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Ansatte 
Sokneprest    Tor Øystein Vaaland  

Kapellan     Karoline Astrup  

Daglig leder    Grete Ellingsen Aaby  

Sekretær    Bente Roestad    

Kirketjener    Anders Bakke  

     Gerd Lien (vikar deler av året)     

Menighetspedagog    Liv-Iren Westnes (perm. 2018)  

(konfirmant og ungdom)  Ida Buen Hanevold (vikar fra januar til august) 

     Thrine Fasseland (vikar fra august og ut året) 

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 

2018 (med etablerte unntak som 2. påskedag og 2. pinsedag).  

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

gjennomsnitt deltok 156 mennesker. Et fast unntak fra å feire gudstjeneste i kirken, er å flytte 

gudstjenesten i september til Asker museums høsttakkefest. Også i 2018 feiret vi 

familiegudstjeneste med dåp og barnekorsang i museets skjønne hager.  

Asker kirke står sterkt som områdets «dåpskirke» med 127 døpte i løpet av 2018. Om lag 

halvparten av disse bor utenfor menigheten. I mai og november åpnet vi igjen kirken for «drop-

in-dåp», og tre 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 møtes til nyttige samtaler om oppgavene. Også konfirmanter bistår som gode 

medhjelpere, og da 84 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. Skolegudstjenester før påske og jul ga også i 2018 

lokale barn og unge nytt eierskap til kirken. Barn og unge medvirket som tidligere på ulike 

gudstjenester, og det var jazz, korsang og annen musikk knyttet til gudstjenestene gjennom hele 

året. I tillegg til gudstjenestene klokken 11.00, har vi fortsatt med kveldsmesse hver andre 

søndag i måneden, gudstjenester med en annen liturgi, musikk og refleksjon knyttet til undring, 

tvil og tro. I løpet av 2018 har vi også etablert en ny praksis med jevnlige yogagudstjenester. 

Dette er meditative gudstjenester, der forkynnelsen blant annet går via fysiske øvelser, kropp og 

pust. Erfaringen forteller oss at ulike gudstjenesteuttrykk trekker ulike mennesker til kirken, og 

bidrar til en folkekirke der et stort mangfold av mennesker kan kjenne tilhørighet. 

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 90 personer, der påskedagsgudstjenesten er 

den som trekker opp. Julaften samlet kirken 2250 askerbøringer, som betyr at det i snitt var mer 

enn 550 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 
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Jesus i hvert medmenneske vi møter; hver fange, hver flyktning, den som sulter og tørster, og 

alle «disse mine minste». 

 

Karoline Astrup, fung. sokneprest 

 

Asker menighetsråd 
Asker menighetsråd har i 2018 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 daglig leder Grete Ellingsen Aaby. Menighetsrådet har hatt 9 

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

og Vibeke Bøe.  

 

Menighetsrådet og de ansatte hadde sitt årlige fellesmøte 18. september, hvor temaet var 

frivillighet. Menighetspedagog Jorunn Bottolfs var til stor inspirasjon ved å dele sine erfaringer 

fra arbeidet med frivillige i Vardåsen menighet. De ansatte i Asker menighet har ellers 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. Alf Tore Vierli fra november.  

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 

Kulturutvalget: Alf Tore Vierli og Cecilie Fangel 

Kommunikasjonsutvalget: Dagrun Røyrvik 

 

Saker menighetsrådet har arbeidet med i 2018 

 Kirken og temaer knyttet til LHBTI 

 Innspill til fellesrådets investeringsbudsjett bygningssaker 

 Økonomi, budsjett og regnskap 

 Prosjekt Giverglede 

 Frivillighet 

 Grønne innkjøp 
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 Kirkevalg 2019 – nominasjonsprosess og nominasjonskomite 

 Flygel i Asker kirke – på plass høsten  

 Kommunikasjonsstrategi – forankring underveis – vedtatt januar 2019  

 Høringsuttalelse til fellesrådet om dagens ordning med eiendomsutvalg og 

bygningsutvalg 

 Vurdering av forslag til overordnet organisasjonsplan for nye Asker kirkelige fellesråd 

 Strategiplan for Oslo bispedømme 2019-21 

 Diakonstillingen  

 Ny prost i Asker 

 Revidering lokal trosopplæringsplan  

 Familiegudstjenesteliturgien 

 Rehabilitering av Askertun og utfordringer knyttet til forsinkelsene i dette arbeidet har 

vært diskutert på hvert møte. Det har vært stor bekymring i menighetsrådet i forhold til 

de negative konsekvensene dette har hatt for menighetens arbeid, særlig i forhold til 

oppslutningen i barne- og ungdomsarbeidet.  

 

Vibeke Bøe      Grete Ellingsen 

Menighetsrådsleder     daglig leder   

 

Gudstjenesteutvalget 
Utvalget bestod i 2018 av Eileen Paus, Ove Vold, Ingrid Hauge, sokneprest Tor Øystein Vaaland 

(utvalgsleder), kantor Ingvild Køhn Malmbekk og kapellan Karoline Astrup, Ved årets utgang 

meldte Ove Vold sin utgang fra rådet – han skal ha stor takk for sin innsats. Det ble avholdt ett 

møte i juni 2018, i tillegg til fortløpende samtaler og mailutvekslinger om aktuelle temaer.  

 

Fokusområder gjennom året: 

Nye stoler 
I uke 8 ble flere av kirkens benker skiftet ut med 160 nye stoler, et arbeid gudstjenesteutvalget – 

i nært samarbeid med Arne Sæther - har vært en viktig pådriver og premissleverandør for. 

Utvalget kan ved årets slutt, tilfreds konkludere at denne fornyelsen av kirkerommet har bidratt 

til økt fleksibilitet og rike nye muligheter for gudstjenestelivet i Asker kirke. 

Kveldsmessen 

Utvalget er fortsatt begeistret for kveldsmessen som har etablert seg som et verdifullt tilskudd til 

Asker kirkes gudstjenestetilbud. I kjølvannet av utvalgets drøftinger, er nattverden blitt utvidet til 

å inngå i en «bønnevandring» med flere stasjoner; stående nattverd, lystenning i globen, og 

velsignelse for den som kneler ved alterringen. Utvalget vil legge til rette for en evaluering av 

kveldsmessen tidlig i 2019, før liturgien sendes til Oslo biskop for godkjenning. 

Familiegudstjenesten 

Familieliturgien har funnet en fast form, som ble vedtatt av menighetsrådet i desember 2018. 

Liturgien sendes til Oslo biskop for godkjenning i første del av 2019.  

Yogagudstjenester 

Utvalget drøftet og viste støtte til å prøve ut yogagudstjenester i Asker kirke. Erfaringene skal 

evalueres i 2019. 

 

Karoline Astrup, fung. sokneprest   

 

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.  
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I november overtok Alf Tore Vierli som representant for menighetsrådet i eiendomsutvalget og i 

bygningsutvalget.  Vi takket av Lars Gunnerød for hans flotte innsats som Asker menighets 

representant i bygningsutvalget i en årrekke. Blomster ble overrakt. Fra dette tidspunkt har 

eiendomsutvalget bestått av Alf Tore Vierli, Anders Bakke og Grete Ellingsen Aaby.   

   

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

2018 vært fokus på følgende saker knyttet til byggene våre:   

 Askertun: Store forsinkelser i rehabiliteringsprosjektet, der kommunen er 

prosjektansvarlig. Oppstart april 2018, med planlagt tidsramme ifølge anbud på 10 uker. 

Arbeidet ikke avsluttet ved årsslutt og tilbakeflytting fortsatt uavklart. Har skapt store 

utfordringer for Asker menighet i forhold til arbeidsforhold for ansatte og frivillige 

medarbeidere. Takk for tålmodighet og pågangsmot! 

