
Den norske kirke i Asker
Litt om 2018, men mest om 2019.
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Velkommen!
Dette heftet gir en kort beskrivelse av  
arbeidet i våre fem kirkesokn: Asker, Hegge-
dal, Holmen, Vardåsen og Østenstad.  
I kirkene våre er det stor aktivitet, det 
skjer noe for alle, et inntrykk vi her ønsker 
å formidle. Du er velkommen, enten du 
er innom på en gudstjeneste, en av ukas 
mange aktiviteter eller om du møter oss i 
forbindelse med en av livets store hendel-
ser; det være seg dåp, kon rmasjon, vielse 
eller gravferd.

I høst er det kirkevalg, samtidig som 
kommunevalget 9. september. Da skal vi 
velge representanter til menighetsrådene 
i hvert sokn - og derfra representanter til 
fellesrådet. Menighetsråd og fellesråd er de 
viktigste grunnpilarene i det lokale kirkelige 
demokrati. I et godt og fruktbart samarbeid 
med kommunen, skal vi sammen fortsette 
å utvikle Asker-kirken, nå i «Nye Asker». 
Valget er viktig for oss alle. Bruk derfor 
stemmeretten din 9. september - både i 
kommune- og kirkevalg!

Av Nils Inge Haus, 
leder av Asker kirkelige fellesråd

Folkets kirke
Nesten hver dag fylles Asker kapell eller 
en av kirkene i nærmiljøet av mennesker 
som behøver omsorg utenom det vanlige. 
Når noen dør, snus mye på hodet. Sorg, 
undring og ensomhet fyller livet, gjerne 
alt på én gang. Og hverdagens kjas og mas 
fortoner seg med ett som uvesentligheter.

Mange erfarer at prester, diakoner og 
andre viktige hjelpere i nøden, tåler ferden 
når livet tar brå vendinger. Vi prester vet 
like lite om det hinsidige som noen andre, 
men vil gjerne ta imot livsfortellinger, 
bidra til verdige avskjeder og hegne om 
håpet. 

Vi er din lokale kirke i hele Asker, og 
er her når du trenger oss. Vi vil også dele 
gleden over livet i dåpen, ungdommens 
jakt på identitet i kon rmasjonen og håpet 
om et trygt fellesskap i samlivet. 

Prester kan du faktisk kontakte, uten 
annen grunn enn at du er nysgjerrig på 
livet!

Av Tor Øystein Vaaland, 
prost i Asker

Den norske kirke i Asker.
Asker kirkelige fellesråd 2018/2019.

Utgitt: Mars 2019.
Utgiver: Asker kirkelige fellesråd.

Trykkeri: Asker Print

Nettside: www.kirken.no/askerfellesrad
E-post: fellesradet.asker@kirken.no

Følg oss gjerne 
på Facebook

Varmestue 
I høst åpnet ordføreren Gatekapellet på et 
nytt sted i Asker sentrum: på torget foran 
Kulturhuset. Der står det lille kapellet som 
et symbol på åpenhet, fellesskap og  
varme. Hver dag tenner folk �ere titalls 
lys der og søker et øyeblikks ro og kanskje 
litt ly for alle slags vinder som blåser. 
Enten det er kalde vintervinder ute eller 
stormkastene vi noen ganger kan merke 
inne i oss.

Det er Kirkens feltarbeid som passer 
på at det er lys å tenne og at det er rent og 
 nt i og utenfor kapellet. Og hit kommer 
alle; barnefamiliene, ungdommene, de 
som ikke har et sted å bo og de som har 
det. Gatekapellet er for alle, slik kirka er 
det. I dette heftet kan du lese mer om 
Kirkens feltarbeid, Varmestua, de fem 
kirkene, menneskene du møter der og om 
aktiviteter og samlinger av alle slag. 

God lesning!
Av John Grimsby, 

kirkesjef i Asker
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Nå har du sjansen! 
Stiller du som kandidat til menighetsrådsvalg, har du også mulighet til 
å velges inn i Asker kirkelig fellesråd. 

Oppgavene til kirkelig fellesråd er å forvalte midlene kommunen 
bevilger, ansvar for kirkelige eiendommer, arbeidsgiveransvar, 
forvaltning av gravplassene, og ansvar for Kirkens feltarbeid. 
Det velges en representant fra hvert av de 10 menighetsrådene i det 
nye fellesrådsområdet, fra Søndre Hurum til Holmen. Prosten og en 
kommunal representant er også medlem.

Kirkevalget vil foregå som om sammenslåingen av de kirkelige  
fellesrådene i Hurum, Røyken og Asker allerede er gjort. 

I menighetsrådene gjøres mye arbeid for nærmiljøet samtidig som det 
er lovpålagte oppgaver å utføre. Vi kan nevne miljø og rettferdighet, 
gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og 
økonomiforvaltning. 

Du kan bidra til at din kirke er åpen og inkluderende!

Still gjerne til valg og bruk stemmeretten 9.9.19!

9. sep. 2019
Kirkevalget
www.kirkevalget.no                #kirkevalget
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ØSTENSTAD MENIGHET

Teater for babyer? Jo, det er mulig. 
Babyteater er sprunget ut av Baby-
sang. Kommer man med barne-
vogn og baby en onsdag formiddag, 
møtes man alltid av en sprudlende 
menighetspedagog som har spesi-
alisert seg i ulike virkemidler for å 
fenge interessen hos de minste.  
Bevegelser og spennende lyder, 
rislende vann i døpefonten og 
skinnende lys i lysgloben - 20 
minutter med inntrykk for alle 
sanser - før barn og foreldre roer seg 
i kirkestuen med nystekt bakverk 
og ammepause!

Babyteater er et nytt konsept 
hvor menighetspedagoger i  re 
Askermenigheter lager ordløst, men 
ikke lydløst (!) teater for de minste. 

Konseptet er allerede blitt eksport-
artikkel til menigheter i andre 
bispedømmer!

Den kreative virksomheten 
blomstrer i Østenstad menighet. 
Egne ansatte og frivillige lager 
musikal for barn: På «Østenstad-
dagen» 12. mai fremføres for første 
gang Bibelspillet «Modige Mirjam» 
med Østenstad barnekor. Menig-
heten inviteres inn i et spennende 
gammeltestamentlig drama.

Salmekonsert
Men også det godt voksne publi-
kum skal ha sitt: 8. mai arrangerer 
Østenstad Y’s Men’s klubb salme-
konsert, også denne med ny- 
skrevne salmer av lokale kunstnere.

For kirkekoret Østenstad  
sangeri er 2019 et jubileumsår. 
Koret er 20 år og feirer med  
jubileumstur til Røros og jubileums-
konsert 22. september i Østenstad 
kirke, men allerede 6. og 7. april 
deltar sangerne i oppsetningen av 
storverket «Elias» av Felix Mendels-
sohn-Bartholdy. Alle kirkekorene i 
«gamle Asker» slås for anledningen 
sammen til et kjempekor under 
ledelse av Norges kanskje beste 
kordirigenter, Grete Pedersen.

Og som alltid: Pappas barn, 
Østenstad Ten Sing, setter nok en 
gang opp en kon rmantforestilling 
med sang, dans, band og drama. 
Nyskrevet musikal fremføres 12.-14. 
september. 

Det synges mye i alle menighetene i Asker. I Østenstad synges det mer enn 
noen gang og gjerne kombinert med teater. Selv babyer er med.

Syng, menighet!

