livskraft i 
naturens under.

Julenatt i Betlehem synliggjør 
at Gud, alt levendes opphav og 
opprettholder, er i skaperverket 
når Gud fødes i det lille barnet, 
fødes av en kvinne og med 
dyrenes matfat som sin første 
seng. «Men okse der og asen 
stod, og så den Gud og Herre 
god» synger vi i «Et barn er født 
i Betlehem». Det lukter stall av 
det verset!

Bildene av julenatt i kirkene på 
Frans sin tid var svært stiliserte 
og fremstilte ofte Jesu fødsel 
i et kongelig palass. Men 
julenatts budskap er at 

Gud kommer til alminnelige 
menneskers hverdagsliv 
og gjorde bøndenes, 
tjenestefolkenes og dyrenes 
liv guddommelige. Dette 
er bakgrunnen for at Frans 
lagde den første julekrybben 
i en grotte i bergveggen, 
med levende husdyr. Og folk 
strømmet til og kunne gå 
frem til Jesusbarnet i sine 
arbeidsklær og med buskapen 
sin, slik gjeterne gjorde den 
første julenatten. Slik løftet 
Frans Gud i Jesus inn i folks og 
husdyrenes hverdag. 

Dyrenes deltagelse i den første 
julenatt forteller at Guds 
komme til verden synliggjorde 
Guds aktive forhold til 
og beskyttelse av hele 
skaperverket, og alt det som 
her finnes. Skapelsen er Guds 
verk og i skaperverket kan vi se 
avtrykkene av Guds storhet og 
finstemte følsomhet. I en tid 
der vi overmannes av lyd og 
menneskeskapte sanseinntrykk, 
gir trærnes stille eksplosjon 
av liv, solstrålenes tause 

lys i mørketiden og kattens 
maling på fanget ved peisen 
nærkontakt med den levende 
Gud. 

Barnet i krybben med sauer, 
okse og asen uttrykker det 
Johannes beskriver i sitt 
juleevangelium: «Han var i 
begynnelsen hos Gud. Alt er 
blitt til ved ham, uten ham er 
ikke noe blitt til». Da måtte alle 
være tilstede i Betlehem den 
natten.

Å savne Gud i hverdagen slik 
Frans gjorde, er gjenkjennbart. 
Julekrybben gir oss et svar vi 
kan hvile i og som Johannes 
formulerer så presist: «Ingen 
har noen gang sett Gud, men 
den enbårne, som er Gud, og 
som er i Fars favn, han har vist 
oss hvem han er». Måtte vi 
få nåde denne julehøytiden 
til å se at julekrybben er vårt 
mandeltre.

Velsignet julehøytid og 
fred på jord!
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trosoppLÆring
4-årsbok og høsttakkefest

babysang høsten 2017

Denne høsten har vi vært så heldige å bli 
kjent med 25 herlige babyer. Babysang 
er populært i Askim, og vi har det veldig 
hyggelig på samlingene. Vi synger både 
gamle og nye barnesanger. Barna elsker 
å høre stemmen til mammaen eller 
pappaen sin. Vi bruker instrumenter, lager 
bevegelser, og har andre effekter som 

gjør samlingen spennende for barna. Vi 
hører også på sanger og danser litt rundt. 
Vi avslutter sangstunden med å tenne lys i 
lysgloben. Etterpå spiser vi lunsj og har det 
sosialt sammen. Kanskje du kunne tenke 
deg å ta med babyen din på babysang? 
Neste kurs starter 16. november. Gå inn på 
askimmenighet.no for påmelding eller ta 
kontakt med Anne Line 92206270.

En flott høsttakkefest er over og mange spente barn kom sammen med foreldre, besteforeldre, faddere 
og søsken for å få 4-årsboka på Barnas gudstjeneste 24. september. Med eget band og forsangere, ledet 
av Gunn Randi Leite, sang vi flere av sangene som står i 4-årsboka. Sarah J. O. Haugstad snakket om at vi 
må huske å SE - DELE - TAKKE. Alle fikk være med på bønnevandring med ulike stasjoner rundt omkring i 
kirkerommet. Takk til bygdekvinnelaget som hadde pyntet nydelig med høstens grøde, og serverte kaffe 
og hjemmelagde kaker etter gudstjenesten.
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trosoppLÆring

Lederkurs for ungdoM  
Denne høsten samles fjorårskonfirmanter til årets 
lederkurs. Med mat, utfordringer, snacks, andakt, 
bønnevandring, prat og mye latter er vi sammen klare for 
å ta fatt på det lederkurs har å by på.  

Lederkurs består av fire kurskvelder (to på høsten og to 
på våren) hvor vi snakker om temaer som hva det vil si 
å være en leder, tro og tvil, kommunikasjon og grenser. 
I tillegg får ungdommene bli med som leder på ett 
eller flere av arrangementene vi har for barn og unge i 
menigheten, for eksempel Helt førsteklasses, Tårnagenter, 
Lys Våken og Konfirmantleir.  

Ungdommene vil ved kursslutt få et kursbevis og kan 
bruke kursholder som referanse dersom dere søker 
sommerjobb eller lignende.  

Er du eller kjenner du en fjorårskonfirmant som har lyst til 
å bli med på lederkurs? Da er det fortsatt mulighet for å 
bli med. Send en mail til marita.solbakken@askimkirke.no 
for spørsmål eller mer informasjon. 

aMigosLeiren samlet 70 fjerdeklassinger på Sjøglimt leirsted på Ørje 20.-21. oktober. Sammen 
har vi hatt vennskapsløype, spist boller og drukket kakao, hatt bibelsamlinger, sunget sanger, lekt, spist 
mye god mat, spilt bordtennis, klatret, kjørt månebiler, handlet godteri i kiosken, gjort hobbyaktiviteter 
og spilt fotball. Utrolig givende å få være sammen med denne livlige gjengen med barn fra både Askim, 
Eidsberg, Marker, Aremark, Rakkestad og Trøgstad. Amigos betyr venn, og vi håper nye vennskap har blitt 
til i løpet av leiren. Takk for at vi får låne disse fine 8- og 9 åringene for et døgn.
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Vesle Ala (10 uker) startet livet i en flyktningleir i 
Nord-Irak. Heldigvis har hun storesøster Jyan (5). 
Sammen med Kirkens Nødhjelp gir vår menighet 
rent vann og psykososial støtte til familier som har 
overlevd IS’ herjinger. 

