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Første tale som biskop

Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon er 
menighetenes egen innsamlingsaksjon, 
og den nest største innsamlingsaksjonen 
i Norge, etter NRKs tv-aksjon i oktober.

Tema for 2018 er KNs arbeid med vann og 
sanitær i utsatte områder i verden. 

Dele av vår overflod

I kirken ser vi nok lettere på at fasten 
kan være en tid for forsakelse, enn 
våre jødiske og muslimske trossøsken. 
Samtidig ønsker vi å bruke fastetiden til 
å se kritisk på misforholdet mellom vår 
egen velstand og verdens nød. 

Slik kan fasteaksjonen være en anledning 
til å bli bevisst på og dele av vår overflod.

Fasten starter askeonsdagen 14. februar. 
Da blir det som vanlig «fest og faste» på 
Askertun, og påfølgende samling i Asker 
kirke kl. 18.00. Selve aksjonsdagen er siste 
tirsdag før palmesøndag. I år, 20. mars.

Hele menigheten med 

Kjernetroppen i Asker menighet, som 
så mange andre steder i landet, er 

konfirmantene, og deres foreldre. Noe 
som har fungert godt de siste årene.

Samtidig ønsker Asker menighetsråd, 
etter initiativ fra Globalt utvalg, å få med 
folk fra alle deler av menigheten til en 
«dugnad» for årets fasteaksjon. 

Utvalgsleder Sigrun Møgedal ønsker at 
fasteaksjonen preger hele vårhalvåret.

– Det handler om mobilisering rundt 
selve fasteaksjonen, og hvordan vi kan 
la oss inspirere av Kirkens Nødhjelps 
erfaringer fra sitt samarbeid med kirker 
over hele verden, og bruke noen av disse 
erfaringene i vårt arbeid, sier hun. 

Generalsekretæren kommer

En fin kveld å la seg inspirere, er onsdag 
28. februar. Da kommer generalsekretær 
i Kirkens Nødhjelp, Anne Marie Helland, 
til Asker.

Hanne Tellier og Arne Dale jobber i 
Globalt utvalg spesielt for fasteaksjonen, 
mens kontaktperson i staben, er 
kateketvikar Ida Buen Hanevold.

Her følger et utdrag av Kari Veitebergs 
preken da hun ble vigslet til biskop i Oslo 
domkirke søndag 17. desember. 
Prekenteksten var hentet fra Lukas 3,7-18.

Vi må vere varsame med å bruke ord som 
karakteriserer folk, eller kanskje heller: Vi 
må bli betre til å adressere, finne ut kva 
som bør bli sagt til kven.
Berre for å ha sagt det i denne første 
preika som Oslo biskop, dette er noko av 
det eg kjem til å halde fram med: Halde 
preiker der vi les bibelteksten grundig og 
spør kven som seier kva til kven. 
For Jesus, og i dag døyparen Johannes, 
seier ulike ting til ulike folk. I dag er 
det ikkje Jesus som skjeller ut. Det er 
slektningen hans, Johannes. Lukas fortel 
at det var for å førebu dei mange som vil 
bli døypte, at Johannes møter dei med 
dagens kraftsalve. Matteus, som fortel 
om det same, meiner derimot å vite kven 
Johannes adresserte; farisearane og sad-
dukearane. 
Det var altså religiøse leiarar som blei 
tiltalt som «ormeyngel». «Men kva skal  
vi då gjere?», spurde folket. Hugsar de 
kva Johannes svarte? Det handla ikkje 
om religiøse handlingar, men om noko 
så enkelt at alle kunne ta det til seg, om 
ein då hadde nok mat til seg sjølv og to 
kjortlar! 
«Den som har to kjortler, skal dele med 
den som ikke har noen, og den som har 
mat, skal gjøre det samme.» 
Det er lett sagt, og vanskeleg gjort!