MANDAG 
Kirkefrokost 
for eldre 
kl. 11.00–13.00 
Østenstad Sangeri
(kor for voksne) 
kl. 1930–2200

TIRSDAG 
Stabsmøte 
kl. 12.30–14.00
Tirsdagsmiddag 
Familiemiddag  
kombinert med
Fortellerstund 
Småbarnsang 
Minigospel 
Barnekor 
kl. 16.00–18.00 
Dig Deeper
(klubb for barn) 10–13 
kl. 18.30–20.00
Menighetsråd 
kl. 19.00–22.00 
(én gang per mnd)

ONSDAG
Babysang 
kl. 13.00–14.00
Milk-kurs 
(lederkurs for ung-
dom) kl.18.00–20.00 
Kon�rmantun-
dervisning for 
KRIK-kon�rmanter 
kl. 18.00–20.00
Østenstad Y’s 
men’s klubb (For 
voksne): kl. 19.00–
21.00. (to ganger per 
mnd)

TORSDAG
Ten Sing Pappas 
barn med  
kon�rmanter: kl. 
18.30–21.30

SØNDAG
Gudstjeneste
Søndagsskole
Kl. 11.00–12.15
Kirkeka�e
Kl. 12.15
 

Ønsker du å vite mer 
om disse aktivitetene?
Sjekk kirken.no/
ostenstad
Ring 66 79 99 60
eller send en epost: 
ostenstad.menighet. 
asker@kirken.no 

Sokneprest
Astrid Sætrang 
Morvik
Epost: 
am762@kirken.no

Daglig leder
Liv Ruud
Epost:
lr356@kirken.no

Menighetsråds-
leder
Per Johannes 
Helgebostad
Epost:  
perjhelg 
@online.no

LEDERE I MENIGHETEN:

Ukeplan:

Babysang i Østenstad kirke er 
populært. Her får de minste 
se, synge, kjenne og oppleve å 
være sammen i et hellig rom.
Foto: Astrid Sætrang Morvik

Askers kantorer setter opp 
oratoriet ”Elias” av Felix 
Mendelssohn 6. og 7. april. 
Fra venstre:  
Ingvild Køhn Malmebekk 
(Asker), Marilyn Brattskar 
(Holmen), Kristin Hessel-
berg Meland (Østenstad), 
Yngvild Wattum  
Stuksrud  (Vardåsen).

I Østenstad Ten Sing opplever 100 
kon�rmanter musikkglede og felles-
skap. Foto: Karl Gustavsen Bøhn 
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ASKER MENIGHET

Uten vårt menighetshus Askertun 
i store deler av 2018, har vi blitt ut-
fordret til å være kreative i bruken 
av kirken, og fått øynene opp for 
mangfoldigheten i rommet.

 Ikke bare som et seremonirom, 
men som et bruksrom. Nye stoler 
har åpnet for en mer �eksibel bruk, 
nytt lydanlegg har bragt kirken inn 
i en ny tid og nytt �ygel har vært en 
berikelse for musikklivet i kirken. 

Kveldsmesser med egen 
liturgi og band, yogagudstjenester 
som taler til kroppen og gir rom 

for stillhet, familiegudstjenester, 
teatergudstjenester og sanse- 
gudstjeneste tilrettelagt for barn. 
Dette utfyller tilbudet med de tradi-
sjonelle gudstjenestene som for  
mange er kjente, kjære og gir  
trygghet og forutsigbarhet. 

 Babysang (se bildet) har åpnet 
for ny bruk av i kirkerommet 
og gjennom krybbevandringer 
får barnehagebarn være med 
på å skape sitt juleevangelium. I 
skjærtorsdagsmåltidet, kirkeka¥en, 
fredagstre¥ og ka¥ekoppen, bygges 

det fellesskap med mulighet til 
å snakke med gamle kjente og 
inkludere nye inn i menigheten. 
Bibelmeditasjon gir anledning til 
å samtale om tro. «Kirkeuka for 
fred», med utstilling og foredrag, 
gir rom for å vende blikket ut i 
verden. Konserter, med stor bredde 
i de musikalske uttrykkene, fyller 
kirken gjennom året, med et bredt 
publikum. 

Asker kirke rommer alt dette - i 
glede og alvor.  

Det er knyttet mange og lange tradisjoner til Asker kirke.

Et kirkerom i glede og alvor
Mandager:
Asker TenSing (fra 
8. klasse) kl. 17.00 – 
19.00 på Askertun.  
 
Tirsdager: 
Babysang kl. 12.00:  
10 g./semesteret.
Asker Normisjon 
(første tirsdag mnd.)
Menighetsrådsmø-
te (en gang/mnd) 

Onsdager:
Bibelmeditasjon kl. 
10.30 – 11.30 - kom-
mende søndagstekst.
Onsdagsmiddag 
16.30 – 18.30 (Pause 
mens Askertun  
rehabiliteres). 
Småbarnsang (1-5 
år) – 6 g. i semesteret: 
kl. 17.30–18.15
Klubb (barn opp til 3. 
klasse) – de gangene 
det ikke er små-
barnsang:  
kl. 17.30–18.15
Knøttene barne-
kor (5 år–3. klasse): 
kl.17.30–18.30 
Tempo Tweens 
Sing (4. – 7. klasse) – 
kl. 18.00–19.30 

Torsdager: 
Back in Business 
(kor for voksne):  
annenhver torsdag.
Asker kirkekor (kor 
for voksne) kl. 19.30.

Fredager: 
Fredagstre� hver 
2. fredag i måneden i 
kirkerommet.
Ka�ekoppen hver 
4. fredag i måneden i 
kirkerommet.   
Fredagsforum kl. 
19.30 (voksne) – 3 
ganger i semesteret.

Søndager: 
Gudstjeneste kl. 11
Kveldsmesse kl. 
20.00 -  hver  
2. søndag i måneden. 
Yogagudstjeneste 
kl. 20.00 -  siste  
søndag i måneden.
 
Se nettsiden vår 
kirken.no/asker for 
oppdatert program.
Ønsker du å vite mer 
om disse aktivitetene? 
Ring 66 76 57 00 eller 
send en epost: asker.
menighet.asker@
kirken.no

Fung. sokneprest
Karoline
Astrup
Epost: 
ka784@kirken.no

Daglig leder
Grete Ellingsen 
Aaby
Epost: 
ga653@kirken.no

Menighetsråds-
leder
Vibeke Bøe
Epost:
vibekececilie@
gmail.com

LEDERE I MENIGHETEN:

Ukeplan:

Babysang!.          Foto: Bo Mathisen
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HEGGEDAL MENIGHET

Det helt klart største var bispevisi-
tasen som ble avholdt i slutten av 
september. Biskop Kari Veiteberg 
besøkte menigheten en uke og var 
gjennom et tettpakket program, 
der hun  kk oppleve bredden av 
menigheten vår. 

På kirkeka¥en etter visitas-
gudstjenesten holdt biskopen sitt 
visitasforedrag, der menigheten 
 kk gode ord, samt noen utfordrin-
ger på veien videre. 

Det viste seg også at visitasen 
ble en døråpner for samarbeid med 
�ere institusjoner i nærmiljøet, noe 
vi er svært takknemlige for!

I forbindelse med visitasen 
startet vi opp med SuperTorsdag, 
som er middagsservering i forkant 
av øvelsene til barnekoret vårt 
Heggetroll. Det blir servert taco, 
som lages av barna som er med 
på «Etter skoletid», og serveres fra 
kl. 16.30. SuperTorsdag har blitt et 

kjærkomment arrangement der 
foreldre kan dra rett fra jobb og  
barnehage og slippe å tenke på 
middag før korøvelsen. 

Rett før visitasen begynte sto 
også den nye handicap-rampen vår 
klar. Endelig har Heggedal kirke en 
adkomst som tilfredsstiller kravet 
til universell utforming. Dette har 
vi ønsket lenge, og rampen har blitt 
pent utformet slik at den står i stil 
med resten av bygget.

2018 bød på mange høydepunkt for Heggedal menighet. 

Et spennende 2018
Mandag
Kirkefrokost for  
seniorer. Første mandag 
hver måned fra  
kl. 11.30–13.30

Tirsdag
Team Heggedal. 
Ungdomsgruppa til 
Heggedal menighet.  
Kl. 18.30 til 21.00

Onsdag
Menighetsrådsmøte 
kl. 19.30 til 22.00 (Hver 
6. uke)

Torsdag
Etter skoletid: for 5.–7. 
klasse. Annenhver tors-
dag fra kl. 14.30–17.00
SuperTorsdag:  
middagsservering. Cirka 
en gang i måneden fra 
kl. 16.30 til 17.25
Heggetroll: menig-
hetens barnekor, kl. 
17.30 til 18.15

Søndag
Gudstjeneste og 
kirkeka�e, kl. 11.00. 