 Kirken: Nye stoler og flyttbart alter inn i kirken. Benker tatt ut og lagret på låven på 

prestegården. Takk til flott dugnadsgjeng som bidro i dette arbeidet, og til alle som har 

bidratt til innsamlingsaksjonen til stolene. Og ikke minst til Arne Sæther som satte i gang 

det hele. Kafébord bak i kirken. Nytt lydanlegg på plass i november. Takk til Knut 

Malmbekk for flott prosjektledelse, helt frivillig og kun med en blomst og sjokolade til 

takk. Nytt teppe foran alteret bestilt (planlagt på plass i løpet av vinteren 2019). Behov 

for å jobbe videre med HC-toalett, tekjøkken og oppbevaring. Befaring med 

Riksantikvaren i slutten av februar 2019. Multiconsult engasjert for å se på fuktskadene.  

 Barnas katedral: Fuktskader – ses på sammen med kirkens skader.  

 Infotavle ute er malt.  

 Oppfølging av tilbakemelding fra rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Her er 

det punkter som vi må se om vi kan finne løsning på (blant annet merking av 

hovedtrappen til kirken).   

Grete Ellingsen Aaby 

 
Økonomiutvalget 
I 2018 har utvalget bestått av Ingrid Hauge Lundby, Erik Haugen og Ellen Hagemo (leder). 

Fellesrådet vedtok at vår givertjeneste skulle inn i økonomisystemet Solidus og dette ble gjort i 

desember 2017. Økonomiutvalget utarbeidet deretter en plan for arbeidet som ble vedtatt i MR 

juni 2018. Den innebar bl.a. å få intensivere givertjenesten i Solidus-systemet, og fornye 

menighetens nettside for givertjenesten, under logo Giverglede.  Det er gjort. Nå kan givere selv 

gå direkte inn og melde seg som giver.  

Driften i Asker menighet har vært hemmet av oppussing på Askertun. Dette har indirekte virket 

inn på givergleden. Inntektene har samlet gått noe ned i forhold til 2017. Asker hadde i 2018, 30 

faste givere i Solidus systemet. Givertjenesten resulterte i kr 123 000, og kirkeofringer til 

menigheten ga kr 172 000. Spesielle enkeltgaver ga kr 98 000 og Novembermarkedet resulterte i 

underkant av kr 80 000. Enkeltgaver bidro til innkjøp av både flygel og nye stoler.  

Alle givere har fått tilsendt årsoppgave og takkebrev. 

Ellen Hagemo 
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Frivillighetsutvalget 
Dette har i 2018 bestått av Jorunn Scott fra diakonatet, Cecilie Mikelsen og Ellen Hagemo 

(leder) Vi har hatt lite møter, men fordelt oppgavene og brukt våre nettverk når det er behov. Vi 

har sammen med andre hatt ansvar for menighetens juletrefest for barnefamilier, som ble 

arrangert på barnekorenes oppstarts- dag, for å tilpasses deres travle hverdag. Flyktninger ble 

særskilt invitert og tilbudt skyss. Det var er godt grep fordi det det kom ca. 100 små og store 

festdeltagere, ca. halvparten var flyktninger. Halalpølser og vanlige pølser. En dame bakte halal 

palestinske piroger til alle. Tradisjonell sang og lek rundt juletreet og julenisse. Bare positive 

tilbakemeldinger fra deltagerne.   

I tillegg ble det, etter initiativ fra soknepresten, arrangert en fest i forbindelse med muslimenes 

feiring av Id -al Fitr i juni. Ca. 80 møtte opp og storkoste seg i det fine været, på gresset utenfor 

Askertun. Fotballturnering, halal-pølser og kaker ble en stor suksess. Våre nye landsmenn var 

veldig takknemlige over å bli invitert, og ville gjerne invitere oss igjen. Dessverre kom den 

invitasjonen for sent til at vi fikk det til, men vi har fått en fin kontakt som vi vil følge opp. 

På grunn av stengt Askertun har vi ikke bidratt til andre arrangementer.  

 

Organisering av medliturger og kirkeverter planlegges av leder. Diakon Inga Mari Ramsfjell-

Kind bidrar inn med registrering av frivillige, og kontakt mot kommunen. 

Ellen Hagemo 

Trosopplæringsutvalget/Barne-og ungdomsrådet (TUBUR) 
TUBUR er et utvalg for det samlede barne- og ungdoms-arbeidet i menigheten. I perioden 

2016-2020 ledes det av Kristin Gunleiksrud Raaum. 

TUBUR møttes til fire ordinære møter i 2018, to i løpet av vårsemesteret og to i løpet av 

høstsemesteret. I mai ble det gjennomført et møte om trosopplæringsplanen, med besøk av Petter 

Rønneberg (rådgiver i Oslo bispedømme). I tillegg har det vært flere møtepunkter mellom 

utvalgsleder, enkeltmedlemmer og stab om løpende saker.  

Medlemmer 

Foruten leder Kristin Gunleiksrud Raaum, besto TUBUR av følgende: Eileen Paus (nestleder), 

Hilde Haugland (ungdomsmiljøet), Mary Tønder Vold (barnemiljøet), Håvard Sporastøyl (MR-

representant), og tre fra staben: Bodil Kvangarsnes (menighetspedagog) Ida Buen Haneveold 

(kateketvikar) og Karoline Astrup (kapellan). Ida Haneveold gikk ut av utvalget da hun avsluttet 

sitt vikariat i Asker menighet i løpet av sommeren. Menighetspedagog Liv-Iren Westnes var i 

permisjon gjennom hele 2018, men inntok igjen sin plass i utvalget i januar 2019.  

 

Hovedfokus gjennom året 

- Arbeid med revidering av menighetens trosopplæringsplan. 

- Oppfølging av konfirmant- og ledertreningsarbeidet.  

- Onsdagsmiljøet: TUBUR har fokusert på menighetens barnearbeid og utfordringene 

forbundet med et Askertun under oppussing gjennom det meste av 2018. TUBUR har 

aktivt støttet et forslag om på sikt (når Askertun står klart) å samle en større del av 

menighetens aktiviteter rundt familiemiddagene på onsdagene. Dette for å styrke miljøet 

(blant annet ved at flere frivillige og ansatte ressurser på denne måten vil være tilstede 

samtidig) og skape fellesskap på tvers av menighetens aktiviteter.  
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- Kirke/skole-samarbeidet. TUBUR har utarbeidet en plan som i tillegg til 

skolegudstjenestene inkluderer et tilbud om påskevandringer for 2. trinn, 

kirkegårdsvandring med fokus på død og sorgarbeid for 5. trinn og en pinsevandring for 

7. trinn. Planen realiseres trinnvis. 

Øvrige saker 

- TUBUR var med å arrangere menighetens vårfest i mai. 

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

barneaktiviteter.  

- Søndagsskole: TUBUR gjorde en innsats i løpet av våren 2018 for å få liv i denne. Det har 

vist seg vanskelig å mobilisere frivillige, noe utvalget vurderer som nødvendig for at 

søndagsskolen skal gjenoppstå. TUBUR vurderer at det på nåværende tidspunkt er mest 

hensiktsmessig å bruke tilgjengelige ressurser på å styrke barnearbeidet gjennom en økt 

satsning på onsdagsmiljøet. Med håp om at dette på sikt vil kunne generere et større miljø, et 

økt engasjement og flere mulige frivillige å spille på.  

 

Kristin Gunleiksrud Raaum og Karoline Astrup 

Kulturutvalget  
Kulturutvalget har som sitt viktigste mål å bidra til å skape et bredt kulturtilbud i Asker kirke, 

både i og utenfor gudstjenester. Utvalget består av Cecilie Fangel, Alf Tore Vierli, Petter 

Hagemo og Ingvild Køhn Malmbekk. Fra 2019 er også Knut Malmbekk medlem av komiteen, 

 

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

Arrangere og gjennomføre konserter, gudstjenester og kulturarrangementer, forsangertjeneste, 

kulturverter, økonomi og markedsføring.  

Hovedfokus har vært flygelinnsamlingen og innvielse av det nye instrumentet høsten 2018. 

Komitéen var også pådrivere for å gå til innkjøp av kafébord, som nå er på plass i kirken. 

 

Ingvild Køhn Malmbekk 

 

Kommunikasjonsutvalget 
Et kommunikasjonsutvalg ble nedsatt av Asker menighetsråd (MR) høsten 2017 med fire 

medlemmer: Øystein Heggen, Vigdis Hvaal, Dagrun Røyrvik (MR) og Tor Øystein Vaaland 

(sokneprest, utvalgsleder). Hensikten var å utarbeide en strategi for menighetens 

kommunikasjonsoppdrag. 

