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Luther anno 2017

Den såkalte «lederlappen» tilbys 15-årin-
gene etter endt konfirmantår, og det 
er gledelig at så mange unge blir med 
videre. Nytt i år er at Asker og Vardåsen 
ikke bare arrangerer felles sommerleir for 
konfirmantene, men også samarbeider 
om ledertreningen etterpå.

Erfaringene er gode. Vi har opplevd en 
positiv relasjonsutvikling på tvers av 
menighetsgrenser, og at de undervis-
ningsansvarlige i større grad har kunnet 
støtte seg på hverandre.

«Lederlappen» har i høst gått over fem 
torsdager. I tillegg til undervisning, har 
det vært felles middager og ungdoms-
gudstjenester. Ungdommene har lært 
om «tjenende ledelse», maktstrukturer 
og casearbeid. 

For å være med som ledere på konfir-
mantleiren sommeren 2018, må de i 
løpet av vårmånedene også ha leder-
praksis i menighetene.

Å dømme etter lydnivået på den siste av 
ledersamlingene, i slutten av oktober, er 
ungdommene blitt godt kjent i løpet av 
høsten. Da vi ba dem om å oppsummere 

hva de har fått ut av lederkurset, kunne 
de bekrefte at de også har lært noe. Som 
at de har reflektert over relasjoner og 
trygge grenser, lært å samarbeide og 
«spille på samme lag».

De er også blitt utfordret til å holde 
taler, eller snakke 
foran andre, om 
noe viktig.

Maja Haugland 
Hoem (bildet) 
var konfirmant 
i Asker kirke i 
september, og 
sier at hun vil 

være leder fordi hun liker ansvar, og at 
hun selv hadde en god uke på Risøya i 
sommer.

– Jeg vil være med og gi neste års konfir-
manter en like god opplevelse, forteller 
hun. – På lederkurset er jeg blitt kjent 
med andre, og fått mulighet til å tenke 
enda mer over viktige spørsmål. Des-
suten har jeg fått et lederbevis som er 
god å ha i forbindelse med for eksempel 
jobbsøknader.

– Troen er ikke så individualistisk som 
Luther ville ha det til, sa teologiprofes-
sor Svein Aage Christoffersen i Asker 
kirke 31. oktober.
Christoffersen fortalte de 100 frem-
møtte, på selveste 500-årsdagen, om 
Luthers ideelle gudstjeneste. De tro-
ende skulle møtes «i et eller annet hus», 
ikke nødvendigvis i et kirkerom, og de 
skulle være samlet «om ordet, i bønn og 
med sang».
– Ideen var at gudstjenesten skulle 
være en indre handling, der evangeliet 
levde i det enkelte troende menneske, 
sa Christoffersen, som var hentet fra 
Det teologiske fakultet for å svare på 
om reformasjonen hadde gitt oss en 
«anorektisk» gudstjeneste.
Langt på vei svarte han ja. Og fortalte 
om en Luther som plasserte «gudstjen-
esten» utenfor kirkerommet, og alle 
dets rekvisitter; uten klokker, alterlys, 
malerier, bilder, orgel, prosesjoner og 
korsbæring. – Vel, vel, sukket Christof-
fersen. Dette er for snevert.
Etter foredraget feiret vi «Luther-
messe», der vi forsto at det ikke er for 
salmene Luther skal huskes.
Vi kunne glede oss over prosesjon, 
korsbæring, tre kvinnelige prester, 
orgelmusikk og korsang, og kunne 
tenke at århundrene sannelig er gått 
siden Luthers nødvendige oppgjør med 
kirkelige hykleri. Vi satt i skinnet ikke 
bare av alterlys og globe. Tent var også 
lysene i festkronen midt i kirkeskipet.
En riktig vakker kveld ble det.

Tor Øystein Vaaland, sokneprestKaroline Astrup, kapellan

Har tatt «lederlappen»
I høst har mer enn 40 ungdommer fulgt ledertreningsprogrammet for 
Asker og Vardåsen menigheter. 

Foto: Karoline Astrup
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Døve stues bort
På kirkekaffen søndag 5. november får vi lære om 
hvordan gassiske døveprester reiser rundt, og løfter 
mennesker ut av skam og uverdighet.

Det er anslagsvis 20.000 døve på Madagaskar, og om lag 700 
tilbys årlig utdanning på en av døveskolene. Døveprest Terje 
Johnsen kom nylig hjem fra et besøk på øya i Indiahavet, og 
på Askertun vil han dele erfaringer og utfordringer fra den 
gassiske døvekirken etter allehelgensmessen klokka 11.

