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HENSIKTEN MED å være kirke, er å skape 
fellesskap som betyr noe.

Vi som er frivillige eller som jobber der, 
snakker gjerne om hvor �ott det er å møte 
småbarn i dåp og familiene deres. Eller møte 
ungdom til kirkelig kon�rmasjon, som de 
�este 15-åringene faktisk velger i Asker- 
bygdene våre. 

Eller vi fremhever betydningen av 
verdige avskjeder. For når noen dør, vekkes 
sorgen og ettertanken. Da oppstår, kanskje 
uventet, behov for samtaler om spørsmål vi 
ellers ikke er opptatt av. Vi behøver å snakke 
om de fellesskap som var, om den som er 
blitt borte, de følelser som vekkes, og de 
felleskap som skal leve videre. 

Og med dette er vi midt i vårt ønske for 
den lokal kirken: Skape noe sammen. Når  
livet tar en sving, ventet eller uventet, 
ønsker vi å skape fellesskap som gjør en 
forandring, som betyr noe.

FRA 2020 ER ASKER ikke bare en ny 
og større kommune. Også kirkene i Asker, 
Røyken og Hurum slår seg sammen. Fra 1. 
januar er vi ett kirkelig fellesråd og ett prosti 
i det samme geogra�ske området som den 

nye storkommunen. Derfor dette bladet som 
du holder i hånden.

Med sammenslåingen, utvides også Oslo 
bispedømme. Røyken og Hurum går fra å 
være et nordøstlig hjørne i Tunsberg bispe-
dømme, til å bli et nytt sørvestlig hjørne i 
Oslo bispedømme.

KANSKJE SPILLER DET LITEN ROLLE, 
om prostiet er gammelt eller nytt. Ditt møte 
med kirken, om du bor på Nesøya og sokner 
til Holmen kirke, eller Rødtangen og sokner 
til Holmsbu kirke, behøver ikke å påvirkes av 
den nye geogra�en. 

Der du bor, vil vi invitere deg til kirkelige 
fellesskap. Kanskje vil du spise middag i en 
kirkestue en ettermiddag i uka, ta med den 
lille til babysang, la barna synge i barneko-
ret eller gå i speider’n. Kanskje vil du selv 
synge i et av kirkekorene eller være med på 
dugnad på kirken eller kirkegården, der vi 
selv en gang skal hvile sammen med de som 
levde før oss. 

Dette er nemlig også en hensikt med å 
være kirke: Skape lokal tilhørighet under 
Guds åpne himmel. Gi livet en menings- 
bærende ramme.

DET ER NOE FORUNDERLIG TIDLØST 
ved å være kirke. Joda, vi administrerer 
og ordner, strever med datasystemer og 
kildesortering, koker ka�e og steker va�er, 
og er som alle andre bundet til tidens krav 
og behov. 

Men vi forvalter samtidig – på forunder-
lig vis – noen eldgamle tekster, og vil gjerne 
lese dem som ferskvare. Vi hører fortellinger 
om Jesu møte med mennesker, og vil dele 
en �ik av det likeverd og den verdighet 
han spredte om seg den gangen. Vi bruker 
kanskje noen uforståelige liturgier, og synger 
salmer ikke alle kan, men vil gjerne bidra til 
å skape «mer himmel på jord».

Kirken i Asker skal overleve oss, og kan 
leve i tusen år til. Til alle tider behøver vi 
fellesskap som betyr noe, som rommer oss, 
som ufullstendige og feilbarlige. Fordi  
kjærligheten er størst.

God lesning! Velkommen til din kirke! 
  

Nils Inge Haus, valgt leder av  
Asker kirkelige fellesnemnd

Tor Øystein Vaaland, prost
John Grimsby, kirkesjef

«Mer himmel på jord» er Oslo 
bispedømmes visjon for de kom-
mende årene. Det er en god visjon. 

Vi ønsker at kirken skal være både levende, nær 
og tilgjengelig alle steder i vårt bispedømme.  
Dette skal ikke bare være �ne ord, men gi en  
tydelig retning for den kirken vi ønsker å være i 
lokalsamfunnet. Der vi bor, der vi arbeider, der vi 
møtes.

Når Hurum og Røyken nå blir en del av Oslo 
bispedømme, blir vi enda �ere som skal dele 
denne visjonen. Vi trenger stadig �er i kirken vår 
som jobber mot samme mål. 

Jeg ser derfor frem til å bli kjent med den nye 
delen av bispedømmet, møte menneskene, de 
som bor der og de som arbeider der. 

Sammen skal vi stadig jobbe for å skape mer 
himmel på jord.

Biskop Kari Veiteberg,
Oslo bispedømme

Kirken har en 
viktig rolle
Kirken har en viktig rolle som  
en samlende kraft i den nye  
storkommunen vår –  som et  
trosfellesskap, som kulturbærer  
og som samfunnsaktør. 

Vi har mange aktive menigheter og mye spennende 
kirkehistorie som binder oss sammen og skaper 
lokal tilhørighet. Kirken er også en stor drivkraft for 
frivillighet og diakonalt arbeid, og arbeider utrettelig 
for de mest sårbare blant oss. Eksempler er arbeidet 
til Kirkens feltarbeid, Varmestua og Gatelaget, som 
alle gir uunnværlige tilbud til mange som av ulike 
grunner faller utenfor samfunnet. 

For meg personlig er kirken en stødig  
tilstedeværelse gjennom livets milepæler, høytider 
og kulturelle opplevelser gjennom året. 

Jeg ser frem til det videre samarbeidet med 
kirken i hele nye Asker!

Lene Conradi,
ordfører Asker kommune

Mer himmel  
på jord

Foto: Svein Ivar Fors

Kirkeledere i Asker – her 
utenfor Holmen kirke.  
Fra venstre: kirkesjef John 
Grimsby, assisterende  
kirkesjef Maud Oftebro 
Berntsen, leder av Asker  
kirkelige fellesnemnd Nils 
Inge Haus, økonomisjef  
Else Teige og prost  
Tor Øystein Vaaland.        

Velkommen til kirkene i nye Asker
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VARDÅSEN

Det som skjer i kirkerommet er 
viktig. Det er stedet for å komme 
sammen i det store møtet mellom 
Gud og mennesker,  
mellom himmel og jord. 
Kirken er ikke bygget for at 
vi skulle få et tjenlig  
kirketorg. Det begynner 
alltid inne i kirkerommet.

Men også Jesus så hvor viktig 
det er med fellesskap mellom 
mennesker. Vi kommer til kirken 
for å møte Gud og vi blir betjent 
gjennom det Jesus gir oss og sier 
til oss. Vi kommer sammen også 
for å møte hverandre. Det skjer ofte 
ved et måltid eller med en kopp 

ka�e i hånden. Vi steker va�er og 
koker ka�e så det iblant renner 
over i ka�emaskinen. Og det har sin 

grunn: Vi vil at mennesker 
skal sette seg ned rundt et 
av de runde bordene på 
kirketorget og møte andre 
mennesker. De runde  
bordene er ikke tilfeldig 

valgt. Ved et rundt bord er det alltid 
plass til en til. Menighetens faste 
riddere er �inke til å inkludere nye 
som kommer til kirken. 

Kirketorget med de runde 
bordene har stor betydning i kirken 
vår. Bordene på kirketorget innbyr 
til at vi får snakke sammen og dele 

hverdagsting og store ting sammen. 
Det er så viktig å sitte ned å lytte til 
hverandre. Å ha et måltid sammen. 

Det sosiale og det diakonale 
ved å være kirke har stor verdi! Det 
inkluderende fellesskapet passer 
på at alle �nner noen å sette seg 
ned sammen med og snakke med. 
Og det skjer hele tiden. En ekstra 
stol �nner vi alltid. På kirkeka�en 
etter gudstjenesten på søndagen. 
På Myldredagen tirsdagsetter-
middagene. På torsdagska�en. På 
ungdomssamlingene torsdagset-
termiddagene. Mange kontakter 
og bekjentskap blir til, og gode 
relasjoner bygges.

Alt ligger så �ott til rette. 
Kirketorget som det 
sosiale stedet mellom 
hverdag og kirkerom er 
ett av særpregene ved 
kirken vår. Vardåsen 
kirke er både katedral og 
ka�e-dral. 

Riddere ved de runde bord
Tirsdag
Myldredag: 
(kirkens familiedag)
Knøttesang
Firefemklubb
Aspirantkor (6–7 år)
Barnekor (8–11 år)
Ungdomskor (12–18 
år)
Vox Cordis: kirkens 
voksenkor kl 19.30
Middag: Fra kl 16.15
Va�er: Fra kl 17.45

Onsdag
Babysang: kl 12.00
Bibelundervisning:
Annenhver onsdag 
kl 19.30

Torsdag
Bønnesamling:
Annenhver torsdag 
kl 11.00
Torsdagska�e: 
eller torsdagstre� 
for seniorer: 
hver torsdag 
Kl 11.30–13.00
Seniorkor: hver
torsdag kl 13.00
Kon�rmantunder-
visning og
Ungdomskafé: kl 
17.30. Ledertrening 
for ungdommer

Søndag
Gudstjeneste og
søndagsskole  
kl 11.00
Kirkeka�e på
kirketorget etter
gudstjenesten 

I tillegg kommer  
konserter og møter 
av ulik karakter og for 
ulik smak, arran-
gement for barn, 
ungdommer, eller 
voksne.

Følg med på våre 
nettsider  www.kirken.
no/vardasen og på 
facebook.

Ønsker du å vite mer 
om disse aktivitetene? 
Ring oss på tlf 6675 
4090 eller send en 
e-post: 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:

Vår visjon:
Lav terskel - 
tydelig pro¤l

Torsdagska�e 
–  alltid plass til en til 
rundt bordet.

Ungdomsledere på 
«Lys våken». Godt 
med en pust i bak-
ken på kirketorget.