I mai 2018 la utvalget frem for MR en midtveisrapport for å forankre videre fremdrift, og rådet 

tok begeistret imot. Høsten 2018 ble arbeidet fullført, og rådet vedtok strategien i januar 2019.  

Utvalget har uttrykt håp om at strategien ikke bare vedtas med applaus, for så å havne i et digitalt 

arkiv. Og heller ikke bare følges opp med et tiltak eller to, for så å og bli glemt.  

Kommunikasjon er et stort og omfattende ord, som egentlig betyr å «gjøre noe sammen». 

Utvalget har poengtert hvordan et «kommunikasjonsarbeid» aldri blir ferdig, men er en løpende 

prosess. Sammen med MR vil vi at strategien stimulerer til økt bevissthet, om at alt vi sier og 

gjør som kirke, handler om kommunikasjon. Vi kommuniserer hver gang vi ordlegger oss, hilser 

på hverandre, skriver en e-post, avholder møter, feirer gudstjeneste eller står på et podium. Vi 

skal i en kirke kommunisere et vesentlig «innhold», men hvordan vi kommuniserer, forteller 

også mye om hvem vi «er» som menighet. Altså formidler vi et «innhold» også i de ulike 

formspråk vi velger, bevisst eller ubevisst.  

Det viktigste i strategien har følgelig ikke vært å liste opp en rekke tiltak, men å minne om at vi 

som menighet er oss bevisst hvordan vi kommuniserer. I strategien oppfordres vi til å tenke 
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gjennom hvordan en aktivitet bør kommuniseres, og her i årsmeldingen vil vi trekke frem noen 

enkle, nærmeste banale, prinsipper, til hjelp for å definere riktige tiltak: 

• Alltid definere målgruppe, og kommunisere til den. 

• Alltid spørre: hva vil jeg kommunisere, egentlig? 

• Alltid være bevisst at ord ikke kommuniserer alt. 

Utvalget lanserte også «10 nye bud», som et innspill til bevisstgjøring og tiltak: 

1. Vi kommuniserer i alt vi gjør når vi møter noen.  

2. Vi gjenkjennes i de verdier vi forfekter. 

3. Vi bryr oss om dem vi allerede har. 

4. Vi deler våre «hemmeligheter» med flere. 

5. Vi vil kommunisere bedre med «folkekirken». 

6. Vi skaper nysgjerrighet på hjemmesiden og sosiale medier. 

7. Vi lager skriftlig informasjon til dem som trenger det. 

8. Vi er synlige i Asker-samfunnet. 

9. Vi er tydelige i Asker-samfunnet. 

10. Vi er noe annerledes i Asker-samfunnet. 

Utvalgets mandat var å lage en strategi. Av flere grunner ønsket ikke utvalget å fortsette som et 

operativt kommunikasjonsutvalg, og la seg selv ned etter endt oppdrag. 

 

Tor Øystein Vaaland, utvalgsleder 

 
Diakoniutvalget 

- Menighetens tilbud til eldre og andre som er hjemme på fredag formiddag. 

Diakoniutvalget har i 2018 bestått av Maud-Sølvi Nordberg, leder, Jorunn Scott, nestleder, Aud 

Magelssen Stønjum, MR representant, Tor Møgedal, Else Vegnes Grue, Reidar Skille og Inga 

Mari Ramsfjell-Kind, diakon. 

 

Fredagstreff og Kaffekoppen 

Dette 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.  

 

I samarbeid med Vardåsen menighet har vi i 2018 arrangert 9 Fredagstreff i Vardåsen kirke, 

siden vi har vært uten tilgang til lokalene på Askertun. Dette samarbeidet har vært til uvurderlig 

hjelp i en vanskelig situasjon. Det har vært svært god oppslutning om våre «Fredagstreff på 

torsdag» der. Vi er takknemlige for at Vardåsen menighet strakk ut en hjelpende hånd til oss, slik 

at vi kunne fortsette våre arrangementer med samme form og innhold som tidligere. 

Kaffekoppen har vært arrangert på Solgården Boligsenter. På denne måten har vi vært i stand til 

å fylle et behov for å gjøre noe for beboerne der. Fra og med desember 2018 har våre 

Fredagstreff blitt arrangert i Asker kirke, noe som også for Kaffekoppen vil være situasjonen 

fremover i påvente av at Askertun blir tilgjengelig.1 2018 har vi hatt til sammen 536 deltagere på 

10 Fredagstreff og 215 deltagere på 12 Kaffekoppen. 

  

Fredagstreffets program består av kåseri, andakt og servering av smørbrød og hjemmebakte 

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

medhjelpere. Kaffekoppen har en enklere bevertning og et program med fokus på mer tid til å 

snakke sammen og dele opplevelser.  Gledelig er det også at treffene har generert et økonomisk 

overskudd til det generelle diakoniarbeidet i Asker menighet. Felles for alle arrangementene er 

vårt tilbud om sjåførtjenester. Dette gjør at de som av forskjellige grunner har problemer med å 

komme seg ut på egenhånd får anledning til å delta både på Fredagstreffene og på gudstjenestene 

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

å arrangere treffene med det innholdet vi tilbyr. I forbindelse med at vi hele året har hatt våre 

arrangementer utenfor Askertun, har det vært mange ekstra utfordringer for å kunne opprettholde 

aktivitetsnivået. Alle har stått på og utvist stor arbeidslyst og kreativitet for å få alt til å fungere 

på best mulig måte. Vi er derfor svært glade og takknemlige for alle som har bidratt slik at vi har 

vært i stand til å gjennomføre alle våre planlagte arrangement. Vi vil også nevne våre 

fremragende kåsører som vederlagsfritt har levert underholdning av høy kvalitet. 

 

Program for Fredagstreff i 2018: 

04.01.  Juletradisjoner i gamle dager v/Tor Kristian Østeby 

 01.02.  Min fars koffert v/ Anne Helene Moksnes  

01.03.  Grieg og naturen v/Ingvild K. Malmbekk og Toivo Skogheim 

 05.04.  Påske i Jerusalem v/Tor Øystein Vaaland  

03.05.  Nordahl Brun - og litt til v/ Anders Bergem og Helge Skaare  

09.06.  Hans Børli - skogens dikter v/Kari Elisabet og Øystein Skjold  

06.09.  Møte med den bortgjemte kirken - Ila fengselskirke v/I. Lyster  

04.10.  Aleksander Lange- Glimt fra et presteliv i Asker på 1800 tallet  

01.11.  Sang og musikkprogram V/I. K. Malmbekk og T.H. Binderø  

07.12.  Humor - på ramme alvor v/John Grimsby  

 

76 jubilanter fra 85 år og hvert 5 år oppover, hvert år etter 100 år har fått gratulasjonskort med 

hilsen fra Asker menighet og diakoniutvalgets program.  

 

Vi vil oppfordre frivillige til å melde seg til tjeneste for Asker menighets diakoni. Vi trenger nye 

medlemmer i diakoniutvalget, sjåfører og kjøkkenhjelp til treffene og sjåfører til kirkeskyss på 

søndager. Hvis du selv eller noen du kjenner kunne sette av et par fredagsformiddager i året, 

eller være sjåfør til kirken noen søndager iblant; ta kontakt med vår diakon Inga Mari Ramsfjell-

Kind eller Aud M. Stønjum (kirkeskyss). Vi ønsker også å fortsette med våre besøk på Solgården 

Boligsenter. Dette blir uformelle besøk uten noe program, men det er viktig at noen kommer 

utenfra og tar en kopp kaffe og en prat med de beboerne som måtte ønske det. Det er i det hele 

tatt mange oppgaver å fylle, og vi kan anbefale et hyggelig miljø og en givende tjeneste. 

 

Maud-Sølvi Nordberg 

 

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

Globalt utvalg  har i 2018 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, tema kvelder, og samlinger i tilknytning til gudstjenester med fokus på 

miljø og misjon. 

 

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. Arbeidet er forankret i 

Lokal diakoniplan for Asker menighet. 