Hele prekenen finnes på www.kirken.no

Fasteaksjon for rent vann
På askeonsdag 14. februar starter fastetiden med fest på Askertun. På 
fasteeaksjonsdagen tirsdag 20. mars er målet en bred menighetsdugnad.

Foto: Karoline Astrup
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Blant annet finner du flere oversikter. Du finner navnene på dem som er valgt 
inn i Asker menighetsråd (2015–2019), og alle medlemmer av rådets utvalg.
I tillegg finner du kontaktinformasjon til Menighetsrådets leder, sekretær og 
utvalgslederne, og her på siden ser du hvem som jobber i Asker menighet. 
Tanken er å gjøre det litt enklere for flere å ta direkte kontakt – om det som opp-
tar deg – med folk som styrer og steller i menigheten. Ikke nøl. Bruk muligheten.

Menighetsblad på papir
Et spørsmål vi stadig stiller oss, er om vi fremdeles skal bruke tid og krefter på å 
lage et meldingsblad på papir. Burde vi heller satse alt på digitale medier? 
Tja, svaret er jo ikke gitt. Tre grunner taler for at vi også i år vil utgi Kirkeposten 
på papir. 
For det første vet vi at aktive kirkegjengere, ikke minst blant de eldre, slett ikke 
er så digitalt orientert som samfunnet ellers forventer av oss. Vi vil kommunisere 
også med folk som ikke er aktive mailbrukere, og ikke følger våre Facebook-sider.

Være litt gammeldags
Jeg ser enda en grunn til å velge papir: At vi i kirken, på enkelte områder, gjerne 
kan være litt sendrektige. Mye vi driver med, oser jo av tradisjoner. Deler av litur-
gien er hentet fra oldkirken, salmer vi synger er fra dansketiden, og vi lyser den 
aronittiske velsignelse fra førkristen tid.
I et slikt perspektiv, haster det ikke med å vrake et håndgripelig meldingsblad i 
gammeldags papirformat. 
For det tredje jobber et utvalg denne våren med en kommunikasjonsstrategi for 
Asker menighet. Menighetsrådet vil få på bordet forslag til både strategi og tilt-
ak, og vi står foran spennende diskusjoner om hvordan vi vil kommunisere som 
kirke, innad og utad. I dette kan det komme opp nye ideer, også om Kirkeposten.

Påskenummer
Akkurat nå kan vi slå fast, at Kirkeposten vil komme ut fem ganger i 2018: I 
januar, i mars (før påske), i juni, i august (før konfirmasjonen), og i november (før 
advent). 
Neste Kirkeposten blir et utvidet påskenummer som utgis i midten av mars.

Tor Øystein Vaaland, sokneprest

Kirkeblad i en digital tid
Den drevne leser av Kirkeposten, vil merke noen forandringer. Ikke 
bare at første 2018-nummer utkommer noe forsinket.

Hun trer inn for Liv-Iren Westnes, som ble 
mor til lille Helle i november. 

En av kateketens kjerneoppgaver, er å 
lede arbeidet med konfirmantene. 85 
unge er påmeldt for 2018, og Ida forteller 
hun gleder seg til å bli kjent med dem.

– Mitt ønske er å få tak i hva 
konfirmantene selv er opptatt av i sine 
liv. Gjennom samtale og felles refleksjon 
håper jeg å bidra til å gjøre bibelen 
relevant for deres livsverden, sier hun.

Ida er askerbøring, og bor på Drengsrud 
sammen med mannen Even og barna 
Otto (7) og Astrid (3). Hun har et vikariat 
som løper til og med sommeren 2018.                

Konfirmantsjefen
Ida Buen Hanevold (bildet) er i sving 
som menighetens nye kateketvikar. 

