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Ansatte 
Sokneprest    Tor Øystein Vaaland  

Kapellan     Karoline Astrup  

Daglig leder    Grete Ellingsen Aaby  

Sekretær    Bente Roestad    

Kirketjener    Anders Bakke    

     Henrik Roestad (fast vikar kirketjener) 

Menighetspedagog    Liv-Iren Westnes (perm. fra 1. november)  

(konfirmant og ungdom)  Ida Buen Hanevold vikar fra 10. januar 2018 

Menighetspedagog    Bodil Kvangarsnes   

(trosopplæring) 

Kantor     Ingvild Køhn Malmbekk   

Diakon     Inga Mari Ramsfjell-Kind   

 

Gudstjenestelivet  
Asker kirke 

Asker kirke har høy standing som en arena for kulturformidling og gudstjenesteliv. I kirken er 

det «alltid» gudstjeneste klokken 11 på søn- og helligdagene, og dette prinsippet ble videreført i 

2017 (med etablerte unntak som 2. påskedag og 2. pinsedag).  

69 gudstjenester ble avholdt på søn- og helligdagene, stort sett alle i kirken, der det i 

gjennomsnitt deltok 148 mennesker. Et fast unntak fra å feire gudstjeneste i kirken, er å flytte 

gudstjenesten i september til Asker museums høsttakkefest. Også i 2017 feiret vi 

familiegudstjeneste med dåp og barnekorsang i solskinnet i museets skjønne hager.  

Asker kirke står sterkt som områdets «dåpskirke». Om lag halvparten av de døpte bor utenfor 

menigheten. I mai og november åpnet vi kirken også for «drop-in-dåp», og ni mennesker ble da 

døpt på lørdager med en annen, lavere terskel enn mange erfarer søndag formiddag. 

Folkekirke 

Vi har et stort antall frivillige knyttet til gudstjenestefeiringen, og korpset av medliturger og 

kirkeverter møttes til nyttige samtaler om oppgavene. Også konfirmanter bistår som gode 

medhjelpere, og da 81 unge ble konfirmert i begynnelsen av september, samlet kirken fire fulle 

hus. Asker kirke som folkets kirke gjelder også vigsler. Vi oppsøkes av mange som søker et rom 

som gir en høytidsstemt og vakker ramme. Ny liturgi for ekteskapsinngåelse, anvendbar også for 

likekjønnede, trådte i kraft i februar 2017, og selv om homofile og lesbiske lenge har vært 

hjertelig velkommen til Asker kirke, ble det i 2017 ikke inngått likekjønnede ekteskap i vår 

kirke. Skolegudstjenester før påske og jul ga også i 2017 lokale barn og unge nytt eierskap til 

kirken, mens kveldsmessen (hver andre søndag i måneden) åpner for en annen liturgi, musikk og 

refleksjon knyttet til undring, tvil og tro. Speiderne medvirket som vanlig om høsten, og det var 

jazz, korsang og annen musikk knyttet til gudstjenestene gjennom hele året.  

Høytidene 

Påsken markeres tungt med gudstjenester skjærtorsdag, langfredag, påskenatt og påskedag. 

Messe og måltid torsdagskvelden har funnet sin form. Men oppslutningen om denne smertens og 

livsfornyelsens høytid er i Asker (som de fleste steder) mindre enn hva som er gjennomsnittet 

gjennom året. De fire gudstjenestene samlet i snitt 82 personer, der påskedagsgudstjenesten er 

den som trekker opp. Julaften samlet kirken 2490 askerbøringer, deriblant en delegasjon fra 

Skaugum, som betyr at det i snitt var mer enn 600 til stede på hver av de fire gudstjenestene. 

Både påskedag og juledag står sterkt som gudstjenestedager i Asker-samfunnet. Måtte hver 

gudstjeneste virke slik, at vi kan kjenne strimen av nådens lys, og at lyset når helt inn til 

menneskets mørkeste krok, og skape vilje til å se Jesus i hvert medmenneske vi møter; hver 

fange, hver flyktning, den som sulter og tørster, og alle «disse mine minste». 

 

Sokneprest Tor Øystein Vaaland 
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Asker menighetsråd 
Asker menighetsråd har i 2017 bestått av følgende faste medlemmer: 

Vibeke Bøe (leder)   

Ellen Hagemo (nestleder og vara fellesråd) 

Anders Mikelsen (fellesrådsrepr.) 

Håvard Sporastøyl 

Christian Haaseth 

Cecilie Fangel 

Dagrun Røyrvik 

Alf Tore Vierli 

Tor Øystein Vaaland (sokneprest)     

 

Følgende fire personer er vara: 

Aud M. Stønjum 

Ingrid Louise Hauge 

Inger Bang Carlsen 

Grete Underhaug 

 

Menighetsrådets sekretær har vært Grete Ellingsen Aaby. Menighetsrådet har hatt 9 møter. 

Arbeidsutvalget har bestått av Ellen Hagemo, Tor Øystein Vaaland, Grete Ellingsen Aaby og 

Vibeke Bøe.  

 

De ansatte i Asker menighet har besøkt menighetsrådet på et møte i løpet av året, sammen med 

utvalget på sitt fagområde, for å ha dialog med menighetsrådet om sitt arbeid. De ansatte har for 

øvrig møtt i menighetsrådet der det har vært aktuelt i konkrete saker. 

 

Menighetsrådet har vært representert i følgende utvalg/komiteer: 

Gudstjenesteutvalget: Ingrid Louise Hauge  

Eiendomsutvalget: Christian Haaseth og Grete Underhaug  

TUBUR (Trosopplæringsutvalget/Barne- og ungdomsrådet): Håvard Sporastøyl 

Diakoniutvalget: Aud M. Stønjum 

Globalt utvalg: Inger Bang Carlsen 

Frivillighetsutvalget: Ellen Hagemo 

Økonomiutvalget: Ellen Hagemo 

Flygelkomiteen: Håvard Sporastøyl og Alf Tore Vierli 

Kultur- og Informasjonsutvalget: Alf Tore Vierli, Cecilie Fangel, Dagrun Røyrvik. Utvalget ble 

splittet opp høsten 2017, ved at informasjonsdelen ble erstattet med et kommunikasjonsutvalg 

hvor Dagrun Røyrvik ble menighetsrådets representant.  

 

Saker menighetsrådet har arbeidet med i 2017 

 Økonomi, budsjett og regnskap 

 Oppfølging av innspill årsmøte og bispevisitas 

 Rehabilitering av Askertun 

 Flygel i Asker Kirkepartner IKT 

 Revidert diakoniplan 

 Samkjøring av innsamlinger 

 Skisse for inkluderende fellesskap og grønn kirke/teologi – innspill fra Globalt utvalg 

 Ressurser til ungdomsarbeidet 

 Implementering av giversystemet Solidus 

 Kirkerommet som liturgisk arena – nye stoler og alterbord i Asker Kirke 

 Kommunikasjonsutvalg: mandat og kommunikasjonsstrategi 
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 Høring nye regler for kirkevalg 

 Arbeid med revidering av lokal trosopplæringsplan 

 Forslag og stemmegivning ny biskop i Oslo 

 Evaluering av arbeidet i utvalgene 

 Disponering av menighetens fond 

 Høring – endring av kirkelig inndeling ved kommunesammenslåing Asker, Røyken og 

Hurum 

 Arbeid med lokal plan for kirkemusikk   

 

Vibeke Bøe      Grete Ellingsen 

Menighetsrådsleder     daglig leder   

 

Gudstjenesteutvalget 
Det ble avholdt tre møter i 2017, og i tillegg ført løpende samtaler om aktuelle temaer gjennom 

hele året. Disse fire sakene er de viktigste som ble behandlet: 

Kveldsmessen 

Utvalget uttrykte begeistring for kveldsmessen, som har etablert seg som et verdifullt tilskudd til 

Asker kirkes gudstjenestetilbud. Utvalget drøftet to justeringer: noe mer musikk/kulturinnslag, 

og at nattverden ble utvidet til å inngå i en «bønnevandring» med flere stasjoner; stående 

nattverd, lystenning i globen, og velsignelse for den som kneler ved alterringen. Utvalget støttet 

endringene. Arbeidet fortsetter i 2018, med tanke på at liturgien skal sendes Oslo biskop for 

godkjenning. 

Familiegudstjenesten 

Den «bønnevandringen» som ble en positiv tilvekst i kveldsmessen, har ikke fungert like godt i 

familiegudstjenesten. Det skyldes at vandringen har medført uro i kirken, fordi foreldre har sett 

på muligheten for en «sosial pause». Heller enn å vandre med barna, har de slått av en prat. 