Utvalget har gjennom 2018 fortsatt sitt fokus på tre hovedsatsingsområder: ”Asker menighet i 

møte med nye naboer”, ”Misjon og menighet i vår tid” og ”Grønn kirke”. 

 

Diakonene i Asker og Østenstad menigheter er sammen med globalt utvalg i Asker menighet 

ansvarlig for å koordinere kirkens arbeid lokalt overfor flyktninger og innvandrere. 
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Etterspørselen etter nabokontakter er større enn det vi har greid å svare på. 

Nabokontaktordningen har vakt interesse i kommunen og ble presentert på en dagskonferanse for 

frivillige som deltar i flyktningarbeidet. Menighetene i Asker og Røyken presenterte sitt arbeid i 

en felles brosjyre. Asker menighet ønsker å bidra til inkludering gjennom sine aktiviteter og 

arrangementer, og prøver ut ulike tilbud der flyktninger og innvandrere er særlig velkommen.  

Vårt arbeid med misjon favner bredt, for at menigheten utfordres og handler som del av den 

globale kirke. Kirkeuka for fred i Israel og Palestina sees i denne sammenheng, og ble markert 

med en utstilling i kirken og med en samtalekveld for å lytte og reflektere over religionens plass 

og muligheter i denne konflikten. Fasteaksjonen og Kirkens Nødhjelp ble utgangspunkt for at 

menigheten fikk delta på studiereise til Malawi.  

 

Asker menighet forsetter å ivareta sitt ansvar som grønn menighet og har deltatt i samlinger til 

inspirasjon og erfaringsutveksling. Globalt utvalgs ressursperson for grønn menighet har fortsatt 

som prostikontakt inn mot bispedømmekontoret 

  

Sigrun Møgedal  

 

Diakonalt arbeid 
Vi har bak oss et annerledes år hvor vi har vært uten egne lokaler til å arrangere diakonale treff, 

møter og aktiviteter. Våre frivillige, deltagere på arrangementer og de som har bedt om samtaler 

har vist stor grad av fleksibilitet. Det å få være en del av et slikt positivt tenkende felleskap har 

gjort diakonen takknemlig og inspirert til arbeidsglede, selv om det til tider har vært krevende å 

være uten kontor med mulighet til å ta imot til samtaler. Når vi nå ser tilbake, har det tross 

utfordringer for frivillige og ansatte blitt mye allsidig og bra diakoni.  

 

Diakonen har hatt 4 soknebud, 72 sjelesorgsamtaler i Barnas katedral, i hjemmene og på kafeer, 

samt 123 hjemmebesøk. En gjennomgangstone for samtalene har vært sorgstøtte, livsmestring og 

håp. Diakonen har ledet to sorggrupper sammen med dyktige psykiatriske sykepleiere. Nytt av 

året er at også kirkene i Røyken og Hurum har sendt deltagere til sorggruppene, som har vært 

holdt i Asker kirkelige fellesråds lokaler.  

 

Diakonen har prioritert tid til samarbeid med representanter fra kommunale avdelinger og 

frivillige organisasjoner, med en intensjon om at Asker menighet gjennom det er med på den 

helsefremmende og forbyggende dugnaden for at askerbøringer i alle aldre og ulike 

livssituasjoner skal ha best mulig livskvalitet. Det er særlig i relasjon til flyktninger, behov for  

sorgstøtte og ensomhetsproblematikk at tjenestene våre er etterspurt. 

Av hyggelige ting dette året vil jeg nevne den gode kontakten som er etablert med aktivitør og 

beboere på Solgården boligsenter gjennom lokalisering av «Kaffekoppen» der, og med ansatte 

og menigheten i Vardåsen menighet gjennom lokalisering av «Fredagstreff» der. 

 

Vårt globale utvalg fikk revitalisert det grønne prostisamarbeidet ved å invitere de andre 

menighetene til temakveld om «Plast i verdenshavene». Vår grønt tenkende daglige leder har 

kjøpt inn «nye» brukte stoler til menighetssalen og kontorene på Askertun. Dette er et eksempel 

på hvordan menigheten vår i praksis verner om Skaperverket - en av den moderne diakoniens 

fire satsningsområder. 

 

Menigheten har nå 13 smågrupper/bibelgrupper og det er ledige plasser i den ene. For mange er 

smågruppene et trygt og godt sted for tilhørighet og utvikling av trosliv som et supplement til 

omgangsformene og tilbudene i stormenigheten. 

 

 Asker menighet har samarbeidet med de andre menighetene i prostiet om: 

 Flyktninger og hverdagsintegrering 
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 «Grønn kirke» 

 Sorggrupper 

 Lørdagsklubben for utviklingshemmede 

 Brudeparsamling 

 Alpha kurs 

 

Kirkens feltarbeid er en viktig del av Asker prostis diakonale virksomhet. For nærmere 

informasjon om prostitiltakene, se egen årsmelding i papirutgave og menighetens hjemmeside.  

 

Menighetens diakonale arbeid har også i år vært organisert gjennom Diakoniutvalget, Globalt utvalg 

og Frivillighetsutvalget. Dyktige og dedikerte medarbeidere har ledet hver sine arbeidsområder 

som de har utført sammen med frivillige medarbeidere. Diakonen har det faglige ansvaret, og har 

forsøkt å være en ressurs i det daglige arbeidet i alle tre utvalgene. 

 

Inga Mari Ramsfjell-Kind, diakon 
 

Trosopplæring – Barnetro i Asker 2018 
Tiltakene som har blitt gjennomført i 2018 er: 

0 år - Samling før dåp: Oppslutning 100 % av 64 

0 år - Dåpsgudstjeneste: Oppslutning 100 % av 64 

0 år - Babysang: Oppslutning 63 % av 64 

2 år - Sansegudstjeneste/Teatergudstjeneste: Oppslutning 4% av 71 

3 år - Sansegudstjeneste/Teatergudstjeneste: Oppslutning 12% av 69  

3 år – Småbarnsang: Oppslutning 12 % av 69 

4 år – Småbarnsang: Oppslutning 11 % av 75 

4 år - 4-årsbok: Oppslutning 19 % av 75 

5 år – Teater for 5-åringer: Oppslutning 3 % av 79 

6 år – Utdeling 6-årsbok + opplegg etter gudstjeneste: Oppslutning 11 % av 87 

8 år – Tårnagenthelg: Oppslutning 17 % av 121 

9 år – Tårnagenthelg: Oppslutning 15 % av 84 

10 år - Lys Våken: Oppslutning 9 % av 97 

11 år – Lys Våken: Oppslutning 6 % av 103 

12 år – Lys våken: Oppslutning 2 % av 109 

14 år – Nattkino: Oppslutning 10% av 126 

15 år – Konfirmasjon: Oppslutning 76 % av 111 

15 år – Reunion: Oppslutning 64% av 111 

16 år - MILK-kurs: Oppslutning 39 % av 111 

Andre: Krybbevandringer for barnehagene i Asker: 9 barnehager deltok 

Barnehageomvisning i kirken. 2 barnehager. Fra fest til faste ca. 80 barn og voksne 

 

Bodil Kvangarsnes 

 

Småbarnsklubben 
For barn fra 1-5 år har vi hatt både småbarnsang, familieyoga og klubb. Disse aktivitetene har 

rullert på onsdager kl. 17.30-18.30. Klubben har også vært åpen for barn helt opp til 3. klasse, og 

tanken var å tilby noe for litt eldre barn som ikke ville synge i kor.  

Det har vært varierende antall barn på disse samlingene, men alt fra 3-10 barn har vært innom. 

Til høsten skal vi fokusere enda mer på dette tilbudet, og prøve å rekruttere tidligere babysangere 

inn rundt den nye onsdagsmiddagen.  

 

Bodil Kvangarsnes 
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Asker KFUK/M Speiderne  
Totalt talte gruppen 107 betalende medlemmer pr. desember 2018. 88 medlemmer er under 26 

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

ikke betalt kontingent. 

Innmeldte og ledere pr. desember 

Stifinnere: 37 stifinnere, 3 ledere Ingeborg Altern/Egil Hasting 

Vandrere: 34 vandrere, 2 ledere Charlotte B. Eriksen/Rolf Falchenberg 

Rovere: 9 rovere Halvor Øyen 

Gruppe: 2 ledere Rolf Falchenberg, Margaret Buene 

Voksne: 13 voksne støttemedlemmer/ledere i tillegg til ovennevnte 

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. Blant stifinnere er vi litt tynt bemannet med ledere. 

