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nok godt at det kommer et 
nytt år, slik at jeg kan få 
tent gnisten igjen og se nye 
muligheter.
Sannheten er vel at vi hver 
eneste dag kan trenge å 
stå opp til nye muligheter. 
Det som ikke gikk så greit 
i går, kanskje kan det løses 
annerledes i dag. Kanskje 
blir det nettopp denne 
dagen som skal by på en 
overraskende hendelse som 
tenner lyset i meg. Kan jeg 
gjøre noe for noen i morgen, 
som gjør deres dag til noe 
mer enn de hadde trodd 
den skulle bli? Kan jeg selv 
åpne hjerte og sinn, og ta 
imot det som møter meg av 
godhet, slik at jeg står bedre 
rustet til neste uværsdag? 

Jeg vil våge å ta nye skritt 
ut i dagen og livet, og tenke 
denne tanken: 

Akkurat her – akkurat nå 
– har jeg aldri vært før. På 
dette punktet i livet har jeg 
mulighet til ny start. Jeg 
griper muligheten! Og ber: 
Kjære Gud gå med meg disse 
skrittene jeg nå tar, gi meg 
mot til å gå, og en tro på at 
det er verdt det. Og i tilfelle jeg 
skulle snuble og falle, vil du 
vel ta imot meg? 

Amen. God ny dag og god ny 
morgendag! 

Og godt nytt år!

Kapellan: 

Marita Elvemo Sivertsen

Jeg gleder meg til det nye 
året som starter opp på    
høsten. Nyttårsaften kunne 
vært 31. august, det hadde 
passet bra. Vi er liksom klar 
for alt nytt. 
For meg er høsten fylt av 
forventning. Vi starter opp, 
noen på et nytt klassetrinn 
eller nytt studieår. De faste 
fritidsaktivitetene er i gang, 
og kanskje har jeg til og med 
planer om å bli med på noe 
helt nytt. Mange kjenner 
seg klar for å jobbe igjen           
etter en god sommerferie. Og 
kan hende vil jeg møte nye   
mennesker i høst, ja kanskje 
få nye venner. 
Jeg vet godt at høsten også 
har sine utfordringer. 
Regnværsdagene gjør det 
grått og kaldt, og vi kryper 
innendørs. De tunge dagene 
møter mitt optimistiske og 
forventningsfulle sinn med 
full kraft. Kanskje er det 
om høsten at melankolien 
kommer sterkest fram. Noen 
dager kommer jeg meg ikke          
en gang ut av senga, men 
bare blir under dyna. 
Høstfargene som glødet så 
fantastisk er borte. Lyse 
dager blir kortere, alt tar 
på en måte slutt. Vi subber 
i vissent vått løv, og trærne     
står ribbet for alt håp.
Mitt liv er like kontrast-
fylt som dette. Det veksler 
mellom deilig sitrende             
forventning, og en følelse av 
motløshet og mørkt sinn. Og 
i dette lever jeg og du våre 
liv, hver av oss med våre 
erfaringer og livsfortellin-
ger. Det fi nnes rikelig med 
anledning til å snuble på 
en god dag. Ingen opplever 
vel å aldri ha det  vanskelig. 
Som regel blir det aldri helt 
sånn som jeg håper. Så når 
vi runder desember er det 

godt nytt år!

Kapellan Marita Elvemo Sivertsen 
459 12 753
ms868@kirken.no
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Bilde av Warren Wong fra Unsplash fra 
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Bilder tatt av Bo Mathisen

ENdelig «nytt» askertun!



Christine Owe, Ellen Hagemo, Reidar Skille, Eva Marie Lilja og diakon 
Inga Mari Ramsfjell Kind med det overordnede ansvaret. En ekstra 
tusen takk til de, og til alle de andre som bidrar i felleskapet! 
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Onsdag 28. august startet vi opp OnsdagsÅpent med 
stor åpningfest på Askertun. Endelig kunne vi bruke 
de fine nye lokalene som vi hadde savnet helt siden 
vi flyttet ut våren 2018. Det ble en verdig gjenåpning, 
og ordfører Lene Conradi klippet snor for å erklære 
Askertun for gjenåpnet! I takt med nytt bygg ville 
vi også fornye tilbudet om middag og aktiviteter på 
onsdagene. 