Ønsker du å vite mer om 
disse aktivitetene? 
Ring 66 90 71 80 eller 
send en epost: heggedal.
menighet.asker@kirken.
no

Sjekk også vår nettside:
www.kirken.no/heggedal

Sokneprest
Magnus  
Pettersen 
Kjellin
Epost:
mk493@kirken.
no

Daglig leder
Liv Ruud
Epost:
lr356@kirken.no

Menighetsrådsleder:
Ragnhild Øvland 
Tjelle
Epost:
ragnhildovland 
@gmail.com

LEDERE I MENIGHETEN:

Ukeplan:
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HOLMEN MENIGHET

Mange sangglade barn og ungdom-
mer har vært med på å framføre 
egenproduserte bibelske musikaler 
i ulike sammenhenger. 

Musikalarbeidet er et bredde-
tiltak som er åpent for alle som har 
lyst til å være med. Alle får mulig- 
heter til å delta med det de har lyst 
til: solo, replikker, kor eller dans. 

I tillegg til å utvikle musikalske 
ferdigheter, sangglede og troen på 

seg selv får barna oppleve fellesskap 
og mestring. 

Her lærer barna sentrale 
bibelske fortellinger. Vi har dyktige 
instruktører og bidrags-
ytere som gjør musikal-
arbeidet mulig. Dette gir 
et tilbud av høy kvalitet. 
Musikalarbeidet fortset-
ter i 2019 som en del av 
«Supermandag», der kirken fylles 

med ulike aktiviteter hver mandag!
Holmen kirke har et bredt spek-

ter av aktiviteter og møteplasser for 
mennesker i alle aldre. Våre tilbud 

er for alle. Vi skal ha et 
tilbud for alle uavhengig 
av ferdigheter, økonomi 
og trostilhørighet. Det 
viktigste er at du har 
lyst til å være med i 

fellesskapet. 

I 2018 har musikaler og musikalgudstjenester vært en stor satsning i  
trosopplæringsarbeidet i Holmen kirke. 

Barnemusikaler begeistrer

MANDAG
kl. 12.00: Trilletre� 
våren 2018 

kl. 15.30: Super-
mandag. Barn 
og unge, Familier, 
legoklubb, Kor og 
musikk - Aktivitetene 
foregår i menighets-
salen, ungdomssalen, 
kirkeloftet og i selve 
kirken 
kl. 17.30: Språkkafé 
Menighetssalen 

TIRSDAG
kl. 11.00: Holmen 
Kirkekro for 
seniorer.  Kirkestua i 
Holmen kirke 
kl. 15.00: Kon�r-
mantundervisning 
kirkekon�rmant 1
Kl 18.30: HMVs 
Dameensemble 
korøvelse
Kl. 19.30: HMV 
korøvelse

ONSDAG 
Kl. 19.00: Y’s mens 
club

TORSDAG
Kl. 12.00: Torsdags-
klubben
kl. 15.00:  
Kon�rmant- 
undervisning KRIK/
Crossing 
17.30: Crossing  
(ungdomsklubb)
kl. 20.30:  
Skumrings &  
Kirkekakao 

SØNDAG
kl. 11.00: Guds-
tjeneste og kirke- 
kaªe i Holmen kirke 

Ønsker du å vite mer 
om disse aktivitetene? 
Ring 66 85 50 30 
eller send en epost: 
holmen.menighet.
asker@kirken.no

Sjekk også vår 
nettside:
www.kirken.no/
holmen

Sokneprest
Gunstein
Vetrhus
Epost:
gv875@kirken.no

Daglig leder
Britta Hässlich
Epost:
bh477@kirken.no

Menighetsrådsleder
Kristine Seim 
Horni
Epost:
kristine_horni@
hotmail.com

LEDERE I MENIGHETEN:

Ukeplan:

«Hjemmelaget i 
Holmen»

Fra musikalen Miriam i 2018. Miriam, (Ana Krogtoft), setter fra seg sivkurven med broren for å redde ham fra døden.
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VARDÅSEN MENIGHET

Orgelet kom på lastebil en kald 
januardag sammen med  re 
orgelbyggere fra Metzler Orgelbau 
i Sveits. Det var spennende å følge 
orgelbyggerne og se at et nytt, �ott 
og stort instrument med 1600 
velklingende piper kom på plass 
i kirkerommet. 18.mars markerte 
starten på «Orgelfestdager» med 
varierte konserter for alle aldre helt 
fram til sommeren. Endelig ble det 
orgelbrus Vardåsen kirke. Og det 
gjør en forskjell å feire gudstjeneste 
og delta i sangen med nytt tone-
følge. Målrettet og tålmodig arbeid 
i mang år har gitt resultater. En 
spesiell takk til orgelutvalget som 
aldri ga opp.

Det er stor glede over ny under- 
etasje i Vardåsen kirke hvor 500 
kvadratmeter står til disposisjon for 

nærmiljøet på Borgen.  Siden  
kirken ble bygget i 2004 har den 
stått uinnredet. I mange år hadde 
frivillige Bruktmarkedet – rett på 
pukk og tepper. Nå er Under ende-
lig innredet med kafeteria, kjøkken, 
allrom, bandrom og grupperom. 

Lokalene ble høytidelig åpnet 
av ordfører Lene 
W. Conradi den 27. 
november. Nå står 
«Under» – under- 
etasjen i Vardåsen 
kirke – klar for folket.

Speiderne 
tyvstartet litt og har 
allerede holdt �ere 
møter her. Nå de kommer fylles 
rommene med liv og røre, og blir 
et synlig bevis på at dette er lokaler 
det er bruk for. Ungdomsarbeidet i 

kirken har startet klubben «Chur-
Chill» som arrangeres hver torsdag 
19.30-21.30. De henger i kjøkken-
området, spiller brettspill ved 
bordene og har aktiviteter i salen. 
Kor, band, kurs og barneaktiviteter 
�ytter inn etter hvert. 

Dette skal være et sted hvor 
folk møtes, glede 
skapes, kunnskap 
deles, vennskap 
oppstår og liv leves. 
Det ligger til rette for 
at dette skal være et 
sted nærmiljøet kan 
få glede av. Her er 
det rom for  

etablering av ny aktivitet. Det blir 
også mulighet for å leie lokaler til 
private arrangement. 

2018 ble det store byggeåret i Vardåsen kirke – nytt orgel og ny underetasje 
kom på plass.

To undere i samme år

MANDAG: 
Internasjonal 
språkkafé for  
kvinner kl 13–15

TIRSDAG: 
Myldredag (kirkens 
familiedag)
Knøttesang, 
Firefemklubb, 
Barnekor 6–12 år
Middag/va¢er:  
Fra kl 17.00
Vox Cordis – kirkens 
voksenkor kl 19.30
Middag på  
kirketorget. 

ONSDAG: 
Babysang kl 12.00
Bibelundervisning 
Annenhver onsdag 
kl 19.30

TORSDAG:
Bønnesamling 
annenhver torsdag 
kl 11.00
Torsdagska�e 
eller torsdagstreª for 
seniorer hver torsdag 
kl 11.30–13.00
Seniorkor hver 
torsdag kl 13.00
Kon�rmantunder-
visning og  
ungdomskafé  
kl 17.30

SØNDAG: 
Gudstjeneste og 
søndagsskole kl 
11.00. Kirkeka�e 
opå kirketorget etter 
gudstjenesten. 

� I tillegg kommer 
konserter av ulik 
karakter og for ulik 
smak, møter av ulik 
karakter, arrange-
ment for barn,  
arrangement for 
ungdommer,  
arrangement for 
voksne. 
� Følg med på  
www.vardasenkirke.
no/ og på Facebook.

 
Ønsker du å vite mer 
om disse aktivitetene? 
Ring 66 78 61 00 
eller send en epost: 
vardasen.menighet.
asker@kirken.no

Sokneprest
Dag Håland
Epost: 
dh545@kirken.no

Daglig leder
Kari Sorknes
Epost:
ks937@kirken.no

Menighetsrådsleder
Anne Markegård 
Øya
Epost: 
anne.m.oya 
@gmail.com

LEDERE I MENIGHETEN:

Ukeplan:

«Under» skal være et 
sted hvor folk møtes, 
glede skapes, kunn-

skap deles, vennskap 
oppstår og liv leves.
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Lys midt 
i bygda
Det er bedre å tenne et lys 
enn å forbanne mørket. Det 
er så lett å  nne ting vi er 
trette av, personer vi er lei av 
og forhold som burde være 
annerledes. Og kritikken 
er ofte både saklig og vel 
begrunnet.