RØYKEN

Røyken kirkekor bruker den siste 
onsdagen i måneden til dette.  
Kantor Johan Wallace forteller at 
dette er en kombinasjon av de 
to siste tidebønnene, Vesper og 
Completorium, og bygger på en lang 
tradisjon. Vakker sang fra kirkekoret 
gjør dette til en opplevelse som er 
vel verdt å få med seg. De gamle  
murene i kirken gir en trygg og 
verdig ramme til aftensangen.

800 år i forskjell
Røyken menighet har to kirker, 
Røyken kirke fra 1229 og Spikkestad 
kirke og kultursenter, Teglen, fra 
2018. 

De to kirkene utfyller hverandre 
med sine helt forskjellige særpreg. 
Den nye kirken gir rom for et mang-

fold av aktiviteter og er et sted der 
mange mennesker møtes også på 
hverdager. 

Teglen representerer noe nytt i 
norsk sammenheng med et  
kirkerom og en kultursal som  
bindes sammen av fellesrommet 
som kalles Broen. 

Livsynsåpent seremonirom
Kultursalen i Teglen er også et livs-
synsåpent seremonirom, og begge 
hovedrommene kan utvides med 
Broen. Dette gir et verdig og godt 
rom for samlinger i sorg og glede 
for alle innbyggere i kommunen, 
uansett tro eller livssyn.  

Bygget har gitt inspirasjon til 
aktivitet, og etter åpningen i 2018 
er det startet �ere kor for barn, 

ungdom og voksne. Frivillighets-
sentralen har sin base i Teglen. 
Kafeen i 1.etasje er åpen to dager i 
uka og drives av menighetens fri-
villige, Røyken Pensjonistforening 
og andre.

Gudstjenestene i begge kirker 
etterfølges av kirkeka�e eller 
kveldsmat, og aktiviteter for barn og 
unge legges til både Røyken menig-
hetshus og Teglen.

Kultursenter
Teglen fylles av liv både på hver-
dager og i helger. Kultursenteret 
gir rom for mange ulike aktører, 
foreningsliv, korøvelser, konserter, 
utstillinger, kurs og storsamlinger 
som barne- og ungdomsfestival og 
Spikkestad-dagene.    

Røyken kirke er snart 800 år. Den siste onsdagen i måneden har du mulighet til 
å delta i fellesskap og aftensang i den gamle middelalderkirken.   

Vakkert i middelalderkirken

Mandag  
Bønnesamling i 
Teglen hver første 
mandag i mnd.  
kl 19.00.

Tirsdag  
Formiddagstre� i 
Røyken menighets-
hus hver siste tirsdag i 
mnd. Kl 11.00–13.30.
Åpen kafé i Teglen  
kl 11.00–13.30
Babysang i Teglen  
kl 11–13 (egen dato-
plan)
Leksehjelp i Teglen 
for barn kl 14–16
Leksehjelp i Teglen 
for §yktninger hver 
annen uke kl 19.00

Onsdag  
Formiddagstre� 
i Teglen hver første 
onsdag i mnd.  
kl 11–13
Kon�rmantun-
dervisning i Teglen 
januar – september
Tween Sing (5.–7.
trinn) kl 17.30–19.00 
og Ten Sing (ung-
dom) kl 19–21 i Teglen
Røyken kirkekor 
i Røyken kirke hver 
onsdag kl 19 (voksne).

Torsdag  
Åpen kafé i Teglen 
kl  11–14.
MILK i Teglen, leder-
kurs for ungdom. 

Fredag 
Fin Fredag på  
Røyken menighets-
hus (3.–7. klassetrinn) 
en fredag i mnd.  
kl 18–20.

Lørdag  
Matiné i Teglen: 
Konsert kl 14. Kafé fra 
kl  13.

Søndag  
Gudstjenester 
i Røyken kirke og 
Teglen (annenhver 
søndag i hver av 
kirkene)
Re�ll for ungdom 
kl 19–21, én søndag 
i mnd.

Ta kontakt på epost.
royken@kirken.no

Sokneprest
Ellen Martha 
Blaasvær
Epost:  
eb572@kirken.no

Daglig leder
Tove Sveva 
Epost:  
ts977@kirken.no

Menighetsrådsleder
Stephen Sirris
Epost:
Stephen.sirris@ 
vid.no

LEDERE I MENIGHETEN:

Ukeplan:

Aftensang med kirkekoret i Røyken kirke.                                                       Foto: Bo Mathisen
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ØSTENSTAD

En gjeng blide damer og menn 
kommer hver tirsdag på omgang 
og lager middag til opp mot 60 
deltagere, omtrent like mange 
voksne som barn. I dag skal vi spise 
karbonader, potetmos og salat, og 
det er Oddbjørg Hildre Storaker, 
Bjørg Espedal og Arild Storaker 
som er på jobb.

Sidsel er en av kokkene:
– Jeg har vært med å servere 

siden oppstarten for ca. 10 år siden. 
Vi skaper en sosial plattform for 
familiene. Det serveres sunn og 
næringsrik mat, det er viktig for oss. 
På tirsdagsmiddagen bidrar jeg som 
frivillig ca. 15 timer i halvåret.

Supertirsdag
Etter middagen fortsetter aktivite-
tene på Supertirsdag:

 Denne tirsdagen er det hist- 
orien om Noas ark som blir fortalt 
av kapellanen. En kopi av Arken 
og små kosedyr er virkemidler å se 

og ta på, og barna er delaktige og 
svarer ivrig på spørsmål før de går 
på korøvelse etter alder:

Småbarnssang (1-3 år), Mini- 
gospel (4-6 år), Østenstad kirkes 
barnekor (1-6.-7. klasse)

På småbarnssang er målet å gi 
barn og foreldre en god og trygg 
opplevelse av felleskap i kirken, det 
synges enkle barnesanger, både 
tradisjonelle sanger og sanger med 
kristent innhold. 

Minigospel ønsker å gi barna 
sangglede og kjennskap til kristne 
sanger. De har sunget ved �ere 
anledninger både på gudstjenester 
og på Østenstads julemarked.

Østenstad kirkes barnekor  
ledes av vår kantor Kristin Hessel-
berg Meland, og det legges vekt på 
at alle skal føle seg sett og ivaretatt. 
Barna blir utfordret til å være  
solister og også skuespillere. Barne-
koret medvirker på gudstjenester, 
julemarked, og gjennomfører 

også bibelspill hvor barna selv er 
skuespillere.

Annenhver tirsdag er det 
Dig Deeper, dette er en klubb for 
10-13-åringer. Her får barna være 
med på å fundere over tanker om 
tro og tvil, de driver med klatring 
i klatrevegg utendørs, lek, små 
�lmer, og så handles det i cafeen!

Godt miljø i kirkelige rammer
– Jeg kommer til kirken med barne-
barnet mitt for at hun skal få opp- 
leve et trygt og godt miljø i kirkelige 
rammer, forteller en bestemor.

– Hun får en bibelfortelling på 
skattekistesamlingen og synger i 
kor etterpå. Jeg synes det er �ott 
å se alle foreldre og besteforeldre 
som sitter sammen og snakker. 
Det er viktig at det er en arena som 
dette, og �ott med middag, og ka�e 
etterpå. Som kristne har vi en plikt 
til å lære opp de nye generasjonene, 
sier bestemoren.

Det er tirsdag, og duften av middag kiler i nesen. Det er frivillige pensjonister 
som er «på jobb» og lager næringsrik middag til barnefamilier i en travel hverdag. 

Middag og supertirsdag

Mandag
Kirkefrokost: 
for eldre  
kl 11.00–13.00
Østenstad Sangeri:
(kor for voksne)  
kl 19.30–22.00

Tirsdag
Stabsmøte:
Kl 12.30–14.00
Tirsdagsmiddag/
Supertirsdag:
Familiemiddag  
kombinert med
Fortellerstund
Småbarnssang
Minigospel
Barnekor
Kl 16.00–18.00
Dig Deeper:
(klubb for barn)  
10–13 år 
Kl 18.30–20.00
Menighetsråd:
Kl 19.00–22.00
(en gang pr. mnd)

Onsdag
Babysang:
Kl 13.00–14.00
MILK i Østestad  
(lederkurs for ung-
dom) kl 18.00–20.00
Kon�rmant- 
undervisning: for 
KRIK-kon¤rmanter
Kl 18.00–20.00
Østenstad Y´s 
men´s klubb:
(For voksne)  
kl 19.00–21.00. (to 
ganger pr. mnd)

Torsdag
Ten Sing Pappas 
barn:  
Med kon¤rmanter  
kl 18.30–21.30

Lørdag;
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

Menighetsrådsleder
Per Johannes 
Helgebostad
Epost:  
perjhelg 
@online.no

LEDERE I MENIGHETEN:

Ukeplan:

En av kokkene - Sidsel G. Baardsen.                 Foto: Liv Ruud Skattekistesamling.                     Foto: Liv Ruud

HOLMEN

Vi ønsker å skape møtesteder som 
preges av åpenhet, nærhet, felles-
skap og håp. Vi vil uttrykke kristen 
tro slik at den oppleves relevant 
for mennesker i dag. Vi ønsker å 
bevisstgjøre mennesker på deres 
ressurser, evner og nådegaver, slik 
at de opplever det meningsfylt og 
kjenner glede ved å gjøre en  
tjeneste i kirken lokalt og globalt.

Menighetens hjerteslag
Gudstjenesten er menighetens 
hjerteslag. Her er barn, unge og 
eldre, kvinner og menn. Sammen 
med hverandre. Sammen med Gud. 
Et forunderlig fellesskap der alle er 
like mye verd. Skulder ved skulder 
deles brød og vin – en forsmak på 
himmelrikets fest. Sammen deler vi 
gleden og undringen når et barn blir 
døpt. Et skjørt lite barn har kommet 
til jorden, med et helt liv foran seg. 