Leddet er derfor i stor grad faset falt ut, noe utvalget synes er forståelig, gitt uroen, men ideelt 

sett ganske leit. En ny sungen samlingsbønn er utprøvd siden våren 2017, med hell, ifølge kantor 

og sokneprest. Også familiegudstjenestens liturgi skal sendes til bispegodkjenning i 2018.  

Kunngjøringene 

Utvalget drøftet den tradisjonelle kunngjøringen som i Asker kirke er en informasjonsbolk i 

forkant av inngangsmusikk og prosesjon. Der sier medliturgen noe om dagens gudstjeneste og 

aktuelle arrangementer. Infoen kan for noen være viktig og nyttig, men utvalget tviler på at 

kunngjøringene samler nye skarer av folk til arrangementene våre. Utvalget utfordrer til en 

samtale i menigheten om kunngjøringen har utspilt sin historiske rolle. Fortjener den sin sentrale 

plass? Kan noe info legges i papirprogrammet, slik at inngangen til en gudstjeneste kan få et 

musisk og meditativt preg – heller enn prating? Utvalget ba kommunikasjonsutvalget og 

stab/fagteam om å drøfte saken, og vil etter hvert fremme saken i menighetsrådet. 

Nye stoler  

Den store saken også i 2017 var arbeidet med 160 nye stoler. Målet har vært sju rader med nye 

stoler, mens de resterende 11 skulle forbli benkerader. Utvalget jobbet løpende med saken, bl.a. 

med arkitekt Arne E. Sæther om detaljeringen av møblene, søknader til Asker kirkelige fellesråd 

og dialog med Oslo biskop. Utvalget minnet om at nye stoler ikke var et mål i seg selv, men et 

viktig virkemiddel for å skape bedre kår for handikappede og barn, samt gi økt fleksibilitet i 

kirkerommet i forbindelse med kveldsmesse, familiegudstjenester, andre barnearrangementer og 

konserter. 

 

Tor Øystein Vaaland, sokneprest og utvalgsleder 
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Eiendomsutvalget 
Eiendomsutvalget har bestått av: Lars Gunnerød (menighetens representant i fellesrådets 

bygningsutvalg), Christian Haaseth og Grete Underhaug fra menighetsrådet, Tor Møgedal fra 

menigheten, Anders Bakke, kirketjener, og Grete Ellingsen Aaby, daglig leder/utvalgsleder. 

 

Eiendomsutvalget møtes etter behov knyttet til større saker utover daglig vedlikehold. Det har i 

2017 vært fokus på følgende saker knyttet til byggene våre:   

 Pussing og lakking av ytterdører Asker kirke – dørene ut mot Kirkeveien.  

 Nye stoler inn og benker ut av Asker kirke – søknad til biskopen om endelig god-

kjenning, bestilling av stoler og dialog med OVF om lagring av benker på låven på 

prestegården 

 Videre arbeid med å finne løsning på fuktskader i Barnas katedral  

 Ny lyssetting av Asker kirke som etter mange års arbeid ble realisert høsten 2017. 

 

I tillegg til ovennevnte saker, har det i 2017 vært fokus på rehabilitering av Askertun, hvor 

daglig leder deltatt i forberedende utredning med prosjektleder og arkitekt, samt vært med i 

prosjektgruppen i kommunen med jevnlige møter frem til høsten 2017, da prosjektet gikk over i 

en fase knyttet til forberedelse av anbud. Fokus har vært å få et menighetshus som er mest mulig 

fleksibelt for alle som bruker det, men hvor vi samtidig får til en bedre skjerming mellom de 

ulike aktivitetene ved å dele bygget inn i soner. Menighetsrådet og staben har vært holdt orientert 

om status i arbeidet. 

 

Grete Ellingsen Aaby 

 
Diakonatet 
Diakonatets arbeid er menighetens omsorgstjeneste. Det ledes av diakoniutvalget i samarbeid 

med menighetens diakon Inga Mari Ramsfjell-Kind. Diakoniutvalget bestod i 2017 av Maud-

Sølvi Nordberg (leder), Jorunn L. Scott (nestleder), Tor Møgedal, Else V. Grue og Aud M. 

Stønjum.  

Aktivitetene i 2017: 

Hjemmebesøk 

For året 2017 ble det avlagt 160 hjemmebesøk (72 av frivillige og 98 av diakonen). Diakonen 

gjennomførte også 33 sjelesorgsamtaler på sitt kontor, i kirken og i Barnas katedral. Vi 

oppfordrer alle som har behov for hjemmebesøk, sjelesorgsamtale, forbønn, ønsker å delta i 

sorggruppe eller andre spørsmål om menighetens omsorgstilbud, om å kontakte vår diakon Inga 

Mari Ramsfjell-Kind på telefon 90653194 eller på mail ir225@kirken.no.  

Sorggrupper 

Diakonen har i samarbeid med en frivillig medarbeider, ledet en sorggruppe for voksne. Det var 

et tilbud til alle sørgende i prostiet, og er en del av fellestiltakene i diakoni i Asker prosti. 

Fredagstreff og Kaffekoppen er våre tilbud om samlingssteder med formål å forebygge 

ensomhet og stimulere til aktivitet, i et fellesskap med en klar kristen profil. Begge 

arrangementene er formiddagstreff og prioriterer et hyggelig bordfellesskap med allsidig 

program.  

 

På grunn av den varslede oppussing av Askertun fra høsten 2017, sto vi overfor en stor 

utfordring med å finne nye lokaler innenfor våre svært begrensede økonomiske rammer. Vår 

nabomenighet Vardåsen, tilbød oss å arrangere 3 fredagstreff (på torsdager) i deres kirke høsten 

2017. Det ble en veldig god løsning som vi er svært takknemlige for. Vi tok videre kontakt med 

Solgården Boligsenter for å finne et lokale for våre Kaffekopptreff. Vår henvendelse ble meget 

positivt mottatt, og vi ble ønsket velkommen til å arrangere treffene på Boligsenteret fra og med 
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september 2017. Dette har også vist seg å bli en god løsning, da vi på denne måten kan gi et 

bedre tilbud til de bosatte på Solgården Boligsenter.    

 

1 2017 har vi hatt tilsammen 406 deltagere på 9 fredagstreff og 246 deltagere på 11 

kaffekopptreff. Fredagstreffets program består av kåseri, andakt, servering av smørbrød og 

hjemmebakte kaker. Treffet finansieres ved hjelp av loddsalg, samt gevinster og kaker gitt av 

frivillige medhjelpere. Felles for begge disse arrangementene er vårt tilbud om sjåførtjenester. 

Uten den store innsatsen fra frivillige til kjøkkentjenester etc., ville det ikke vært mulig å 

arrangere disse treffene med det innholdet vi tilbyr. Vi vil spesielt nevne den positive holdningen 

og fleksibiliteten vi møtte hos alle våre medhjelpere i forbindelse med flytting til nye lokaler. 

Vi trenger likevel flere medarbeidere og håper at mange vil melde seg til tjeneste et par 

formiddager i året. Vi er også svært takknemlig for alle våre allsidige og dyktige kåsører, som 

vederlagsfritt stiller opp med program av høy kvalitet.  

 

Allehelgensdag: En representant fra diakoniutvalget deltok sammen med en annen frivillig med 

lystenning under minnegudstjenesten. 

Fasteaksjon: Tradisjonen tro serverte medlemmer fra Diakoniutvalget kaker og drikke til 

bøssebærerne. 

Kirkeskyss: Aud M. Stønjum administrerer kirkeskyssen. Dette er et godt tilbud til de som har 

problemer med å komme seg til kirken på egen hånd. Vi vil oppfordre flere til å stille som 

sjåfører og på den måten gi de som har problemer med å komme seg til kirken på egenhånd, et 

kjærkommet tilbud. 

Onsdagsmiddag: Det har vært arrangert barnevennlig middag på onsdager når barnekorene har 

hatt øvelse. Middagen er for alle, og noen voksne som ikke har barn i korene, har benyttet seg av 

tilbudet. De fleste som har vært der, er familiene til Knøttene. Dette ble særlig tydelig etter 

sommerferien da Tempo begynte en time senere med øvelse. 

Visjonen har vært å tilby et pusterom i hverdagen i et barnevennlig miljø. Prisen har vært kr 40,-  

pr. person og maksimum kr 100,- pr. familie. Dette har gått med til å dekke utgiftene.  

Det har vekslet mellom fem ulike menyer. Åtte frivillige og diakonen har laget middag i løpet av 

året, og tre andre frivillige har innimellom avlastet kokkene med å vaske opp. Diakonen har laget 

mat ca. tre ganger pr mnd., oftere alene siste halvdel av året, da flere av de frivillige trakk seg. 

