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Reformasjonsjubileum

Nåden alene
Kanskje kommer 
Luther...?

Jeg må bare si at jeg er begeistret over å 
tilhøre den lutherske kirke. Det er veldig 
godt at det ikke er min prestasjon som 
er størst og viktigst. Jeg tror det gjør noe 
med oss at vi lever i Kristi nåde.
Oppdraget vårt er å gi nåde og barm-
hjertighet – det var biskop Ole Christian 
Kvarmes siste hilsen til menighetene i 
Oslo bispedømme. Vi har ikke noe annet 
å vise til eller å gi videre enn NÅDEN 
alene. 
Da jeg var på besøk i Wittenberg i høst 
der Luther slo opp sine teser, tenkte jeg 
på hvor godt det er for oss å ha en sikker-
het. Vi har et grunnleggende behov for å 
sikre oss – også ved å «gjøre opp» for oss. 
Å betale et avlatsbrev gav nettopp den 
følelsen av balanse i et menneskes indre 
regnskap. Jeg tror det var godt å «gjøre 
opp for seg». Å få noe konkret i hånden 
noe en har betalt for – et brev som til og 
med kunne gjelde på dødsleiet - det må 

ha gjort godt.
Når bladene faller fra trærne og men-
neskelivets vår og sommer er over, kom-
mer også den klare luften. En ser saker 
og ting i nytt og ofte mer forsonende lys. 
Jeg har møtt mange som strever med 
anger og selvbebreidelse over det en ser 
i klokskapens klare høstlige lys. 
Da er det godt at vi har Bibelens klare 
ord på at betalingen og oppgjøret har 
Jesus stått for. Det er ikke min fortjeneste 
eller betaling som gjelder. Vi må bear-
beide vår trang til å gjøre opp for oss selv 
og hvile i Guds oppgjør for det gale som 
har skjedd i mitt liv. Det er en som har 
tatt skylden min på seg og betalt med 
sitt eget liv. Om dette sier Paulus: Så er 
det da ingen fordømmelse for dem som er 
i Kristus Jesus. For Åndens lov som gir liv, 
har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens 
og dødens lov. (Rom 1, 1-2 )

Den store reformasjonsdagen er 31. 
oktober. Da er det 500 år siden munken 
og teologen Martin Luther hang opp 95 
teser på kirkedøren i Wittenberg.
Kl. 19.00 den kvelden skal øyeblikk fra 
Wittenberg gjenskapes, og kanskje tar 
«Martin Luther» turen også til Asker 
kirke.
Denne kvelden får folk anledning til selv 
å skriver teser, og Svein Aage Christof-
fersen, professor ved Det teologiske 
fakultet i Oslo, kåserer over temaet: 
«Lider den protestantiske gudstjeneste 
av anoreksi?» 
Kvelden avsluttes med salmemesse kl. 
20.15, i god luthersk ånd. Arrangement-
er er gratis, akkurat som nåden.
Luther anses som en av de mest 
innflytelsesrike personene i den vestlige 
verdens historie, og hans teser utløste 
begynnelsen på reformasjonen – en 
religiøs og kulturell omveltning som 
resulterte i at den vestlige kirke ble 
splittet og delt. 
Jubileet markeres også med fire tema-
gudstjenester denne høsten, de to siste 
er datert til 15. oktober og 19. novem-
ber.

Den liturgiske høstfarge er grønn, men 
også litt fiolett og hvit. Bots- og bønned-
ag kommer i år 29. oktober, og er fiolett. 
Som vanlig blir det allment skriftemål 
i Barnas katedral kl. 10, og påfølgende 
gudstjeneste med nattverd kl. 11. 
Allehelgensdagen 5. november er litur-
gisk hvit, i takknemlighet over de døde.

Mange mennesker tenner lys på graven, 
og kirkedøra står åpen. Diakonen er til 
stede hele dagen. 
Vi feirer helgemesse kl. 11, og møtes til 
kirkekaffe på Askertun. I kirken spilles 
musikk hver hele time, og på minnegud-
stjenesten kl. 18 leses navnene på dem i 
vår menighet som er gått bort siste året.

Berit Øksnes, prost

Bot, bønn og allehelgen
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Spennende med 
kommunesammenslåing
Asker, Røyken og Hurum kirkelige fellesråd skal 
slås sammen til en ny organisasjon 1.1.2020 og 
Øyvor Sekkelsten (bilde) er ny prosjektleder. 