Gud går med ut i livet
Dåpen er innledningen til et liv som 
troende. Det å kunne legge barnet i 

Vi ønsker å være en åpen og raus menighet med et tydelig kristent budskap.  
Mennesker skal få hjelp til å leve livet i tro, håp og kjærlighet og utfordres til tjeneste. 

Vår visjon: En kirke for alle!
Mandag
Babysang: 
Kl  12.00  
Supermandag:  kl 
16.00 med Kro, salg 
av middag og va§er, 
korøvelser i barne- 
og ungdomskor, 
språkkafé, mm.
Kveldssamling:   
Kl 19.30 i kirken «Ord 
til ettertanke med 
tonefølge» én gang 
pr. mnd.

Tirsdag
Kirkekro: kl 11.00 
med foredrag og 
lunsj.
Voksenkoret HMV: 
øvelse kl  19.00 
Asker kirke- 
akademi: Kl  19.30 
holder tre møter pr. 
semester

Onsdag
Menighetsråd: ca. 
hver 5. uke 
Holmen Y’s Men:  
Klubben har møter 
hver andre onsdag  
kl 19.00.

Torsdag
Torsdagsklubb for 
seniorer: kl  11.30.
Serafene: Øvelse 
kl 17.00 øver, for 
ungdom fra og med 
8. trinn.
Crossing: kl  17.30. 
Salg av middag,  
samling og Skumrings

Fredag 
Holmen KRIK:  
kl 17.30. Ungdom på 
Torstad ungdomssko-
le, fra 8. klasse.
Fredagskveld:  
kl  18.00 én gang pr 
mnd – for 3.–7. trinn

Søndag
Gudstjeneste og 
kirkeka�e: kl 11.00
Kveldsguds-
tjeneste:   
kl  19.00, tre ganger i  
semesteret

Periodiske arrange-
menter er Lørdags- 
klubb for psykisk 
utviklingshemme-
de og lederkurs for 
ungdom. 
Mer info:
www.kirken.no/
holmen

Sokneprest
Gunstein
Vetrhus
Epost:
gv875@kirken.no

Daglig leder
Britta Hässlich
Epost:
bh477@kirken.no

Menighetsrådsleder
Lars Duvaland
Epost:
larduv@gmail.com

LEDERE I MENIGHETEN:

Ukeplan:

Max blir døpt av sokneprest Gunstein Vetrhus.                                            Foto: Ole Alvik

Guds hender er en trygghet i alt det 
ukjente. Så går vi fra hverandre etter 
gudstjenesten. Men, Gud blir ikke 

igjen i kirken. Gud går med ut der 
livet leves.

143 kon�rmanter
Det har nylig vært kon�rmasjoner, 
143 ble kon�rmert denne høsten. 
Mange familier er glade og fornøy-
de med leir og kon�rmasjonen. Vi 
legger vekt på at alle har mulighet 
til å være med - litt tilrettelegging 
eller støtte får vi som regel til for de 
som har behov for det. Kon�rman-
tene velger mellom å være kirke-
kon�rmant, Crossingkon�rmant 
(Ten Sing) eller KRIK-kon�rmant 
(idrett). 

Kon�rmanttiden skal være en 
tid for re�eksjon og nye bekjentska-
per. Vi ønsker at alle skal få tid og 
rom til å bli kjent med den kristne 
tro, seg selv og bli bedre kjent med 
hverandre. Har du en ungdom som 
ønsker å kon�rmere seg, så kontakt 
menigheten.

Lystenning gir rom for ettertanke og bønn.
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SØNDRE HURUM

Filtvet kirke har en aktiv venneforening 
som er opptatt av å ta vare på den 125 år 
gamle kirken. Både innvendig og  
utvendig vedlikehold, samt pass av kirke-
gården blir foretatt jevnlig og nøye. 

For tre år siden inngikk Knut 
Kristiansen et spennende og gjensidig 
berikende samarbeid med Hurum 
kompetansesenter, som har ansvaret 
for bosettinger av �yktninger. Kompe-
tansesenteret ville gjerne har kontakt 
med folk i nærmiljøet og Filtvet kirkes 
venner trengte dugnadskrefter. Slik kom 
samarbeidet i gang.

Hver uke er en gjeng arbeidsvillige 
og blide folk i gang med arbeid på ulike 
steder i kommunen, blant annet i Filtvet 
kirke. Gjengen er på plass en 5 timers tid 
– da jobber de 45 minutter, deretter er det 
pause i 15 minutter. Og i pausen snakkes 
det norsk. Det utføres vedlikeholdsarbeid 
på, i og utenfor kirka og norskkunnska-
per og kunnskaper om norsk samfunn 
øker – for en vinn-vinn-situasjon!

Kommer du oppom Filtvet kirke en formiddag, er det gode muligheter  
for at du møter på en gjeng med ivrige dugnadskrefter.

Dugnadskirken!
Gudstjenester:
Det er gudstjeneste 
to ganger i måneden 
i Filtvet kirke og 
én gang i måneden i 
Holmsbu kirke. 
Gudstjenestene annon-
seres i Røyken og  
Hurums Avis og på  
kirkens nettside  
www.hurum-kirken.no

Babysang: To kurs i 
året. Nytt kurs starter 
i januar/februar (Det 
må være mer enn ¤re 
påmeldte hvis det skal 
startes nytt kurs)

Kon�rmanter: Kon-
¤rmantundervisning på 
tirsdager

Andre  
arrangementer:
Juletrefest på Tofte 
misjonshus

Olsok i Holmsbu 
(gudstjeneste, grøt og 
konsert) – 29. juli

«Vi synger jula inn» i 
Holmsbu

Jevnlig andakter på 
Filtvet helsetun

MILK-kurs i Hurum.

Ønsker du å vite mer 
om aktivitetene i Filtvet 
og Holmsbu, sjekk 
hurum-kirken.no

Ta kontakt på epost.
hurum@kirken.no

Besøksadresse:
Kirkekontoret på Teglen 
Spikkestad kirke og 
kultursenter
C.A. Johansens vei 1, 
3430 Spikkestad

Menighetene i Hurum 
har menighetsblad med 
to utgivelser i året.

Sokneprest
Hanne  
Dyrendal
Epost:
hd424@kirken.no

Daglig leder
Tove Sveva
Epost:
ts977@kirken.no

Menighetsrådsleder: 
Randi Roås 
Epost:
randiroaas@gmail.
com

LEDERE I MENIGHETEN:

Ukeplan:

En fornøyd dugnadsgjeng med arbeidsleder Knut Kristiansen i midten bak. Første rad fra venstre: Rima Abous, Dalia Feki, 
Yorusalem Abraha, Rawaa Almadaf. I andre rad fra venstre: Mohammad Al Sheikh, Ramadan Al Hussain, Knut Kristiansen, 
Yaser Abous, Modar Alftyih.                                                             Alle foto: Hanne Dyrendal

Kirkerommet blir vasket og støv-
suget litt ekstra. Fra venstre Rima 
Abous og Rawaa Alnadaf. 

Yaser Abous (i stigen) og Rama-
dan Al Hussain sørger for et 
strøk tjærebeis på veggene. 

SLEMMESTAD OG NÆRSNES  

Når kirka er åpen, skal ka�en alltid 
være klar, det skal alltid være en 
ledig stol, tente lys og mennesker 
som har tid. De gode rammene har 
vi tro på!

Derfor lager vi ganske mye mat 
i kirkene våre.  Hver torsdag har vi 
middag kl. 16.30. Torsdagsmidda-
gen er etter hvert blitt en kjent sak 
for mennesker i Slemmestad og 
på Nærsnes og samler mellom 50 
og 90 gjester hver torsdag. Vi får 
servert god mat lagd fra bunnen av, 
og det smaker alltid godt. 

Det sørger Birger og resten av 
den faste, frivillige kjøkkengjengen 
for.  Samtalen �yter lett, og det 
sosiale samværet er en viktig side 
ved torsdagsmiddagen.  Samtidig 
med middagen har vi Åpen kirke for 
lystenning, musikk og samtale. 

Tidligere på torsdagen er det 
også babysangkurs med lunsj i 

Slemmestad kirke. 
Tirsdager har vi leksehjelp med 

lunsj, og på kveldstid Knøttesang 
med kveldsmat. Vi tror nemlig på 
at de gode samtalene og de gode 
relasjonene bygges opp rundt mål-
tidet. Vi tror at mennesker føler seg 
sett og ivaretatt og satt pris på når 
vi serverer et godt måltid. Og vi tror 
at det å være menighet er å se hele 
mennesket; prate, spise, le og gråte 
sammen. Det er jo det som er livet! 

Ka�en er alltid klar...
Pulsen i vår aktivitet er guds-
tjenesten (og vi har alltid kirkeka�e, 
så klart), og i den henter vi krefter til 
alt som skal skje i uka som kommer. 

I tillegg til alle de faste aktivite-
tene, er Musikk i Slemmestad en 
helt sentral aktør som sørger for at 
mange kjente kunstnere og artister 
holder konserter her. 

Nærsvill Singers er også knyttet 
til Nærsnes kirke og bidrar med 
sang, sangglede og entusiasme 
både gjennom konserter og guds-
tjenester. 

Kirka er viktig i lokalmiljøet, og 
vi er så heldige at Slemmestad kirke 
ligger «midt i løypa» - der alle går 
forbi; til skole, butikk, eldresenter og 
boliger. 

Nærsnes kirke ligger vakkert til 
på vei ned til Nærsnes. Slemmestad 
kapell med kirkegården har en egen 
venneforening som samler inn pen-
ger og bl.a. arrangerer Åpent kapell 
på allehelgenssøndag. Slemmestad 
kirkeforening og Nærsnes kirkefore-
ning, sammen med en hel gjeng 
med frivillige, sørger for at det er �nt 
i og rundt kirkene våre. 

Sånn er det vi liker å ha det. 
Lyset er ofte på, ka�en er alltid klar 
og det er alltid en plass til deg!