Høsten 2018 samlet trosopplæreren en gjeng engas-
jerte foreldre, frivillige og ansatte fra det daværende 
miljøet på onsdagene til en idèmyldring. Her kom 
alle med sine tanker, drømmer og ambisjoner for 
hva vi ville onsdagsmiljøet skulle være. Etter mange 
påfølgende møter, lobbyvirksomhet i de forskjel-
lige aktivitetene, detaljert logistikkplanlegging og 
mye frem og tilbake endte vi opp med konseptet          
OnsdagsÅpent. 

OnsdagsÅpent er Asker menighets store møtepunkt 
i tillegg til gudstjenesten. Man kan på en måte kalle 
OnsdagsÅpent for menighetens andre gudstjenese-
dag. Her åpner vi for et yrende liv for alle fra 0-100 
år. Middagserveringen gjør det enkelt og praktisk 
for folk å komme rett fra jobb, skole eller barne-
hage, og etter eller før middagen er det aktiviteter 
for alle! Vi har Småbarnsang for 1-5-åringer, Aspi-
ranter for 5-åringer, Knøttene for 1.-3. klasse, Tempo 
for 4.-7. klasse, Ten Sing for 8. - 3.VGS, og kirkekor 
for voksne! Familier som er på dåpsamtale samme 
dag får tilbud om middag, og ungdommer som er 
på ledertrening får tilbudet om en hyggelig matbit i 
sosialt lag. Middagen er det store samlingspunktet, 
og ingenting hadde fungert hadde det ikke vært for 
de fantastiske frivillige som bidrar med middag: 

Julemysteriet (for 5. klassinger)
Lørdag 30. nov.       
inviteres alle 5. klassinger 
i Asker til et helt nytt ar-
rangement som vi har valgt 
å kalle «Julemysteriet». De 
inviterte skal få høre jule-
evangeliet og bli enda bedre 
kjent med julens største 
mysterium: det at Gud ble 
menneske. 

Arrangementet er et stort 
adventspynt-makeri hvor 
vi forvandler hele kirken 
og gjør den klar til advent. 
Barna skal få muligheten 
til å lage både enkel, og mer 
avansert advents-pynt. 

I tillegg til å lage pynt skal 
barna også få muligheten 
til å gruble litt ekstra over 
juleevangeliet. Hvem er 
nåtidens Maria og Josef? 
Hvem er nåtidens gjetere? 
Hvem er nåtidens Herodes? 
Hvem synger englene for? 
Hva kan vi gjøre for å hjelpe 
og forstå?

Hva handler adventstiden 
om? Hva er vårt ansvar i en 
global kirke?

Etter noen timer med 
juleverksted, gløgg og 
julesnacks skal barna få 
dekorere kirken med det de 
har laget. 

Vi håper på en stor for-
vandling, og at de som 
kommer på gudstjeneste 1. 
desember kan bli ordentlig 
overrasket når de kommer 
inn døren.

Barna som er med og pynte 
får delta i gudstjenesten 
med ulike oppgaver, og vise 
frem pynten de har laget til 
sin familie. 

Vi håper det kommer 
mange 5. klassinger til 
dette arrangementet! For 
påmelding eller spm kon-
takt Bodil Kvangarsnes på 
mail: bk822@kirken.no. 