Ala ble født på helsesenteret i Kabarto, og mamma 
Nahla hadde en tøff fødsel. Men alt gikk bra, og nå 
ligger den ti uker gamle babyjenta og sutter fornøyd 
på smokken i trevogga si. Familien har det bra i leiren, 
men drømmer om en bedre fremtid. 

- Alt jeg ønsker for familien min er at vi skal slippe å 
være på flukt og leve i trygghet, sier Nahla. 

Savner sykkelen
Storesøster Jyan (5) passer godt på lille Ala. Hun var 
bare to og et halvt år den augustdagen for tre år 
siden da IS kom og tok hjemmet hennes. Den dagen 
da familien måtte flykte opp på Sinjar-fjellet og 
ingenting ble det samme igjen. 

- Jeg savner sykkelen min. Hjemme hadde jeg lekene 
mine. Jeg hadde mange ting. Så kom IS, og vi måtte 
flykte, forteller Jyan. 

Da IS angrep jesidiene 3. august 2014, ble rundt 
100.000 mennesker drevet på desperat flukt i eget 
land. Jyans familie klarte å flykte opp på Sinjar-
fjellet. Nå er de blant de 28.000 jesidiene som har 
funnet trygghet i flyktningleiren Kabarto i Nord-Irak.
Her har Kirkens Nødhjelp sikret rent vann og gode 
sanitærforhold for flyktningene siden 2014.

bygger en fremtid

IS er nå drevet tilbake fra Nord-Irak, men igjen ligger 
jesidienes hjembyer i grus. For å gi jesidiene mulighet 
til å vende tilbake og bygge en ny fremtid i ruinene, 
trengs det en stor innsats fra det internasjonale 
samfunnet. 

Det er et stort behov for vann, strøm, skoler og 
sykehus. Kirkens Nødhjelp er i gang med å sikre 
rent drikkevann i flere byer, og jobber også med 
psykososial støtte til menneskene som har overlevd 
IS´ brutale herjinger. 

La flere fylle fem! 

I julen feirer vi Jesus som ble født i en stall for 2000 
år siden. Vår menighet ønsker også å løfte frem 
barna som fødes i fattigdom eller på flukt fra krig og 
katastrofe i vår verden i dag. De fem første leveårene 
er de aller mest sårbare i barns liv, og særlig tilgang til 
rent vann er avgjørende for at barn skal overleve. 

Sammen med Kirkens Nødhjelp bidrar vår 
menighet til at flere barn får en tryggere start på 
livet. På julegudstjenesten håper vi du vil gi en 
gave til dette arbeidet. Husk å ta med kontanter 
til kollekten eller vipps til 2426! 

et barn er født

Søstrene Jyan (5) og Ala (10 uker) 
bor sammen med familien sin i 
flyktningleiren Kabarto i Nord-Irak.

 Jyan (5) og resten av familien måtte flykte da IS angrep Sinjar i 
2014. I tre år har dette teltet vært hjemmet deres. F.v. Adam (7), 
mamma Nahla med Ala (10 uker), Jyan og pappa Naif.

Å bygge hus er Jyans favorittlek. Hun samler stein utenfor 
familiens telt og bygger hus med flere rom til dokka si. 
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«tiLgiveLse er sjeLden Lett, Men det er aLLtid MuLig»
v/diakon Solfrid Habte-Sønsteby

Tilgivelse – vanskelig å skrive om, og enda 
vanskeligere å leve i. Tilgivelse er pulserende, aktuelt 
sårbart, uansett hvor eller hva vi gjør her i livet. 
Kanskje skal vi likevel våge å håpe som erkebiskop i 
Sør Afrika; Desmund Tutu og hans datter prest Mpho 
Tutu at det er alltid er mulig? («Tilgivelse» 2014:56)  

Jeg var på korsveifestival i Seljord i år, og der var 
forfatter Magnus Malm også. Han snakket om valg 
vi gjør når livet ikke ble helt slik som vi tenkte det 
skulle bli. Heller vi mot nåden eller bitterheten? 
Hvordan reagerer vi? Hvordan er våre sår fra 
tidligere erfaringer og relasjoner med på å styre 
disse reaksjonene? Dette er spørsmål det er verdt å 
ta tak i for kanskje få mer innsikt om sitt eget liv og 
konsekvenser av våre valg.

I Sør Afrika har vi sett at tilgivelsens og nådens 
vei bli staket ut igjennom «Sannhets og 
forsoningskommisjonen.»  Både under årevis med 
apartheid-regime og opprørende opptøyer og 
voldshandlinger knyttet til det første demokratiske 
valget i landet i 1994, har mennesker i Sør Afrika lidd 
under undertrykking og urettferdighet. 

Når vi er blitt virkelig såra og fratatt noe eller 
noen umistelige, er håp det som kan virke mest 
fraværende, men kanskje også det vi da trenger aller 
mest. Tutu skisserer opp som Malm ulike sirkler vi kan 
gå i når urett begås mot oss eller andre som vi bryr 
oss om. 

Når vold og ondskap forårsaker smerte sår, tap, 
lidelse, står vi ved valg; enten å såre tilbake eller å 
lege. Om man velger å hevne det vonde, hva skjer 
da? I stedet for å erkjenne og gå igjennom egne 

smerte og sårbarhet blir målet å påføre andre ny 
smerte og sår. Det blir en ond spiral ut av det, i stedet 
for å bli sterkere svekkes vår menneskelighet og vi blir 
fanger i hevnen og bitterhetens garn. 