Vi har som mål at kirka skal være et sted hvor alle som kommer innom, skal 
kjenne at de hører til, at kirka er deres sted og at vi som jobber der, er der for dem.

Husvarmt fellesskap

Mandag
Formiddagstre�: 
en gang i måneden 
kl 11.
Slemmestad  
Nærsvill Singers: 
øvelse i Nærsnes 
kirke kl 19.00

Tirsdag
Leksehjelp: 5.–7.
klasse kl 13. Slemme-
stad.
Babytre�:  Nærsnes 
kirke – annonseres fra 
gang til gang
Knøttesang: (hver 
tredje uke) 1–4 år kl 
17.30. Slemmestad.

Onsdag
Kon�rmantunder-
visning: ( januar-sep-
tember) kl  13.00–
15.00, Slemmestad.
Menighetsråds- 
møte: (en gang pr. 
mnd.) Slemmestad. 

Torsdag
Babysang: kl  11.00, 
Slemmestad.
Åpen kirke:  
kl 14.30–17.30 Slem-
mestad.
Torsdagsmiddag: 
Kl 16.30–17.30 Slem-
mestad.
Slemmestad  
kirkeforening: 
Møte hver andre 
torsdag i måneden kl 
18.30. Slemmestad.

Søndag
Gudstjeneste hver 
søndag kl 11.00, 
en søndag i mnd. i 
Nærsnes kirke og 
tre søndager i mnd. i 
Slemmestad kirke. 
Re�ll: Regelmessige 
samlinger for ung-
dom og MILK-ere en 
gang i mnd, vekselvis 
Slemmestad kirke og 
Teglen kl  19.00.

Følg oss på Facebook: 
Slemmestad og 
Nærsnes menighet

Ønsker du vårt 
ukentlige nyhetsbrev 
på e-post? Send en 
e-post til ma855@
kirken.no

Sokneprest: 
Marita Bjørke 
Ådland
Epost: ma855@
kirken.no

Daglig leder: 
Tove Sveva 
Epost: ts977@
kirken.no

Menighetsrådsleder
Hans Tune
Epost:
 joh-tun@online.no

LEDERE I MENIGHETEN:

Ukeplan:

Foto: Bo Mathisen
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DET ble et tidsskille i 
Holmsbu da kunstnerne 
begynte å innta stedet 
fra 1911. Snart hadde det 

dannet seg en hel koloni av malere 
som tilbrakte somrene her, etter hvert 
under ledelse av Henrik Sørensen. 
På det meste kunne det stå opptil 
50 kunstnere med pensel og palett 
på svabergene og i skogen mellom 
Holmsbu og Rødtangen.

Kunstnerne levde i tett felles- 
skap ikke bare med naturen i 
Holmsbu, men med hverandre og 
lokalbefolkningen. De hadde gjerne 
med seg familien og leide rom hos 
privatfolk, som på den måten �kk en 
ekstrainntekt. Det ble et varmt møte 
mellom datidens fremste kunst- og 
kulturpersonligheter og innbyggerne 
i Holmsbu.

Kvinnene samlet inn penger
Kirken ble bygget i 1887 på initiativ 
fra kvinneforeningen, sannsynligvis 

oppmuntret av kjøpmann Schulerud, 
som hadde sett seg lei på omreis- 
ende lekpredikanter som sådde splid 
i befolkningen. På denne tiden var 
middelalderkirken på Klokkarstua det 
eneste kirkebygget i kommunen – og 
dit var det en lang reise. 

Kvinnene samlet inn penger og 
overtalte skogeiere i området til å gi 
tømmer til bygget. Når mennene var 
hjemme fra sjøen, måtte de pent stille 
på dugnad. 

Tomta til kirken og kirkegården 
ble gitt av Holm gård. Kirken ble reist 
på rekordtid. Den framstod temme-
lig enkel – med umalte vegger og 
en masseprodusert altertavle som 
eneste utsmykning.

Utsmykket som takk
I 1954 måtte kirken pusses opp. 
Henrik Sørensen tok initiativet til at 
kunstnerne skulle utsmykke kirken 
som en takk til lokalbefolkningen for 
mottakelsen de hadde fått. 

De nærmere 20 kunstnerne som 
medvirket, var en sann blanding 
av kristne, ateister, katolikker og 
protestanter. De �este av dem hadde 
ingen erfaring med sakral kunst. 
Sørensen nøyde seg med å bestem-
me et overordnet fargevalg: troens 
blå farge i taket og på benkene, grønt 
som et symbol på håp i korpartiet, og 
kjærlighetens røde farge på veggene 
i kirkerommet. Ellers ble kunstnerne 
stilt fritt. 

Likevel kan vi ane en rød tråd i  

utsmykningen. Det handler om tvil og 
tro, og om hva som skjer når bibelhis-
torien får utspille seg i Holmsbu.

Erling Clausen har plassert fortellin-
gen om Peters �skefangst ved havna i 
Holmsbu. I «Fiskefangst i Bugta» er det 
lokale �skere som sliter med å dra garne-
ne i land etter at de har fulgt Jesu oppfor-
dring om å kaste garnet på andre siden. 
Ved å male �skene med menneske-
ansikter illustrerer han beskjeden: «Jeg 
vil gjøre dere til menneske�skere.» 

Den politisk engasjerte Willi 
Midelfarth maler fortellingen om den 
barmhjertige samaritanen. Samaritanen 
fra lignelsen har fått Albert Schweitzers 
skikkelse. Schweitzer hadde nettopp 
fått Nobels Fredspris for sin innsats mot 
atomvåpen og for det humanitære arbei-
det sitt. På Midelfarths bilde forlater den 
tidligere musikeren orgelkrakken – og be-
veger seg inn i Holmsbulandskapet med 
Bergeråsen på den andre siden av Dram-
mens¬orden i bakgrunnen. Her bøyer 
han seg over en mann som har havnet 
i den lokale grøfta. Kanskje et budskap 
fra kunstneren om at de som trenger oss 
mest ikke alltid er lengst borte.

Leker med bibelske motiver
Slik leker kunstnerne med lokale og 
bibelske motiver. Den som skiller seg 
mest ut, er Anita Greve. Hun satte som 
betingelse for å delta i utsmykningen 
av kirken at hun ikke ville male sakrale 
motiver. Det skyldtes hennes opplevel-
ser under krigen. Hun og hennes mann 
hadde vært aktive i motstandsbevegel-
sen under krigen. Selv ble hun fengslet 
på Grini, og mannen ble skutt under et 
avhør med Gestapo. Dette førte til at ka-
tolikken Anita Greve mistet troen på en 
kjærlig Gud. Likevel var det hun som �kk 
dekorere nederste del av prekestolen – 
og valgte å gjøre det med en parafrase 
over norrøne, førkristne motiver. 

Kunstnernes dugnad i Holmsbu 
kirke svarte til Henrik Sørensens syn på 
hva kunstnerens oppgave i samfunnet 
skulle være. Under innvielsen i 1954 sa 
han: «Vi kunstnere blir vanligvis holdt 
for å være individualister, men her har 
vi vist at vi kan trekke sammen. Måtte 
de norske kirkesamfunn ta eksempel 
av dette, og virkelig vise samkjensel og 
fordragelighet.»

Selv bidro Sørensen med fondmale-
riet «Det nye Jerusalem», der tre lokale 
kvinner har stått modell for englene som 
ønsker velkommen inn i den nye verden 
med palmegrener i hendene. 

Av Frank Tangen

Kunstnerkirken 
 i Holmsbu

Utenfra ser den ut som hvilken som helst landsens trekirke. 
Innvendig er den et fyrverkeri av kunst, ulik all annen kirkekunst. 

Erling Clausen har plassert fortellingen om Peters ¤skefangst ved havna i Holmsbu.   Alle foto: Jan Lillehamre
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ASKER

 Asker menighet har i snart 50 
år hatt Askertun som møtested i 
hverdagen. Det er mange som har 
gått inn dørene til det �otte menig-
hetshuset vårt og har minner fra 
aktiviteter her.

Asker menighet har gjennom 
OnsdagsÅpent på Askertun et  
ønske om å skape et stort og 
inkluderende samlingspunkt midt i 
uken, med et mylder av aktiviteter 
for barn og unge og alle korene våre 

(se ukeplanen på denne siden). 
Alle er velkommen til å være 

med på middag, om man er med 
i de andre aktivitetene vi har på 
onsdager eller ikke. Dette er en 
�ott anledning til en god prat og bli 
(bedre) kjent. Og kanskje føle at  
veien inn til kirkerommet på  
søndagene blir litt kortere og 
terskelen litt lavere, som en del av 
menighetens fellesskap.  

Å samle aktivitetene for barn 

og ungdom og korene våre på 
én dag, gir en ny mulighet til å se 
hverandre og at vi er en del av noe 
større. Og vi får samlet ressursene 
våre, ansatte og frivillige medarbei-
dere, og får til enda mere sammen. 

Har du også lyst til å være med 
å bidra for å få det praktiske til å gå 
rundt på OnsdagsÅpent? Det er en 
god  måte å bli del av et fellesskap 
på! 

Å være kirke, handler ikke bare om å møtes til gudstjenester på søndager og 
helligdager, men også å ha møtepunkter i løpet av uken. 