Adresse: Kirkelia 3, 1384 Asker
Tlf.: 66 76 57 00 (kl. 08.30-15.30)
E-post: asker.menighet.asker@kirken.no
Hjemmeside: www.kirken.no/asker
Facebook: «Asker menighet» 

ANSATTE (ALFABETISK):

Grete Ellingsen Aaby, daglig leder
Tlf. 901 61982, e-post: ga653@kirken.no
Karoline Astrup, kapellan
Tlf. 466 61 691, e-post: ka784@kirken.no
Anders Bakke, kirketjener/vaktmester
E-post: ab324@kirken.no 
Ida Buen Hanevold, kateket (vikar), 
Tlf. 976 84 656, e-post: ih229@kirken.no

Han kom sammen med prinsesse Ingrid 
Alexandra,  prins Sverre Magnus og 
kronprinsesse Mette-Marits sønn Marius, i 
tillegg til flere familiemedlemmer.

Om lag 2500 mennesker var til stede på 
de fire julegudstjenestene. Da Kronprin-
sen kom, var det så fullt at et par hundre 
ikke slapp inn. Disse fikk i hvert fall sett 
sambygdingen, og noen ropte «god jul».

Bodil Kvangarsnes, trosopplærer
Tlf. 66 76 57 06, e-post: bk822@kirken.no

Ingvild Køhn Malmbekk, kantor
Tlf. 951 01 022, e-post: im539@kirken.no

Inga Mari Ramsfjell-Kind, diakon
Tlf. 906 53 194, e-post: ir225@kirken.no 

Bente Roestad, menighetssekretær
Tlf. 66 76 57 00, e-post: asker.menighet.
asker@kirken.no

Liv-Iren Westnes, kateket
I fødselspermisjon

Tor Øystein Vaaland, sokneprest
Tlf. 481 88 048, e-post: tv339@kirken.no

Kirkeposten er et meldingsblad for Asker menighet, og utgis for tiden av staben. 
Red.: Sokneprest Tor Øystein Vaaland og daglig leder Grete Aaby Ellingsen.
Har du lyst til å skrive, ta bilder, tegne eller sitte i redaksjonen? Ta kontakt.

ANSATTE I ASKER MENIGHET

Til Asker kirke julaften
Kronprins Haakon (bildet) tok med 
seg barna til julaftengudstjeneste. 
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Asker menighetsråd (MR)
Valgt for perioden 2015–2019 
Leder: Vibeke Bøe
Kontakt: vibekececilie@gmail.com
Øvrige medlemmer: Ellen Hagemo 
(nestleder), Håvard Sporastøyl, Ceci-
lie Fangel, Christian Haaseth, Anders 
Mikelsen, Dagrun Røyrvik, Alf Tore Vierli 
og Tor Øystein Vaaland (sokneprest)
Varamedlemmer: Aud M. Stønjum, 
Ingrid Louise Hauge, Grete Underhaug 
og Inger Bang Carlsen
Sekretær: Grete E. Aaby (daglig leder)
Kontakt: ga653@kirken.no