«Bitterhet er som å drikke gift for så håpe at det vil 
drepe dine fiender» har tidligere president Nelson 
Mandela sagt. Tutu skriver også om relasjonen 
mellom den såredes selvbilde og den som såret, han 
hevder det er en sterk sammenheng vi trenger å 
oppdage.

 «Når vi aksepterer vår egen smerte, kan vi se forbi 
den, til det andre menneskets sår. Først da kan vi 
begynne å skjønne at vi også kunne ha gjort det de 
gjorde, - hvis vi var i deres sko, hvis vi befant oss på 
innsiden av deres fortelling. (…) Kort fortalt: ved å 
akseptere vår egen sårbarhet aksepterer vi også 
overtrederens sårbarhet. Ved å akseptere vår egen 
menneskelighet, aksepterer vi også overtrederens 
menneskelighet.» (2014:54)

I Bibelen kan vi lese om hvordan Jesus minnet en 
gjeng med hevngjerrige mennesker på å se ærlig på 
seg selv før de fordømmer andre: «Den av dere som 
er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» 
(Johannes 8, 7)

Håp kan springe ut av våre fellesmenneskelige 
erfaringer enten de er gode eller vonde. Som kristen 
har jeg også en sterk overbevisning om at håpet 
springer ut fra den levende Gud. Ting som kan virke 
alt for store for mennesker å tilgi alene, kan vi knytte 
tro og håp til at Gud har kjærlighet nok til å favne, 
forsone og tilgi. 

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

onsdag 29. november kl 21.30 i kirken:

«juLenatt»

På en sen onsdagskveld før jul fylles Askim kirke med 
julens toner fra noen av landets ledende artister. 
Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen og Reidun 
Sæther sammen med de eminente musikerne 
Frøydis Grorud og Trond Lien, som vi alle kjenner fra 
NRKs Beat for beat, besøker Askim igjen. En del av 
overskuddet går til Strømmestiftelsen.

Billetter kjøpes på www.ticketmaster.no eller på 
telefon 815 33 133

søndag 3. desember kl 17.00 ved kapellet og 
i folkeparken:

juLespiLL

Askim Kulturforum setter for første gang opp et 
stort Julespill. Dette vil foregå som et vandreteater 
med stasjoner, og mange lokale kor, solister, korps, 
dansere, grupper og lag deltar og bidrar. Vi starter 
opp utenfor kapellet, beveger oss igjennom skogen 
og ender opp ved scenen i Folkeparken til en mektig 
finale. 

søndag 10. desember kl 17.00 i kirken:

den tradisjoneLLe juLekonserten

Askims kor og korps deltar på den årvisse 
julekonserten i kirken. Kom i julestemning med 
våre egne dyktige sangere og musikere. Andakt ved 
kapellan Sarah J. O. Haugstad. Gratis inngang, kollekt 
ved utgangen.

onsdag 13. desember i kapellet:

Luciakonsert

Det er blitt en tradisjon at sangelever fra Kulturskolen 
setter opp Luciakonsert på selveste Luciadagen. 
Kjente og ukjente sanger som hører Lucia og 
førjulstiden til, presenteres på en lun og stemningsfull 
måte. Gratis inngang.
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torsdag 14. desember kl 19.00 i kirken:

oLe paus: «en Liten håndfuLL øMhet»

Ole Paus trenger ingen nærmere presentasjon 
eller omtale.  På sin egen måte har han preget 
Norges musikalske scener og satt ord og 
toner til den norske folkesjelen i en årrekke.                                                
Paus har aldri lagt skjul på sin kristne tro uten at noen 
har kunnet beskylde han for å være livsfornektende, 
uspennende eller bakstreversk av den grunn.           

Det er ingen vanlig førjulskonsert Paus kommer 
med. På en svært så mild måte fremstår Paus 
som den reneste julekonsertrebellen. «Deilig er 
jorden» blir nesten som en protestsang å regne, vi 
får et respektfullt og morsomt skråblikk på Josef – 
Bibelens største kjernekar, vi får høre Paus synge 
de tradisjonelle julesangene, Ole sin juleplate «Jul i 
Skippergata» er blitt manges store favorittjuleplate.

Ole Paus tilhører det absolutte toppsjiktet av 
norske fortellere og formidlere, og nå - etter mange 
års liv på veien og med talløse plateutgivelser, 
teaterforestillinger, revyer og konserter - har han for 
lengst fått en fortjent plass i den norske folkesjelen.

Målet for hver enkelt konsert er at publikum skal 
kunne gå ut etterpå med en følelse av at både livet og 
førjulstiden er gode steder å være. Og så kan julaften 
komme.

Billetter kr. 350,- pluss avgift selges på   
www.ticketmaster.no

søndag 17. desember kl 17.00 i kirken:

«vi synger juLen inn» Med norMisjon

Tradisjonen tro ønsker Normisjon velkommen til 
allsangkonsert rett før jul. Normisjons kor og grupper 
deltar, og det blir andakt og kollekt. Gratis inngang.

torsdag 21. desember kl 18.00 i kirken:

juLekonsert Med Mdd

Musikk-, dans- og dramalinja ved Askim videregående 
skoles Julekonsert er absolutt verd å få med seg. 
Det er blitt en tradisjon at de benytter kirken vår til 
julekonsert – en konsert som er meget variert og har 
høyt nivå. Kom og hør lokale ungdommer fremføre 
kjente og kjære julesanger, både som kor, sangsolister 
og instrumentalister. Gratis inngang.

fredag 22. desember kl 19.00 i kirken:

konserter
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BARNESIDE



Side 11Askim menighetsblad  -

BARNESIDE
visste du at du blir mer glad av å gi en gave enn av å få en gave? her er 
tips til en gave du selv kan lage – som gleder både den som får gaven og 
småfuglene. i tillegg til gleden du selv opplever ved å gi.

OPPSKRIFT PÅ FUGLEMAT: 
Det er ikke så lett for fuglene å finne 
mat når det blir kaldt ute. Da er det 
fint å hjelpe dem med litt. Her er en 
oppskrift som vil få småfuglene til å 
kvitre av glede. 