Møteplass i hverdagen
Tirsdag 
Asker Normisjon  
(1. tirsdag i måneden)
Menighetsråds-
møte (en gang i 
måneden)

Onsdag
Bibelmeditasjon:  
kl 10.30 – 11.30 – tan-
ker rundt kommende 
søndags tekst – åpent 
for alle (i kirken)
Middag: kl 16.30 
– 18.00 – kr. 50 per 
person eller 150,- per 
familie  
Småbarnsang: (1–5 
år) – kl  17.00–17.45
Aspiranter:  
(5 åringer - siste året i 
barnehage) –  
kl 17.00–17.45
Felles forteller-
stund: kl  17.30–17.45
Knøttene barne-
kor (1. - 3. klasse) –  
kl 17.30–18.30 
Tempo Tweens 
Sing: (4. – 7. klasse)  
– kl. 17.30–19.00 
Asker TenSing  
(fra 8. klasse – 3. vgs.) 
kl  18.30 – 20.30 
Happen (ungdoms- 
klubb) kl. 20.00 
–22.00 
Asker kirkekor (kor 
for voksne) kl 19.15 
–21.30 (i kirken)

Torsdag
Babysang: kl  12.00 
– 10 g. i semesteret (i 
kirken)
Back in Business: 
(kor for voksne) 
annenhver torsdag 
kveld

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

Søndag 
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 plan.

Sokneprest
Karoline
Astrup
Epost: 
ka784@kirken.no

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

Menighetsrådsleder
Dagrun Røyrvik
Epost: 
dagrun.royrvik@
gmail.com

LEDERE I MENIGHETEN:

Ukeplan:

Fortellerstund på OnsdagsÅpent.            Foto: Bo Mathisen

HEGGEDAL

Kirkebygget ligger sentralt 
og synlig til i Heggedal, 
og kan sees av alle som 
beveger seg i sentrum. 
Samtidig handler visjonen 
om å være kirke midt i 
heggedølenes liv, både til 
hverdags og til fest, i glede 
og sorg.

Nytt kirkeorgel
Mye skjer i Heggedal. 
Menigheten feiret i 2019 
innvielsen av en nytt  
kirkeorgel. Det ble en 
storslått innvielsesguds-
tjeneste og et �ott kon-
sertprogram i ukene etter. 
Kom på gudstjeneste å hør 
dette �otte instrumentet! 

Team Heggedal
Et av menighetens største 
satsningsområder er 
ungdomsarbeidet. 

Team Heggedal består 
av cirka 30 ungdommer 
som møtes hver tirsdag for 
å spille, henge, spise mat 
og snakke sammen. Team 
Heggedal har et eget styre 
som planlegger og gjen-
nomfører samlingene. 

Kon�rmantene våre 
blir i kon�rmasjonstiden 
en integrert del av Team 
Heggedal og mange fort-
setter i det gode miljøet 
vårt etter endt kon�rma-
sjonstid.

Dette er Heggedal menighets visjon, og sier både noe om geogra� og om hva 
menigheten ønsker å være.

Vi er «Kirken midt i bygda»

Mandag
Kirkefrokost: for 
hjemmeværende på 
dagtid. Første mandag 
hver måned  
kl 11.30–13.30

Tirsdag
Team Heggedal: 
Ungdomsgruppa i  
Heggedal menighet. 
Hver tirsdag i skoleåret 
fra kl 18.30–21.00.

Onsdag
Menighetsråd: Hver  
6. uke kl 19.30 til 22.00

Torsdag
Etter skoletid: For 5.–7. 
trinn. Annenhver tors-
dag fra kl 14.30–17.00
SuperTorsdag: Mid-
dagsservering. Cirka en 
gang i måneden fra  
kl 16.30 til 17.25.
Heggetroll: Barnekor 
fra 5 år til 7. klasse. Hver 
torsdag fra kl 17.30 til 
18.15

Fredag 
Familiesamling. Én 
fredag i måneden fra 
kl  17.00–20.00. Annen 
hver gang i pinsekir-
ken og på Heggetun. 
Tacomiddag, andakt og 
fellesskap. 

Søndag
Gudstjeneste og  
kirkeka�e kl 11.00 
(Noen ganger kl. 19.30)

Heggedalsposten: 
Heggedalsposten gis ut 
seks ganger i året til alle 
husstander i Heggedal 
og omegn. Menigheten 
har to-tre sider i hvert 
nummer.

Her �nner du mer info:
Nettside: www.kirken.
no/heggedal
Facebook: https://www.
facebook.com/hegge-
dalkirke/

Telefon: 66 75 40 90 
– felles sentralbord for 
kirkene i Asker.

Epost: heggedal.menig-
het.asker@kirken.no 

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:

Fine ungdommer i Heggedal menighet.

Team Heggedal i Heggedal kirke.
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ÅROS

I Åros kirke er forholdene små og 
de store øyeblikkene i livet kan 
oppleves nært og tett på. Derfor 
kan vi kanskje ikke �nne et mer 
passende sted å ha baby- og knøtte-
sang enn nettopp her. 

Åros er et lite lokalsamfunn og 
mange unge familier velger nå å 
�ytte hit. Nytilsatt menighets- 
pedagog Anne Linn Kopperud Berg 
gleder seg spent til hvert sangmøte. 
Innenfor dørene på knøttesang 
møter vi glade barn som synger, 
danser og løper engasjert i midt-
gangen. 

Kirken er tegnet av samme 

arkitekt som Filtvet kirke. Da denne 
kirken ble reist i i 1894 må nok 
Åros-folket ha blir inspirert. De ville 
jo også ha egen kirke. Den gang var 
det langt til Røyken kirke. 

Bygget på dugnad
Kirken er bygget med dugnadsånd, 
tømmeret er hogd lokalt og laftet 
og sto ferdig i 1903. Altertavla er 
et glassvindu som forestiller en 
pelikan. Den symboliserer de fem 
sårene som ble påført Jesus. 

Åros kirke huser hvert år feiring 
av Olsok med fellesgudstjeneste 
med påfølgende konsertkveld med 

kjente artister. Utenom Julaften og 
17. mai, er den største begivenheten 
i kirken den store lysmessen som 
feires i desember og der kirken blir 
fylt til randen av både store og små. 
I forbindelse med lysmessen, eta-
bleres det et prosjektkor som øver 
seg frem til den første søndagen i 
advent. Åros menighet har mange 
frivillige ildsjeler.

Kirken er et landemerket som 
står på en forhøyning på vei  
gjennom Åros.  Menigheten har 
mye å by på i et blomstrende  
lokalsamfunn.

Mens ungene leker gjemsel under kirkebenkene steller foreldrene  
og Anne Linn til et hyggelig kveldsmåltid. Vi er på knøttesang i Åros. 

Gjemsel og knøttesang

Tirsdag:  
Babysang kl. 11:00

Torsdag:  
Andakter på Lille Åros 
kl. 14:00
Knøttesang kl. 17:30

Søndag:  
Gudstjeneste to  
søndager i måneden

Ta kontakt på epost.
royken@kirken.no

Felles sentralbord for 
kirken i Asker 66 75 40 
90 for kirkene i Asker.

https://www.facebook.
com/aarosmenighet/

Sokneprest
Peter Andreas 
Beresford Holby
Epost:
ph235@kirken.no

Menighetsrådsleder: 
Elisabeth Vold 
Ådnanes  
Epost:
adnanes.elisabeth@ 
altiboxmail.no

LEDERE I MENIGHETEN:

Ukeplan: NORDRE HURUM

Pilegrimsmarsj
Hver sommer arrangerer menig-
heten, i samarbeid med Hurum 
historielag, en pilegrimsvandring 
langs den gamle oldtidsveien fra 
Oslo¬orden til Drammens¬orden. 
Du inviteres med på en �n gåtur 
med historiske og religiøse tema 
underveis. 

Turen går fra Myrvold til 
Stikkvannshytta midt på Hurum-
landet, der det feires friluftsguds-
tjeneste med kirkeka�e. 

I år var også Askers ordfører 
Lene Conradi med oss på turen.

Kulturhelg i oktober
Det har blitt en tradisjon hver høst 
– andre helg i oktober - å arrangere 
en kulturhelg i Kongsdelene kirke. 
Fokus har vært å åpne kirkerommet 
for �ere, ved å ta i bruk ulike mu-
sikalske uttrykk, gjerne i samspill 
med et kåseri eller et foredrag. Vi 
ønsker å invitere til ettertanke, smil 
og re�eksjon. 

På fredagen har vi tilbudt kon-
serter med lokale innslag. I år kunne 
du oppleve jazztoner med Singers 
Lounge. 

Søndagen har vi - i tillegg til 
gudstjenesten - valgt å satse på 

kjente formidlere, som Svein Tind-
berg og Wolfgang Plagge. 

Årets søndagsgjest var tidligere 
domprost i Tønsberg Kjetil Haga, 
som vi ble kjent med under bispe-
visitasen i 2018.  Med sin gitar bød 
han på allsang, ord til ettertanke og 
«evangeliet etter Øystein Sunde».

Allehelgensdag
Kirken er åpen for alle som vil kom-
me å tenne lys. Kvelden avsluttes 
med en salmekonsert med gratis 
inngang

Menighetsrådet har fra 2017  satset på kultur for å få større oppmerksomhet om 
kirken i Sætre.

Kulturkirken i Sætre
Gudstjenester:
To ganger i måneden.

Lys våken

Fasteaksjon.

Kon�rmantarbeid.

Pilgrimsvandring
i august.

Kulturhelg
i oktober.

Åpen kirke 
på Allehelgenssøn-
dag.

Sjekk hurum-kirken.no

Menighetene i Hurum 
har menighetsblad 
med to utgivelser i 
året

Epost:
post.hurum@ 
kirken.no

Kirken i Hurum har 
egen FB-side

Sokneprest: 
Ragnar Elverhøi
Epost: 
re578@kirken.no

Daglig leder: 
Tove Sveva 
Epost:
ts977@kirken.no

Menighetsrådsleder: 
Marianne 
Arctander 
Epost:
Marianne.Arctan-
der@hurumskolen.
no

LEDERE I MENIGHETEN:

Aktiviteter

Fra en av kulturkveldene – tidligere domprost i Tønsberg Kjetil Haga sammen med sønnen Even. Foto: Bo Mathisen

Daglig leder: 
Tove Sveva 
Epost:
ts977@kirken.no

Foto: Bo Mathisen
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Roller, ansvar og samarbeid mellom 
menighetsråd, kirkelige fellesråd og 
bispedømmeråd var hovedtema for 
kvelden. 