Gassiske døve strever ikke bare med hørsel og 
kommunikasjon. Mange ser på deres nedsatte funksjonsevne 
som en straff, til skam for familie og lokalsamfunn. Mange 
døve er blitt forsøkt gjemt bort, og unndratt naturlig omsorg 
og kjærlighet. 

Det fleste oppdages ikke, og lever i skjul for omgivelsene.

Den gassiske kirke har i dag tre døveprester som på 
motorsykkel kjører rundt og oppsøker døve, for å løfte dem ut 
av uverdigheten. Prestene forsøker å lære familiene at de døve 
er fullverdige mennesker, skapt i Guds bilde. At de ikke er en 
straff, men en gave til foreldrene og familien.

– Dette er å ta troen på alvor, fordi det handler om hvordan 
kirken kommer mennesker i møte, og om oppreisning og 
menneskeverd, sier Sigrun Møgedal, leder i Globalt utvalg i 
Asker menighet.

Hun mener temaet passer særdeles godt på en allehelgensdag. 

– Da kommer vi til kirken med tanke på familie og venner 
som er gått bort. I tillegg peker denne dagen fremover, på 
oppreisning og det håpet vi er kalt til – i den verdensvide 
kirke. Det gir derfor mening å møtes til kirkekaffe på en 
allehelgensdag med blikket rettet mot nød og uverdige 
livsforhold andre steder i verden. 

Takkofferet i Asker kirke på Allehelgensdag går til de gassiske 
døveprestenes arbeid.

NYTT FRA ASKER MENIGHET
Kairos: Teologien
Tirsdag 7. november kl. 19.30 
kommer Eilert Rostrup til 
andre temakveld i møteserien 
om det palestinske «Kairos-
dokumentet». Rostrup, som 
er prest og leder det norske 
Karibu, en stiftelse som «ser 
verden» fra sør, sto tett på 
de palestinske kirkelederne 
som jobbet ideologisk med å 
forfatte dokumentet. 

Vi var mer enn 30 samlet i 
peisestua da Erik Hillestad 
(bildet) nylig formidlet 
levende om sitt møte 
med kulturfolk i Palestina. 
Arr.: Globalt utvalg og 
Kirkeakademiet. Gratis 
inngang.

Barneteater
Søndag 12. november kl. 
11.00 tilrettelegger vi 
gudstjenesten for de 
minste. Blant annet får små 
(og store!) se et visuelt og 
sanselig teaterstykke om 
skapelsen. Ved utgangen får 
alle påmeldte en gave med 
hjem. Målgruppen er barn 
i alderen 1–3 år, men vi vet 
at også større barn vil ha 
glede av teatret. Påmelding: 
Trosopplærer Bodil 
Kvangarsnes, bk822@kirken.
no, senest tirsdag 7.11.

Jazzkonsert
Tirsdag 14. november kl. 
19.30 er det «jazzkonsert for 
et flygel» i Asker kirke. To 
band og to kor medvirker: 
«Golden Power» og «Five 

Shades of Sax», sammen 
med Sandvikens mandskor 
og Asker kirkekor. Solister 
er prost Berit Øksnes og 
sokneprest Tor Øystein 
Vaaland. Blir det duett? 
Billetter ved inngangen: 150 
kroner. Alle inntekter går til 
nytt flygel i kirken. 

Myldretorg
Lørdag 25. november 
kl. 12–14 er det 
frivillighetskonferanse med 
torg og variert program i 
Kulturhuset. Kommunens 
frivillighetsutvalg, der 
prost Berit sitter for kirken, 
inviterer, og den lokalt 
bosatte hamarsingen Hilde 
Hummelvold er konferansier. 
På torget presenterer lag og 
foreninger – og kirken – sine 
bidrag, og hvem som helst 
kan stikke innom. Bli gjerne 
begeistret. Ingen påmelding.