Det har vært utfordringer med å få nye frivillige. Nesten en gang pr mnd. har to frivillige laget 

taco. Det har vært ekstra populært. På slutten av året ble det besluttet at det skal leies inn to 

ungdommer som skal lage mat, og korforeldre skal settes opp på rydde og oppvask turnus. Dette 

er etter modell fra Vardåsen menighet og startes opp januar 2018. 

Før sommerferien var det opp mot 60-90 spisegjester. I høstsemesteret har det i snitt vært 40-50 

personer. Med unntak av perioder hvor det ble arrangert småbarnsang (trosopplærings-

arrangement) hvor det var ca. 20 ekstra små og store spisegjester. 

Første oppstartdag/onsdagsmiddag for korene i januar 2017 ble det arrangert juletrefest for hele 

menigheten, hvor flyktninger ble spesielt invitert. I tillegg til ca. 60 personer fra korfamiliene og 

andre norske barnefamilier kom like mange flyktninger tilsammen fra mottaket på Dikemark. 

Visjonen var at både norske og flyktningbarn skulle få erfare tradisjonell norsk juletrefest. 

 

Jubilanthilsener: Frivillige har gått på besøk og gitt blomster og diakonatets program til 

jubilanter på 85, 90, 95, 100 og hvert år etter 100 år. Visjonen var å gi oppmerksomhet fra kirken 

og kanskje nå de som sjelden fikk besøk. Mange ga uttrykk for takknemmelighet. Det har 

gradvis blitt færre frivillige som ønsket å være med i denne tjenesten, og vanskelig å få nye 

frivillige. På slutten av året ble det derfor bestem at fra januar 2018 får jubilanten et 

gratulasjonskort og diakonatets program i postkassen i stedet.   

 

Maud-Sølvi Nordberg 
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Fellestiltak diakoni 
Innen diakonifeltet er mye av tilbudet basert på samarbeid på tvers av menighetene. Da når vi 

målgrupper som vi ellers ikke hadde nådd, om vi bare skulle tatt utgangspunkt i hver enkelt 

menighet. Av fellestiltak kan nevnes:    

 Flyktningarbeid   

 Kirkens Feltarbeid  

 Kirkens Familievern 

 Brudeparsamling 

 Sorggrupper 

 Lørdagsklubben  

 Besøksgruppe på Ila fengsel 

 ”Grønn kirke” 

 

Jarle Klungrehaug 

 
Globalt utvalg – Menighetens engasjement for miljø, misjon og global rettferdighet      

Globalt utvalg  har i 2017 bestått av Inger Bang Karlsen (menighetsrådets representant), Arne 

Dale, Inga Mari Ramsfjell-Kind, Sigrun Møgedal (leder), Jens Måge, Synne Sandbu og Hanne 

Tellier. Medlemmer fra resursgruppen for misjon har deltatt i flere av møtene. I løpet av året har 

utvalget hatt 3 ordinære møter, vært medansvarlig for den årlige fasteaksjonen og vært vertskap 

for ressursgruppemøter, temakvelder og samlinger i tilknytning til gudstjenester med fokus på 

miljø og misjon. 

 

Utvalgets mandat er å synliggjøre og styrke kunnskap om menighetens misjons- og 

samfunnsoppdrag som del av den verdensvide kirkes nærvær og ansvar lokalt og globalt og 

skape møteplasser for samhandling og dialog. Dette arbeidet er forankret i lokal diakoniplan for 

Asker menighet, som ogå vil være grunnlaget for arbeidet videre i 2018. 

 

Utvalget har gjennom 2017 fortsatt sitt fokus på tre hovedsatsingsområder: ”Grønn kirke”, 

”Misjon og menighet i vår tid” og ”Asker menighet i møte med nye naboer”. Skisser for 

refleksjon, handling og tjeneste er lagt fram for menighetsrådet og ligger til grunn for utvalgets 

arbeid gjennom ressursgruppe for misjon, ressursgruppen for flyktningarbeidet på prostinivå og 

arbeidet med grønn menighet, der Asker menighet også er prostikontakt for 

Bispedømmekontoret. 

 

Det er etablert kontakt med andre organisasjoner og grupper i Asker som arbeider med miljø- og 

flyktningespørsmål. Ressursgruppen for menighet og misjon har tatt opp erfaringer med å dele 

tro der tro er under press, gjennom kontakt med kirker i Nepal og Døvekirkens arbeid på 

Madagaskar, gjennom en serie temamøter knyttet til «Kairosdokumentet» fra palestinske 

kirkeledere og markeringen av kirkeuka for fred i Israel og Palestina . Fasteaksjonen ble 

gjennomført tirsdag 4. april i samarbeid med stab og konfirmanter med foreldre. 

Forbønn for vennskapsmenigheten i Bangladesh og den Lutherske Søsterkirke i det Hellige 

Land inngår i kirkebønnen de fleste søndagene. Utvalget ser behovet for et styrket arbeid med 

temagudstjenester og bidrag med innspill til kirkebønn også i 2018. 

 

Vi ønsker med dette arbeidet å bygge et levende og inkluderende fellesskap som synliggjør 

kirkens oppdrag i tjeneste for medmennesker, samfunn og skaperverk, i solidaritet med de 

svakeste, gjennom nestekjærlighet og arbeid for likeverd og rettferdighet. 

  

Sigrun Møgedal og Inga Mari Ramsfjell-Kind 
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Trosopplæringsutvalget/Barne- og ungdomsrådet (TUBUR)  
TUBUR er et utvalg for det samlede barne- og ungdoms-arbeidet i menigheten. Det ledes 

av Kristin Gunleiksrud Raaum. 

TUBUR møttes til fem ordinære møter i 2017, tre i løpet av vårsemesteret og to i løpet av 

høstsemesteret. Det var i tillegg flere møtepunkter mellom utvalgsleder, enkeltmedlemmer og 

stab om løpende saker.  

Medlemmer 

Foruten leder Kristin Gunleiksrud Raaum, satt disse i utvalget ved årets inngang: Eileen Paus 

(nestleder), Elisabeth Tangvik (ungdomsforelder), Mary Tønder Vold (barnemiljøet), Håvard 

Sporastøyl (MR-representant) og tre fra staben: Liv-Iren Westnes (menighetspedagog), Bodil 

Kvangarsnes (menighetspedagog) og Karoline Astrup (kapellan). I løpet av våren trådte 

Elisabeth Tangvik ut av utvalget. Det ble i løpet av høsten 2017 avklart at øvrige 

rådsmedlemmer blir sittende for en ny periode. Menighetspedagog Liv-Iren Westnes gikk 

midlertidig ut av utvalget fra november 2017 pga. fødselspermisjon. Hennes vikar Ida Hanevold, 

vil på nyåret ta hennes plass i TUBUR. Det ble ellers i løpet av høsten gjort avtale med en ny 

foreldrerepresentant fra ungdomsmiljøet, Hilde Haugland, med oppstart januar 2018. 

 

Hovedfokus gjennom året 

TUBUR har: 

- avsluttet arbeidet med menighetens konfirmantplan. 

- gått i gang med revidering av menighetens trosopplæringsplan. 

- fulgt opp konfirmant- og ledertreningsarbeidet. 

- satt fokus på menighetens barnearbeid. Hva vil vi skal være grunnpilarene i dette 

arbeidet?  

- satt søndagsskolen på agendaen, og har vedtatt at det skal jobbes for å få denne opp å gå 

igjen (etter noen år med fravær av et søndagsskoletilbud i menigheten).  

Øvrige saker 

- Arrangementer spesielt tilrettelagt for barna: TUBUR medvirket i forbindelse med 

gjennomføring av helligtrekongersdag i januar 2017. Blant annet fordi denne gudstjenesten 

fra og med 2017 har blitt et prostisamarbeid (og de øvrige menighetene har sine egne 

arrangement i forbindelse med Hellig tre Kongers dag), er det ikke gitt at dette skal være en 

dag for familieaktiviteter. TUBUR ønsker ellers å legge til rette for et større arrangement for 

barn i alle aldre i forbindelse med menighetens vårfest første søndag i mai. 

- Kommunal driftsstøtte: TUBUR fordelte årets støtte til Knøttene, Tempo, Ten Sing og andre 

barneaktiviteter.  

- Kirke/skolearbeidet er nok en gang utsatt, men står på agendaen i første halvdel av 2018.  

 

Kristin Gunleiksrud Raaum og Karoline Astrup 

Kulturutvalget  
Kultur- og informasjonsutvalget startet opp sitt arbeid våren 2016.  

I 2017 ble dette utvalget delt og vi har nå både et kulturutvalg og et informasjonsutvalg.   

Kulturutvalget har som sitt viktigste mål å bidra til å skape et bredt kulturtilbud både utenfor og i 

gudstjenester, men fortsetter også å jobbe for å kommunisere godt om alle de flotte 

kulturtilbudene kirken har.  
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Utvalget består av Cecilie Fangel, Alf Tore Vierli, Petter Hagemo og Ingvild Køhn Malmbekk. 