Stiftsdirektør i Oslo bispedømme, 
Elise Sandnes og kirkesjef i Asker, John 
Grimsby, ledet kursdelen. De la stor 
vekt på menighetsrådene som den 
lokale grunnsteinen i den kirkelige 
organiseringen. 

Deres budskap var tydelig: - Menig-

hetsrådet har ansvaret for å lede me-
nighetsarbeidet og bidra til at kirkens 
visjon om «Mer himmel på jorda» blir 
virkelig i lokalmenighetene. 

Nøkkelen er samarbeid mellom 
råd, frivillige, ansatte og Asker kom-
mune. 

De kulturelle innslagene ble 
ivaretatt av musikerne Trude Kristin 
Klæboe, Frøydis Grorud og kantor 
Annette Nordmo.

Asker 
Leder Dagrun  Røyrvik
Nestleder Alf Tore  Vierli
Medlem Cecilie Vivette  Arnet

Christian  Haaseth
Rannveig  Førland
Runa  Kildal

Sokneprest Karoline  Astrup
Daglig leder Grete Ellingsen Aaby

Vara:  Astrid Elise Henriette Fagernes, 
Geir Ove  Skogø, Ingrid  Lundby, Tone  
Bergan, Tormod Vaksvik Håvaldsrud.

Holmen 
Leder Lars  Duvaland
Nestleder Kristen Askjem Tveter
Medlem Cathrine  Jensen

Cathrine Haugen Kåsa
Inger-Hilde Schumacher  
    Hillesund
Ingun Møgedal Brustugun
Maria Telle Aubert
Marta  Haugstad

Sokneprest Gunstein  Vetrhus
Daglig leder Britta  Hässlich

Vara: Astrid  Heltne, Bjørn Harald  Plyhn, 
Liene  Dinvalde, Olav Karstad Isachsen, 
Tor Helge Helge Øvrevik.

Røyken 
Leder Stephen  Sirris
Nestleder Ida-Marie  Aarak
Medlem Arne Birger  Bertheussen

Harald Søvold Kjos
Silje Kristin Hjorthaug  
   Bonnerud
Åge  Rasmussen

Sokneprest Ellen Martha  Blaasvær
Daglig leder Tove  Sveva

Vara: Christian Conrad  Bugge, Hans  Fri-
vold, Knut Roald  Karlsen, Leif Sigmund  
Hole, Viktoria Wulfsberg Frivold. 

Heggedal 
Leder Ragnhild Øvland Tjelle
Nestleder Monica  Øverbye
Medlem Aud  Bjørndal-Riis

Ellen  Rygh
Hallvar Gisle  Hognestad
Sondre Almerud Øy

Sokneprest Magnus Pettersen Kjellin
Daglig leder Liv  Ruud

Vara:  Hans Kristian  Fjærvoll, Karin Ma-
rie  Ruud, Lena Steensen Tjelle,  Reidun  
Bruland, Torgeir  Sørensen

Nordre Hurum  
Leder Marianne  Østerby  

   Arctander

Nestleder Elin Christel Volden   
   Drij�out

Medlem Bjørg Woie Berg
Elisabeth Johnsen Fosen
Morten  Sandnes
Ole Morten Furua Rødby

Sokneprest Ragnar  Elverhøi
Daglig leder Tove  Sveva

Vara: Henrik  Thrana, Kari  Johansen, 
Kristin  Wold, Morten Anton Tangen, 
Tord Aabøe Løtveit.

Slemmestad og Nærsnes  
Leder Hans Johan  Tune
Nestleder Hege Elisabeth  Amundsen
Medlem Alise Narjord Thue

Gunnar Ingeborgvik Volden
Lars Andreas  Kirkerud
Margaret Fjeld Karoliussen

Sokneprest Marita Bjørke Ådland
Daglig leder Tove  Sveva

Vara: Gerd-Solveig  Bastesen, Heidi 
Helstrøm  Laug, Kristin  Frydenlund, 
Solveig Johanne  Sundelius, Steinar  
Sollie.

Søndre Hurum  
Leder Randi  Roås
Nestleder Linda Lyngstad Marthinsen
Medlem Dag Trygvessøn Berntsen

Frode  Andersen
Hege Merete  Andersen
Timea Bakay Holby

Sokneprest Hanne  Dyrendal
Daglig leder Tove  Sveva

Vara: Ingen vararepresentanter. 

Østenstad  
Leder Per Johannes  Helgebostad
Nestleder Katinka Borch-Nielsen  

   Thorkildsen
Medlem Karsten  Bakke

Jon Harald Skeie Ho�
Kjell Gunnar  Kvamme
Kjetil Jerico Aarskog
Marianne Riis Rasmussen
John Kristian  Stranden

Sokneprest Astrid Sætrang Morvik

Daglig leder Liv  Ruud

Vara: Jan  Duvaland, Kari  Hauge, Kjersti  
Gjerdrum, Solveig Aarsland Bruun,  
Øystein Løvdal Knutsen. 

Vardåsen 
Leder Anne Markegård Øya
Nestleder Mari Elise  Smebye
Medlem Hege Norset Blichfeldt

Heming  Olsen-Bergem
Nils Inge  Haus
Ole Edvard  Wold-Reitan
Sondre  Frey
Åshild  Solgaard

Sokneprest Dag  Håland
Daglig leder Kari  Sorkenes

Vara: Aud Magelssen Stønjum,  Irene 
Wenaas Holte,  Kristian  Abelsen, Roar  
Nydal, Signy  Gautefall.

Åros 
Leder Elisabeth Vold  Ådnanes
Nestleder Arvid  Askø
Medlem Guro Høgeli Sjå�ell

Håkon  Halvorsen
Sokneprest Peter Andreas  

   Beresford Holby
Daglig leder Tove  Sveva

Vara:  Anne Hilde Askø, Gro  Johansen,   
Oddgeir  Frøysok. 

Asker kirkelige fellesråd 2019-2023
Medlem Cecilie Vivette  Arnet Asker menighetsråd

Hallvar Gisle  Hognestad Heggedal menighetsråd
Cathrine Haugen Kåsa Holmen menighetsråd
Morten  Sandnes  Nordre Hurum menighetsråd
Åge  Rasmussen Røyken menighetsråd
Alise Narjord Thue Slemmestad og Nærsnes menighetsråd 
Hege Merete  Andersen Søndre Hurum menighetsråd 
Nils Inge  Haus  Vardåsen menighetsråd
John Kristian  Stranden Østenstad menighetsråd  
Guro Høgeli Sjå�ell Åros menighetsråd  

Prost Tor Øystein Vaaland
Kirkesjef John Grimsby  
Kommunen velger sin representant i løpet av november. 

MENIGHETSRÅDENE MENIGHETSRÅDENE

Bygningsutvalg
Utvalget skal bidra til å sikre forsvarlig vedlikehold av kirkelige bygg, bruk av kom-
munale tilskudd og samarbeid med frivillige og foreninger. 
      Medlemmer: Alf Tore Vierli (Asker). Gunnar  Enga (Heggedal).  Ole Morten 
Furua Rødby (Nordre Hurum). Harald Søvold Kjos (Røyken). Lars Andre-
as  Kirkerud (Slemmestad og Nærsnes). Knut Kristiansen (Søndre Hurum). 
Dag�nn  Holte (Vardåsen).  Jan  Duvaland (Østenstad). Oddgeir  Frøysok (Åros). 
Even Frogh (driftssjef) og John Grimsby (kirkesjef). Kommunens representant: 
Ingunn Rams�ell. Holmen menighetsråd velger sitt medlem i neste møte. 

Samlet for kurs og inspirasjon
8. oktober var de 64 faste medlemmene og alle varamed-
lemmene invitert til kurs- og kulturkveld i en av Asker
storstuer, Teglen kirke- og kultursenter på Spikkestad.

l I Asker prosti er det 61 714 medlemmer

og tilhørige i Den norske kirke (2018). 

l Den største menigheten er Holmen med

11 337 og den minste Åros med 1 956. 

l I de ti nye menighetsrådene er det 

55 % kvinner. 

l Aldersmessig er den største gruppen

mellom 41 og 50 år (28 %). 9 % er under

30 år og 6 % over 71 år.

Alle fotos: Bo Mathisen

Sokn? Prosti? Hva betyr det?
l Sokn: Et sokn i Den norske kirke er et geogra¤sk område. I Asker prosti er det 10 sokn.

l Prosti: Asker prosti sammenfaller med Asker kommune. Prosten i Asker er arbeids-giver for alle menighetsprestene og har sete i fellesrådet.

l Bispedømme: Asker prosti er en del av Oslo bispedømme. Hvert bispedømme i Norge har et bispedømmeråd. Bispedøm-merådet ansetter blant annet prester. 
l Menighetsråd. Hvert sokn har et menighetsråd. Menighetsrådet har ansvar for det lokale menighetsarbeidet og bruk av kirkene. Den lokale soknepresten har sete i menighetsrådet. Hvert menighetsråd velger én representant til et kirkelig fellesråd. 

l Asker kirkelige fellesråd. Fellesrådet forvalter o�entlige tilskudd, er arbeidsgiver for alle ansatte (unntatt menighets- prestene), har ansvar for å drift og ved-likehold av kirkene og utøver gravplass-myndighet for kirkegårdene. Kommunen oppnevner én representant til det kirkelige fellesrådet. Kirkesjefen er administrativ leder i fellesrådet. 

Engasjert kirkesjef, John Grimsby.

Nesten 80 på kurs om menighetsrådets arbeid og ansvar. 
Stiftsdirektør i Oslo bispedømme, Elise Sandnes (til venstre) i 
samtale med sokneprest i Røyken, Ellen Martha Blaasvær.  