Der er mye som ikke er i 
orden selv i vårt lille samfunn 
her i Asker, og vi sier fra med 
rette.

Forandring starter et 
sted og det er hos deg og 
meg. Vi kan gjøre en forskjell. 
Vi kan gjøre vår bygd til et 
bedre sted. La oss prøve ikke 
å forbanne mørket, hvor 
berettiget det enn er, men å 
tenne et lys i stedet. Et lys 
for de problemer vi har, de 
mennesker som vi møter på 
vår vei og vårt eget liv. La oss 
tenne et lys for de mennes-
ker der strever med livet. La 
oss tenne et lys for dem som 
ser mer mørke enn lys i deres 
liv. Ikke forbanne mørket, 
men tenne et lys for håp.

Gatekapellet er på plass 
midt i bygda. Tenn et lys og 
tenk gode tanker for en som 
trenger det.

La gatekapellet midt i 
bygda være en påminnelse 
om at det er bedre å tenne et 
lys i mørket enn å forbanne 
mørket. 

Flemming Jacobsen,
gateprest og leder av 

Kirkens feltarbeid i Asker

Noen av våre dagarbeidere har aldri hatt en vanlig 
jobb. Andre er det gått skeivt for i løpet av livet og 
nå trenger de hjelp for å komme i gang igjen. 

Arbeidsmarked er ikke 
tilrettelagt for folk som sliter 
med rus. Rusen gjør at det 
blir mange huller i CV´en, og 
arbeidsevnen blir mindre. 

Kirkens feltarbeid har siden 
2008 drevet et tilrettelagt 
arbeidstilbud for rusavhengige.  
Vi ordner hager om somme-
ren, tar mindre �ytteoppdrag, 
kjører avfall og ±erner snø om 
vinteren. 

Som en eldre dame her i 
Asker en dag sa: Jeg kan bli  
lengere i huset mitt, fordi gutte-
ne fra arbeidstiltaket kommer 
og ordner hagen min og ±erner 
snøen om vinteren. Det er godt 
for våre arbeidere å ha en jobb, 
det er godt for damen at hun 
kan bo lenger i sitt eget hus og 
det er godt for samfunnet – det er godt for Asker.

 Stoltheten hos våre arbeidere er stor når de 
kommer hjem til Varmestua og forteller om en el-
dre dame, som satte pris på arbeide deres. At arbei-

det deres gjør en forskjell for et annet menneske.
Arbeidstiltaket har 15–20 i jobb,  re dager i 

uka. Over 10 000 arbeidstimer i året for folk som 
ellers ville ha alt for mye tid 
til å ruse seg. Vi møter dem i 
bruktbutikken vår, hvor frivillige 
og dagarbeidere gjør ting som 
blir gitt oss til en Aladdins hule. 
Vi kaster mye i dag, men vi må 
ikke kaste mennesker. Alt har en 
verdi – intet menneske er uten 
verdi, alle kan brukes. Vi møter 
dem på Lysfabrikken i  Hegge-
dal. Mennesker som sliter med 
livet, men samtidig gir oss �otte 
opplevelse med lys til hverdag 
og fest.

 Men er det Kirkens oppgave 
å ha ansvar for drift av en slik 
virksomhet? Skal vi bruke tid, 
krefter og penger på det? Svaret 
er enkelt: gir det et menneske 
en litt bedre hverdag, gir det et 
menneske tro på at det nytter 

å kjempe videre, så har vi forkynt evangeliet om 
Jesus, ikke bare med ord, men med våre liv.

 Å gi mennesker mot til å tåle livet, er feltarbei-
dets motto. Det kan også være hele kirkens motto.

– Jeg har fått en grunn til  
å stå opp om morgenen

ÅRSRAPPORT

En bitende kald januar morgen, hvor Norge går i stå på grunn av frost og 
snø, møter 12 forfrosne menn og kvinner opp på Varmestua kl. 9.00  
for at få en dags arbeid. Lønnen er lav, men gleden over å få jobb  
overskygger alt annet.

Kirkens feltarbeid i Asker
er et lavterskeltilbud i

Asker sentrum for
mennesker med rus-

avhengighet og psykiske
utfordringer. Varmestua

har åpent 365 dager i året,
og tar hver dag imot 40°70

gjester til mat og felles-
skap. Elvebakken har

botilbud for 8 hjemløse.
De forskjellige arbeids-  
tilbudene gir arbeid og 

mening til mange som ellers 
ikke har samme muligheter i 
samfunns- og arbeidsliv som 

mange andre.

Produksjon av alterlys på Lyspunkt1 ved Ove Hansen,  
en av våre fantastiske frivillige.

Varmestua i Asker
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Kirkebygg  
og vedlikehold
Asker kirkelige fellesråd samar-
beider med Asker kommune om 
et verdiskapende vedlikehold 
av de fem kirkebyggene og de to 
kirkegårdene Asker og Østen-
stad. I tillegg til fortløpende 
vedlikehold har menighetenes 
eiendomsutvalg og fellesrådets 
bygningsutvalg i 2018/2019 
spesielt arbeidet med:

Gatekapellet 
l Gatekapellet er tilbake i Asker 
– på torget foran Kulturhuset. 
Dette som følge av beslutning 
i et enstemmig Formannskap. 
13.10. 2018 åpnet ordføreren 
gatekapellet sammen med koret 
Back in business. 
Det er Kirkens feltarbeid som 
har tilsyn med gatekapellet, 
hvor besøkende hver eneste dag 
tennes �ere titalls med lys. 
Gatekapellet er i sin tid tegnet av 
arkitekt Arne E. Sæther..

Asker kirke
l Fremre benkerader er erstat-
tet av løse stoler. Dette skaper 
muligheter for mer �eksibelt 
bruk av kirkerommet (2018).
l Nytt lydanlegg (PA) er instal-
lert. Kom for å høre og se! (2018)
l Ny utstillingsbelysning under 
galleriet (2018)
l Innlede arbeidet med repa-
rasjon av innvendig mur, male 
kirken innvendig og utbedre 
sakristi- og toalettforholdene. 
Dette skjer i samarbeid med 
Riksantikvaren (2019)
l Asker kommune rehabiliterer 
Askertun menighetshus (2018-
2019)
l Ny driftsbygning ved Asker 
kirkegård (2019-2020)

Holmen kirke
l Utbedret ventilasjon i  
Holmentoppen barnehage 
(2018)
l Vedlikehold av parkanlegget 
rundt kirken (2018)
l Reparasjon av takrenner, 
beslag og nedløp (2019)
l Plan for utvikling av  
parkområdet (2019)

Heggedal kirke
l Kirken malt utvendig (2018)
l Ny atkomstrampe etablert 
(2018)

Reparert og utvidet snøfangere 
på Heggetun menighetshus 
(2018)
l Utbedring av tak (2019)
l Nytt pipeorgel til innvielse 
25.8.2019
l Fornyelse av innvendig  
belysning og AV-utstyr (2019)
l Ny fasadebelysning (2019)

Vardåsen kirke
l Nytt pipeorgel innviet 
18.3.2018.
l Underetasjen ferdigstilt som 
samlingssted for menighet og 
nærmiljø (2018)
l Fiberkabel for data framført 
og etablert (2018)
l Byttet lyskilder i kirkerommet 
til LED (2018)
l Ny utvendig belysning ved 
atkomst Under (2019)
l Etter �ere år med vannlekka-
sjer har vi innledet et prosjekt 
for nybygg og reparasjoner av 
tak. Det nye taket skal etter 
planen være på plass i 2020.

Østenstad kirke
l Varmekjele byttet (2018)
l Varmegardin etablert ved 
inngangen (2018)
l Fornyet lydanlegg i kirkerom 
og kirkestue (2018)
l Knelebenkene i kirkerommet 
trukket om (2018)
l Ny driftsbygning tatt i bruk på 
Østenstad kirkegård (2018)
l Trygg atkomst til menighets-
barnehagen på vintertid (2018)
l Solskjerming av kontorer 
(2019)

Gravplassene
l Fornyelse av traktor, arbeids-

bil og stor gressklipper
l Skiftet jordmasser i �ere felt 
på Østenstad kirkegård

Andre prosjekter  
under planlegging
l Mulighetsstudie Vardåsen 
urnelund (2018-2019)
l Nybygg for Kirkens feltarbeid 
på Askerholmen (2021-22)
l Forberedelser for prosjekt for 
ny gravplass for Asker på Åstad 
(2027)

Gravferd 
I 2018 ble det i Asker forrettet 
386 seremonier. 82 % av de døde 
blir kremert. Det er en økning 
på 3 % fra året før. Se for øvrig 
gravferdsstatistikkene et annet 
sted i dette heftet. 