Sentralt i 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, 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!! 

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

lokalmiljøet ved siden av dagsaktuell informasjon for møter og aktiviteter. 

Asker KFUK-KFUM-speidere er tilknyttet både Asker, Heggedal og Vardåsen menigheter . I 

2018 deltok vi i gudstjeneste på høsten i Vardåsen og Novembermarkedet i Asker. 

Vi har tilgang til speiderhytter og disse er veldig viktig for vårt arbeid: Speiderhytta i 

Elgtråkket og speiderhytta på Tvetersetra (disponeres sammen med NSF-speiderne fra 1. 

Skougum og Asker 1). Hytta i Elgtråkket har vært brukt til møter og aktivitet gjennom året ved 

siden av å være lagerplass for utstyr. Vandrerne møttes i hovedsak ute ved gapahuken til 

Rønningen skole i vår, og i og ved Vardåsen kirke og ny kjeller Under i høst. Stifinnerguttene 

møtes litt forskjellige steder, men med base fra Vardåsen kirke fra i høst og for det meste ute. 

Stifinnerjentene har brukt Elgtråkket, Under og andre møtesteder. 

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

speidergruppene i Asker. Gruppen har ansvar på vegne av Asker og Bærum krets for 

gjennomføring av kretskonkurranse for vandrere i april, kretskonkurranse for stifinnere i mai og 

sommerleir for stifinnere i juni med 136 deltakere. 

Vi er tilknyttet landsforbundet Norges KFUK-KFUM-speidere samt undergruppen for Asker 

og Bærum krets. I 2018 mottok vi økonomisk støtte fra Asker og Bærum krets (speideren), 

Asker og Vardåsen menigheter. 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. 

Stifinnerarbeid jenter (4. og 5. trinn) 

Våren 2018 var det 10 stifinnerjenter. Av disse flyttet ei, og ei gikk over til vandrerne på høsten. 

Samtidig begynte mange nye, slik at vi til jul var 18. Ytterligere 5 meldte seg inn rundt nyttår, og 

2 av disse står på venteliste. Jentene er delt i tre patruljer, med to førere i hver patrulje. 

Jentene treffer vandrerjentene på månedlige møter og på den årlige Blåfjellturen i november. Vi 

følger vårt eget stifinnerprogram og tar oftest ett merke hvert møte, og henter også 

inspirasjon fra KFUK-M-speidernes aktivtetsbank. På turer og på månedlige troppsmøter er vi 

sammen med guttene. Møtene og turene ledes av én leder og 1-2 foresatte. Årlige turer/leir: 

Vintertråkk dagstur, kretskonkurranse på Kalvøya, sommerleir på Strandheim, høsttråkk 

dagstur, overnattingstur med opptak og gudstjeneste i oktober. 
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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 tre foreldre/rovere 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, truffet vandrere på tur, 

konkurrert på Kalvøya og sommerleir på Strandheim. 

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

Vandrerne bruker sitt egenutviklede speiderprogram og har ukentlige speidermøter hver mandag 

fra kl. 18 til 19.30. Fra i høst har vi etablert ny base i og rundt Vardåsen kirke. Førerturer blir 

arrangert i januar og august. I januar var vi på fjellhytte og i august var vi i Warszawa. Med 

svært rimelige priser der er forskjellen fra tur i Norge ikke stor, men mulighet til 

kulturforståelse og motivasjon enda større. Spesielt tema var Jøder i byen under 2. verdenskrig. 

Vi har også i år deltatt på Kretskonkuranse og med en patrulje på NM i Speiding. Våre 

tradisjonelle turer har også blitt gjennomført i 2018: Vinterpatruljeturer til Tveterhytta, 

Vinter-TRÅKK, Sønhuletur, TRÅKK i marka og høsttur ved Vardåsen kirke. Jentene har vært 

på Blåfjellhyttetur og de eldste guttene har hatt guttetur på markahytte. Årets sommerleir var 

landsleir i Stjørdal. Her hadde vi med 4 speidere fra vår vennskapsgruppe på Sri Lanka og 

bygget leirens høyeste tårn. Året ble avsluttet med Adventsfest i Vardåsen kirke og juleavslutnig 

med førere og rovere i Oslo en lørdag full av aktivitet! 

Rovere (videregående og eldre) 

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

Det er svært viktig for oss at roverne bidrar som hjelpeledere i stifinner- og vandrerarbeidet. 

Speiderne får ”store” rollemodeller å se opp til, og roverne får god ledertrening. Roverne har 

også hatt noen egne turer og møter fordelt utover året, også i regi av kretsen. Det ble også 

arrangert roveropptagelse for de nye roverne i gruppa. 

 

Rolf Falchenberg 

 

Konfirmantarbeidet  
I 2018 ble 84 ungdommer konfirmert i Asker kirke. Kateketvikar Ida Buen Hanevold var 

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, samt at konfirmantene fikk evaluere alle samlinger i 

etterkant. Dette var med på å gi de undervisningsansvarlige et godt innblikk i både forventninger 

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, press/ psykisk helse, seksualitet/ homofili i 

kirken, 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. 

 

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 2018 velge mellom tre ulike undervisningsopplegg; de kunne være enten 

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

ukentlig deltakelse på Ten Sing våren 2018) eller friluftskonfirmanter (med undervisning i det fri 
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i forbindelse med en dagstur i mai). Friluftskonfirmantene tjenestegjorde også som 

gudstjenestemedhjelpere på to 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 Bleiker & Asker 

begravelsesbyrå, diakon Inga Mari Ramsfjell-Kind, Even Buen Halvorsen bidro, i tillegg 

til konfirmantansvarlig og kapellan.  

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

fra «Utsatt mann». Diakon Inga Mari Ramsfjell-Kind bidro, i tillegg til 

konfirmantansvarlig og kapellan.   

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

som ble gjennomført med Hanne Tellier fra globalt utvalg 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. Feltprestene Flemming Jakobsen, og Kristoffer 

Schmidt, samt 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. 

 

Kapellan Karoline Astrup 

 

Ledertrening 
Ledertreningen i 2018 bestod av lederopplæring for førstegangsledere/mengere og oppfølging av 

øvrige ungdomsledere i forbindelse med spesielt konfirmantleir og Ten Sing. I løpet av 

vårsemesteret var det kapellan Karoline Astrup og kateketvikar Ida Buen Hanevold som var 

hovedansvarlige for ledertreningen. Høstsemesteret delte kateketvikar Thrine Fasseland ansvaret 

med kapellanen. Ledere som var konfirmanter i 2017, hadde praksis med ulike lederoppgaver i 

løpet av våren og sommeren 2018. De bidro på en god måte og har fått verdifulle ledererfaringer 

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

Risøya som høydepunkt.  

 

Etter konfirmasjonene i september, viste omtrent halvparten av kullet (ca. 40) interesse for å bli 

med videre som ungdomsledere. 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, samt praksis/lederoppgaver i forbindelse med Lys Våken arrangement i 

kirken i desember.  

 

Karoline Astrup 
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Kultur i Asker kirke  
I 2018 var det innsamling til og innvielse av nytt flygel som sto i fokus. En komité bestående av 

Are Grøsland, Håvard Sporastøyl, Gerd Lise Njøs Nygård, Alf Tore Vierli og undertegnede 

jobbet aktivt for å komme i mål med saken, og det nye Bechsteinflygelet ble innviet med 

festgudstjeneste og salmekonserten «Sorgen og gleden» søndag 14. oktober. 

Asker kirkekors 100-årsjubileum ble markert med stor fest og jubileumskonsert i april. 

På allehelgensdag ble «Sommerlandet» av Eyvind Skeie fremført av kirkekoret og solist. 

Det ble også i tillegg arrangert spennende og varierte konsert- og kulturarrangementer med 

dyktige utøvere: 

 

-Innsamlingskonsert til nytt flygel ved bl.a. Maj Britt Andersen, Daniela Holmsen, gospelkoret 

HIM, Øystein Skre, Trude Helen Binderø m.fl. 