Lys våken
Fredag 1. desember skal 
barn i 5. 6. og 7. klasse få 
overnatte i kirka. «Lys våken» 
blir i år fra fredag til lørdag 
denne første adventshelgen. 
Men de unge får nok ikke 
være lys våkne hele natta. 
Tanken er snarere å være 
våkne for det som skjer 
overfor oss selv og hverandre. 
Og kanskje oppleve at Gud 

er lys våken for oss? Vi skal 
leke, spise, lage ting, bli kjent, 
og ha en kveldsmesse foran 
alteret utpå fredagskvelden. 
Påmelding: Bodil, bk822@
kirken.no, senest 26.11. 
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AKTIVITETSLISTE FOR ASKER MENIGHET NOVEMBER 2017

 
 
 

 November 2017 
 

Ukedag Dato Arrangement Tid Sted Beskrivelse 

Lørdag  04.11 Novembermarkedet 10-15  Askertun Årets store loppis og mingledag i menigheten.  
Søndag 05.11 Allehelgensmesse 11.00 Asker kirke Allehelgensdag. Berit Øksnes. Inga Mari 

Ramsfjell-Kind. Ingvild Køhn Malmbekk. Asker 
kirkekor. Nattverd. Kirkekaffe på Askertun.  

Søndag  05.11 Åpen kirke  10-19 Asker kirke Musikk hver hele time. Diakonen er til stede. 
Søndag  05.11 Minnegudstjeneste 18.00 Asker kirke Berit Øksnes. Karoline Astrup. Inga Mari 

Ramsfjell-Kind. Ingvild Køhn Malmbekk. Cellist 
Jan Ragnar Storheim. 

Tirsdag  07.11 Asker Normisjon 19.30 Askertun Finn Wagle: «Livets forsoningsprosjekt». Sang: 
Josefine Skaaheim. Møteleder: Astrid Fagernes. 

Tirsdag  07.11 Menighetsrådsmøte  19.00 Askertun Åpent for alle interesserte. 
Onsdag 08.11 Temakveld 19.30 Askertun Eilert Rostrup, leder Karibu: «Kairos: Teologien. 

Hva lærer de kristne palestinerne oss?» Fri 
entre. Høstens andre møte om Kairos Palestina. 

Søndag 12.11 Teatergudstjeneste 11.00 Asker kirke 23. søndag i treenighetstiden. Karoline Astrup. 
Bodil Kvangarsnes. Ingvild Køhn Malmbekk. 
Sang: Dina Matheussen, og Knøttene. Dåp. 

Søndag 12.11 Kveldsmesse  20.00 Asker kirke Karoline Astrup. Ingvild Køhn Malmbekk med 
band. Nattverd. 

Tirsdag  14.11 Jazzkonsert  
for nytt flygel 

19.30 Asker kirke Asker kirkekor. Five shades of sax. Golden power 
jazzband. Sang: Sandvikens Mandskor, Berit 
Øksnes og Tor Øystein Vaaland. Bill. 150 kr. 

Onsdag 15.11 Bibelmeditasjon 12.00 Asker kirke Mt. 18,1-6;10-14. Høytlesning, stillhet og 
samtale. Åpent for alle. 

Fredag  17.11 Fredagsforum 19.30 Askertun Åge Haavik: Luther og salmene hans. Ta med 
sjømat.  

Søndag  19.11 Gudstjeneste med 
Kirkens feltarbeid 

11.00 Asker kirke 24. søndag i treenighetstiden. Luther-tema: 
«Mennesket er ikke til salgs». Karoline Astrup. 
Flemming Jacobsen. Gry G. Bagstevold. Dåp. 

Onsdag 22.11 Bibelmeditasjon 12.00 Asker kirke Mt. 25,31-46. Høytlesning, stillhet og samtale. 
Åpent for alle. 

Lørdag 25.11 Drop-in-dåp 11-14 Asker kirke Åpent for alle udøpte. Husk legitimasjon!  
Karoline Astrup og Trond Arne Hauge. Marilyn 
Brattskar. Kaffe og kransekake i våpenhuset. 

Søndag 26.11 Gudstjeneste  11.00 Asker kirke  25. søndag i treenighetstiden. Berit Øksnes. Gry 
G. Bagstevold. Dåp. Nattverd. 

Onsdag 29.11 Bibelmeditasjon 12.00 Asker kirke Lk. 4,16-22a. Tekstlesning, fordypning og 
samtale. Åpen for alle. 

      

Med forbehold om endringer – se oppdatert aktivitetsliste på www.kirken.no/asker 
 

Det er fire fine anledninger 
til å høre sang og musikk i 
Asker kirke denne novem-
bermåneden:

• Tirsdag 14.11. kl. 19.30: 
Jazzkonsert for nytt flygel 
(se omtale annet sted)

• Søndag 19.11. kl. 19.00: 
Jubileumskonsert ved Asker 
kammerkor 

• Søndag 26.11. kl. 18.00: 
Anita Skorgan og Rein 
Aleksander 

• Mandag 27.11. kl. 20.00: 
Oslo Voices  

Opplev kulturen i Asker 
kirke!