 Legat- og stellavtaler øker 
gradvis. Dette har siden 2010 
økt fra 1 013 til 1 225 i 2018. Av-
deling for kirkebygg og gravferd 
har omtrent 80 andre oppdrag 
for pårørende i løpet av året. Slik 
som hjelp til å rette gravstøtter. 

Vinteren 2017/2018 var spe-
sielt krevende fordi overgangen 
fra vinter til sommer var kort. Da 
er det vanskelig å rekke over alle 
oppgaver knyttet til opprydning 
etter vinteren, planting og stell. 
Dessverre  kk vi også mange 
tilbakemeldinger på graver som 
ikke var planert og tilplantet, at 
det tok tid med opprettinger av 
gravstøtter og at kirkegårdene i 
en kort periode ikke var ryddet 
og stelt på samme måte som vi 
ønsker. Vi forsøker å løse dette 
ved å leie inn ekstrahjelp om  
våren, men brå overganger 
mellom årstidene er alltid en 

utfordring på de store gravlun-
dene våre.  

Kommune 
og kirke 
Kirken i Asker har samarbeids-
avtale med Asker kommune og 
mottar tilskudd over det kom-
munale budsjettet. Kommunen 
støtter også andre livssyns- og 
trossamfunn. I dette samarbei-
det er kirkene «frivillighetssen-
traler» og viktige identitets- og 
kulturbærere i lokalmiljøene. 
Kirkens feltarbeid driver  
arbeids- og botilbud innen rus- 
og psykiatrifeltet på oppdrag for 
Asker kommune.

En av prosessene som følger 
av at kirken er løsrevet fra  
staten, er overdragelse av kirke-
lige eiendommer til kirken. Vi er 
nå i en prosess med kommunen 
å  nne omforente eiendoms-
grenser. Vi antar at denne 
prosessen munner ut i en avtale 
i løpet av våren 2019.

Økonomi
Driftsregnskapet for 2018 viser 
for hele virksomheten tilskudd 
og inntekter på kr. 73.633.116 
og kostnader på kr. 73.779.985. 
Det gir et netto driftsresultat 
omtrent i balanse med et lite 
merforbruk på kr. 136.950. Etter 
 nansielle disposisjoner og 
avsetninger får vi et regnskaps-
messig resultat som viser et 
mindreforbruk på kr. 1.176.995.

 Den kommunalt  nansierte 
delen av regnskapet viser kr. 
51.985.040 i tilskudd og inntek-
ter mot kr. 52.075.239 i kostna-
der. Dette gir et netto driftsresul-
tat som viser et lite merforbruk 
på kr. 101.091. Etter  nansielle 
disposisjoner og avsetninger får 
vi et regnskapsmessig resultat 
som viser et mindreforbruk på 
kr. 627.094.

 Lønn og sosiale kostnader 
for hele virksomheten viser et 
merforbruk i forhold til budsjett 
på 2,7 millioner kroner.  Dette 
må sees i sammenheng med 
refusjon av sykelønn, hvor vi i 
2018 har mottatt 2,3 mill.

 Kirkens feltarbeid hadde 
i 2018 samlede tilskudd og 
driftsinntekter på 7,9 millioner 
kroner mot 7,1 mill. i kostnader.  
Feltarbeidet hadde et merfor-
bruk lønn i forhold til budsjett 

ÅRSRAPPORT

Innvielse av nytt ®ygel i Asker kirke 14. oktober 2018.
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på 0,2 mill., men har mottatt re-
fusjon av sykelønn på 0,6 mill.  
På kjøp av varer og tjenester 
er det et mindreforbruk på 0,4 
mill. Gaveinntektene i feltarbei-
det var på hele 0,4 mill. Dette 
gir et regnskapsmessig resultat 
som viser et mindreforbruk 
på 0,8 mill. Noe av grunnen til 
dette er at vi i 2018 har arbeidet 
med å øke bemanningen i hen-
hold til økt bevilgning fra Asker 
kommune. Den regnskapsmes-
sige e¥ekten vil vi ikke se før i 
2019.

 Sosialt arbeid/de ulike 
delene av arbeidsvirksomheten 
i Kirkens feltarbeid hadde i 2018 
samlede tilskudd og driftsinn-
tekter på 2,8 millioner kroner, 
mot 3,4 mill. i kostnader. Det gir 
et netto driftsresultat som viser 
et merforbruk på 0,5 mill. Etter 
bruk av disposisjonsfond får vi 
imidlertid et regnskapsmessig 
resultat i balanse.

 Elveplassen botilbud 
hadde samlede tilskudd på 7,2 
millioner kroner mot 6,8 mill. 
i kostnader. Virksomheten 
hadde et merforbruk på lønn 
på 0,3 mill., men har mottatt 
sykelønnsrefusjoner på 0,5 mill. 
Med et mindreforbruk av varer 
og tjenester, blir det samlede 
mindreforbruket på  
Elveplassen i 2018 på 0,5 mill.

 Investeringsregnskapet 
for 2018 viser et forbruk på 
20,9 millioner kroner, hvor 
Under-etasjen i Vardåsen utgjør 
den største posten, med nesten 
11 mill.

Verneombud
Verneombudene har hatt 2 
møter i 2018 og behandlet 14 sa-
ker. Sammenslåingen av de tre 
kirkelige fellesrådene, gjorde at 
Røyken og Hurum ble invitert 

2014 2015 2016 2017 2018
Antall medlemmer av Den norske kirke 38224 37955 37670 37453 37242
Tilhørige 1) 2419 2389 2333 2345 2328
Sum medlemmer og tilhørige 40643 40344 40003 39798 39570
Medlemmer av kirken i % av befolkningen 68,2 67,1 65,8 65,3 64,3
Besøk i kirkene i snitt per uke 2) 4930 4891 4627 4567 4634
Deltakere i gudstjenester søn- og helligdag 47997 44140 46374 41388 41037
Gravferder i kirker og kapell i Asker 298 307 277 299 328
Kirkelig gravferd i % av antall døde 79,9 81,9 80,1
Antall dåp i de fem kirkene 307 296 295 246 278
Døpte i % av fødte hjemmehørende i Asker 48,2 49,9 51,4
Antall kon�rmerte 442 436 415 385 425
Antall kon�rmerte i % av årskull 50,1 53,2 52,3
Kirkelige vielser i Asker 3) 72 64 62 61 52

  
1) Barn under 18 år, der minst en av foreldrene er medlemmer av Den norske kirke.
2) Telt i uke 10, 36 og 49. De samme ukene er telt på samme måte siden 2002. De tre ukene for telling 
er valgt ut fra at de er «normale» uker i året, dette for å gi et så riktig bilde av bruken som mulig. Noen av 
årene faller kon�rmasjonsgudstjeneste i en telleuke for noen av menighetene.
3) Medregnet borgerlig vielse med kirkelig velsignelse av ekteskap

Samlet statistikk for menighetene Asker, Heggedal, Holmen, Vardåsen og Østenstad:

Uke 10 Uke 36 Uke 49 Sum Snitt

Barn under 13 år. 195 305 1181 1681 560

Kon�rmanter 323 1558 32 1913 638

Annet ungdomsarbeid 45 42 155 242 81

Voksne 4) 1109 917 953 2979 993

Familiesamlinger 305 45 119 469 156

Pensjonister og diakonale grupper 117 79 256 452 151

Gudstjenester 697 3051 507 4255 1418

Gravferder 312 300 400 1012 337

Andre konserter og kulturarrangement 203 46 478 727 242

Samtaler og kontorbesøk (9a) 32 16 11 59 20

Samtaler og kontorbesøk (9b) 36 31 45 112 37
  
4) Konserter i de aktuelle ukene medregnet

Detaljert oversikt over hvilke grupper som brukte kirkene i de faste telleukene i 2018 

Ny økonomisjef i Asker kirkelige 
fellesråd: Else Teige 

Back in business 
har i en årrekke 
støttet Feltar-
beidet i Asker. 
Overskuddet fra 
korets julekon-
serter i Asker 
kulturhus endte 
med kr. 100 000 i 
gave til Varmestua 
og Feltarbeidet. 
100 tusen takk! 
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inn på møtene. Vi har hatt en 
ryddig diskusjon på hvor store 
verneområdene skal være i den 
nye organisasjonen. 