-«Ny musikk med gamle røtter» Asker kirkekors 100-årsjubileum.  

Asker kirkekor, Asker symfoniorkester, ensemble international og solister. 

-Kulturvandring og sommersang ved Tor Kristian Østeby, lokale musikere, folkedanslaget. 

-Sommerkonsert og juleforestilling ved menighetens barne- og ungdomskor 

-«Sommerlandet» Eyvind Skeie/Galib på allehelgensdag ved kirkekor og solist. 

-«Mens vi venter» Korkonsert ved kirkekoret og 7 andre lokale kor. 

 

Konsertene 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 og musikere fremførte også en Bach-kantate i forbindelse med 

«de ni lesninger» siste søndag i advent.  

Kirken er et populært konsertlokale og har også i 2018 vært utleid til en rekke konserter 

arrangert av andre. Nytt lydanlegg kom på plass før jul, og er en svært viktig berikelse for alle 

kulturarrangementer og gudstjenester i kirken. 

 

Ingvild Køhn Malmbekk 

 

Asker kirkekor – 100 år  
Dirigent og musikalsk leder Ingvild Køhn Malmbekk har i det store jubileumsåret planlagt 

semestrene og to store jubileumskonserter, samt andre konserter og arrangementer. Hun har i 

tillegg dirigert og akkompagnert andre kor og orkestre ved diverse arrangementer. Hun har 

nedlagt ett stort arbeid i dette viktige jubileumsåret for koret, noe som også tilslutningen sier noe 

om. 

Øvingstiden var noe utvidet i ukene før jubileumskonserten, og et korseminar ble avholdt 

04.03.18. Asker Kirkekor hadde 34 aktive medlemmer på vårsemesteret i 2018. Det var en 

tilvekst på 9 medlemmer fra 2017. Ved utgangen av 2018 var det 30 aktive medlemmer. 

Miljøet i kirkekoret er godt og det er god stemning på øvingene. Koret har hatt glede av å delta 

på gudstjenester både som kor og forsangere, og holdt to godt besøkte store jubileumskonserter i 

løpet av april måned, en i Asker Kirke og en i Barbu Kirke i Arendal. I jubileumshelgen ble det 

arrangert stor festmiddag på lørdag, med spesielt inviterte gjester fra Asker kommune og kirken, 

samt flere tidligere medlemmer i Asker Kirkekor. Det ble en vellykket aften, med mange flotte 

taler og gaver. Søndag var det jubileumskonsert med bl.a. urfremføring av Kjell Marcussens 

verk: «Officium». 
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I tillegg har koret hatt andre konserter både alene og sammen med andre kor og musikere, samt 

holdt i hevd tradisjonen med å synge på Solgården før jul. 

Styret for 2018 bestod av: 

Gerd Nymark (leder), Randi Hernes (nestleder), Tore Gude (kasserer), Britt Inger Solheim 

(sekretær), styremedlem Britt-Mari Langåsen og Ingvild Køhn Malmbekk. 

Varamedlemmer: Grete Lotsberg, Maria Jacobsen. 

 

Styret hadde 6 styremøter i 2018, hvor noen av sakene har vært: planlegging av semestrene, 

invitasjoner og planlegging av 100-års jubileumsfest og konserter, utarbeidet jubileumshefte 

«Asker Kirkekor 100 år», planlegging av Arendaltur med jubileumskonsert i mai, kortur til 

Sunne i august, jobbet med nyrekruttering til koret, oppdatert korets Facebook-side, søkt om 

diverse midler, og notering av oppmøte på alle øvelser. 

 

Konserter: 

22.04: 100-års jubileumskonsert i Asker Kirke "Officium" -  Kjell Marcussen – urfremføring, 

"Sunrise Mass" - Ola Gjeilo, "Pris Herren" - Kjell Mørk Karlsen, "I will praise Thee, o 

Lord" -  Knut Nystedt, Brudemarsj fra Østerdalen + Brudemarsj fra Sørfold, trad.       

Arr. Malmbekk/Marcussen        

28.04: Jubileumskonsert i Barbu Kirke i Arendal 

26.08: Konsert i Sunne kirke, Sverige 

04.11: "Sommerlandet" i Asker Kirke 

09.12: "Mens vi venter" 

 

Koroppgaver: 

04.02: Deltakelse på gudstjeneste 

04.03: Deltakelse på gudstjeneste 

31.03: Forsangergruppe på gudstjeneste påskenatt 

01.04: Forsangergruppe på 1. påskedag gudstjeneste 

29.04: Deltakelse på gudstjeneste i Trefoldighetskirken i Arendal 

03.06: Kulturvandring og sommersang 

23.09: Forsangergruppe på gudstjeneste 

14.10: Forsangergruppe på gudstjeneste (med flygelinnvielse) 

25.11: Forsangergruppe på gudstjeneste 

06.12: Opptreden på Solgården 

16.12: «De ni lesninger» med framføring av Bach kantate nr. 142 

25.12: Forsangergruppe på 1. juledagsmesse 

Koret har også bidratt ved to bisettelser dette året: tidligere dirigent for koret Eiliv Ree og 

kormedlem Gunvor Folkvord Harr. 

 

Sosiale aktiviteter: 

21.04: Stor og flott 100-års jubileumsmiddag med innbudte gjester fra Asker kommune, kirken, 

samt tidligere kormedlemmer. 

26.05: Bursdagssang hjemme hos korets dirigent Ingvild Køhn Malmbekk, i anledning hennes 

40-års dag. 

28.-29.05: Kortur til Arendal med jubileumskonsert 

07.06: Sommerfest hos Ellen og Petter Hagemo 

24.-26.08: Kortur til Sunne med konsert 

06.12: Servering hos Tore Gude etter Solgården besøk 

 

Britt Inger Solheim  

Sekretær 
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Knøttene      
 

Antall: 28 barn fra 5 år til 3. klasse 

Hovedleder: Trude Helen Binderø og Bodil Kvangarsnes. 

Styret: Cathrin Welle Smidt, Kristin Burø Bekkedal og Bodil Kvangarsnes. Annemarie Tandberg 

Abeler og Kirsti Bryn Lium har fungert som styremedlemmer høsten 2018 ettersom de to 

førstnevnte har sluttet. 

 

Koret er medlem i KFUK-KFUM og betaler lokalt kr. 200,- i året per medlem.  

Koret øver på onsdager, holdt til på Askertun frem til påske. Etter oppussingen startet der, har 

øvelsene funnet sted i kapellet. 

 

Høydepunkter fra 2018: Vi opptrådte på 5 gudstjenester inkludert julaften, samt 

Novembermarkedet, sommerkonsert sammen med Tempo og julekonsert sammen med Tempo 

og Ten Sing. Vi hadde «Fra fest til faste»-karneval, kostymeverksted og vi dro til Sandvika teater 

og så «Reisen til julestjernen». 

 

Vi ser at «onsdagsmiljøet», som siden påske har vært fraværende på grunn av oppussing av 

Askertun, har stor betydning for korets familier og medlemmer sosialt sett og er sterkt savnet. Vi 

ser også at det kan ha vært en medvirkende årsak til at antallet medlemmer sank etter sommeren. 

 

Trude Helen Binderø  

 

Tempo 

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

Hovedleder: Bodil Kvangarsnes 

Ungdomsledere: Line Stensrud og Maria Feness Berger 

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

Aktiviteter i 2018: 

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

på i kirken, enkelte ganger arrangeres miljøkvelder.  

Høydepunkt fra 2018: 

Kor-tur til Venezia 25. – 30. mai. Denne turen var helt fantastisk! Vi opptrådte både i gater og i 

kirker, og hadde det supert med fint vær og idylliske omgivelser. Tempo har sunget på 

gudstjenester 15. april, 6. mai, og 16. september. De har bidratt med sang på Novembermarkedet. 

3. november. De sang på Trekanten senter, hadde sommerkonsert i kirken 9. mai, "Lys våken" 

30. nov, og 1. desember samt hatt julekonsert 8. desember sammen med Knøttene og Ten Sing. 

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

mange hundre mennesker.  