Øyvor skal lede og rådgi den 
kirkelige nemnda gjennom 
prosessen. Tre kommuner, tre 
kirkelige fellesråd og tre ulike 
kulturer. Hvordan skal kirken i 
den nye Asker kommune bli en 
god og nærværende folkekirke 
for alle? 
- Kommunesammenslåing er 
spennende å jobbe med, sier 
Øyvor Sekkelsten. Et mål må 
være å trekke det beste ut av 
det man har, og kanskje legge 
igjen det som ikke er fullt så 
bra i de gamle organisasjo-
nene, fortsetter Øyvor.  Hun 
mener at hvis man setter 
sammen tre forskjellige enhe-
ter med tre ulike identiteter, så 
er det viktig å finne ut hva er 
det beste i Asker, det beste i 
Røyken og det beste i Hurum, 
for så å bruke dette som en 
base for å skape det nye sam-
menslåtte Asker kirkelige fel-
lesråd.

Forskjellige kulturer
- De tre fellesrådene har helt 
klart ulike kulturer og forskjel-
lig måte å jobbe på, dette er 

også farget av alle de forskjel-
lige personene som jobber 
der. Asker er en stor kommune 
som fordi de er så store er blitt 
nødt til å organisere seg på en 
måte, mens det ofte er andre 
måter å organisere seg på når 
det er mindre enheter slik som 
Røyken og Hurum. Det ser vi 
når vi nå ser på hele den nye 
kommunen i sin helhet. De kir-
kelige fellesrådene gjenspeiler 
kommunene, selvfølgelig, for-
teller Øyvor Sekkelsten. 

Finne balansen 
- Det beste ved sammenslå-
ingen er at akkurat nå har vi 
så mange muligheter, de må 
vi klare å benytte oss av på en 
god måte. - Det viktige er å 
finne balansen mellom de tre 
kommunene og at rettferdig 
ikke alltid er likt. Øyvor smiler 
entusiastisk og er allerede i 
full gang med sitt arbeid for å 
tilrettelegge for en god sam-
menslåing av Asker, Røyken og 
Hurum kirkelige fellesråd.

NYTT FRA ASKER MENIGHET
Kairos i Asker
Høstens internasjonale tema 
i Asker menighet, er det 
palestinske Kairos-dokumentet.

Tre temakvelder på Askertun 
kaster lys over dette kanskje 
viktigste oppropet fra 
palestinske kristne:

Onsdag 25. oktober kl. 19.30 
kommer kulturpersonligheten 
Erik Hillestad (bildet), leder i 
Kirkelig Kulturverksted, for å 
snakke om: «Kairos: Kulturen. 
Mitt møte med palestinske 
kunstnere.»

Onsdag 8. november kl. 19.30 
kommer prest og Karibu-leder 
Eilert Rostrup. Tema: «Kairos: 
Teologien. Hva lærer de kristne 
palestinerne oss?»

Onsdag 6. desember kl. 19.30 
kommer prost og nybakt 
forfatter (Dagbøker fra 
Jerusalem) Trond Bakkevig 
«hjem» til Asker. Tema: «Kairos: 
Dialogen. Rettferdig fred for 
jøder, kristne og muslimer?»

Alle møtene finner sted på 
Askertun. Det blir anledning til 
å stille spørsmål og samtale. 

160 stoler
Biskopen har sagt sitt en-
delige ja, og Asker kirkelige 
fellesråd har bestilt 160 
stoler i malt bjørk! Stolen får 
en grågrønn farge, som kan 
gjenfinnes i steingolvet.
Lenge har Asker menighet ar-
beidet med spørsmålet om å 
erstatte benker med stoler. Til 

vinteren blir det virkelig-
gjort, og det gjelder de 
syv fremste radene: to 
stolrader med gamle 
stoler, og fem benkerader, 
frem til den andre søylen i 
kirkeskipet.
Vi håper og tror at den 
nye stolen, vil gi kirken 
et lysere preg. I tillegg 
vil utsikten bli bedre for 
barn.
Det pågår en innsam-
lingsaksjon. Kast deg 
på og gi: bankgiro 
1620.30.33110 merket 
«stol». Interessert i å vite 
mer om Asker kirkes 
arkitektur? Les Arne E. 
Sæthers bok «På vei til det 
hellige fjell», s. 277–282.