Verneombud i Asker i 2018 
var Janneke Riskild (hoved-
verneombud, og verneombud 
for AKF administrasjon),  
Ingvild Køhn Malmbekk 
(Asker menighet, Yngvild 
Stuksrud (Vardåsen menighet), 
Tone Haverstad (kirkegården), 
Maria Maimunatu Krogtoft 
Liholt (Holmen menighet), 
Ellen Garnaas (Kirkens feltar-
beid), Kristin Hesselberg  
Meland (Østenstad menighet) 
og Marianne Solheim (Hegge-
dal menighet)

Arbeidsmiljøutvalget 
(AMU)
AMU i gamle Asker kirkelige 
fellesråd har hatt 3 møter, og 
behandlet 16 saker. 4.desember 
konstituerte de tre AMUene i 
Røyken, Hurum og Asker kirke-
lige fellesråd et AMU for den nye 
organisasjonen. De gamle AMU-
ene består til 31.desember 2019, 
men saker som gjelder den nye 
organisasjonen skal behandles 

i AMU der det er representanter 
fra de tre kirkelige fellesrådene.

Prestene er organisert i Oslo 
bispedømme, og er således ikke 
en del av Asker kirkelige felles-
råd. Det er likevel stor enighet 
om at de to linjene trenger å 
høre hverandres stemmer i 
saker som omhandler arbeids-
miljøet i DNK. Vi har derfor 
besluttet at vi legger våre møter 
til samme tid og sted.

AMU i den nye organisasjo-
nen består av Janneke Riskild, 
hovedverneombud, Stian 
Fossli, vara hovedverneombud, 
Tone Haverstad, ansattrepre-
sentant, Øyvor Sekkelsten, 
kirkeverge Røyken og Hurum, 
John Grimsby, kirkesjef, Maud 
Berntsen, personalsjef og 
Sissel Slotten, bedriftshelsetje-
nesten. I tillegg møter prost Tor 
Øystein Vaaland og prestenes 
verneombud Karoline Astrup

.
Institusjonsprest
Asker kirkelige fellesråd har  
ansatt en institusjonsprest i 
100% stilling. 

Institusjonsprestens arbeid 
er en del av det tverrfaglige 
tilbudet på Risenga bo- og om-

sorgssenter, Bråset bo- og om-
sorgssenter, Gullhella sykehjem, 
Solgården sykehjem, Søndre 
Borgen sykehjem og Nesbru 
sykehjem. 

Presten er en ressurs i for-
hold til beboere, pårørende og 
pleiere. I møte med alderdom, 
sykdom og død kan presten 
være en samtalepartner.

Institusjonspresten ønsker å 
være et tilbud for alle som  
ønsker å re�ektere over eksis-
tensielle, relasjonelle og åndelige 
utfordringer. Det er en selvfølge 
for tjenesten å legge til rette for 
at beboeren skal få snakke med 
en fra sitt eget trossamfunn, der 
dette er ønsket.

Institusjonspresten er brukt 
til veiledning i hjemmesyke- 
pleien ved krevende pasien-
toppdrag. Hun har den hold-
ningen at hun kommer der det 
blir spurt etter henne, og alle 
institusjonene vet at de kan 
ringe etter institusjonspresten 
ved behov. 

Institusjonspresten er med 
i Etisk Råd, som er et sted der 
kommunens innbyggere kan 
melde saker innenfor helse og 
omsorg, og få en uttalelse om et 
etisk dilemma. 

Hun underviser, og veileder 
gruppeledere i kommunens 
etikkarbeid,.

Hverdagsintegrering 
gjennom fellesskap
Kirkene i Asker er tydelige sam-
funnsaktører som kulturbærere 
med et variert gudstjenesteliv 
og tilbud om menighetsfelles-
skap som retter seg mot ulike 
aldersgrupper og behov, med 
tilbud om medmenneskelig 

nærhet og seremonier preget av 
høytid i livets viktigste begiven-
heter, og i hverdagsmøter med 
menneskers virkelighet her hvor 
vi ferdes og bor. 

Sammen med bygdas øvrige 
fritidsaktører, klubber og lag, 
bibliotek og innbyggertorg tilbyr 
kirkene åpne møteplasser og 
fellesskap hvor vi ønsker å  
inkludere og integrere hver-
andre på gode møteplasser og i 
gode bomiljøer.

Menighetene i prostiet har 
også i 2018 eksponert seg for 
gleden ved å være med å bidra 
til at bosatte �yktninger og 
innvandrere  nner seg til rette 
og opplever at de blir sett og 
inkludert i nærmiljøet.   

Menighetene har ulike 
tilbud om hverdagsintegrering 
gjennom språkcafeer og andre 
fellesskap. Kontakt menighete-
ne direkte for mer informasjon.

I 2019 oppretter Hegge-
dal menighet ny stilling som 
ungdomsdiakon i Heggedal. 
Stillingen blir sam nansiering 
av statlige og kommunale  
midler, og skal bidra til trygge og 
inkluderende lokalmiljøer for 
barn og unge i Heggedal.

Menighetsbarne- 
hagene i Asker
Engelsrud barnehage, Holmen-
toppen barnehage & Østenstad 
Menighetsbarnehage:

Hos oss har barna det bra! I 
våre barnehager er det godt for 

Institusjonsprest Janneke Riskild.

 2018 har ordførerne i Asker, Hurum og Røyken, sammen med rådman-
nen, kommunaldirektører og lederne i kirken vært to hele dager sammen 
på kirkesafarier til alle våre 14 kirker i den nye kommunen.  Her er de tre 
ordførerne på prekestolen i Åros kirke: Fra venstre Lene Conradi (Asker), 
Monica Vee Bratlie (Hurum) og Eva Norén Eriksen (Røyken).

Elin Dahlen, barnehageleder.
Foto: Tordis Ødbehr
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Antall stilling (�nansiering) 2016 2017 2018
Asker kirkelige fellesråd (Asker kommune) 39,23 39,23 39,23

Elveplassen botilbud (Kirkens feltarbeid) 8,87 8,87 8,87

Tilskudd over statsbudsjettet (trosopplæring og kateketer) 6,40 6,40 6,40

Menighetene (innsamlede lønnsmidler) 3,06 3,46 3,46

Kirkens feltarbeid (innsamlede lønnsmidler) 1,10 1,10 1,10

Menighetsbarnehagene i Holmen, Vardåsen og Østenstad 12,65 12,87 13,08

Prester med tjenestested Asker (ansatt i Oslo bispedømme) 11,50 11,50 11,50

Samlet 82,81 83,43 83,64
  

Antall stillinger:

barn å være – her blir alle sett, 
hørt og tatt vare på.

Å ha tid og mulighet til hvert 
enkelt barn, gir barna mange 
anledninger for utfoldelse, 
opplevelser, humor og glede i et 
trygt miljø.

Vi setter barnet i fokus og 
hjelper det å utvikle seg godt 
språklig og sosialt for å bli et 
selvstendig menneske. Med 
musikk, friluftsaktiviteter og 
mye annet gir vi barna mange 
gode opplevelser.

I menighetsbarnehagene er 
vi opptatt av trygghet og tilknyt-
ning til et miljø som er preget av 
lek og praktisk læring. 

   Barna skal alltid ha en 
hånd å holde i, om de har behov 
for det. De får hjelp til å løse 
oppgaver som skaper utvikling 
for det enkelte barn. Vi ønsker 
nemlig glade barn og voksne i 
et godt fellesskap. Vennskap er 
viktig, og med en venn ved din 
side vil du kunne mestre mange 
utfordringer.

   Vårt motto er: Inn i verden 
- sammen!