Utvalgene (alfabetisk)
Diakoniutvalg: Maud Sølvi Nordberg 
(leder), Tor Møgedal, Jorunn L. Scott, 
Else Grue, Aud M. Stønjum (MR), Reidar 
Skille, Inga Mari Ramsfjell-Kind (diakon)
Eiendomsutvalg: Grete Ellingsen Aaby 
(leder), Tor Møgedal, Lars Gunnerød, 
Christian Haaseth (MR), Grete Under-
haug (MR), Anders Bakke (kirketjener)
Kontakt: ga653@kirken.no
Eiendomsutvalg: Grete E. Aaby 
(leder), Tor Møgedal, Lars Gunnerød, 
Christian Haaseth (MR), Grete Under-
haug (MR), Anders Bakke (kirketjener)
Kontakt: ga653@kirken.no
Frivillighetsutvalg: Ellen Hagemo 
(leder), Jorunn Scott, Cecilie Mikelsen, 
Inga Mari Ramsfjell-Kind (diakon)
Kontakt: ellen.hagemo@broadpark.no
Globalt utvalg: Sigrun Møgedal 
(leder), Synne Sandbu, Arne Dale, Jens 
Måge, Hanne Tellier, Inger Bang Carlsen 
(MR), Inga Mari Ramsfjell-Kind (diakon)
Kontakt: sigrun.mogedal@gmail.com
Gudstjenesteutvalg: Tor Øystein Vaa-
land (leder), Eileen Paus, Ove Vold, In-
grid L. Hauge (MR), Ingvild K. Malmbekk 
(kantor), Karoline Astrup (kapellan)
Kontakt: tv339@kirken.no
Kommunikasjonsutvalg: Tor Øystein 
Vaaland (leder), Vigdis Hvaal, Øystein 
Heggen, Dagrun Røyrvik (MR)
Kontakt: tv339@kirken.no
Kulturutvalg: Ingvild Køhn Malmbekk 
(leder), Petter Hagemo, Cecilie Fangel 
(MR), Alf Tore Vierli (MR)
Kontakt: im539@kirken.no
TUBUR (Trosopplæringsutvalget/
Barne- og ungdomsrådet): Kristin 
Gunleiksrud Raaum (leder), Eileen Paus, 
Mary Vold, Hilde Cathrine Haugland, 
Håvard Sporastøyl (MR), Karoline Astrup 
(kapellan) og Ida Hanevold (kateket)
kristin.gunleiksrud@kirkeakademiene.no
Økonomiutvalg: Ellen Hagemo 
(leder), Erik Haugen, Ingrid H. Lundby
Kontakt: ellenhagemo@broadpark.no

NYTT FRA ASKER MENIGHET

Kirkekor i hundre
Asker kirkekor er det eldste kirkekoret 
i landet, og runder år i 2018. De første 
100 årene markeres med en feiende flott 
jubileumskonsert i Asker kirke søndag 
22. april kl. 18.00. Hold av datoen nå! 

Grønne Asker
De fem sokna i Asker prosti er alle ved-
tatt som «grønne menigheter». Torsdag 
25. januar kl. 19.00 blir det et åpent 
møte for interesserte i hele prostiet, 
med temaet:  «Hvordan løse den globale 
krisen med plast i havet?» Administrer-
ende direktør Nancy Strand, Avfall 
Norge, innleder. For mer info, kontakt 
Jens Måge i Globalt utvalg: jenswm@
live.no. Sted: Barnas katedral (det gamle 
kapellet i rød teglstein ved Asker kirke). 

Vellykket juletrefest
Andreklassingene Gustav (Steinerskolen) 
og Magnus (Jansløkka) (bildet under) 
fikk godteposer av tre hellige konger 
som dukket opp på Askertun onsdag 
10. januar. Om lag 120 store og små, 
etnisk norske og bosatte flyktninger, fikk 
wienerpølse, halalpølse og kake. Det var 
quiz, juletregang, og storartet stemning.

Ny sorggruppe
Mange etterlatte har i mange år fun-
net både trøst og glede i å være med 
i en av kirkens sorggrupper. En ny 
gruppe er på trappene. Interesserte 
kan komme – uforpliktende – til et 
infomøte i Barnas katedral torsdag 
8. februar kl. 19.00. Lurer du på noe? 
Spør diakon Inga Mari Ramsfjell-Kind 
på telefon 906 53 194. Merk at grup-
pene er livsynsåpne.