Slik gjør du: Smelt ”Flott matfett”. 
Bland smeltet fett med allslags 
nøtter, havregryn og rosiner. Plasser 
blandingen i kjøleskapet til den stivner 
litt. Press deretter blandingen ned 
i pepperkakeformer. Husk å feste i 
en tråd fuglematen kan henge i. La 
fuglematen stivne i kjøleskapet.

karaMeLLiserte popcorn
(få hjelp av en voksen)

1. Smelt sukker i en kasserolle til det er helt 
flytende.

2. Ha i smøret og bland det.

3. Slå karamellen over popkornet i en bolle, 
vend rundt til det har fordelt seg.

4. Legg det på et bakepapir og strø over knust 
maldon salt, la det avkjøle.
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For eksempel de såkalte Prestegårdskveldene, 
som går en onsdag i hver måned. Oversikten som 
presenteres nedenfor, viser de arrangementene 
som er på plass i skrivende stund. Og mer skal det 
bli. 

Parallelt med programarbeidet jobbes det 
også med praktisk-tekniske løsninger i huset og 
omregulering av eiendommen.

Mandag 4. desember kl. 19:00:                  
Mannsgruppa i Askim menighet. 

Temakveld med Jens Petter Johnsen: Hva skjer 
med kirken?

søndag 17. desember kl. 15:30 og 18:30:                                                                   
Prestegårdskveld.                                               
Barfotjentenes Jul.

Det er også konkrete planer for en ”jule-jam” for 
hjemvendte studenter, og alle andre med musikk-
interesser, i romjula. 

Vi minner også om at det er mulig å leie 
prestegården til private selskaper, foreningsmøter, 
jobb-seminarer, juleavslutninger o.a.

Foto: Henning Pytterud

Etter at Askim prestegård 
ble åpnet som et sted for 
allsidig bruk i begynnelse 
av mars, har det blitt 
arbeidet konkret med 
å utvikle huset til et 
sted med mange ulike 
aktiviteter. 

årets 50-årskonfirmanter feiret dagen i askim prestegård 11. juni 2017.

veLkoMMen tiL askiM prestegård!
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I begynnelsen av september var tema for 
gudstjenesten «Skaperverket er ikke til salgs». Da 
sang vi en salme som aldri før er sunget i Askim 
kirke. Den står på nummer 304 i salmeboken og 
heter «Når heile verda syng mot Gud, da gryr den 
nye dag».  Edvard Hoem har forfattet teksten og 
Henning Sommerro har komponert melodien. 
Sammen har de laget en liten salme-perle.

Salmen har syv vers, og Hoem vier hvert vers til 
hver sin dag i skapelsesberetningen.  Salmen er 
både bibeltro og pedagogisk slik den er bygget opp.

Først får vi høre om tilblivelsen av lyset, og om 
Ånden som svever over vannene. Deretter i vers to 
om himmelhvelvingen som skiller vannet i havet og 
vannet i himmelen fra hverandre. I vers tre vokser 
det fram planter med all slags grøde, frø, frukt 
og bær, og i vers fire får vi høre om sol, måne og 
stjerner på himmelhvelvingen.  Femte vers forteller 
om sjødyr, fisk og fugler.  I sjette vers kommer alle 
de ville dyrene, og til slutt mennesket. Den syvende 
dagen hvilte Gud og lyste dagen hellig. Halleluja! 

Henning Sommerros melodi virker ganske ordinær i 
formen, i vanlig fire fjerdedels salme-takt. Men han 
overrasker oss med slutten av versene, hvor Hoem 
har lagt inn tre halleluja-rop. Sommerro spiller 
disse ropene i tre fjerdedels takt, valsetakt, så vi 
nesten får lyst til å ta noen kjappe dansetrinn i pur 
glede over skaperverket.

Svein Sigvart Johansen

NÅR HEILE VERDA SYNG MOT GUD

1.Når heile verda syng mot Gud, da gryr den 
nye dag.Vi møter morgonen i lag, vi stig av 
søvnen ut. Dei mørke vatna opnar seg der 
Herrens Ande sviv. På Herrens ord kjem lys og liv.                                   
Halleluja, halleluja, halleluja! 

2. Høyr vatnet renn med torelyd, og 
regnet fell og fell.Ein foss kjem brusande 
frå fjell, og havsens bølgjer bryt.                                                                                            
Ein kvelving stig, der skyer driv, før andre 
skapingsdag finn kveld der lange skuggar kliv.                        
Halleluja, halleluja, halleluja! 

3. Når heile verda syng mot Gud, set 
nye vokstrar frø,og kornet veks med 
smak av brød, og nektar renn frå sky.                                                                                    
Ti tusen slag ber grøde fram, no mognar 
frukt og bær. Det er den tredje skapingsdag!                           
Halleluja, halleluja, halleluja! 

4. Den fjerde dag, den fjerde dag skyt lyn i mørke rom,                                                                                              
og soler flyt på skyers skum for Herrens andedrag.                                                                            
Ein måne glid frå rand til rand, 
og stjerner brenn og skjelv                                                                                            
i kulden frå den tome kvelv.                                    
Halleluja, halleluja, halleluja! 

5. Da stig det fisk der havbrot 
ryk, og kval med orden slår,                                                                                        
og fugl på store venger fyk dit dagens grenser 
går.   Dei svevar over hav og jord, dei skrik 
og parrar seg.Det er den femte skapingsdag!                                       
Halleluja, halleluja, halleluja! 

6. Ein skugge flyktar gjennom 
skog, og villdyr skifter ham.                                                                                     
Da stig ei kvinne og ein mann i Herrens likning 
fram.Og mannen leitar og finn svar i hennar 
andletsdrag.Det er den sjette skapingsdag!                                   
Halleluja, halleluja, halleluja! 

7. Og mennesket skal sjå seg 
sjølv blant alle skapte slag.                                                                                           
Og Herren ser sitt store verk og held ein kviledag.   
Når mennesket er skapt på ny, stig jubelen mot sky! 
Og heile verda syng mot Gud: Halleluja, halleluja, 
halleluja!