Det jobbes for å få enda et medlem til komiteen. 

De viktigste sakene utvalget har jobbet med og diskutert gjennom året, er for å nevne noe, 

planlegging og gjennomføring av konserter, gudstjenester og kulturarrangementer, 

forsangertjeneste, kulturverter, økonomi og markedsføring.  

Hovedfokus har vært flygelinnsamlingen, der kulturutvalget også har samarbeidet med 

flygelkomitèen om gjennomføring av innsamlingskonserter. 

 

Ingvild Køhn Malmbekk 

 
Kommunikasjonsutvalget 
Et nytt utvalg så dages lys da menighetsrådet opprettet kommunikasjonsutvalget. Hensikten er å 

få løftet opp hvordan vi som lokal kirke kommuniserer innad med hverandre, og utad med vår 

omverden. Kommuniserer vi i tråd med de verdier vi ellers forfekter? Fremstår vi i all vår praksis 

i kjærlighet? Hvordan kan vi gjøre bedre kjent blant folk de gode tilbud vi tilbyr i kirken og på 

Askertun, og der vi ellers møtes? 

 

Sokneprest Tor Øystein Vaaland har mangeårig erfaring som journalist i bl.a. NRK og 

Morgenbladet, og som gen.sekr./talsperson for Rådet for psykisk helse, og sa seg villig til å gå 

inn på dette nye saksfeltet og lede utvalgsarbeidet. I utvalget sitter også Dagrun Røyrvik fra 

menighetsrådet, Øystein Heggen og Vigdis Hvaal. Både Øystein og Vigdis har livslang 

jobberfaring fra journalistikk og informasjonsvirksomhet og betydelig kompetanse. 

 

Utvalget møttes i 2017 tre ganger og kom godt i gang med strategiarbeidet. Vigdis brakte inn 

nyttig metodikk i dette arbeidet.  

 

Utvalget følger også menighetens løpende informasjonsprosjekter. Blant annet har det ført til 

konstruktive innspill om vår bruk av Facebook, som bl.a. Dagrun har tatt tak i. Antallet 

medlemmer i Asker menighets Facebook-gruppe var ved slutten av 2017 passert 300.  

 

Hjemmesiden fikk dessuten ny adresse og nytt utseende: www.kirken.no/asker. Der ligger 

informasjon som folk aktivt søker, som kontaktinformasjon til stab og menighetsråd, samt 

informasjon om dåp, konfirmasjon og vielser, nytt om aktiviteter og arrangementer og 

innkallinger med saksliste til menighetsrådsmøter og møteprotokoller.  

 

Utvalget følger dessuten endringer knyttet til Kirkeposten. Sommeren 2017 ble Petter Hagemo 

takket av etter mange år som engasjert redaktør. Ikke få arbeidstimer hadde Petter nedlagt! 

Staben tok over utgivelsesansvaret. Sekretær og tidligere NRK-medarbeider, Bente Roestad, 

gjorde et godt arbeid med å fornye bladets layout. Soknepresten tok ansvaret for innholdet og 

etter hvert også layouten. Det er bestemt at Kirkeposten utgis på papir også i 2018, men 

menighetsrådet skal få en kommunikasjonsstrategi på bordet, der alle sider ved 

informasjonsvirksomheten skal vurderes. 

 

Tor Øystein Vaaland, sokneprest og utvalgsleder 

 

Trosopplæring – Barnetro i Asker 
Tiltakene som har blitt gjennomført i 2017 er: 

0 år - Samling før dåp: Oppslutning 100 % av 73 

0 år - Dåpsgudstjeneste: Oppslutning 100 % av 73 

0 år - Babysang: Oppslutning 41 % av 73 

http://www.kirken.no/asker
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2 år - Sansegudstjeneste/Teatergudstjeneste: Oppslutning 24% av 62 

3 år - Sansegudstjeneste/Teatergudstjeneste: Oppslutning 15% av 80  

2 år – Småbarnsang: Oppslutning 45 % av 62 

3 år – Småbarnsang: Oppslutning 35 % av 80 

4 år - 4-årsbok: Oppslutning 35 % av 80 

5 år – Teater for 5-åringer: Oppslutning 6 % av 88 

6 år – Utdeling 6-årsbok + opplegg etter gudstjeneste: Oppslutning 14 % av 84 

8 år – Tårnagenthelg: Oppslutning 12 % av 86 

9 år – Tårnagenthelg: Oppslutning 16 % av 99 

10 år - Lys Våken: Oppslutning 12 % av 104 

11 år – Lys Våken: Oppslutning 5 % av 106 

12 år – Lys våken: Oppslutning 4 % av 113 

14 år – Nattkino: Oppslutning 15% av 102 

15 år – Konfirmasjon: Oppslutning 68 % av 121 

15 år – Reunion: Oppslutning 63% av 121 

16 år - MILK-kurs: Oppslutning 16 % av 121 

 

Andre: 

Krybbevandringer for barnehagene i Asker: 9 barnehager deltok 

Barnehageomvisning i kirken. 2 barnehager 

Fra fest til faste ca. 100 barn og voksne 

 

Bodil Kvangarsnes 

 

Snoopyklubben 
Snoopyklubben er Asker menighet sitt primære tilbud til barn i alderen 1-5 år. Altså de barna 

som er for store til babysang, og samtidig for små til Knøttene. Snoopy er et trosopplæringstiltak 

med gjenkjennelige og faste aktiviteter. Vi ønsker å gi barna en god og trygg opplevelse innen 

disse rammene. 

Gruppen har i 2017 vært selvdrevet på frivillig basis av foreldre eller andre ressurspersoner. Av 

frivillige er det særlig Mary og Ove Tønder Vold som har bidratt.  

Innholdet i Snoopy går etter et fast opplegg: samling i ring med fellessanger, bibelfortelling og 

aktivitet som avslutning. Senest kl. 18.25 avslutter vi, slik at vi kan få deltatt i avslutningen 

sammen med Knøttene.  

Snoopyklubben har minket litt i antall medlemmer i 2017. På kveldene har vi vært fra 3 til 7 barn 

og i tillegg foreldre. Vi skulle gjerne vært litt flere.  Det er tydelig at barna trives godt på 

Snoopyklubben.  

 

Bodil Kvangarsnes 

 
Asker KFUK/M Speiderne  
Totalt talte gruppen 104 betalende medlemmer pr. desember 2017. 86 medlemmer er under 26 

år. Vi har i løpet av året hatt mange flere speidere innom vårt arbeid enn det tallene sier, men 

disse har ikke betalt kontingent. 

Innmeldte per 1. januar 2018  

Ledere (i parentes) 

Stifinnere: 27 stifinnere, 2 ledere (Ingeborg Altern/Egil Hasting) 

Vandrere: 32 vandrere, 2 ledere (Charlotte B. Eriksen/Rolf Falchenberg) 

Rovere: 12 rovere (Halvor Øyen) 

Gruppe: 2 ledere (Rolf Falchenberg/Margaret Buene/Jørgen Bjørndalen) 
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Voksne: 18 voksne medlemmer/ledere totalt 

Om arbeidet 

Ledersituasjonen har vært rimelig god. Det er alltid utfordringer i forbindelse med å fordele 

arbeidsbyrden i frivillig arbeid, men vi har en fin gjeng med ledere og foreldre som legger ned 

svært mye arbeid for egne og andres barn. Sentralt i dette arbeidet står gleden av å se hvordan 

hver enkelt speider utvikler seg ved å mestre først enkle og etter hvert mer komplekse oppgaver 

– både på det åndelige og praktiske plan. Speiderne utvikler gleden av å trives ute i naturen og de 

utvikler seg til å bli selvstendige innenfor mange områder. De lærer seg å samarbeide med andre 

og får betydelig lederkompetanse når de tar ansvar i patruljedriften. Kort sagt – et betydelig 

bidrag til utviklingen av enkeltindivider og samfunnet!! 

Informasjon og markedsføring 

askerspeiderne.no er vår egen og alltid oppdaterte speider-nettside. Alle innbydelser legges ut på 

nettsidene. Der finnes også terminlister. Vi har i tillegg informasjon på Facebook og bruker e-

post og SMS. Samlet sett ønsker vi med våre informasjonskanaler å styrke speidernes anseelse i 

lokalmiljøet ved siden av dagsaktuell informasjon for møter og aktiviteter. I 2017 var en av våre 

patruljer statister i ny reklamefilm for forbundet Norges KFUK-KFUM-Speidere. 