 

Bodil Kvangarsnes 
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Asker Ten Sing  

 
Antall: Ca. 20 ungdommer fra 8. – 3.VGS 

Voksenleder: Bodil Kvangarsnes  

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

Måge, Ane Røe.  

Koret øver på mandager fra 17 – 19. Koret er medlem av Kfuk-Kfum og betaler lokalt 600,- i 

året.  

Høydepunkter fra 2018: 

Asker Ten Sing var vertskap for den engelske Ten Sing gruppen fra Kingswood som vi besøkte i 

2017. De lagde taco, og tok de med til Oslo hvor de arrangerte Amazing raze, før de i dagene 

etterpå dro videre til European Ten Sing festival, hvor de opptrådte sammen. Asker Ten Sing dro 

på vintertreff 2. og 3. februar, dro på hyttetur til Haslumseter 6. – 8. april, hadde sommerkonsert 

5. mai, bidro på gudstjeneste 6. mai, dro på hyttetur til Vestlia 20. – 21. oktober, sang på 

Novembermarkedet 3. november, sang på kveldsmessen 11. november, deltok på pysjcup 16. 

november, sang på julekonserten sammen med Knøttene og Tempo 8. desember, sang for 

feltarbeidet 21. desember, og sang på julegudstjenesten 24. desember.  

 

Bodil Kvangarsnes 

 
 
Back in Business kor & band  

 
Gruppe:                           Back in Business Kor & Band 

Antall medlemmer:         60 aktive sangere + band 

Musikalsk ledelse:          Silje Skaugen Karlsen og Are Grøsland 

Styre:                         Ellen Tuset, Bjørg Halvorsen, Annette Hatlo Nedrelid,  

                                        Jan Kristen Wilborn, Anne H Karlsen 

  

Koret øver hver 14. dag (eller oftere). Etter påske måtte kortet finne et alternativt øvingslokale så 

lenge rehabilitering av Askertun pågår. Vår dirigent Silje Skaugen Karlsen har ledet koret hele 

året.  Vi har i 2018 tatt inn 5 nye sangere.  

 

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

vårkonsert med Ole Børud som gjestesolist i Asker kulturhus.  

I løpet av høstsemesteret har vi deltatt på konsert i forbindelse med TV aksjon og åpning av 

gatekapellet samt Novembermarkedet, før vi avsluttet året i Asker kulturhus med en dobbel 

julekonsert der vi inviterte Heine Totland som gjestesolist. Alt overskuddet av konserten gikk 

uavkortet til Kirkens Feltarbeid/Varmestua i Asker som i år beløp seg til kr 100.000,-.  

  

Ellen Tuset 
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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 arrangement nyttårsaften på Askertun 

hvor "Kongen taler" (TV) og kvelden avsluttes med nyttårsmesse. 

Oppussing av Askertun har gitt oss mange utfordringer. Vi har måttet tenke hvor kan vi være når 

Askertun er stengt? Kan vi gjøre noe positivt ut av det? Temaene på kveldene har derfor delvis 

blitt knyttet til møtesteder!  
 

EMNER VÅR 2018: 

Vardåsen kirke: Vår nye kirkesjef John Grimsby fortalte om sine visjoner for kirken i Asker. 

"Kirken i Nye Asker - i tro, trass og (tre)enighet" 

Asker kirke: Vi håpet at de nye stolene var på plass, og vi tok kirkerommet i bruk med foredrag 

om rom og liturgi, og prøvde ut det nye rommet. "Asker kirke i forandring fra 1879 og til i 

dag" 

Asker kirke: Vi fortsatte å ta kirkerommet i bruk, og Arne E. Sæther hadde foredrag om  

"Kirkens arkitektur - en synliggjøring av kirkens budskap" 
 

EMNER HØST 2018: 

Vi dro til den nye kirken i Spikkestad hvor sokneprest Rolf Erik Hanisch tok imot oss, og 

Stephen Sirris spilte på det nye orgelet. Mange reiste sammen på Spikkestadtoget!  

Besøk i «Labråten», Arne Garborgs hus ved Asker museum. 

Anne Joronn Sætre fortalte. Etterpå dro vi hjem til Hagemo for bespisning og avslutning av kvelden. 

Asker kapell (krematorium): ”GOSPEL OG GLADSANG, - 30 år i Asker menighet» 

Ledet av Petter Hagemo. Fredagsforum ble 30 år (og Petter 75). 

Nyttårsaften ble på prestegården (egnet seg godt) og ble avsluttet med midnattsgudstjeneste i 

Asker kirke. 

 

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

 

Arne E. Sæther 

 

Asker og Vardåsen Y´s Men 
Asker og Vardåsen Y´s Men´s Club tilhører Y´s Men´s International som er et verdens-

omspennende fellesskap som samarbeider med YMCA. I Norge samarbeider vi med Norges 

KFUK og KFUM. Vi har i år utvidet klubbnavnet til Asker og Vardåsen Y´s Men´s Club.  

Vi er et kristent, sosialt nettverk, som oppfordrer medlemmene til fellesskap og innsats i kristent 

arbeid. Lokalt støtter vi KFUK- og M-speiderne og sivilt barne- og ungdoms-arbeid i Asker og 

Vardåsen menigheter. Vi støtter også internasjonale prosjekter knyttet til Y´s Men International.  

 

Klubbens styre ved slutten av 2018: President: Aud Magelssen Stønjum, Vise-president: Astrid 

Bjellebø Bayegan, Forrige president: Bjørn Lande, Kasserer: Helge Skaare, Sekretær (til 01.12): 

Åshild Bru 

 

Medlemstall og fordeling av arbeidsoppgaver: Ved årets slutt hadde klubben 33 medlemmer. Det 

praktiske arbeidet ledes av faste komiteer der hvert medlem gjerne tjenestegjør i perioder på tre 
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år. Dette bidrar til å utvikle kultur og kompetanse. Flere står på gjestelisten vår, så vi håper på 

medlemsvekst! 

 

Arrangementer:  

Våre ONSDAGSMØTER ble dette året holdt i Vardåsen kirke p.g.a. oppussing av Askertun. Vi 

hadde syv møter med inviterte foredragsholdere. Fem av møtene var ordinære klubbkvelder med 

en gjennomsnittlig oppslutning på 20 personer. To åpne møter ble forhåndsomtalt i Budstikka. 

Til disse kom det en rekke interesserte ut over klubbens egne medlemmer. Vi driver et aktivt 

rekrutteringsarbeid.  

FESTKVELD med middag og samling i private hjem etter felles deltagelse som på 

flygelinnvielsen i høst, inngår også i vårt årlige program. KULTUR og PIZZA kaller vi dette. 

Oppslutningen har vært god, gjennomsnittlig rundt 30 deltagere. SOMMERFESTEN i juni 

samlet 65 deltagere fra vår egen klubb og klubbene i Nittedal, Holmen og Østenstad. 

KLUBBENS KIRKEDAGER var i Asker 14. januar og i Vardåsen 16. september, begge 

Steder med kollekt til barne- og ungdomsarbeidet i våre to menigheter og til Y’s Men´s    

internasjonale hjelpeprosjekter. Klubbmedlemmer assisterte under disse gudstjenestene. 

Den årlige JAZZKONSERTEN i Vardåsen kirke samlet et 150 svært begeistret publikum. Det 

lokale bandet «Five shades of sax» med prost Berit Øksnes som vokalist gjorde også denne 

gangen stor lykke. Det økonomiske overskuddet ble godt.  

Årets VÅRTUR med 15 deltagere gikk i flott sommervær til Holmsbu der vi fikk et lærerikt og 

inspirerende møte med Henrik Sørensens og de andre Holmsbu-malernes billedverden. På 

hjemveien besøkte vi Tronstad Gård og hadde en interessant omvisning i Hurum historielags 

bygdesamling samme sted. Turen ble en stor opplevelse og bidro til bedre kjennskap til vår nye 

storkommune. 