På nytt åpner vi kirkedørene 
for at folk som ikke er blitt 
døpt, kan «droppe» in-
nom. Forrige gang, en 
solrik lørdag i mai, kom åtte 
udøpte i alle aldre. 

Lørdag 25. november 
kl. 11–14 blir det ny anled-
ning, og det eneste nødven-
dige å ta med, er legiti-
masjon. Så fyller man ut et 
skjema, før en prat med en 
dagens prester, kapellan 

Karoline Astrup eller senior-
prest Trond Arne Hauge. To 
personer skal være «fad-
dere», og om nødvendig, 
ordner vi dette der og da. 
Frivillige sørger for kaffe og 
kransekake i våpenhuset, 
mens kantor i Holmen, Mari-
lyn Brattskar, spiller.
 
Spørsmål? Kontakt 
sokneprest i Asker, 
Tor Øystein Vaaland: 
tv339@kirken.no. 

Kulturkirken Asker Ny drop-in-dåp



 » Asker Ten Sing 
 » Mandager kl.  17.30-19.00
 »
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ALT DETTE OG LITT TIL SKJER I ASKER MENIGHET

LIVETS GANG –OKTOBER

FOR BARN FOR UNGDOM FOR VOKSNE

 » Babysang Tirsdager 
 » kl. 12.00 på Askertun
 »
 » Knøttene Gospelkor 5 – 9 år.
 » Onsdager kl. 17.30 –18.20
 »
 » Snoopy Klubb 2 – 5 år. 
 » Onsdager kl. 17.30 –18.20
 »
 » Tempo TweenSing 
 » 4.– 7.klasse. 
 » Onsdag kl.18.00 - 19.30

 » Asker kirkekor
 » Kor for voksne.
 » Torsdager kl. 19.30 i Asker kirke
 »
 » «Back in Business»
 » Kor for voksne. 
 » Kontakt: Ellen Tuset, tlf. 66 79 74 27
 » mail@backinbusiness.info
 »
 » Fredagstreff/”Kaffekoppen”
 » Se månedslisten

ASKER MENIGHET
Kirkekontoret på Askertun

Kirkelia 3, 1384 Asker

Kontortid: 8.30 - 15.30 
Telefon: 66765700

asker.menighet.asker@kirken.no 
kirken.no/asker

ANDRE GRUPPER PÅ ASKETUN

 » Bibelmeditasjon v/kapellan Karoline Astrup 
 » onsdager kl. 12.00 i kirken
 »
 » Asker Normisjon. Kontakt: Erling Servan, tlf 480 75 025  
 »
 » Fredagsforum. En fredag pr. måned, kl. 19.30. 
 » Kontakt: Arne Sæther, tlf. 66 78 46 17 Se månedslisten.
 »
 » Asker Y’s men Kontakt: Bjørn Lande, tlf. 992 36 180

Red. dette nr.:
 Grete Ellingsen Aaby

Bente Roestad
Tor Øystein Vaaland

Onsdagsmiddager høsten 2017
Kl. 16.30 til 17.20 

Utgiftsdekning: kontanter eller Vipps.40,-kr pr 
person, maksimum 120,- kr pr familie. 

Velkommen!

ONSDAGSMIDDAG FOR ALLE

DØPTE 

Markus Sivertsen Wold
Aksel Smedberg-Østensen
Gustav Smedberg-Østensen
Felix Gangsø Dale
Emil Hansen
Martine Røise Warholm
Amalie Haabesland
Fabian Bjoland Stadsnes
Kasper Wold Kristiansen
Rikke Helgeland Sæbø
Maia Møller Færgestad
Klara Aanonsen Bugge
Amelia Breivang Sandmo
Stella  Marie Hennig
Lavrans Gangås Risnes
Johan Krokaas Dørum

DØDE

Jorun Olivia Mantor       1930
Bjørn Vik                             1947
Anders Hammer              1933
Gunvor Randi Dahl         1912
Thor Thorsen                    1931
Gudrun Fossnes              1917
Randi Berna Pedersen   1922
Rolf Mørk                           1941     
Olav Sevre                         1927
Elna Ruth Mari Gran       1932

I våpenhuset i Asker kirke
har vi to flotte vevde tepper 
av kunstneren Kari-Bjørg Ile.
Tittelen på dette veggteppet 
er:  «Fremdeles blør den 
kjærlighet».