Tilknytning til Den norske kirke 

Asker KFUK-KFUM-speidere er tilknyttet både Asker og Vardåsen menigheter. I 2017 deltok vi 

i gudstjeneste med kirkeparade på høsten i Asker samt at vi bidro i tårnagenthelg i Vardåsen og 

Novembermarkedet i Asker menighet. 

Aktiviteter 

Asker KFUK-KFUM-speidere har også i år organisert felles flaggborg i 17. mai-toget for alle 

speidergruppene i Asker. Vi er tilknyttet landsforbundet Norges KFUK-KFUM-speidere samt 

undergruppen for Asker og Bærum krets. I samarbeid med kretsen har vi vært med og arrangert 

kretsmesterskap for vandrere og Kalvøyakonkurranse for stifinnerne og hatt hovedansvar for 

stifinnerleiren på Strandheim. 

Internasjonalt samarbeid Sri Lanka 

Askerspeiderne har siden 2001 hatt kontakt med vår vennskapsgruppe der Pamunugama YMCA. 

Påsken 2017 var vandrere, rovere og ledere på tur til Sri Lanka. To rovere deltok på årets 

sommerleir på Klarälven. Vi har i 2017 opprettet et eget utdanningsfond for å hjelpe speidere i 

Pamunugama med utdanning ut over offentlig skole. Familier i Askerspeiderne betaler et beløp 

og forplikter seg for 3 år. Dette kan gjøre en forskjell for mottakende familie på Sri Lanka i 

generasjoner. I forbindelse forbundets Globalaksjonen hadde vi felles møte for alle 

arbeidsgrener. Her lærte speiderne om Sri Lanka, rettferdig handel m.m. og lagde varer vi kunne 

selge og lodde ut. Lørdagen etter bygde vi stand i Asker sentrum og solgte lodd, syltetøy og 

sveler m.m. Speiderne jobbet også hjemme og donerte lønnen til aksjonen. Totalt fikk vi inn 9 

871,51 kr! 

Økonomi 

I 2017 mottok vi økonomisk støtte fra kommunen via Asker og Bærum krets (speideren) og 

Asker menighet. Vi forsøker å holde kontingenten lavest mulig for å gjøre inngangsterskelen til 

speiderarbeidet lav. Vi takker for all støtte vi kan få – og er glade for å vite at vi ukentlig har en 

stor og flott gjeng ungdommer i organisert aktivitet. 

Familiespeiding 

En egen gruppe med Familiespeiding har i 2017 startet opp i Vardåsen kirke i samarbeid med 

gruppen. Tanken er at disse kan fortsette med speiding i vår gruppe når de når stifinneralder. 

Stifinnerarbeid jenter (4. og 5. trinn) 

I 2017 startet vi med fast samarbeid med vandrerjentene, slik at vi har hatt felles jentemøte én 

gang per måned. Vi har også hatt fellesmøte med stifinnerguttene månedlig. I tillegg har vi hatt 

to fellesmøter med hele gruppa, ett på isen i januar og ett i forbindelse med Globalaksjonen i 

november. Vi er sammen med hele gruppa på Tråkk hvert halvår, med stifinnergutten på 

Kalvøyakonkuransen, leiren på Strandheim og overnatting med opptakelse i oktober og med alle 

jentene i gruppa på Blåfjellturen i november. Våren 2017 var det 3 stifinnerjenter i gruppa. På 
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høsten vokste vi til 10 jenter. Aktiviteten er ledet av 1-2 ledere og delvis av en rover og foreldre 

og besteforeldre som gode hjelpere. 

Stifinnerarbeid gutter (4. og 5. trinn) 

Møtene er bygget opp rundt merkene. Som regel tar vi ett merke i løpet av ett møte/tur. Guttene 

er delt i patruljer, og flere av merkekravene løses patruljevis. Vi har som regel med minst en til 

to foreldre på møtet/turen som fungerer som patruljeledere. Det er et stort spenn i flokken, og vi 

er avhengig av stor foreldreinnsats for å få gode møter og turer.  

Aktivitetene spenner fra matlaging og sying til skiturer og pionering, fra førstehjelp og 

livredning til klatring og padling. Vi har overnattet på Tveiterhytta og Strandheim, truffet 

vandrere på tur og konkurrert på Kalvøya. 

Vandrere (jenter og gutter, 6.-10. trinn) 

Vandrerne bruker sitt egenutviklede speiderprogram og har ukentlige speidermøter hver mandag 

fra 18 til 20., for det meste i gapahuken med tilhørende patruljeområder i skogen rundt. 

Førerturer blir arrangert i januar og august. I januar var vi med gutter i Lillehammer speiderhus 

og jenter i Gjøvik. I august var vi på telttur på Langøyene i Oslofjorden med alle. Vi har også i år 

deltatt på Kretskonkurranse og med en patrulje på NM i Speiding. 

Våre tradisjonelle turer har også blitt gjennomført i 2016: Vinterpatruljeturer til Tveiterhytta, 

Vinter-TRÅKK, Vinter fjelltur, St. Georgstur, TRÅKK i marka og tur over Skaugumsåsen. 

Jentene har vært på Blåfjellhyttetur og de eldste guttene har hatt Speider-LAN på Vardåsen 

skole. Årets sommerleir var flåteleir en uke på Klarälven i Sverige. Her bygger vi og lever på 

tømmerflåter. Året ble avsluttet med Adventsfest i Vardåsen kirke og tradisjonell avslutning for 

førere på Elgtråkket. 

Rovere (videregående og eldre) 

Roverne har vært aktivt med på alle gruppens arrangementer/felles leire som ledere/hjelpere. 

Roverne har vært med å bidra som hjelpeledere i stifinnerarbeidet. Stifinnerne får ”store” 

rollemodeller å se opp til, og roverne får god ledertrening. Rovere er også med i tilsvarende 

funksjon hos vandrerne, der de også selvstendig tar ansvar for møter. Roverne har også deltatt på 

nasjonal roverlandsleir og hatt egne møter og roveropptagelses helg. 

 

Rolf Falchenberg 

 

Konfirmantarbeidet  
I 2017 ble 83 ungdommer konfirmert i Asker kirke. Til grunn for undervisningen og 

konfirmantopplegget lå en rykende fersk konfirmantplan (sluttført i februar 2017). 

Menighetspedagog Liv-Iren Westnes har vært hovedansvarlig for undervisningen i nært 

samarbeid med kapellan Karoline Astrup og til dels øvrig stab og enkelte eksterne bidragsytere. 

 

Det ble gjennomført individuelle samtaler med hver enkelt konfirmant i både oppstarts- og 

avslutningsfasen av konfirmanttiden. Dermed fikk vi muligheten til å se og snakke med alle 

konfirmantene om både forventninger og utbytte av konfirmanttiden. Konfirmantene fikk 

evaluere alle samlinger i etterkant, noe som var med på å gi undervisningsansvarlige et godt 

innblikk i hva konfirmantene lærte, og hvordan de opplevde samlingene. I år som i fjor fikk 

konfirmantene gjennom demokratisk valg være med å velge fire temaer de opplevde som 

relevante for det å være ung i Asker i dag. Fire av undervisningsøktene ble deretter laget med 

utgangspunkt i disse temaene; to i løpet av våren og to på leir. De valgte temaene (vennskap, 

falske venner, press, seksualitet/ homofili i kirken og rus/alkohol) ble knyttet til viktige 

elementer i kristen tro; Jesu liv og lære samt relevante bibelske tekster. Målet var å ta 

konfirmantenes virkelighet på alvor og snakke ærlig og sant om hva det vil si å være menneske 

og kristen. Vi ønsket samtidig å vise at alt det vi mennesker er opptatt av, kan være relevant for 

troen vår. 
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Konfirmantundervisningen har til dels foregått i forbindelse med større temasamlinger 

obligatorisk for alle og til dels i mindre grupper. Når det gjelder de mindre gruppene, fikk 

konfirmantene i 2017 velge mellom tre ulike undervisningsopplegg; de kunne være enten 

ettermiddagskonfirmanter (med tre ettermiddagssamlinger), Ten Sing-konfirmanter (med 

ukentlig deltakelse på Ten Sing våren 2017) eller friluftskonfirmanter (med undervisning i det fri 

i forbindelse med en dagstur i mai). Friluftskonfirmantene tjenestegjorde også som 

gudstjenestemedhjelpere på tre gudstjenester i løpet av våren. Alle konfirmantene har vært på 

minimum åtte gudstjenester i løpet av konfirmasjonstiden. 

 

Fellessamlinger i løpet av våren:  

- Oppstartshelg med fokus på den historiske Jesus og med en generell introduksjon til 

bibelen. Sokneprest Tor Øystein Vaaland tok konfirmantene med på en «vandring» 

gjennom bilder og fortellinger fra landet der Jesus levde. 