Musikerne 
Frøydis Gro-
rud og Trude 
Kristin Klæbo 
på kultursce-
nen i Teglen.
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KIRKENS FELTARBEID I ASKER KIRKENS FELTARBEID I ASKER

I 35 år har kirkene i Asker driftet et sosialt 
arbeid, med det formål å gjøre terskelen så 
lav som mulig. 

På Varmestua står det over døren « Ad-
gang tillat for uvedkomne» -  her har kirken 
skapt et frirom midt i bygda, hvor mennes-
ker som sliter med rus kan være uten å bli 
sett på som annerledes. Her er mat, tak over 
hodet, dusj og mulighet for lønnet arbeid for 
en dag. 

Mer enn ord
I kirken bruker vi mange ord.  Men mange 
av oss har bruk for mer enn �ne ord.  Vi har 
bruk for praktisk hjelp til å leve livet. Hjelp 
til å tåle livet, når stormene raser og alt ser 
sort ut.  Det er kirkens oppgave å skape rom 
for mennesker som føler seg utenfor. Varme 
rom som kan omsette kirkens budskap i 

praktisk handling. På Varmestua spør vi 
verken om tro eller oppfølgingsplaner, men 
vi møter mennesker der de er. Vi kan ikke 
endre et menneskes liv, men vi kan sammen 
gjøre livet litt bedre. Gi mot til å tåle livet..

På Varmestua servere vi mat, vi snakker 
med mennesker og skaper en ramme om 
livet. Vi har åpent 365 dager i året, både på 
dag- og kveldstid. På Varmestua har vi rundt 
100 gjester om dagen, og vi serverer 60-70 
varme måltider hver dag. 

Arbeidstiltaket
For mange av våre gjester er lønnet arbeid 
uoppnåelig. De har nesten ingen mulighet 
for å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi ska-
per sammen en arbeidsdag, hvor mennesker 
får brukt sine evner og sambygdinger får 
hjelp. Det kan bety at en eldre dame kan bo 

to år lenger i huset sitt, fordi hun får praktisk 
hjelp fra våre arbeidere. Dette er vinn/vinn  
både for den eldre damen og våre folk. Dess-
uten er det god samfunnsøkonomi.

Feltarbeidets lyfabrikk i Heggedal pro-
duserer ikke bare stearinlys av høy kvalitet, 
men også livskvalitet for de arbeiderne som 
støper lysene. Stolthet over å støpe lys til 
landets kirker, kongens slott og den lille 
hybelen , gjør livet meningsfullt.

Bruktbutikken i Asker gir våre gjester 
mulighet for å arbeide i en butikk, hvor de 
ser, at ingenting bare er verdiløst, men at alt 
kan brukes. 

Ingen skal fryse ihjel i Asker
At ha en seng å sove i synes de �este av oss 
er en selvfølgelighet, men det gjelder ikke 
for alle. Derfor drifter vi på vegne av Asker 

Kirke med 
lav terskel

kommune et hybelhus, hvor 8 personer kan få 
tak over hodet samt hjelp og støtte til å håndte-
re livet sitt.

Ingen skal fryse ihjel i Asker. Derfor har vi 
også nødovernatting plasser for dem som akutt 
står uten tak over hodet.

Er det kirkens oppgave at drifte hybelhus, gi 
mat til rusbrukere, støpe lys og ordne hager?  

En lavterskel virksomhet som Kirkens 
feltarbeid i Asker minner oss om kirkens oppga-
ve, å være der hvor mennesker er og sammen 
gå videre i livet. Vi skal ikke bygge høye terskler, 
men slipe dem ned, så kirken ikke blir en høy-
terskel kirke, men en lavterskel kirke.

Gatekapellet midt i Asker er et symbol på 
det. Her kan mennesker komme, tenne et lys, 
tenke på sine kjære og gå ut i hverdagen igjen. 
Det er å være en kirke med lav terskel. En kirke 
for alle. 

Terskelen for å komme inn i et fellesskap 
kan være høy. Når det gjelder kirken er den 
for mange veldig høy. Er man i tillegg ikke 
som alle andre, men sliter med livet, så kan 
terskelen være enda høyere. Derfor er det 
kirkens oppgave å senke terskelen, slik at 
det blir plass til alle.

Alle foto: Vibeke Glosli

Gateprest og leder 
av Kirkens feltarbeid 
i Asker, Flemming 
Jacobsen.
Epost: ²429@kirken.no

Velkommen til Varmestua. Gjester og ansatte omkring bordet. Inger Johanne Aaby og Eirik Stenhammer forbereder middag
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KIRKENE VÅRE

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. Den eldste fra år 1150 og 
1229, den nyeste fra 2018. 

På vår vakt
Utfordringen er mangel på ressurser og kompetanse for å 
kunne drive et forsvarlig vedlikehold over tid. Manglende 
vedlikehold kan få store konsekvenser både økonomisk og 
i et verneperspektiv. Det kirkelige fellesrådet er derfor i fort-
løpende dialog med den nye kommuneadministrasjonen 
om dette. 

Den viktigste oppgaven vil bli å utvikle tilstandsbe-
skrivelser, vedlikeholds- og økonomiplaner for de kirkelige 
byggene. Slike investeringer vil kunne bidra til å fortsette 
og til å utvikle et systematisk vedlikehold som kan spare 
kommunen og fellesrådet for store kostnader over tid. 

Målet er å systematisere og profesjonalisere arbeid og 
samarbeid om langsiktig vedlikehold av kirkene i Asker. 

Middelalderkirken skal også stå om 500 år
Hurum middelalderkirke er 869 år gammel. Målet er at 
Hurum kirke fortsatt skal stå som åpen kirke og levende 
kulturhistorie også om 500 år. Og skal middelalderkirken 
våre kunne stå i år 2519 - da må vi vise ansvar og være våkne 
på vår vakt i dag. 

Kirke, tilhørighet og engasjement i Asker 
Det nye Asker prosti i Oslo bispedømme vil tilsvare Asker 
kommune. I Nye Asker er det 61 714 medlemmer og  
tilhørige i Den norske kirke (2018). Det er omtrent 2/3 av  
alle som bor i den nye kommunen. 

Kirke og frivillighet
Soknet er grunnenheten i Den norske kirke: I nye Asker  
prosti er det 10 sokn, med hvert sitt menighetsråd. I de 14 
kirkene i Asker, Hurum og Røyken er det til sammen om-
trent 5 700 mennesker innom i en helt alminnelige uke. 

Kirken er i betydelig grad drevet av frivillige, og  
aktiverer nesten 1 000 frivillige for engasjement for  
menighet, nærmiljø og samfunnsansvar. Mange av kirkene 
framstår som ekstra frivilligsentraler. Vi samarbeider bredt i 
nærmiljø og kulturliv. 

Velkommen til kirken din!

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.

KIRKENE VÅRE
Kirker og kirkegårder i Nye Asker

Kirke Byggeår Vernestatus Gravplass

Asker 1879 Asker kirkested 
er et fredet 
kulturminne.

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

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.
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Asker prosti har 9 kirkegårder  
I den felles kommunen er det ikke mindre enn ni  
kirkegårder, �ere med egne minnelunder. Det er de kirkeli-
ge fellesrådene som har ansvaret for gravplassene – og for å 
legge til rette for mer enn 500 seremonier i året. 

I den nye kommunen har vi også �ere livsynsåpne 
seremonirom, slik at alle kan ha tilgang på egnede rom for 
gravferd. Ved �ere av gravplassene er det også egne felt for 
de som tilhører andre religioner. 

Alle som har en grav å gå til, ønsker at det skal være 
stelt og �nt der. I det nye fellesrådet er det til sammen 13 
dyktige fagarbeidere med ansvar for graver og gravlunder. 
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ADRESSER VIL DU HJELPE TIL?

Østenstad menighet 
trenger frivillige
Vi trenger §ere frivillige til ulike oppgaver i menigheten.  Ønsker du å være frivillig?Kontakt oss på epost: ostenstad.menighet.asker@kirken.no eller ring 66754090

Asker: Vi trenger en �kser!

Asker menighet har tre bygg med innbo 

som trenger å bli tatt vare på av §ere 

hender og hoder med talent for å ¤kse 

og se løsninger. Er det deg eller noen du 

kjenner? 
Kontakt daglig leder Grete Ellingsen 

Aaby, epost: ga653@kirken.no, eller 

telefon 90161982.

Røyken: Neve-
nyttig person!
Røyken menighetshus 
er et gammelt bygg 
med sjel. Her gjøres 
mye vedlikeholdsar-
beid på dugnad. Liker 
du å løse praktiske 
oppgaver i et trivelig 
miljø? 
Kontakt Anniken 
Mjøen Haraldsen 
epost: anniken.m.
haraldsen@gmail.
com

Teglen: Hjelp til kafeen og leksehjelp

Vi trenger frivillige til å betjene kaféen og til å veilede barn og §yktninger på lekse-

hjelp. Liker du å stå bak disken? Er du god til å regne? Liker du å snakke med folk som 

lærer norsk?
Kontakt for kaféen og §yktninger: diakon Jan Arne Lervåg epost  jl734@kirken.

no Kontakt for leksehjelp for barn: trosopplærer Heidi Skålid Amundsen  epost 

ha427@kirken.no

Deltakere gudstjenester 98 057 94 777 96 650 95 435 90 023
Antall medlemmer og tilhørige 63 120 62 750 62 291 62 112 61 714
Antall registrerte frivillige 954 935 913 938 943
Antall gudstjenester 762 819 845 805 761
Antall dåp 469 463 463 398 430
Antall kon�rmerte 651 653 624 564 585
Antall kirkelige vielser 126 113 102 104 97
Antall kirkelige gravferder (forrettet av prest) 487 510 460 486 488

Fakta om Asker prosti              2014             2015          2016         2017          2018

Den norske kirke i Asker:
Postadresse: Postboks 14, 3431 Spikkestad 
Epostadresse: post.asker@kirken.no 
Sentralbord: 66754090

Menighetskontor for menighetene i Røyken og Hurum: 
Teglen, C.A. Johansens plass 1, 3430 Spikkestad

Menighetskontorene i Vardåsen, Østenstad, Holmen, Heggedal 
og Asker ligger i tilknytning til kirkene.