03-årgangen
19. september var det 
stinn brakke på Asker-
tun, da foreldre og unge 
møttes til informasjons-
møte for konfirmasjon-
skullet 2018. Den digitale 
påmeldingen er i full 
gang på https://minkirke-
side.no/Asker. Og er åpen 
til 25. oktober.
Konfirmasjonsforbere-
delsene starter med en 
«festival» i Asker kirke 
26.-28. januar 2018.
Leiren på Risøya er lagt til 
uke 31. Konfirmasjonene 
finner sted lørdag 1. og 
søndag 2. september 
2018.

Ny president
Bjørn Lande har over-
tatt som ny president 
i Asker Y’s Men’s Club, 
etter Arne E. Sæther. Går 
du innom foreningens 
webside – aymc.info – ser 
du at neste møte finner 
sted 18. oktober kl. 19.30 
på Askertun. Pensjon-
ert prest Bjørn Sandvik 
snakker om Martin Lu-
ther: «Fremdeles aktuell?»
Y’s Men-året føl-
ger skoleåret, og ny vice 
president frem til neste 
sommer, er Aud Stønjum. 
Bjørn Lande kan nås på 
telefon 992 36 180.

STOLER TIL ASKER KIRKE

ENDELIG SKAL BARNA
FÅ SE MER ENN EN

BENKERYGG!

ENDELIG SKAL RULLE-
STOLBRUKERE SLIPPE Å

VÆRE PÅ UTSTILLING

ENDELIG FÅR VI ET FLEKSIBELT KIRKEROM FOR MER UTTRYKKSFULLE GUDSTJENESTER

I denne omgang skal 5 benkerader fjernes og erstattes
med stolen FINERA. Også benker langs sideveggene og
de gamle stolene erstattes med nye stoler. Til sammen
skal vi ha ca 160 stoler. I tillegg får vi laget et nytt
nattverdbord, som består av 4 mindre bord. Du kan
glede deg til helt nye gudstjenesteopplevelser, men først
må du være med å virkeliggjøre denne drømmen ved å
gi penger. En stol koster kr.2.000, men både større og
mindre beløp er velkomne.
Asker menighet giro 1620.30.33110
merket ”stol”.
Dersom du gir minst kr.500 kan du få boken ”Kirken som bygg
og bilde”, og gir du minst kr.2.000 kan du få boken ”På vei til
det hellige fjell” av Arne E. Sæther. Begge bøkene koster i
utgangspunktet kr.450 og har til sammen nesten 3.000 bilder.
Temaet er ”kirken i landskapet og landskapet i kirkerommet”.

FINERA har en rett avsluttet rygg, slik
at den passer godt sammen med de
gjenværende benkene. Den er god å

sitte i, stabelbar og solid.

ENDELIG SKAL DU FÅ VÆRE MED Å GI PENGER TIL NYE STOLER I ASKER KIRKE!

Bente Roestad
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AKTIVITETSLISTE FOR ASKER MENIGHET OKTOBER 2017

 
 
 

 Oktober 2017 
 

Ukedag Dato Arrangement Tid Sted Beskrivelse 

Søndag 01.10 Gudstjeneste 11.00 Asker 
kirke 

17. søndag i treenighetstiden. Karoline Astrup. 
Ingvild Køhn Malmbekk. Forsangergruppe. Dåp. 
Nattverd. 

Tirsdag  03.10 Asker Normisjon 19.30 Askertun Professor i kjernefysikk, em. Eivind Osnes: «Vi så 
hans herlighet». Møteleder: Astrid Fagernes. 

Torsdag  05.10 Fredagstreff på 
torsdager 

11.00 Vardåsen 
kirke 

Merk stedet! Formiddagsmat og utlodning. 
Kåseri Anne Helene Moksnes: «Fars koffert». 

Søndag 08.10 Gudstjeneste 11.00 Asker 
kirke 

18. søndag i treenighetstiden. Berit Øksnes. Gry 
Giverholt Bagstevold. Dåp. 

Søndag 08.10 Kveldsmesse  20.00 Asker 
kirke 

Berit Øksnes. Band med bl.a. Are Grøsland. 
Nattverd. 

Tirsdag  10.10 Menighetsrådsmøte 19.00 Askertun Åpent for alle interesserte. 
Onsdag 11.10 Bibelmeditasjon 12.00 Asker 

kirke 
Luk 20,45-21,4. Tekstlesning, fordypning og 
samtale. Åpen for alle. 