Marked og inntekter
Penger er ikke alt – men likevel viktig! 
Derfor vil vi gjerne få takket alle dere, 
selv om det er gått noe tid, som bidro 
til det flotte resultatet på menighetens 
«novembermarked». Omsetningen 
steg igjen til gjenkjennelige høyder, 
etter to magre år, og endte på 111 147 
kroner. Særlig delikatesser, gevinster 
og håndarbeider dro opp sluttsum-
men. 
Så en nyhet for våre kjære faste 
givere (og nye): Vi har tatt i bruk det 
elektroniske systemet «Solidus», som 
skal forenkle givertjenesten og gi oss 
flere givere (håper vi). Verktøyet er en 
autogiroavtale. Du velger selv beløpets 
størrelse, hvor ofte du vil gi, og om 
du eventuelt vil øremerke gaven. Du 
finner skjema på menighetens hjem-
meside, eller i våpenhuset. Du fyller ut 
avtalen, legger den i lukket konvolutt 
og gir den på menighetskontoret. 
Du er velkommen som giver – vi 
trenger deg virkelig!

Gjelder perioden 
1. desember 2017 - 15. januar 2018:

Døpte bosatt i Asker menighet
Hannah Seljeseth Ursteg
Isaiah Elias Boateng
Tobias Ramberg
Daniel Klokseth Sommervoll
Linea Brekko Braathen
Maria Fredrikke Selmer Prydz
Julie Lindstad Wahlmann
Felix Pedersen
Haakon Marinho Tonheim Zampa
Filip Boge Nicklasson
Sofia Haga Ødegaard
Jacob Beitnes Carey

Døde bosatt i Asker menighet
Odd Øystein Steiro, født 1962 
Halvor Lundtveit, født 1932
Terje Pettersen, født 1960
Ola Lien, født 1925
Inger Aas, født 1936
Jakob Olav Naadland, født 1950
Linda Joanne Schulz, født 1962
Oddmund Aalberg, født 1925
Kåre Sagård, født 1920
Knut Heyerdahl Syversen, født 1923
Betty Sørlie, født 1935
Ivar Espelid, født 1951
Inger Mæhlum, født 1951
Tor Erling Einbo, født 1939
Rolf A. Ørbech, født 1937
Ebba Wichstrøm, født 1923
Leif Egil Teien, født 1930

SLEKTERS GANG



TILBUD FOR BARN OG UNGE GUDSTJENESTER I ASKER KIRKE

Asker kirke i januar. Foto: Bente Roestad

Trenger du kirkeskyss (søndager)? Ring 
911 53 563 senest kl. 09.30 samme dag.

21. januar, 3. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11 Gudstj. m/ dåp og nattverd 
Øksnes, Bagstevold

28. januar, Såmannssøndagen
Kl. 11 Gudstjeneste m/ nattverd 
Astrup, Hanevold, Vaaland, Bagstevold, 
Asker Ten Sing, årets nye konfirmanter

Søndag 4. februar, Kristi forklarelsesdag
Kl. 11 Gudstj. m/ dåp og nattverd 
Astrup, Malmbekk

11. februar, Fastelavnssøndag
Kl. 11 Gudstjeneste med dåp 
Vaaland, Malmbekk
Kl. 20 Kveldsmesse m/ nattverd
Vaaland, Hanevold, Malmbekk m/ band

Onsdag 14. februar, Askeonsdag
Kl. 18 Familiegudstjeneste 
Astrup, Malmbekk, barnekorene

18. februar, 1. søndag i fastetiden
Kl. 11 Gudstj. m/ dåp og nattverd 
Astrup, Malmbekk

25. februar, 2. søndag i fastetiden
Kl. 11 Gudstjeneste m/ dåp
Øksnes, Bagstevold, medvirkende fra 
«Lørdagsklubben»

4. mars, 3. søndag i fastetiden
Kl. 11 Gudstj. m/ dåp og nattverd 
Vaaland, Malmbekk

11. mars, 4. søndag i fastetiden
Kl. 11 Teatergudstj. for de minste
Astrup, Bagstevold, Knøttene, 1–3- 
åringer inviteres spesielt
Kl. 20 Kveldsmesse m/ nattverd
Øksnes, Malmbekk m/ band

Søndag 18. mars, Maria budskapsdag
Kl. 11 Gudstjeneste med nattverd
Vaaland, Feltarb., Back in Business