”ny” saLMe
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veLkoMMen tiL 
juLetrefest

nMs og askim menighet arrangerer juletrefest

søndag 7. januar 2018, kl. 16.00

på grøtvedt menighetssenter.

aLLe er hjerteLig veLkoMMen!

feLLesskap på juLaften
askim menighet og frivilligsentralen inviterer også i år til 
juleselskap på julaften kl. 17.00. selskapet er et åpent tilbud til 
alle som ønsker å ha noen å feire jul sammen med.

i år er vi i frivillighetens hus i parkveien 1. 

tilbudet kan gjennomføres år etter år takket være frivillige 
medarbeidere som stiller opp med forberedelser, tilberedning 
av julemat, servering og ved ellers å bidra til hyggelig 
fellesskap. den gode støtten vi får fra deler av det lokale 
næringsliv er også av uvurderlig verdi.

juleselskapet gjennomføres i en uformell atmosfære med 
innslag av tradisjonelt juleprogram som de fleste setter pris på.  
de siste årene har vi også hatt deltakere fra andre nasjoner.  
dette beriker fellesskapet og bekrefter at vi hører til i et 
flerkulturelt lokalsamfunn.

juleselskapet er gratis for deltakerne. 

påmelding til Menighetskontoret, tlf. 69681440, epost: solfrid.
habte-sonsteby@askimkirke.no eller frivilligsentralen tlf. 
69884711 innen fredag 16. desember.
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askiM Menighets barnehage
Vår ”nye” barnehage

På Grøtvedt Menighetssenter ligger Askim Menighets Barnehage i underetasjen. I sommer har lokalene blitt 
pusset opp og endret. Vegger er malt hvite, det er gravd og satt inn vinduer på veggen mot museet, og det er 
satt inn lettvegger og nytt utstyr. Nå har det blitt lysere og med bedre plass. Vi har nå muligheten til å ta inn 
flere barn, og håper mange vil søke plass i vår barnehage i 2018. 
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”nytt” i askiM Menighet
Takk for godt samarbeid i 45 år!

I år har to av våre gode medarbeidere gått av med pensjon. Det 
er kirkegårdsarbeider/kirketjener Pål Bolak og soknediakon Jan 
Mathisen.

Pål Bolak startet arbeidet i Askim menighet i 1989 og har da vært 
trofast på jobb i 28 år. Mesteparten av tiden ble tilbrakt ute på 
kirkegården med vedlikehold av grøntarealer og graving av graver, 
men også mange samtaler med besøkende på kirkegården. I tillegg 
var Pål med på mange gudstjenester som kirketjener. Pål har alltid 
vært en rolig type uten de store utbruddene, men med en lun 
humor og god arbeidsmoral. 

Jan Mathisen startet sin gjerning i 2000 og har da en fartstid på 17 
år i Askim menighet. Som diakon i Askim har Jan vist omsorg og 
vært en støttespiller for mange mennesker i alle livets faser. Diakoni 
er jo nestekjærlighet i praksis, og dette har Jan vært god på. Han 
har skaffet seg et stort nettverk i Askim, og det er ikke få mennesker 
han har hatt samtale med – særlig når livet ikke går helt som en 
kunne ønske. Jan vil nok fortsette å være diakon selv om har blitt 
pensjonist, men da som frivillig. 

Vi i Askim menighet har satt stor pris på den jobben Pål og Jan har 
gjort og vi ønsker dem alt godt videre!

I år har vi fått flere nye medarbeidere i Askim menighet. Noen er ansatt på grunn av ansatte som har sluttet, 
men det er også to nye i barnehagen som er ansatt i nyopprettede stillinger pga utvidelse. Vi i Askim menighet 
er takknemlige for de nye medarbeiderne og ser fram til et godt samarbeid i årene framover.

Anne Line Tjernæs er ansatt som 
trosopplæringsarbeider etter 
Karine Riiser som har gått over i en 
sekretærjobb. Hun har mest fokus 
på barn og familie.

Karoline Gulbrandsen er ansatt 
som barnehagelærer i Askim 
Menighets Barnehage.

Anne-Karin Borgås er ansatt som 
fagarbeider i Askim Menighets 
Barnehage.

Solfrid Habte-Sønsteby er 
ansatt som diakon etter 
Jan Mathisen som har 
gått av med pensjon.

Lars Martin Antonsen er ansatt 
som kirkegårdsarbeider/
kirketjener etter Pål Bolak som har 
gått av med pensjon.

Pål Bolak

Jan Mathisen



Side 18- Askim menighetsblad  

spennende bibeLaksjon i østfoLd                                                                                                                                          
askiM er Med

en stor bredde av kirkesamfunn har gått 
sammen om å tilby en fin utgave av bibelen 
til hvert hjem i østfold.

Dette er trolig den største tverrkirkelige 
satsningen på bibelspredning i Norge noensinne. 
Vi tror dette prosjektet kan bli til stor velsignelse 
for både menigheter, organisasjoner og 
enkeltpersoner.

Det er ulike grunner for å lese i Bibelen. 
Noen er fasinert av poesien, visdommen eller 
den historiske verdien. Noen leser den av 
nysgjerrighet, eller som et ledd i en åndelig 
søken.

Uansett årsak til hvorfor man ønsker å lese 
Bibelen, er det et faktum at den er verdens 
mest spredte og leste bok. Den skal vi nå som 
menigheter og enkeltmennesker få være med å 
tilby gratis til våre naboer.

Målet for bibelsatsingen er å tilby en bibel til alle 
privathusholdninger i Østfold, kostnadsfritt for 
mottaker.

har du Lyst tiL å gi en bibeL                          
tiL en nabo eLLer fLere?

Da kan du gi på VIPPS: 13677 «Bibelen til alle 
Østfold» eller du kan sette penger inn på konto 
3000.30.45788. Bruker du denne kontoen vil du 
få tilbud om skattefradrag på gaver over kr. 500,-.         
En bibel koster kr. 70,-.