Søndag 15.10 Gudstjeneste 11.00 Asker 
kirke 

19. søndag i treenighetstiden. Tor Øystein Vaaland. 
Dåp. Asker-speiderne og Tempo deltar. 

Fredag  20.10 Kaffekoppen 11.00 Sol-
gården  

Merk stedet! Uformelt treff på boligsenteret med 
innslag og formiddagsmat. 

Søndag 22.10 Familie- 
gudstjeneste  

11.00 Asker 
kirke  

20. søndag i treenighetstiden. Karoline Astrup. Gry 
Giverholt Bagstevold . Dåp. Nattverd.   

Onsdag 25.10 Bibelmeditasjon 12.00 Asker 
kirke 

Luk 13, 22-30. Tekstlesning, fordypning og 
samtale. Åpen for alle. 

Onsdag 25.10 Temakveld 19.30 Askertun Erik Hillestad, leder i Kirkelig Kulturverksted: 
«Kairos: Kulturen. Mitt møte med palestinske 
kunstnere.» Fri entre. Dette er første av tre møter 
om Kairos Palestina, høstens internasjonale tema. 

Fredag 27.10 Fredagsforum 19.30 Askertun Kristin Gunleiksrud Raaum: «Folkekirke – hva nå?»  
Ta med ost. (Kjeks kjøpes inn.) 

Søndag 29.10 Allment skriftemål 10.00 Barnas 
katedral 

Bots- og bønnedag. Tor Øystein Vaaland. Inga Mari 
Ramsfjeld-Kind. 

Søndag 29.10 Gudstjeneste 11.00 Asker 
kirke 

Tor Øystein Vaaland. Inga Mari Ramsfjeld-Kind. 
Nattverd. 

Tirsdag 31.10 Luther: 500-
årsjubileum 

19.00 Asker 
kirke 

Foredrag ved dr.teol. ved UiO, Svein Aage 
Christoffersen: «Lider den protestantiske 
gudstjeneste av anoreksi?» 

Tirsdag 31.10 Luther: 500-
årsjubileum 

20.15 Asker 
kirke 

Salmemesse. 

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

Nå er det tid for å tenke på årets store dugnad i Asker me-
nighet! Novembermarkedet arrangeres lørdag 4. november 
kl. 10-15 på Askertun og det blir da tradisjonelle aktiviteter 
med fokus på fellesskap og innsamling av penger til me-
nighetens arbeid.
Er du glad i å bake? Eller safte og sylte? Vi trenger brød, 
småkaker, godteri, saft og syltetøy og andre delikatesser til 
markedet. Her er det bare å ta frem kreativiteten.

Vi tar også imot lopper (ikke møbler, hvitevarer og andre 
større ting), bøker og barneleker. Vi ser helst at de leveres 
på Askertun fra 25. oktober, og innen torsdag 2. november, 
men kan også bidra med henting dersom det er behov for 
det. Eller liker du å strikke eller sy? Vi tar imot til vårt håndar-
beids salg. Kanskje noen vil sy handlenett?
Ta eventuelt kontakt med Ellen Hagemo på 
telefon 951 67 634 hvis det er noe du lurer på.

Snart novembermarked



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

LIVETS GANG –SEPTEMBER

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 

Birk Irminger van der Wel
Astrid Stange
Vilmer Carl Haktorson Björnsson
Nina Louise Hovde-Hagen
Saga Midtskogseter
July Gyllenhammar Wang
Hedda Strandhus-Hopstad
Mio Valentino Bugge Astudillo
Mathias Bøle Moen
Philip Flå
Perrin Sinha Skogstad
Olav Horneland Sætran
Erik de Brito Jonassen
Erik Kile
Stella Marie Hennig
Johan Krokaas Dørum
Lavrans Gangås Risnes

DØDE

Wenche Margrete Winsnes 1944
Gunvor Løken 1924
Stine Harstad Mørch 1985
Rolf Heibye 1927
Ernst Egil Knudsen 1926
Turid Kitty Gunvor Olsen 1922
Oddny Wikerøy 1935
Margrethe Elisabeth Svendsen 1926

I våpenhuset i Asker kirke
har vi to flotte vevde tepper 
av kunstneren Kari-Bjørg Ile.
Tittelen på dette veggteppet 
er:  «Noen må våke».