- Sorg, død og påskefortellingene ble tematisert i en samling hvor begravelsesbyrået 

Akasien, diakon Inga Mari Ramsfjell Kind, prest Tor Øystein Vaaland og sykehusprest 

Eileen Paus bidro, i tillegg til konfirmantansvarlig og kapellan.  

- Overgrep, vold og det ondes problem ble tematisert i samarbeid med Svein Schøgren 

fra «Utsatt mann» og familieterapeut Øivind Aschjem fra «Redde små». Diakon Inga 

Mari Ramsfjell-Kind og institusjonsprest Janneke Riskild bidro sammen med 

konfirmantansvarlig og kapellan.  

- Konfirmantene samlet inn penger til Kirkens nødhjelps arbeid under årets fasteaksjon 

som ble gjennomført med Hanne Tellier fra diakoniutvalget som enestående 

prosjektleder.  

- Ettermiddagskonfirmantene hadde også en viktig temasamling på Varmestua til Kirkens 

feltarbeid i Asker. I møte med arbeidet som drives der, fikk konfirmantene utvidet sitt 

begrep av hva det vil si å være kirke. Feltprest Flemming Jakobsen, koordinator Inger 

Johanne Aaby og Christian Foss bidro til en viktig og lærerik samling.  

 

Konfirmantleiren på Risøya ble som vanlig gjennomført i samarbeid med Vardåsen menighet og 

en stor gjeng frivillige og flotte ungdomsledere. Det ble en innholdsrik uke med mye fellesskap 

og lek, samtaler om tro, kveldsandakter, sang, gudstjeneste i det fri, samt daglige 

undervisningsbolker og gruppesamlinger. Konfirmanttiden ble avsluttet med fire flotte 

konfirmasjonsgudstjenester i Asker kirke første helg av september 2017. 

 

Kapellan Karoline Astrup 

 
Ledertrening 
Ledertreningen i 2017 bestod av lederopplæring for førstegangsledere/mengere og LIV kurs 

(Leder i vekst i regi av KFUK/M). Menighetspedagog Liv-Iren Westnes var hovedansvarlig for 

ledertreningen. Ledere som var konfirmanter i 2016, hadde praksis med ulike lederoppgaver i 

løpet av våren og sommeren 2017. De bidro på en god måte og har fått verdifulle ledererfaringer 

i forbindelse med konfirmantundervisning, Tårnagenthelg, Lys Våken og konfirmantleiren på 

Risøya som høydepunkt.  

 

Høsten 2017 meldte det seg rundt 20 nye konfirmanter til menger-opplegget for 2018. Det ble i 

løpet av høsten gjennomført et lederkurs i Vardåsen kirke i samarbeid med kapellan og 

ungdomsarbeider i Vardåsen menighet. Kurset bestod av fem ettermiddagssamlinger. To unge 

ledere fra Asker menighet har også deltatt på LIV-kurset som arrangeres av KFUK-M. Disse 

hadde lederoppgaver i Ten Sing og menighetens øvrige arbeid. 

 

Karoline Astrup 
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«Kultur i Asker kirke» - Konserter og Flygelinnsamling  
Asker kirkes sommerfestival ble i 2016 avviklet og «byttet ut» med en serie konsert- og 

kulturarrangementer som går gjennom hele året.  

Med «Kultur i Asker kirke» er det enklere å samle både eksterne og egne konserter under ett, og 

på den måten få et bredere kulturtilbud i kirken.  

Innsamling til nytt flygel har stått i fokus. En komitè bestående av Are Grøsland, Håvard 

Sporastøyl, Gerd Lise Njøs Nygård, Alf Tore Vierli og undertegnede ble nedsatt,  

og konsertarrangering og innsamling startet opp for fullt høsten 2016.  

Julen 2017 rundet flygelfondet 300.000 kroner 

  

Også i 2017 ble det arrangert spennende og varierte konsert- og kulturarrangementer med 

dyktige utøvere: 

 

-«The crucifixion» Asker kirkekor med solister 

- «Norske perler» ved Asker kirkekor og ensemble international 

-Jazzkonsert for et flygel, Asker kirkekor, Sandvigens mannskor, Golden power og Five shades 

of sax 

-Sommerkonsert ved barnekorene. 

-«Flygelkonsert» ved bl.a Back in business, Sweet and Sour og en rekke solister og musikere. 

-«Julekulen» Familieforestilling ved menighetens barne- og ungdomskor 

-«Mens vi venter» Korkonsert ved kirkekoret og 5 andre lokale kor 

 

Konsertserien mottok støtte fra Asker kommune. 

 

I tillegg har det også gjennom året vært mange flotte kulturelle innslag i høymesser og 

kveldsmesser: saksofonister, trompetister, cellister, bratsjister, sangsolister, fløytister, 

barokkmusikk, romantisk musikk, band, barnekor, voksenkor, jazzmesser og gospelmesse for å 

nevne noe. Kirkekoret med solist hadde også et flott program i forbindelse med «de ni lesninger» 

siste søndag i advent.  

Kirken er et populært konsertlokale og har også i 2017 vært utleid til en rekke konserter 

arrangert av andre.  

 

Ingvild Køhn Malmbekk 

 

Asker kirkekor 

Oppstart vårsemester var den 19.01 med vanlig øvelse. Øvingstiden har vært hver torsdag fra kl. 

19.30 til 21:30 i Asker Kirke. Høstsemesteret startet 24.08 med vanlig øvelse hver torsdag, med 

påfølgende korseminar 17.09. Asker Kirkekor hadde 25 aktive medlemmer i 2017. Det var en 

tilvekst på 1 medlem fra 2016.  

Dirigent og musikalsk leder Ingvild Køhn Malmbekk har også i år utført en god jobb for koret, 

planlagt semestre og konserter, samt akkompagnert andre kor og musikere som har vært 

involvert i diverse konserter. Miljøet i kirkekoret er godt, og det er god stemning på øvingene. 

Sangerne har stor glede av å delta på gudstjenester både som kor og forsangere, holde egne 

konserter, konserter sammen med andre kor og musikere, samt tradisjonen i å synge på 

Solgården før jul.  

Styret for 2017 bestod av:  
Gerd Nymark (leder), Randi Hernes (nestleder), Tore Gude (kasserer), Britt Inger Solheim 

(sekretær), styremedlem Ingvild Køhn Malmbekk og Frøydis Børresen.  

Varamedlemmer: Grete Lotsberg, Maria Jacobsen  

Styret hadde 6 styremøter i 2017, hvor noen av sakene har vært: planlegging av semestrene, 

revisjon av «Vedtekter for Asker Kirkekor», planlegging av Københavntur i mai, ordnet med 
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Vipps, videre planlegging av korets 100-års jubileum med konsert og fest i 2018, bestilling av 

lokale og catering til jubileumsmiddagen, samt finne aktuelle rekrutteringsmetoder til koret.  

 

Konserter:  
26.03.17: «The Crucifixion» - Antall besøkende 50 stk.  

20.05.17: Konsert i Høye Taastrup Kirke i København  

11.06.17: Kveldsmesse. Antall besøkende 49.  

30.10.17: «Norsk Konsert» - Asker Kammermusikkfestival med «Ensemble International», 

Asker Kirkekor. Antall besøkende 82.  

14.11.17: Flygelkonsert/Jazzkonsert – «Five shades of sax», Asker Kirkekor, «Golden Power», 

Sandvikens Mandskor, Berit Øksnes. Antall besøkende ca. 250.  

10.12.17: «Mens vi venter». Antall besøkende 375.  

Koroppgaver:  
19.02.17: Forsangere på gudstjeneste  

15.04.17: Forsangergruppe på gudstjeneste påskenatt  

16.04.17: Forsangergruppe på 1. påskedag gudstjeneste  

23.04.17: Forsangergruppe på gudstjeneste  

04.05.16: Salmekveld  

07.05.17: Gudstjeneste  

21.05.17: Deltakelse på gudstjeneste i Strandmarks Kirke i København  

11.06.17: Forsangergruppe på gudstjeneste  

28.09.17: Salmekveld, Luthersalmer  

01.10.17: Forsangergruppe på gudstjeneste  

31.10.17: Forsangergruppe på reformasjonsjubileet  

04.11.17: Novembermarked  

05.11.17: Forsangergruppe på Allehelgensdags gudstjeneste  

14.12.17: Opptreden på Solgården  

17.12.17: «De ni lesinger» - Asker kirkes Damekor  

25.12.17: Forsangergruppe på 1. juledagsmesse  

Sosiale aktiviteter:  
12.01.: Omvisning på Dikemark etterfulgt av middag hos Tore Gude  

18./19.05.-21.05.17: Københavntur  

08.06.17: Sommerfest hos Ellen og Petter Hagemo  

14.12.17: Servering på Askertun etter Solgården-besøk  

 

Britt Inger Solheim  

Sekretær 

 

Knøttene      
Antall: Ca. 35 barn fra 5år – 4. klasse 

Hovedleder: Trude Helen Binderø og Bodil Kvangarsnes 

Ungdomsledere: Ade Borgheim og Marita Rendedal 

Styret: Cathrin Welle-Smidt, Kristin Burø Bekkedal og Bodil Kvangarsnes 

Koret er medlemmer i KFUK-KFUM og betaler lokalt kr.400,- i året. Det er øvelse hver onsdag 

på Askertun i rute med skolekalenderen.  