Arbeidsgruppen i Askim er i en gryende startfase 
og består av Nanna Engeseth, Gro Nærbøe, Rune 
Nærbøe og Irene Smidt Brustad.

For å kunne gi ut bibler til alle husstander i Askim 
må vi samle inn kr. 348.900,-.

Hvis det er noen som har lyst til å være med i 
arbeidsgruppen, eller har forslag til hvordan vi 
kan samle inn penger, ta kontakt med Irene på 
mail    irene.brustad@askimkirke.no eller på       
tlf 69681440.
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Askim: Hovsvn. 8 Telefon:69 88 12 64
Mysen: Anton H. Mysensgt. 17 Telefon:69 89 74 81

Velsigna du dag over fjordan.                                                                       
Velsigna du lys over land.                                                                      
Velsigna de evige ordan om håp og ei utstrakt hand.
Verg dette lille du ga oss den dagen du fløtta oss hit.                                                      
Så vi kjenne du aldri vil la oss forkomme i armod og slit.

Slik lyder første vers av «Nordnorsk julesalme» – en 
av de vakreste julesangene jeg vet.  Når Eidsberg 
bygdekor synger den på sin konsert «Kvelden-før-
kvelden» i Østfolddomen lillejulaften, ja da er min 
julestemning på plass.  Både tekst og melodi er 
skrevet av Trygve Hoff – i desember i år er det 30 år 
siden han døde, bare 49 år gammel. Mange viktige, 
varige spor står igjen etter ham – denne julesangen 
er ett slikt. De enkle ordene minner oss på en varsom 
og vakker måte om julens storhet – Jesus kommer til 
oss som det lille barnet i krybben og er i vår verden 
– uansett om det er i en nordnorsk mørketid med 
fjell, vann og fjorder, her i Indre Østfold hvor vi bor og 
lever – eller langt sør i Betlehem.

Vi levde med hua i handa men hadde så sterk ei tru.        
Og ett har vi visselig sanna: Vi e hardhausa vi, som du.    
Nå har vi den hardaste ria, vi slit med å karre oss frem         
mot lyset og adventstida, d’e langt sør te Betlehem.

Guds fred er julens budskap til oss. Guds fred for alle; 
for mennesker på flukt, for alle som hjelper dem, for 
de som denne julen håper ekstra på en utstrakt hånd 
og for den som rekker ut sin. Guds fred i vårt daglige 
virke. I hverdag, helg og høytid – i det vi er opptatt av. 

Mange som er kjent med gårdsdrift med dyr vet 
at det er en gammel tradisjon at dyra også blir 
tatt ekstra hånd om på julekvelden. På gården jeg 
vokste opp klappet vi alltid litt ekstra på hest og ku 
julekvelden, ga dem godt med fôr og sa; et væl og 
trivs væl, for i kveld er det julekvelden. Det var høytid 
også i fjøs og uthus, og mange steder er det fortsatt 
slik.  

Så får Guds fred og signing senke seg over gård og 
grend, byens gater, torg og plasser. Og sammen kan vi 
takke for at Gud ser oss i vårt mørketidsland og signer 
oss med sitt evige Ord. 

Guds fred over fjellet og åsen                                                                                                      
La det gro der vi bygge og bor.Guds fred over 
dyran på båsen og ei frossen og karrig jord.                                          
Du ser oss i mørketids landet, du signe med evige ord.
Husan og fjellet og vannet og folket som leve her nord.

(Norsk Salmebok nr 24)

Velsignet høytid!

veLsigna juL i Mørketida                                                                                                                                        
 v/prost elisabet yrwing guthus
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døpte:
(i Askim kirke hvis
ikke annet er skrevet)

04.06.2017
Didrik Kristoffersen
Mia Pedersen
Ben Pedersen
Leo Pedersen
10.06.2017
Tuva Iren Jacobsen-Nygaard
18.06.2017
Josefine Emilie Busch By
Ylva Aasland Glomvik
Josefine Cruz Mathiassen
Jenny Hagen Melleby
Lea Birgitte Sæther Morken
25.06.2017
Benjamin Borger-Løvholen
Othilie Malo Burås
Oskar Eriksen Jakobsen
09.07.2017
Leo Torben Malvang
16.07.2017
Mathea Josefsen Søbstad Sethne
30.07.2017
Olivia Matia Golden
06.08.2017
Mille Sofie Evensen
Mie Magnussen, Kampen kirke
20.08.2017
Oscar Jordansen Hemmingsson
Tiril Sandberg Hermansen
Mathias Riseng Nilsen
Sophie Ravn-Myhrer
Elvira Lippestad Tofte
27.08.2017
Sarah Alvlun Lunde
Astrid Moen Mevold
Mathias Aarland Michelsen,
Kolbotn kirke
Ada Møller,
Grøtvedt menighetssenter
17.09.2017
Didrik Bystrøm Sperstad
01.10.2017
Amanda Cedervall Berntsen
Johanne Solveig Marie
Brennvall-Myhre
Emmeth Nicolai Mørkestøl
Grøttland, Bekkelaget kirke
18.10.2017
Mia Sofie Jansen
15.10.2017
Oscar Gundrosen Andresen
Lilly Halvorstad Eriksen
William Nilsen Vestad
22.10.2017
Elise Ullnæss
29.10.2017
Elias Hovind Ergo, Hovin kirke
Josefine Pettersen Grythe
Molly Engrønningen Huse