Fellesrådet
Asker kirkelige fellesråd er ledet av 
Nils Inge Haus (Vardåsen).
Fellesrådets øvrige medlemmer er 
Irene Egset (Holmen, nestleder),
Anders B. Mikelsen (Asker), Ole 
Johnny Yggeseth (Heggedal) og
Geir Haugaland (Østenstad). 
Annemor Onarheim er kommu-
nens representant. Prost Tor Øy-
stein Vaaland er også medlem av
fellesrådet. Kirkesjef er John 
Grimsby. 
     Fellesrådet har i 2018 hatt 11
møter og behandlet 95 saker. Alle 
protokoller er oªentlige. Du
�nner dem på https://kirken.no/
nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/
moter-dokumenter-info/

Asker kirkelige 
fellesnemd
Asker kirkelige fellesnemnd er et 
felles forum for de tre fellesrådene 
i Asker, Hurum og Røyken. Den  
kirkelige fellesnemnda beslutter 
alle forhold som har med forbere-
delse og opprettelse av det nye
fellesrådet fra 1.1.2020. 
     Fra Asker er Nils Inge Haus og 
Annemor Onarheim fellesrådets 
representanter, med Irene Egset 
som varamedlem. 

   Nils Inge Haus har ledet felles-
nemnda fra 1.3.2018.

Kirkelig admini- 
strasjonsutvalg
Kirkelig administrasjonsutvalg 
i Asker har bestått av Anders 
Mikelsen (leder), Hege  
Norset Blichfeldt, John 
Kristian Stranden, Elisabeth 
Brøndal (arbeidstakerrepresen-
tant), Inga-Mari Rams©ell-Kind 
(arbeidstakerre-presentant) og 
Maud Kari Berntsen/Maria 
Nerdrum (sekretær). 
     KAU har i 2018 hatt tre møter og 
behandlet 22 saker.

Fellesrådets  
bygningsutvalg
Fellesrådets bygningsutvalg har 
bestått av består av  
Lars Gunnerød Asker menighet, 
Jan Arne Austnes fra Holmen, 
Knut Møgedal fra Østenstad, 
Gunnar Enga fra Heggedal og 
Dag�nn Holthe fra Vardåsen. 
Kommunearkitekt Ingunn  
Rams©ell er kommunens 
representant. Fra fellesrådet 
møter driftssjef Even Frogh og 
kirkesjefen.

Styringsgruppa 
for kirkesaker
Styringsgruppe for kirkesaker er et 
felles møte mellom kommunens
eiendomsdirektør og kirkesjef og 
deres staber. Styringsgruppen 
drøfter pågående og framtidige 
prosjekter som kommune og kirke 
samarbeider om. 

Fellestiltak  
i Asker prosti
Menighetene i Asker samarbeider
på tvers. Ett av tiltakene er lør-
dagsklubben for mennesker med 
psykisk utviklingshemming. 
     Klubben har lang historie 
og fortsatt faste møtepunkter. 
5.1.2019 markerte lørdagsklubben 
sitt 40-års jubileum!

Nyprosten og gammelprosten
Hvor lenge er du ny i en stilling? Til du slutter? Det er i alle fall en grei 
benevnelse: nyprosten og gammelprosten. 

Nyprosten er Tor Øystein Vaaland (59). Han ble innsatt som 
prost i Asker kirke 3. februar 2019 – og vil også bli prost for nye Asker 
prosti etter kommunesammenslåingen 1.1.20202. 

4 uker tidligere tok Asker prosti avskjed med hun som da ble 
«gammelprosten», Berit Øksnes, og som etter 8 års tjeneste i Asker 
takket ja til stillingen som sokneprest i Halden og Rokke.  

Biskop Kari Veiteberg deltok i gudstjenestene ved begge  
anledninger. 

Tor Øystein kommer fra stillingen som sokneprest i Asker, og 
kjenner således prostiet godt. 

Foto: Tordis Ødbehr
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 Kirkene våre er samlingssteder for generasjoner, levende 
aktivitetsrom og frivilligsentraler, identitetsmerker og  
tradisjonsbærere i menighetene og nærmiljøene. 

De 14 kirkene er i ulike arkitektoniske stilarter, tilstand 
og har ulik vernestatus. Flere er fredet eller listeført. 

På disse sidene kan du se bilder av dem alle. I Asker er 
det i dag 5 kirker. Etter sammenslåingen med Røyken og 
Hurum blir det 14. Der er de eldste fra år 1150 og 1229, den 
nyeste fra 2018.

 
Verdiskapende vedlikehold
 Utfordringen for Asker kirkelige fellesråd vil bli ressurser og 
kompetanse for å kunne drive et forsvarlig vedlikehold over 
tid. 

Manglende vedlikehold kan få store konsekvenser både 
økonomisk og i et verneperspektiv. Asker kirkelige felles-
nemnd er i dialog med kommunale nemnda og den nye 
kommuneadministrasjonen om dette. 

Kirkesjefen har foreslått en ekstra bevilgning på 5 milli-
oner kroner fordelt på 3 år til å utvikle tilstandsbeskrivelser, 
vedlikeholds- og økonomiplaner og FDV-system for kirke-
byggene i Nye Asker. En slik investering vil kunne bidra til å 
fortsette og til å utvikle et systematisk vedlikehold som kan 
spare kommunen og fellesrådet for store kostnader over tid. 

Prosjektet er blant annet utformet i samarbeid med 
fagavdelingen for kirkebygg i Arbeidsgiverorganisasjonen 
for kirkelig virksomhet (KA). Målet er å systematisere og 
profesjonalisere arbeid og samarbeid om langsiktig vedlike-
hold av kirkene i Asker.

 
Prosjekt kirkebygg
Prosjekt kirkebygg springer ut av Asker kirkelige fellesråds 
fagdag for kirkebygg i Asker 21.8.2018. Da var �ere av landets 
ledende fagfolk på kirkebygg samlet i Asker, sammen med 
deltakere fra Asker kirkelige fellesråd og Asker kommune. 
Hensikten med fagdagen var å drøfte prosesser og metoder 
for tilstandsbeskrivelser på kirkebyggene - og hvordan vi 
kan utvikle langsiktige vedlikeholds- og økonomiplaner i et 
tilpasset FVD-system med egnede grensesnitt.

  
Kirken i Nye Asker
Asker prosti i Oslo bispedømme vil tilsvare Asker kommune

I Nye Asker er det 60 677 medlemmer av Den norske 
kirke (2018)

Soknet er grunnenheten i Den norske kirke: I nye Asker 
prosti blir det 10 sokn, med hvert sitt menighetsråd.

I kirkene i Asker, Hurum og Røyken er det til sammen 
omtrent 5 500 mennesker innom i en helt alminnelige uke.

Kirken er i betydelig grad drevet av frivillige, og aktiverer 
frivillige for engasjement for menighet, nærmiljø og  
samfunnsansvar. Mange av kirkene framstår som ekstra  
frivilligsentraler. Vi samarbeider bredt i nærmiljø  
og kulturliv.

Kultur, 
identitet og 
levende rom

Hurum kirke – vår eldste kirke – fra 1150.

Vardåsen kirke – fra 2004. Østenstad kirke – fra 1980.

Slemmestad kirke – fra 1935.

Røyken kirke – fra 1229. Holmsbu kirke – fra 1886.
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Kirker og kirkegårder i Nye Asker
Nye Asker prosti har 11 kirkesokn. I hvert sokn er det en eller ®ere 
kirker. Rader med farge ligger i Røyken og Hurum.

Kirke Byggeår Vernestatus Gravplass

Asker 1879 Asker kirkested 
er et fredet kul-
turminne etter 
kultur- 
minneloven.

Asker  
kirkegård

Filtvet 1894 Listeført Filtvet  
kirkegård

Heggedal 1931

Holmen 1965 Holmen 
kirkested er av 
Riksantikvaren 
listeført som 
verneverdig 
kulturminne.