Høydepunkter fra 2017: Vi opptrådte på 4-5 gudstjenester samt novembermarkedet, og vi hadde 

sommer- og julekonsert sammen med Tempo og Ten Sing. Antallet barn vokste mye i løpet av 

året, og dette er nok mye takket være vår nye dirigent Trude Helen Binderø som setter av mye tid 

til å planlegge øvelsene og jobbe frem mot konserter og opptredener. Vi er glade for å kunne 

fortsette med henne som dirigent i 2018.  

 

Bodil Kvangarsnes 
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Tempo 

 
Antall: Ca. 15 barn fra 4. – 7. klasse 

Hovedleder: Bodil Kvangarsnes 

Ungdomsledere: Anne Olderheim, Ade Borgheim og Line Stensrud 

Styret: Dag Øystein Berger, Jørgen Lium, Kjersti D. Urnes, Nina Falise 

Aktiviteter i 2017: 

Koret er medlemmer i KFUK-KFUM, og betaler lokalt kr. 700,- i året. Det er øvelse hver onsdag 

på Askertun. Enkelte ganger arrangeres miljøkvelder.  

Høydepunkt fra 2017: Kor-tur til Kragerø 19. - 21. mai. Tempo har i høst bidratt med sang på 

høsttakkefest og utegudstjeneste i september, menighetens bruktmarked 4. november, 

kunstutstilling i Asker, sommerkonsert på Askertun, "Lys våken" 1. og 2. desember samt hatt 

julekonsert 9 desember sammen med Knøttene og Ten Sing. Da ble juleevangeliet dramatisert. 

Tempo deltok også med sang på julegrantenning i Asker sentrum, en årlig tradisjon som samler 

mange hundre mennesker.  

 

Bodil Kvangarsnes 

 

 
Asker Ten Sing  

 
 

Antall: Ca. 40 ungdommer fra 8. – 3.VGS 

Voksenledere: Bodil Kvangarsnes og Liv-Iren Westnes 

Ungdomsledere/Styret: Celine Antonsen, Marit Berntsen, Anne Olderheim, Hedda Aker, Håkon 

Måge, Åse Sofie Tuset 

Koret øver på mandager fra 17 – 19. Koret er medlem av KFUK-KFUM og betaler lokalt 500,- i 

året.  

Høydepunkter fra 2017: Gruppa har vært på turne med buss til England, hvor vi møtte og 

opptrådte med Kingswood tensing (en engelsk tensinggruppe), vi møtte også Lommedalen 

tensing i Nederland og opptrådte med dem. Asker tensing har vært på pysjcup med Asker og 

Bærum, og Oslo og Akershus krets, vintertreff, hatt øvelseshelg og flere opptredener og 

konserter. Ten Sing har også startet et tilbud for ungdom som ønsker sosialtid i etterkant av 

øvelsene, kalt Churchill (dette er foreløpig satt på pause pga. planlagt oppussing i lokalene vi har 

tensingøvelsene i). 

 

Bodil Kvangarsnes 
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Back in Business kor & band  

 
Gruppe:                              Back in Business Kor & Band 

Antall medlemmer:         60 aktive sangere + band 
Musikalsk ledelse:          Hellen Thonhaugen og Are Grøsland 

Styret:                                  Ellen Tuset, Bjørg Halvorsen, Annette Hatlo Nedrelid, Jan Kristen 

Wilborn, Anne H Karlsen 

 

Koret øver hver 14. dag på Askertun (i perioder oftere). Hellen Thonhaugen ledet koret hele 

året. Vi har i 2017 tatt inn 2 nye sangere.  

 

Første halvår var koret på korweekend, deltok på gudstjeneste i Asker kirke og arrangerte 

korseminar med The Real Group med over 100 deltagere, med påfølgende minikonserter med 

deltagerne og utsolgt konsert med The Real Group. Vi avsluttet vårsemesteret med 

sommerkonsert med Knut Anders Sørum i Asker kulturhus. I høst har vi deltatt på konsert i 

Kirken til inntekt for flygel samt novembermarked, før vi avsluttet med dobbel julekonsert med 

Leif Anders Wentzel i Asker kulturhus, hvor vi samlet inn 60.000 kr til Kirkens Feltarbeid på 

Varmestua.  

  

Ellen Tuset 

 
Fredagsforum 
Fredagsforum er Asker menighets kreative møteplass for voksne. Tiltaket startet i 1989 som en 

møteplass for voksne som ønsket noe mer enn å sitte passivt og høre på taler. Det sosiale og 

kreative er derfor viktige elementer i samlingen.  

 

Møtet er delt opp i fem bolker. Etter en oppstart hvor vi blir litt kjent med hverandre, er det en 

sangavdeling hvor det også synges flerstemt. Deretter er det kveldens servering. Alle tar med seg 

noe til fellesmåltidet, som f.eks. sjømat, ost eller tørkede nøtter/frukter. Etter maten kommer 

kveldens hovedinnlegg med emner i krysningspunktet mellom kristendom og kultur. Vi avslutter 

med liturgisk samling. Det er med andre ord en møteform som har noe for kropp, sjel og ånd.  

Det er 3 møter i semesteret. I tillegg kommer det faste arrangementet nyttårsaften på Askertun 

hvor "Kongen taler" (TV). Det er julemat, gang rundt juletreet, julekaker og kaffe. Kvelden 

avsluttes med nyttårsmesse i Asker kirke. Siden 2017 var 500 år for reformasjonens start, var 

årets møter også preget av det. 

 

EMNER I 2017 HAR VÆRT: 

Petter Hagemo hadde vært på befaring i Tyskland og fortalte om: 

”Luther og reformasjonen - eller omvendt”   
Inger Lyster kåserte over temaet "Gamle, vise menn og kvinner, - tanker til neste 

generasjon"  
Anders Bergem tok oss med tilbake til "Kirkekampen i Norge under 2. verdenskrig"  

Ellen og Petter Hagemo hadde besøkt bibelske områder og fortalte om "Våre kristne søsken i 

Midt-Østen"  
"FOLKEKIRKE - hva nå? Som leder av Kirkerådet var Kristin Gunleiksrud Raaum en god 

informant. 
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”Også ved sang ..” I anledning av reformasjonsjubileet fikk vi besøk av Åge Haavik, Norges 

salmespesialist, som fortalte om Luther og salmene hans.  

 

Møtene har 20 til 35 deltakere. Fredagsforum ledes av en komité med Arne E. Sæther som leder. 

 

Arne E. Sæther 

 

Asker Y´s Men 
Innledning 

Asker Y´s Men`s Club tilhører Y´s Men`s International som er et verdensomspennende 

fellesskap av personer av alle trossamfunn som bekjenner seg til Jesus Kristus, og som 

samarbeider med YMCA. Vi støtter flere av deres internasjonale prosjekter. Vår klubb er en 

menighetsklubb som særlig ønsker å støtte barne- og ungdomsarbeidet i Asker og Vardåsen 

menigheter. Klubbmøtene holdes vekselsvis på Askertun og i Vardåsen Kirke. 

Denne orienteringen følger kalenderåret og ikke valg- /regnskapsåret som for Asker Y´s Men er 

fra juli til juni. 

Klubbens ledelse ved slutten av 2017: 

President: Bjørn Lande 

Vice-president: Aud Magelssen Stønjum 

Past president: Arne E. Sæther 

Kasserer: Svein Helge Skaare 

Sekretær: Tore Øvensen 

Medlemsutvikling 

Medlemstallet i Asker Y´s Men er ved årets slutt 31, jevnt fordelt mellom kvinner og menn. 

Flere står på gjestelisten, så vi får se om det gir resultater.  

Arrangement 

I 2017 arrangerte vi 9 medlemsmøter. Deltakelse på møtene har vært mellom 10-30 personer.  En 

«Kultur og pizza – kveld» startet med Luthersalmer i Asker kirke og fortsatte med pizza hos 

Gude. Til sommerfesten 7. juni ble naboklubber invitert. Vår årlige festkveld med middag ble 

avlyst pga liten deltakelse. 

Asker Y´Men`s kirkedager var i Asker kirke 15. januar og i Vardåsen kirke 17. september med 

kollekt til barn- og ungdomsarbeid i våre to menigheter og Y´s Men´s internasjonale arbeid. 