BESØK TIL VÅR DANSKE VENNSKAPSKLUBB i Holsted ble en storartet opplevelse for 

atten deltakere. Våre verter stilte opp med et flott opplegg: Privat innkvartering, god mat fra det 

danske kjøkken og gudstjeneste i den lokale folkekirken. Et besøk til Vadehavsenteret lærte oss 

mye om trekkfugler. Etter dette valgte noen å besøke Vadehavet. Andre vandret rundt i 

Danmarks eldste by, Ribe, der det har vært bispesete siden 948.  

 

Bevilgninger: Barne- og ungdomsarbeidet i våre to lokalmenigheter har fått kr. 8000 hver. Det 

samme beløp er bevilget til Asker KFUK- KFUM-speiderne, til sammen kr. 24.000.   

Kr. 5.216 er overført til Y’s Men’s hjelpeprosjekter. 

 

 Aud Magelssen Stønjum, president 

 

Asker Normisjon  
1. Asker Normisjons styre. 

Styret har følgende sammensetning: 

Leder:    Geir Ove Skogø (Gjenvalgt 2019 - 2020) 

Nestleder og sekretær: Erling Servan (2018 - 2019) 

Kasserer:   Inger Slettbakk (2018 - 2019) 

Styremedlem:   Astrid Fagernes (Gjenvalgt 2019 - 2020) 

Styremedlem:   Synne Sandbu (Gjenvalgt 2019 - 2020) 

Styret har hatt 7 møter og bl.a. behandlet programmene for høsten 2018 og våren 2019. 

Årsmelding og regnskap for 2017 ble utarbeidet og senere godkjent på foreningsmøtet  

3. april 2018. Terje Holm ble gjenvalgt som revisor for 2019. 

2. Møtevirksomhet.  

Det ble holdt 8 regulære foreningsmøter med et gjennomsnittlig fremmøte på 17 personer, d.v.s. 

en liten nedgang fra 2017 (18 personer). Temavalget for 2018 var meget variert, og var slik: 

Anne-Lise Brodtkorb: "Troen gir mot - om modige kvinner da reformasjonen slo rot", 

Nils-Tore Andersen: "Det handler om å leve", Stephan Sirris: "Det skjulte nærvær. 
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Salmedikteren Svein Ellingsen og salmene hans", Inga Marie Ramsfjell-Kind:"Den 

Bibelske begrunnelsen for diakoni - evangeliet i handling", Flemming Jakobsen: "Fra 

Betesda i København til gatene i Asker", Hans Thore Løvaas: "Misjon i lys av 

Romerbrevet som misjonsbrev", Torleiv Ole Rognum: "Hvordan bevare troen i møte med 

lidelse og ondskap?", Berit Okkenhaug: "Hvorfor advent? Tanker i adventstiden". 

I tillegg ble det arrangert et fellesmøte for de 3 Normisjonsforeningene (Blakstad, Borgen og 

Asker) i Vardåsen kirke 9. mai, der det deltok 12 fra vår forening. 

3. Økonomi. 

Foreningens inntekter var noe mindre enn i 2017, i alt kr. 17.692.- i kollekter, medlems-

kontingent, renter og en gave. Nedgangen i kollekt i forhold til 2017, skyldes bl.a. at vi hadde 

kollekt på et møte mindre (kollekten på fellesmøtet gikk til Borgen Normisjon). 

Utgiftene var på kr. 15.901.-, og av dette beløp ble kr.8.496.- sendt til Misjonsprosjektet Martin 

Luther College, Dhaka, Bangladesh. Kr. 500.- (gavekort) ble gitt som gevinst til menighetens 

Novembermarked. Kr. 3000.- ble bevilget til Normisjons virksomhet. Behold- 

ningen den 31. 12.2018: kr. 2.196.-. 

4. Vurdering og planer for 2019. 

På grunn av rehabiliteringen av Askertun ble foreningsmøtet 5. juni og møtene resten av 2018,  

flyttet til Barnas katedral. Dette viste seg å være en brukbar ordning, men styret ser frem til å 

gjenoppta virksomheten på Askertun i løpet av 2019. Vi håper samtidig på å kunne øke 

møtedeltakelsen, og vi vil derfor øke innsatsen på informasjonssiden.  

Møtevirksomheten fortsettes med 9 møter i 2019, hvorav ett møte blir et fellesmøte med de 2 

øvrige Normisjonsforeningene i Asker prosti. Styret gleder seg over den gode kontakten med 

egen menighet og med personer fra pinsebevegelsen og Frelsesarmeen, og vil fortsette dette 

samarbeidet i 2019.  Styret vil fortsatt vektlegge forkynnelsen av Guds ord og styrkning av det 

kristne fellesskap.        

                                                                                                             . 

                                                       

 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 som bl.a. bidrar med økonomisk støtte til 

KIAs virksomhet. 

KiA gjennomførte i 2018 seks ordinære åpne møter. Sammen med Asker menighet var KiA 

dessuten medarrangør for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel.  

Overskriften over vårens tre møter var «Noen tror, noen tviler – hvem vet?» Forfatter Edvard 

Hoem, skuespiller Ellen Horn og prest Odd Eidner gav oss innblikk i hvordan de, hver med sitt 

utgangspunkt og på høyst forskjellige måter, har forholdt seg til kristen tro gjennom ulike faser i 

livet. Høstens tre møter hadde overskriften «Identitet – hvem er jeg når alt rundt meg er i 

forandring?». Redaktør Harald Stanghelle tok for seg identitet som politisk markør, biskop 

emeritus Tor B. Jørgensen snakket om hva flerkulturell identitet kan innebære, og psykolog Gry 

Stålsett drøftet hvordan dagens krav til ytre iscenesettelse truer menneskets identitet. 

KiAs møter holdes for tiden i Holmen kirken. Møteoppslutningen har i dette året slått alle 

rekorder. I 2017 var gjennomsnittlig frammøte ca. 100 personer. I 2018 var det i snitt 240 

personer som kom til møtene. Møtedeltakerne kommer fra alle deler av Asker-bygda. Møtene er 

for alle, det er fri inngang, og det inviteres vanligvis til åpen, reflekterende samtale i tilknytning 

til de temaene som drøftes i foredragene. 
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KiA ledes av et selvsupplerende styre: Einar Solbu, leder, Inge Westly, kasserer, og 

styremedlemmene Mette Blom, Knut Brakstad, Kristin Gunleiksrud Raaum og Kristin Bødtker 

Walstad. Styret gleder seg over at Askers fem menigheter ser KiAs virksomhet som en viktig del 

av det kirkelige arbeidet i bygda. Ikke minst gleder styret seg over den store interessen det er for 

få innsikt i og delta i 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  
Årets marked gikk av stablene på Kulturhjørnet i Samfunnshuset i Asker sentrum. Det bød på 

mange utfordringer, men også på nye muligheter til å nå nye grupper. Vi brukte derfor en del 

penger på å lage plakater som sto på Trekanten, i håp om å få flere inn, som ikke vanligvis 

kommer. Vi tror det kom noen nye, men mange ble i hvert fall oppmerksom på vår aktivitet.  

I dugnadsgjengen har vi fått inn flere nye og yngre krefter og det fungerte veldig bra, både som 

kakebakere, aktiviteter for barn, delikatesser og åresalg. Dette siste ble veldig populært. Vi så at 

det var viktig med noen aktiviteter for barn, selv om de ikke gir så store inntekter. Også i år 

hadde vi forhåndssolgt lodd til kunstlotteriet, noe som ga økte inntekter på dette lotteriet. 

Håndarbeidsbordet bugnet av flotte ting og delikatessen av smakfulle hjemmeprodusert syltetøy, 

kaker, brød, gjærbakst, saft og mye annet. Speiderne solgte sveler og pølser, og sammen med 

kranseverkstedet fikk de en fin plassering utenfor lokalet. Vi hadde ikke kapasitet eller plass til 

bokmarked eller loppemarked, og dermed ble det heller ingen auksjon. Alt i alt ble det en 

nedgang i inntektene, men dette var forventet ut fra at vi ikke kunne bruke Askertun. Korene 

sang med mange tilhørere og da ble det mer enn fullt i lokalet. Overskudd i underkant av 80 000. 

Det er stor dugnadsånd og glede over fellesskapet på en slik dag, og det var stor villighet til å 

tilpasse markedet til de nye lokalene. 

Takk til alle som bidro! 

 

Ellen Hagemo 
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