Kirkesjefens stab og Prosten i Asker:
Kirkelia 5, 1384 Asker. Sentralbord: 66754090

Administrative fellestjenester:  
C.A. Johansens plass 1, 3430 Spikkestad
Postadresse: Postboks 14, 3431 Spikkestad
Epostadresse: post.asker@kirken.no
Sentralbord: 66754090

Gravferdstjenesten:
Asker kirkelige fellesråd har ansvaret for å legge til rette for alle 
seremonier og gravplasser, uavhengig av avdødes livssyn eller 
religiøse tilknytning. Gravferdstjenesten kan også bidra med 
veiledning, stell og vedlikehold av graver og gravminner.
Epostadresse: gravferd.asker@kirken.no
Telefon: 66754095

Kirkens feltarbeid:
Besøksadresse: Kirkeveien 224, 1383 Asker
Epostadresse: kirkensfeltarbeid.asker@kirken.no
Varmestua: tlf 66754097 eller 66780044
Lyspunkt1:  tlf 66754094
Bruktbutikken: tlf 66754098

Menighetsbarnehagene:
Østenstad menighetsbarnehage
Adresse: Gudolf Blakstads vei 40, 1392 Vettre, Tlf: 66754092
Engelsrud barnehage
Adresse: Nordvannslia 29, 1385 Asker. Tlf:  66754091
Holmentoppen barnehage:
Adresse: Nesbruveien 55, 1396 Billingstad, Tlf: 66754093

Engelsrud barnehage eies og 
drives av Vardåsen menighet. 
Barnehagen ligger idyllisk til i 
Nordvannslia på Dikemark. Vi har 
27 plasser i alder 
1-6 år, fordelt på 
to avdelinger.  Les 
mer: 
www.engelsrud-
barnehage.no

Holmentoppen 
barnehage 
eies og drives av 
Holmen menig-
het. Barnehagen 
ligger fredelig til 
i underetasjen til 
Holmen kirke. Vi 
har 18 plasser i 
alder 1-6 år på en avdeling. Les mer: 
www.holmen.barnehageside.no

Østenstad menighetsbarne-
hage eies og drives av Østenstad 
menighet. Barnehagen ligger land-
lig til i underetasjen til Østenstad 
kirke. Vi har 18 plasser i alder 1-6 år 

på en avdeling. Les mer: 
www.kirken.no/nb-NO/fellesrad/
askerfellesrad/menigheter/os-
tenstad-menighetsbarnehage/

praktisk-info
I våre barnehager er 

det godt å være barn!                 
Omsorg handler om 

å ta vare på hverandre. 
Gjennom lek viser 
barna initiativ, fantasi 
og engasjement. Slik er 
barnehagene våre med 
på å gi barna spennende 
opplevelser, utfordrende 
bevegelser og følelsen av 
å mestre livet. 

Nestekjærlighet, tillit 
og håp er våre kjerne-
verdier. 

Hos oss arbeider omsorgsfulle 
og kvali�serte voksne, som bidrar 
til at barna kan utvikle seg og 
håndtere utfordringer senere i livet. 

Vi har plass til �ere barn. 
Velkommen til menighetsbarneha-
gene i Asker!

Menighetsbarnehagene Holmen: Hjelp til kirkeka�e’n
Vil du være med å lage til kirkeka�e etter guds-
tjenesten en søndag? Vi ønsker å skape ulike 
møteplasser for fellesskap, og kirkeka�e er et 
slikt sted. Ta kontakt om du ønsker å bidra én 
gang eller §ere ganger. 
Kontakt Norunn på ne245@kirken.no eller 
tlf  66754090

Holmen: Hjelp til servering.
På mandager har Holmen kirke Supermandag. 
Da har vi aktiviteter som kor, legoklubb og 
språkkafé. Det selges middag og va§er i kroa. 
Her trenger vi frivillige som serverer og ordner. 
Kontakt Norunn på epost ne245@kirken.
no eller 66754090

Holmen: Bladbud til menighetsbladet
Vi trenger nye bladbud! Rodene tar mellom 30-60 min. å gå. Eller kan du hjelpe til å telle opp bladene, eller kjøre de ut til bladbudene?Kontakt Elisabeth på eb797@kirken.no eller 66754090

Holmen: Hjelp til menighetsbladetVi ønsker å komme i kontakt med noen som vil være aktive i redaksjonen. Være med å forme bladet, skrive litt eller være vår fotograf, arbeide med layout o.l. Vi utgir ¤re blader i året. 
Kontakt Elisabeth på eb797@kirken.no eller 66754090

Holmen: Sjåfør til Kirkebussen
Kan du være sjåfør i Kirkebussen, en Ford 
Transit Trend 9-seter (kjøres med vanlig 
førerkort) – som kjører etter rute på søndager 
og tirsdager. Kontakt Norunn på ne245@
kirken.no eller 66754090

På jakt etter sommerjobb?
Hvert år er det mulig å søke sommerjobb og  
sesongarbeid på kirkegårdene. 
Kontakt Even på epost ef296@kirken.no

Røyken: Hjelp til arrangementerTeam Teglen og Team Røyken lager gode mø-testeder i kirkene og på menighetshuset. Vil du være med på å planlegge og gjennomføre juletre-fest og andre familiearrangementer, misjonskveld og kirkens aktiviteter på Spikkestad-dagen? Vi trenger idé-skapere og ka�ekokere. Kontakt sokneprest Ellen Martha Blaasvær på eb572@kirken.no.

Østenstad: Hjelp 
til Supertirsdag
Østenstad menighet 
trenger trygge voksne 
til å hjelpe til med en 
legoklubb på Supertirs-
dag, tirsdager mellom kl 
16-18 . Er du en mamma eller pappa som er glad i å bygge lego? 
Kontakt oss på epost  ostenstad.menighet.
asker@kirken.no

Råskinn på media? 
Interesse og erfaring for tekst, foto og sosiale 
medier? Vi trenger hjelp til å gjøre menig-
hetsarbeidet i prostiet synlig på nett og i 
lokale menighetsblader. Kontakt Jørgen på 
epost js878@kirken.no.

Østenstad: Dirigenter 
minigospel
Østenstad menighet trenger dirigenter 
til minigospel. Vi trenger to dirigenter, 
gjerne ungdommer. Øvelsene ¤nner 
sted i Østenstad kirke på tirsdager fra 
kl. 17.15-17.45 .Kontakt Østenstad  
menighet på mail ostenstad. 
menighet.asker@kirken.no

Institusjonsprest
Asker kirkelige fellesråd har 
institusjonsprest. Hun heter  
Janneke Riskild og besøker 
jevnlig sykehjem og institusjo-
ner i kommunen. Ta gjerne kon-
takt på epost: jr827@kirken.no

Leder for fellestjenester
I forbindelse med kommunesammen-
slåingen har kirkene i Asker erstattet 
sekretærfunksjonen på menighetskon-
torene med én felles enhet for adminis-
trative tjenester. Enheten har siden 2. 
september driftet felles sentralbord:  
66 75 40 90 og har base i Teglen, 
Spikkestad kirke og kultursenter.  
Leder for Fellestjenestene er  
Jørgen Guntveit Svartvasmo. 
E-post: js878@kirken.no

Barnehageleder Elin 
Dahlen, epost: ed473@
kirken.no

Driftssjef  
Driftssjefen har driftsansvar for alle 
kirkebygg og kirkegårder i hele  
prostiet. Leder for avdelingen er 
Even Frogh, epost:  
ef296@kirken.no

Kirkeakademiet i Asker
Kirkeakademiet i Asker (KiA) er et åpent forum for dialog 
og re�eksjon, forankret i kristen kultur og tradisjon. 
Vi utforsker krefter som former samfunnet vårt, og legger 
til rette for meningsbrytning både om evige spørsmål og 
tidsaktuelle problemstillinger i kultur- og samfunnsliv. 
Vi legger vekt på at enhver skal bli møtt med respekt 
for egne meninger og eget ståsted. KiA har hatt et nært 
samarbeid med de fem menighetene i Asker, og ønsker 
å etablere det samme med alle menighetene i det nye 
prostiet.
       KiA arrangerer vanligvis tre åpne møter hvert halvår. 
Møtene holdes i Holmen kirke. Personer som står på KiAs 
epostliste, holdes løpende orientert om møtene. 
Kontakt KiAs leder, Einar Solbu på epost 
einar.solbu@eskulturdialog.com, dersom du ønsker å 
stå på listen.  Mer informasjon om KiA �nner du på:  
www.kirkeakademiene.no/about/ost/asker-kirkeakademi
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Fakta om Asker prosti
Antall medlemmer og tilhørige:  61 714Antall menighetsråd: 10
Antall menighetsrådsmedlemmer:  64Antall kirkelige fellesråd: 1
Driftsbudsjett 2020: 98,7 mill.krAntall kirkelige ansatte: 125
Antall registrerte frivillige: 943Antall gudstjenester: 731
Antall på gudstjenester: 90 023Antall dåp: 430
Antall kon�rmerte: 585
Antall kirkelige vielser: 97
Antall kirkelige gravferder (forrettet av prest): 488

Fakta om kirkene
Antall kirker: 14

Eldste kirke:  
Hurum, fra 1150.

Nest eldste kirke:  
Røyken, fra 1229.
Nyeste kirke: Teglen, Spik-

kestad kirke og kultursenter, 

fra 2018.
Antall kirkegårder: 9
Avstander: Rundreise til alle 

14 kirkene, med start og stopp i 

Holmen kirke,  138 km.

Den norske kirke i Asker
Sentralbord 66 75 40 90 
E-post: post.asker@kirken.no