Holmsbu 1886 Listeført Holmsbu 
kirkegård

Holmsbu 
kapell

1928 Ikke i seg selv 
bevaringsverdig, 
men som en del 
av Hurum kirkes 
kirkegårdsanlegg.

Hurum 1150 Fredet Hurum  
kirkegård

Hurum 
kapell

1938 Bruksendret til 
kirkestue/menig-
hetshus

Kongsdelene 1905 Listeført Kongsdelene 
kirkegård

Nærsnes 1893

Røyken 1229 Fredet Røyken  
kirkegård

Slemmestad 1935 Slemmestad 
kirkegård

Teglen 2018

Vardåsen 2004 Urnelund 
under  
planlegging

Østenstad 1980 Østenstad 
kirkegård

Åros 1903 Åros kirke-
gård

Hilsen fra kirken  i Hurum og Røyken
Vi i Røyken og Hurum kirkelige fellesråd har hatt gleden av å 
samarbeide med Asker kirkelige fellesråd siden 2017. 
Stabene i Røyken og Hurum har blitt godt kjent med sine 
kolleger i Asker siden da og det har vært både lett og moro å 
samarbeide. 
Fellesskapet med Asker har løfta oss allerede og vi håper også at 
vi bidrar med en ny dimensjon for Asker og at vi sammen vil bli 
mer enn 1+1+1. 
Vi gleder oss til det store og nye fellesskapet!

Med vennlig hilsen
Øyvor Sekkelsten

Kirkeverge Røyken og Hurum

Asker kirke – fra 1879. Heggedal kirke – fra 1931.

Holmen kirke – fra 1965.

Filtvet kirke – fra 1894. Nærsnes kirke – fra 1893.

Åros kirke – fra 1903. Kongsdelene kirke – fra 1905.

Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter – fra 2018.



Asker kirke
Adresse: Kirkelia 3, Asker
Telefon: 66 76 57 00 
Epost: asker.menighet.asker@kirken.no 
Web: www.kirken.no/asker

Holmen kirke
Adresse: Nesbruveien 55, Billingstad.
Telefon: 66 85 50 30
Epost: holmen.menighet.asker@ 
kirken.no
Web: www.kirken.no/holmen

Vardåsen kirke
Adresse: Vardefaret 40, Borgen.
Telefon: 66 78 6100 
Epost: vardasen.menighet.asker@
kirken.no 
Web: www.vardasenkirke.no

Østenstad kirke
Adresse: Gudolf Blakstadsvei 40, 
Vettre.
Telefon: 66 79 99 60 
Epost: ostenstad. menighet.asker@
kirken.no 
Web: www.kirken.no/ostenstad

Heggedal  kirke
Adresse: Heggedalsbk. 8, Heggedal
Telefon: 66 90 71 80 
Epost: heggedal.menighet.asker@
kirken.no 
Web: www.kirken.no/heggedal

Heggedal menighet
Musikal med Heggetroll  
og Geir Hegestrøm
Søndag 5. mai kl. 11.. Musikalen 
vises i gudstjeneste på skaper-
verkets dag.

Jazzmesse 
Søndag 26. mai kl. 11. Guds-
tjeneste der jazzbandet  
«Blended horns» står for  
musikken.

Orgelinnvielse 
Søndag 25. august kl. 11.00. 
Nytt orgel monteres i Hegge-
dal kirke sommeren 2019, og 
orgelet innvies av biskopen i 
gudstjenesten 25. august.

Musikal – Team Heggedal 
Søndag 1. september kl. 17.00 
og 19.30 på Heggedal fabrikk.

Østenstad menighet
«Elias»
Av Mendelssohn Bartholdy.
6. april kl. 17.00. Dette er vårens 
store musikalske samarbeids- 
prosjekt på tvers av menig- 
hetene. Se mer omtale på denne 
siden under Asker menighet.

Loppemarked 
26.-27. april.Arrangør: Østenstad 
Y’s Men’s club. Åpner fre.  kl. 18. 

Salmekveld
Med Y’s Men, Østenstad Sangeri 
og Astrid Sætrang Morvik, 8. 
mai kl. 19.00

Modige Mirjam.
Barnemusikal med Østenstad 
barnekor og musikere, 12. mai 
kl. 11.00

Kon�rmantmusikal
Østenstad Ten Sings kon�rmant-
musikal 12.-14. september

Jubileumskonsert
Østenstad Sangeri jubileums-
konsert 22. september

Julemarked
9. november. Årets koseligste 
julemarked til inntekt for menig-
het og misjon. Åpner kl. 11.

Asker menighet
Tårnagenthelg
30. og 31. mars for 2. og 3. 
klassinger. Barna løser mysterier 
og detektivoppgaver og hele 
kirkerommet gjøres om til en 

vrien labyrint! Det hele knyttes 
opp mot påskens budskap.
 
Korprosjektet Elias 
Askers �re kirkekor på  
tilsammen ca. 100 sangere 
samarbeider våren 2019 om  
et stort korprosjekt. 
Det monumentale oratoriet 
«Elias» av Mendelssohn fremfø-
res 6. og 7 april, i henholdsvis 
Østenstad og Asker kirker. 
Med seg har de svært dyktige 
solister og musikere. Professor 
på musikkhøgskolen og dirigent 
for Det norske solistkor Grete 
Pedersen, vil dirigere begge 
framføringer. 

Messe og måltid
Vi markerer skjærtorsdag den 
18. april kl. 18.00, med messe 
og måltid, rundt bord i kirken.

Drop-in dåp
Lørdag 4. mai er det dåps- 
lørdag i Asker kirke. Velkomment 
il planlagt eller ikke-planlagt dåp i 
kirken denne dagen.

Menighetens vårfest
Alle menighetens kor samles til 
gudstjeneste i Asker kirke kl. 11 
søndag 5. mai og til vårfest etter 
gudstjenesten.

Vi synger sommeren inn
Søndag 16. juni synges  
sommeren inn når menigheten 
arrangerer konsert i  
samarbeid med kirkekoret  
og lokale musikere. 

Grill og fotballfest 
Vi samles på plenene nedenfor 
Asker kirke før skolens sommer-
ferie (datoen kommer vi tilbake 
til). I samarbeid med venner fra 
Moskeene i Asker. Åpent for alle.

Sorggrupper
Nye grupper starter i oktober.

Gjenåpning av Askertun
Feires med stor fest. Datoen må 
vi få komme tilbake til, men vi 
håper det skjer i løpet av våren.
 
Vardåsen menighet
Påskesangfest
2.påskedag mandag 22.april 
kl 18.00. Vardåsen Vox Cordis 
inviterer til den tradisjonsrike 
påskesangfesten 2.påskedag.
Kor og tekstleser leder oss 
gjennom en vandring fra palme-
søndag til 1.påskedag og alle får 

ble med å synge alle de vakre 
påskesalmene sammen med kor 
og musikere. Fri entré.

Showkonsert
Søndag 5.mai kl 17.00:
Vardåsen Kirkes Barne- og 
Ungdomskor m/Band

Jubilantfest
Torsdag 9.mai kl 11.30:
Den årlige jubilantfesten med 
bursdagsfeiring for alle som blir 
75, 80, 85, 90 og 95 år i løpet 
av året.

Sommerfest
Fredag 24.mai kl 19.00
Stab og menighetsråd inviterer 
til den årlige sommerfesten, 
med spesiell invitasjon til frivillige 
medarbeidere.

Musikkgudstjeneste
Søndag 26.mai kl.11.00
v/Dag Håland, Yngvild W.  
Stuksrud og Grimstadkoret

Vox Cordis synger jazz 
Gled dere til helgen 12.-13.
oktober!

Holmen menighet
Musikalen om  
Maria Budskapsdag
Søndag 24.3. kl. 11.00 Guds-
tjeneste med musikalen om 
Maria Budskapsdag. Kirkekaªe.
 
Hymn Festival
2. pinsedag, 10.06.  kl. 19.00 
Hymn Festival, HMV synger. 
Fellesgudstjeneste i prostiet.
 
Førjulsmesse
Førjulsmesse og konsert 16.-17.
november

Globalløp 
26.mai kl. 11.00:  Gudstjeneste 
og Globalløp, vi bidrar til solidari-
tetsprosjektet vårt i Bangladesh

Felles for alle:
9. september Kommune- og 
kirkevalg! 
8. oktober Kurs og  
inspirasjonssamling for alle 
medlemmer av de 10 nye 
menighetsrådene i Asker prosti. 
Sted: Teglen, Spikkestad  
kirke- og kulturhus
5.1.2020 kl. 1100 Felles fest-
gudstjeneste for alle 10 sokn i 
Teglen, Spikkestad kirke- og  
kultursenter. Biskop Kari  
Veiteberg forretter.

Her er noe av det vi 
skal arrangere i 2019!