Lene Con-
radi klipper 
snoren som 
erklærer 
Askertun for 
gjenåpnet 
28.08.2019

Foto: 
Bodil Kvan-
garsnes

en ny start

Foto: Bo Mathisen
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Når Kirkeposten går i trykken nærmer det seg 100 påmeldte 
til konfirmasjon 2020. Det er en økning i forhold til tidligere 
år, og grunn til å glede seg ekstra til oppstarten på nyåret.               
Menighetspedagog Liv-Iren Westnes smiler bredt. Hun er 
hovedansvarlig for konfirmantarbeidet i kirken og snart klar til 
å gå i gang med en ny gjeng konfirmanter. Sammen med den 
nye kapellanen Marita Elvemo Sivertsen og sogneprest Karoline 
Astrup bruker hun noe av høsten til forberedelser før oppstarten 
i januar. «Det er jo kjempebra at mange vil være med! Det viser 
at konfirmasjonen fortsatt står sterkt i Asker. Vi har tro på at 
opplegget er godt, og at vi har et bra innhold.» 

Aktuelt innhold
Vi vil ha et opplegg som tar ungdommene på alvor. Det syns vi at 
vi har fått til – i hvert fall mye mer enn før. Konfirmantene velger 
noen av temaene selv, og så snakker vi om det som opptar dem 
mest. Det finnes ikke noe vi ikke kan snakke om i kirken. Vi som 
jobber med konfirmanter i Asker er opptatt av nettopp dette, at vi 
selvfølgelig kan komme til kirken med alt det vi er. Vi vil formidle 
en Jesus som sier «I min fars hus er det mange rom». Og så er vi 
opptatt av å gi dem erfaringer som konfirmantene kan ta med 
seg videre i livet. Konfirmasjon handler mye om livstolkning og 
livsmestring.
 
Bytter leirsted
-Det ryktes at dere har byttet leirsted?
Ja, i 2020 reiser vi til Bolærne utenfor Tønsberg - til Færder leirsted.
-Skal dere virkelig endre på en tradisjon som har vart i så mange 
år? Risøya har jo blitt en institusjon i Asker. Til og med foreldrene til 
konfirmantene var på leir på Risøya.
Ja, nå var tiden inne for å gjøre noen endringer. Alle 
konfirmantleirene på Risøya gjennom årene har vært fantastiske 
og mange har gode minner. Men leiren har vært tilnærmet lik i 
kanskje 10-15 år.  Vi har lyst til å ta med oss det som fungerer bra, 
men også forbedre andre deler av leiren. Byttet av leirsted gir oss 
en mulighet til å jobbe med noen blanke ark. Vi er en kreativ gjeng 
som gleder oss til å skape en ny leir. Ungdommene i 
konfirmantledermiljøet er også viktig i denne prosessen. De skal få 
være med og påvirke.

Hovedgrunnen til at vi ønsker å bytte leirsted er at Risøya kun 
har ledig for oss etter fellesferien. Vi har nå vært heldige og fått 
kapret et populært tidsrom for leir på et nytt sted. I 2020 blir det 
altså leir etter skoleslutt, 20.-24. juni. Bolærne og Færder leirsted 
er godt egnet til opplegget vårt. Og det er plass til både Asker- og 
Vardåsen-konfirmantene sammen.  Så vi fortsetter samarbeidet 
med naboene.

-Er det for sent å melde seg på?
Neida, det er fortsatt mulig å melde seg på. Det ligger informasjon 
og påmeldingslink ute på hjemmesidene våre. Kanskje runder vi 
100 konfirmanter i 2020? Det ville vært gøy.

Forandring fryder

Konfirmant 2020

For påmelding: Gå inn på: https://minkirkeside.no/
asker og følg instruksene. NB! Start med å velge sokn. 
Det er først når man har valgt Asker sokn at viktige 
tilleggsspørsmål kommer opp, og det er sånn dere 
kommer opp i våre påmeldinger. Opplysningene blir 
behandlet konfidesielt. 

Leiren er fra 20. - 24. juni

For spm ta kontakt med menighetspedagog Liv-Irèn 
Westnes: mail: lw625@kirken.no tlf: 98699718
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«Når året nærmer seg sitt aller mørkeste, tenner vi det første lyset i adventsstaken. Samti-
dig som vi venter på han som kom og skal komme som et lys til verden, fylles kirken av lys 

– og et myldrende liv:

I løpet av adventstiden kommer normalt omlag 150 barnehagebarn på kirkebesøk for å 
vandre gjennom juleevangeliet som engler og gjetere og konger og Josef’er og Maria’er. 