Den årlige jazzkonserten i Vardåsen kirke ble denne gangen en ny opplevelse med Five Shades 

of Sax og prost Berit Øksnes som vokalist. Inntektene ble vesentlig bedre enn året før. 

Årets vårtur gikk til Maridalen med gudstjeneste i Maridalen kirke og omvisning i 

middelalderkirkens ruiner. Etterpå var det suppe på Grefsenkollen og kaffe hos Solveig Falck. 

En vellykket tur, men med ett minus: Det var tåke i høyden. 

 Bevilgninger 

Til sammen ble det bevilget kr.25.000 til barne- og ungdomsarbeidet i Asker og Vardåsen 

menigheter. Kr. 10.000 gikk til shuffleboard til ungdomsaktiviteter i Vardåsens underetasje, kr. 

10.000 til Ten-sings turne til Sør-England og kr. 5.000 gikk til TUBUR til bandleder. 

 

Bjørn Lande 

president 

 

 

Asker Normisjon  
     1. Asker Normisjons styre. 

Foreningens styre har følgende sammensetning: 

Leder:     Geir Ove Skogø  (2017 - 2018) 

Nestleder og sekretær:       Erling Servan (Gjenvalgt 2018 - 2019) 
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Kasserer:                Inger Slettbakk (Gjenvalgt 2018 - 2019) 

Styremedlem:    Astrid Fagernes (Forlenget 2018) 

Styremedlem:          Synne Sandbu (2017-2018) 

Styret har hatt 6 møter og bl. a. behandlet programmene for høsten 2017 og våren 2018. 

Årsmelding og regnskap for 2016 ble utarbeidet og senere godkjent på møtet 2. mai.  

Revisor:    Terje Holm (Gjenvalgt for 2018) 

 

   2. Møtevirksomhet. 

      Det ble holdt 9 foreningsmøter med gjennomsnittlig fremmøte: 18 personer. 

      Temavalget for 2017 var delvis preget av Reformasjonsjubileet, og var slik:  

 Gunnar Næsheim: "Hva gjør livserfaringen med troen vår?" 

 Hans Jørgen Hagen og Torunn Tjelle: "Fra Oslo til Dhaka i Luthers fotspor" 

 Marit Skogesal: "Luthers salmer - fortsatt aktuelle?" 

 Helge Skaaheim: "Tilbake til Eden - kristnes lengsel" 

 Hans Petter Foss: "Arven etter Lutherstiftelsen - et personlig vitnesbyrd" 

 Eivind Osnes: "Vi så hans herlighet" 

 Finn Wagle: "Livets forsoningsprosjekt" 

 Astrid Bjellebø Bayegan:  "Mer hellighet gi meg. Er det relevant for en troende å tilstrebe 

hellighet? 

 

3. Økonomi. 

Foreningens inntekter og utgifter var omtrent som tidligere år. Inntektene var i alt kr 19 635 i 

kollekter, medlemskontingent, renter og gaver. Utgifter var kr 21 125, og av dette beløp ble kr 

10 542 sendt til misjonsprosjektet Martin Luther College, Dhaka, Bangladesh. I tillegg til 

møteutgiftene ble kr 838 nyttet til kjøp av Melodiboken og kr 500 gitt som gave til 

Novembermarkedet. Til Normisjons virksomhet i Region Øst ble det gitt kr 3 500.og til 

Normisjon sentralt ble gitt kr 2 500. Beholdning 31.12.2017: kr 1 460. 

                                                                                                               . 

4. Vurdering og planer for 2018. 
Det har vært mindre oppslutning om møtene i 2017 enn i de foregående år. Dette betyr at 

styret vil øke innsatsen på PR-virksomheten i 2018. Styret er takknemlig for at virksomheten 

fortsatt har et godt økonomisk resultat og kan fortsette støtten til misjonsprosjekt i Dhaka, 

Bangladesh. Styret vil fortsette virksomheten med forkynnelse av Guds ord og styrking av 

det kristne fellesskap. Møtevirksomheten fortsettes med 9 møter i året. Vi er takknemlige for 

kontakten med andre foreninger og ønsker å utvide denne virksomheten i 2018, bl.a. ved et 

fellesarrangement med de 2 andre Normisjonsforeningene, Blakstad og Borgen i Asker 

prosti.  

                                                               

   Geir Ove Skogø, Erling Servan, Inger Slettbakk, Astrid Fagernes, Synne Sandbu. 

 
Kirkeakademiet i Asker - FORUM FOR DIALOG, SAMTALE OG REFLEKSJON 

Kirkeakademiet i Asker (KiA) er et forum for dialog, samtale og refleksjon, forankret i kristen 

kultur og tradisjon. KiAs arbeid retter seg mot kirke-, kultur- og samfunnsengasjerte mennesker i 

Asker-bygda. KiA er medlem i Norske Kirkeakademier. 

KiA gjennomførte i 2017 seks ordinære åpne møter. Sammen med Asker menighet var KiA 

medarrangør for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel og, sammen med Den norske kirke i 

Asker (prostiet), for markeringen av 500-årsjubileet for reformasjonen.  

Vårens møter hadde hovedtema «Protestantisk samfunnsmoral – på godt og på ondt». Redaktør 

Magne Lerø, filosof Henrik Syse og økonom Jørn Bue Olsen drøftet i sine foredrag en rekke 
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sider av det etiske grunnlaget for dagens norske samfunn. På høstens møter var temaet 

«INNAFOR». Prost Sevat Lappegard drøftet i sitt foredrag den norske folkekirkens 

verdigrunnlag og utfordringer, mens et panel av aktører som arbeider for integrering i Asker, 

ledet av prosjektleder Gyrid Mangersnes og rådgiver Tone Bøckman, redegjorde for det som 

gjøres for at ingen mennesker i lokalsamfunnet skal oppleve utenforskap. Psykolog Arnhild 

Lauveng gav i sitt foredrag innblikk i hvordan psykisk sykdom skaper utenforskap, og hva man 

kan bidra med for å gi syke mennesker et bedre liv. Til reformasjonsmarkeringen 31. oktober 

bidro KiA med professor Svein Aage Christoffersen som foredragsholder og med planlegging av 

en gudstjeneste i luthersk ånd.  

KiAs møter holdes for tiden i Holmen kirken. Møteoppslutningen er god med et gjennomsnitt på 

ca. 100 personer. Møtedeltakerne kommer fra alle deler av Asker-bygda. Møtene er for alle, og 

det inviteres alltid til åpen, reflekterende samtale i tilknytning til de temaene som drøftes i 

foredragene. 

KiA ledes av et selvsupplerende styre: Einar Solbu, leder, Inge Westly, kasserer, og 

styremedlemmene Mette Blom, Knut Brakstad, Kristin Gunleiksrud Raaum og Kristin Walstad. 

Styret gleder seg over at Askers menigheter ser KiAs virksomhet som en viktig del av det 

kirkelige arbeidet. Ikke minst gleder styret seg over den store interessen det er for refleksjon 

rundt temaer som ligger i det store grenselandet mellom tro, kunst, kultur og samfunn, et 

grenseland fylt av etiske, estetiske og mellommenneskelige utfordringer. 

Einar Solbu 

 
Novembermarkedet  
Novembermarkedet er menighetens storsatsning. Markedet er en av vår viktigste inntektskilder i 

løpet av året, men har også en stor betydning som menighetsbyggende faktor. I dagene før 

markedet var det mange frivillige innom Askertun og tok i et tak. Hyggelig når ansatte og 

frivillige kan samles! Det er menighetsbyggende og forsterker følelsen av at vi jobber mot 

samme mål.   

 

Speiderne hadde tradisjonen tro sitt kakelotteri utendørs, sammen med kransesalg. Innomhus 

hadde vi mange av de samme aktivitetene som før, og vi fikk også i år mange positive 

tilbakemeldinger om at Novembermarkedet er et hyggelig sosialt møtepunkt.  Underholdningen 

ble også denne gang besørget av korene i menigheten.  Knøttene, Tempo, Back in Business og 

Ten Sing sørget for god stemning. Korene trekker også masse folk. Tor Kristian Østby gjorde en 

flott innsats som auksjonarius.   

 

Regnskapsoversikten viser at vi samlet inn drøyt 110 000 på markedet i 2017. Dette er et flott 

resultat som vi er veldig glade for!  Menigheten er helt avhengig av denne inntekten. TUSEN, 

TUSEN TAKK til alle som gjorde denne dagen mulig.  Ingen nevnt, men ingen glemt!  Uten 

alle de frivillige som støtter oss på selve dagen, dagene før og faktisk gjennom hele året, kunne 

ikke Novembermarkedet gått av stabelen.   

 

Grete Ellingsen Aaby 
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