03.06.2017
Christine Kirkeby og
Christopher Werstby Grøstad
10.06.2017
Miriam Hansen Seime og
Karl Tore Seime
Julie Beate Oraug og
Robin Vinaccia
Christine Isabell
Jacobsen-Nygaard og
Jonas Jacobsen-Nygaard
17.06.2017
Anita Hauge og Even Gjerstad
Elin Nilsen Ljunggren og
Eivind Marius Nilsen
23.06.2017
Gro Merete Fongaard og
Jan Ivar Rønning
24.06.2017
Anette Hanssveen Widme og
Steffen Mork
Karina Skalland Moen og
Bjørn Torstein Smogeli Huseby
07.07.2017
Tonje Kringen Vik og
Anders Lyshaugen Vik
29.07.2017
Miriam Dalhaug Røseth og
Simen Paulsen
05.08.2017
Ane Therese Bakkene Søimer og
Vegar Lofthus
Ingrid Solheim og
Daniel Thoresen Nymo
12.08.2017
Trine Solberg og
Carl Henrik Oustad
19.08.2017
Karin-Elisabeth Huse Pedersen og
Ole Henrik Stenerud
Katrine Rustad og
Sveinung Svenningsen
26.08.2017
Julie Bogen og 
Henrik Frorud Anthony
09.09.2017
Nina Therese Eng og
Espen Orderud Andersen
23.09.2017
Thie Hien Hoang og
Rune Einar Karlsen

vigde: døde:

astri fjeldaas
10.02.1928    21.05.2017
Mariann elvebakken
11.12.1981    22.05.2017
Ludvig johannes østbye
13.05.1946    22.05.2017
else kristiansen
15.07.1933    26.05.2017
olav johansen
11.05.1945    28.05.2017
Mads bjerke
24.04.1983    21.06.2017
edgar olsen
30.12.1927    21.06.2017
helge Lars rune Murstam
15.06.1952    23.06.2017
johnny roar tvedt
14.11.1934    24.06.2017
erland finn hansen
05.03.1937    27.06.2017
eli Margaret johnsen
25.02.1922    28.06.2017
jorunn synnøve borger
25.09.1937    29.06.2017
jan ivar rønning
23.06.1962    29.06.2017
Leif edgar eriksen
26.08.1928    30.06.2017
solveig hansen
09.01.1918    30.06.2017
unni Laila blørstad
21.03.1942    04.07.2017
Marit bø
08.02.1928    06.07.2017
Laila rigmor nilsen
31.01.1936    06.07.2017
Martha Maseng
02.11.1909    07.07.2017
Laila irene karlsen skjønhaug
20.07.1960    16.07.2017
synøve Løken
24.05.1923    18.07.2017
else viola Lunder
22.06.1925    20.07.2017
håkon selfjord
08.06.1943    20.07.2017
reidun Margareth jacobsen
13.09.1946    21.07.2017
anne sofie sørensen
15.02.1932    22.07.2017
egil yngvar huuse
07.04.1948    26.07.2017
knut eilef engen
05.10.1947    30.07.2017
per olav johnsen
12.12.1952    04.08.2017
Lill-ann carlen forsdahl
16.02.1937    06.08.2017
bjørn roar pettersen
04.05.1933    06.08.2017
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forfaLt festeavgift
Til hvert gravsted er det knyttet en pårørende (fester) som har ansvar for gravstedet 
så lenge det skal opprettholdes. Fredningstiden for en grav er 20 år. Etter avtale 
med kirkekontoret er det mulig å feste gravstedet videre i 5, 10, 15 eller 20 år. Når 
festetiden utløper sender vi brev til fester med spørsmål om gravstedet skal festes 
videre eller slettes. I noen tilfeller får vi ikke svar på vår henvendelse, det være seg at 
fester har flyttet eller er død. Da merker vi gravstedet med gul pinne, der vi ber om at 
andre pårørende tar kontakt med kirkekontoret. I oktober 2017 satte vi ut gule pinner 
på gravene som er oppført på listen under. Hvis det er noen som har tilknytning til 
disse gravene ber vi om at de tar kontakt med oss. Hvis vi innen 1. mai 2018 ikke har 
fått rede på en kontaktperson, vil gravstedet tilbakeføres til kirkegården og slettes.

Vennligst ta kontakt med kirkekontoret, tlf 69 68 14 40, mail: postmottak@askimkirke.
no eller stikk innom kontoret ved kirken.

GRAV  NAVN PÅ SISTE GRAVLAGTE DØDSÅR
1-A-21-11/12 Karen Krokstad   1920
1-B-6-3/4 Dagny Ruth Marie Skallerud 1981
1-B-11-1/2 Peder Tornerud   1983
1-B-11-17 Jeanette Grythe Pedersen  1975
1-B-11-29 Ingeborg Nilsson   1970
1-B-15-36 Selma Kristine Syversen  1984
2-A-5-18/19 Inga Solberg   1984
2-A-8-14 Emmy Lindberg   1982
2-A-10-5 Else Karin Lindberg  2011
2-A-11-9/10 Olave Nygård   1985
2-A-13-11/12 Svein Johnsen   1992
2-A-13-17 Marie Aasheim   1995
2-A-16-10 Einar Furuseth   1981
2-B-4-18 Anton Johansen Frøhoel  1957
2-B-5-32/33 Hanna Sofie Herberg  1955
2-B-7-3  Gunvor Kvalum   1980
2-B-7-11 Fritjof Bernhard Finnsen  1957
2-B-8-4  Ingerthe Marie Dahl  1987
2-B-8-16 Kjell Willy Brestrup  1970
2-B-9-3/4 Gudrun Sofie Bjerknes  1978
2-B-9-32 Robin Abrahamsen  1987
2-B-12-37/38 Elise Karlsen   1997
2-B-13-7/8 Anna Søtorp   1961
3-A-7-25 Henry Arve Nygaard  1996
3-A-8-13/14 Klara Frogner   1999
4-B-2-17/18 Solveig Helene Pedersen  1991
4-C-6-8  Emmy Lovise Furuseth  1980
4-C-7-5  Jørgen Henriksen   1995
4-C-7-7  Alexius Svendsen Skar  1970
5-A-6-3  Ragnhild Rønning Norrgren  1984
5-B-8-11 Randi Marie Graff   1994
5-B-11-5 Arne Bergene   1989
5-B-11-24 Olav Bjørang   1991
6-C-2-74 Jakob Beheim   1992
6-C-3-43 Leif Kleivstul   1991
6-C-4-28 Anna Ollestad   1995
6-C-7-36 Sigurd Osvald Olsen  1995
6-C-7-67 Ragnar Gotfred Hoel  1996
7-J-8-11/12 Dagny Kristine Bårli  1992
7-K-2-3  Astrid Karola Frognerlund  1996
7-K-2-6  Walter Normann Hansen  1996
7-K-3-9  Grethe Knudsen   1997
7-K-3-11 Bodil Dæhli   1997
7-M-1-1/2 Sonja Tangen   1996
7-M-6-11/12 Gerd Synnøve Wattum  1997
7-N-2-15/16 Arthur Willhelm Malmberg  1993
7-N-4-21 Jenny Magdalene Øynes  1994
7-N-7-21 Arne Kristiansen   1993
7-O-5-10 Kent Aslak Herberg  1997
7-O-6-17/18 Orvar Berger Ruud  1992
7-Q-4-3/4 Ole Hansen   1997
7-R-1-3/4 Egil Lund Eliassen   1995