25. mars, Palmesøndag
Kl. 11 Gudstjeneste m/ dåp
Vaaland, Bagstevold

Kontaktperson: Trosopplærer Bodil Kvan-
garsnes, bk822@kirken.no, tlf. 66 76 57 06

MANDAGER Asker Ten Sing
Kl. 17.30 på Askertun

TIRSDAGER Babysang 
Kl. 12.00 på Askertun

ONSDAGER Myldredagen på Askertun
Middag for store og små kl. 16.30–17.20
40 kr/p.p.; max 120 kr/fam.
Småbarnsang (1–3 år)
Snoopy-klubben (2–5 år)
Mary Vold, marytonder@hotmail.com
Knøttene barmekor (5–9 år)
Tempo TweenSing (4.– 7. klasse)

ANDRE TILBUD Trosopplæringstiltak
Lørdag 9. februar Nattkino (13–14 år) 
Askeonsdag 14. februar «Fest & faste» 
Søndag 11. mars Teatergudstj. (1–3 år)

KFUK-KFUM-speidere
Kontakt: ledere@askerspeiderne.no

Dåp eller konfirmasjon?
Les på hjemmesiden: kirken.no/asker
eller ring oss på tlf. 66 76 57 00

TILBUD FOR VOKSNE

Asker kirkekor
Torsdager kl. 19.30 i Asker kirke
Kontakt: kantor Ingvild Køhn Malmbekk

«Fredagstreff på torsdager» 
1. februar kl. 11 i Vardåsen kirke 
Anne Helene Moksnes: «Min fars koffert»
1. mars kl. 11 i Vardåsen kirke 
Ingvild Køhn Malmbekk og Trude Helen 
Binderø: «Grieg og naturen.»
Skyss? Reidunn Senumstad Kristensen 
66782450, eller Tor Møgedal 66 78 16 89
Kontakt: diakon Inga Mari Ramsfjell-Kind

Kaffekoppen
Uformelt fredagstreff på Solgården bolig-
senter, Kirkeveien 98
16. februar og 16. mars kl. 11-13
Skyss? Tor Møgedal 66 78 16 89
Kontakt: diakon Inga Mari Ramsfjell-Kind

Fredagsforum
2. februar kl. 19.30 i Vardåsen kirke
Kirkesjef John Grimsby: «Visjoner for 
kirken i Asker»
9. mars kl. 19.30 i Asker kirke
Om rom og liturgi i det «nye» kirkerom-
met, der vi i vinter får inn 160 stoler i 
stedet for de fremste benkeradene
Kontakt: Arne E. Sæther tlf. 66 78 46 17

Bibelmeditasjon
Onsdager kl. 12.00 Asker kirke 
Merk: Ikke 7.2, 21.2. og 21.3.
Kontakt: kapellan Karoline Astrup

Tilbud for voksne, forts.

Back in Business, kor for voksne
Synger pop, soul, gospel, salmer
Kontakt: Ellen Tuset tlf. 66 79 74 27

Asker Normisjon
Tirsdag 6. feb. kl. 19.30 i Barnas kat.
Anne-Lise Brodtkorp: «Troen gir mot, om 
modige kvinner i reformasjonen»
Kontakt: Erling Servan tlf. 480 75 025

Asker kirkeakademi
Tir. 30. januar kl. 19.30 i Holmen kirke
Edvard Hoem: «It is well with my soul» 
Kontakt: Einar Solbu, tlf. 915 68 343

Asker Y’s Men
Ons. 24. jan. kl. 19 i Vardåsen kirke
Ernst Baasland: «Den norske sangskatten 
fra J.N. Brun til dagens trubadurer»
Kontakt: Bjørn Lande tlf. 992 36 180

Askertun blir stengt 
En etterlengtet oppussing igangsettes cirka april 2018, og Askertun blir da 

stengt. Info om alternative steder vil kunngjøres i oppslag og på hjemmesiden.