kjell ole auten
08.09.1929    19.08.2017
rita doren hole
12.02.1955    24.08.2017
bjørg åshild fjærvoll
04.02.1928    26.08.2017
hans Ludvig dollis
31.01.1931    07.09.2017
harald Lind jensen
16.10.1950    07.09.2017
else othilie Lunde
19.12.1925    07.09.2017
harald holmen
01.04.1942    09.09.2017
else Westgård hellerud
10.06.1923    13.09.2017
Mona Lindbeck
28.11.1971    13.09.2017
dag einar Lund
28.06.1951    15.09.2017
solveig birgitte borgen
13.03.1939    18.09.2017
thorbjørn koch
24.11.1941    20.09.2017
Margaret adamson spenning
26.11.1933    29.09.2017
gunnar johan Meland
16.04.1943    03.10.2017
Marit irene Melby
28.06.1945    04.10.2017
Marion karlsen
08.03.1935    09.10.2017
evelyn vilhelmine garung
06.10.1928    17.10.2017

Vi minner om at 
urnenedsettelser      

kan foretas                 
året rundt.
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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

  
 
 

 
                  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

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

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

OSLOVEIEN BIL AS

Tlf. 69 81 83 90

Mazda / Hyundai

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

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,-

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

Mail: hoffmaler1@gmail.com
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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

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

 

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.     
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. 

Datoer for høsten 2017 og våren 
2018:  7. desember, 4. januar, 1. 
februar, 1. mars, 5. april, 3. mai, 
7. juni.

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                        
     
 

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, 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 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 

*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
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plakaten

Følg med på hva som skjer i Askim Menighet? Sjekk 

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

   Kirke 
søndag 26.november, 
domsøndag/kristi kongedag
Kl 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/S. J. O. Haugstad
Dåp/ Nattverd
Kjell Haugen, trombone

søndag 3. desember
1. søndag i advent
Kl. 11.00 Askim kirke
Familiegudstjeneste v/G. Braadlie
Dåp/Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling v/Geir Braadlie

Mandag 4. desember
Kl. 19.00 Prestegården
Mannsgruppe
Jens Petter Johnsen:
”Hva skjer med kirken?”

søndag 10. desember
2. søndag i advent
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/S. J. O. Haugstad
Dåp/Nattverd

søndag 17. desember
3. søndag i advent
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/M. Torbjørnsen
Nattverd
Sang av Tosebygda sangkor

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling
v/S. Habte-Sønsteby

24. desember / julaften
Kl. 11.00 Løkentunet
Andaktssamling
v/S.  J. O. Haugstad

Kl. 13.00 Askim kirke
Gudstjenste v/S. J. O. Haugstad

Kl. 14.30 Askim kirke
Gudstjeneste v/M. Torbjørnsen

Kl. 16.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/M. Torbjørnsen

25. desember / 1. juledag
Kl. 12.00 Askim kirke
Høytidsgudstjeneste
v/S. J. O. Haugstad
Dåp/Nattverd

31. desember / nyttårsaften
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/G. Braadlie
Dåp/Nattverd

2018

1. januar / nyttårsdag
Kl. 16.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/S. J. O. Haugstad
Dåp/Nattverd

søndag 7. januar/
kristi åpenbaringsdag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/M. Torbjørnsen
Nattverd

Kl. 16.00 
Grøtvedt Menighetssenter
Juletrefest

søndag 14. januar
2. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjenste v/S. J. O. Haugstad
Dåp/Nattverd

søndag 21. januar
3. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Felleskirkelig gudstjeneste
v/M. Torbjørnsen
Nattverd

søndag 28. januar /
såmannssøndag
Kl. 11.00 Askim kirke
Familiegudstjeneste v/G. Braadlie
Dåp/Nattverd

Kl. 19.00 Askim kirke
Ungdomsgudstjeneste
v/S. J. O. Haugstad og 
M. M. Solbakken

søndag 4. februar
kristi forklarelsesdag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/S. J. O. Haugstad
Dåp/Nattverd

søndag 11. februar/
fastelavenssøndag
Kl. 11.00 Askim kirke
Familiegudstjeneste
v/M. Torbjørnsen
Dåp/Nattverd
”Lys våken”

14. februar / askeonsdag
Kl. 19.30 Askim kirke
Gudstjeneste v/M. Torbjørnsen
Nattverd

søndag 18. februar
1. søndag i fastetiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/G. Braadlie
Dåp/Nattverd

Kl. 12.00 Skansehytta
Sportsandakt

søndag 25. februar
2. søndag i fastetiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
Nattverd

søndag 4. mars
3. søndag i fastetiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjenestev/M. Torbjørnsen
Dåp/Nattverd

Kl. 19.00 Askim kirke
Ungdomsgudstjeneste

søndag 11. mars
4. søndag i fastetiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Familiegudstjeneste
v/M. Torbjørnsen
Dåp/nattverd

søndag 18. mars /
Maria budskapsdag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjenste v/G. Braadlie
Nattverd. Fasteaksjonen

Kl. 12.00 Skansehytta
Sportsandakt

søndag 25. mars / palmesøndag
Kl. 11.00 Askim kirke
Familiegudstjeneste
Dåp/Nattverd