Skolebarna kler seg ikke ut, men like fullt fyller også de kirken i adventstiden. Godt over 
1000 av dem. Både i forbindelse med skolegudstjenestene for Jansløkka, Drengsrud, Hofstad 
og Solvang, i forbindelse med «julemysteriet» og ikke minst i forbindelse med menighetens 

korkonsert 6. desember.
 

I tillegg til aktivitetene for barna, fylles kirken av liv på andre måter i løpet av advents-
tiden. Folkeuniversitetet har blant annet en flerårig tradisjon for å komme på kirkebesøk i 
desember. En tradisjon som bidrar til respektfulle og spennende møter mellom mennesker 

med ulike bakgrunner, ulike livssyn, og ulike troserfaringer i Asker kirke.
Selvsagt er det også tilbud for alle andre i kirken i desember. Om en er glad i gudstjeneste-
liv, advents- og julekonserter, bibelmeditasjoner, ungdomskvelder, fredagstreff eller annet.

Vi møtes, vi tenner lys, vi deler liv og lengsler. Og vi synger sammen i håp og bønn:
 

Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord
Den blanke himmelstjerne der vi og alle bor

Må alle dele håpet, så gode ting kan skje
Må jord og himmel møtes – et lys er tent for det!»

Foto av Filip Bunkens fra Unsplash

Advent
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DIAKONENS HJERTE
Høsttid -  kaldere, mørkere og våtere. Blomstene 
og gresset visner, bladene går over i et fyrverkeri 
av farger. Diakonen får tradisjonen tro assosias-
joner til barndommens høstkledde fjellvidder med 
dertil hørende hjemlengsel. Naturen går snart inn 
i vinterens dvale, mens menneskene haster videre 
som før. Noen gjør som fuglene og drar sørover 
for kortere eller lengre tid. I perioder av livet er det 
bare alvorlig sykdom, sterke plager og glatte veier 
som får mange av oss til å gire ned. Ikke fordi vi 
vil, men fordi vi må nå. Det passer liksom aldri 
å prioritere og bruke mye tid på roen og freden, 
kjenne på luktene, ta inn årstidenes vekslende lys, 
puste helt ned i magen, spenne av i muskulaturen 
og senke skuldrene. Tankekorset er andres erfar-
inger med for mange alenedager uten noe me-
nighetsfult å gjøre. De lengter etter vennlige blikk, 
en varm stemme som spør hvordan de egentlig har 
det, noen som deler et øre og gir litt av sin tid. De 
savner noen som trenger dem.

En høstøvelse kan være:
Å utfordre «rommet» vi har laget oss eller savner 
for menneskelig kontakt, nærhet og varme. Hvor-
dan er tidsbruken, omgangsformene og kvaliteten 
i dette rommet? Er det noen små grep jeg kan gjøre 

både for min egen og andres skyld? Dette viktige 
«rommet» hvor vi ruster hverandre opp til å stå i 
det daglig strev for at livet i hjemmet, i barnehagen, 
på skolen, på jobben, i menigheten vår og i fritids-
aktivitetene skal være noenlunde på stell.

I min diakonhverdag får jeg stadig bekreftet det vi 
alle vet om at ensomhetsfølelse, ikke nødvendig har 
noe å gjøre med om vi bor alene eller sammen med 
andre. Tapserfaringer, relasjonsutfordringer og 
tidsklemme kan være medvirkende faktorer til 
opplevelse av utenforskap og ensomhet. Det er 
menneskelig å komme inn i mønstre som kan være 
vanskelig å endre på. Rolleforventninger og bagasje 
er med og preger våre liv. Dårlig samvittighet og 
skamfølelse kan styre mye av aktivitetsnivået hos 
mange, og har vært medvirkende til at de kan ha 
forstrukket seg og vært for «flinke» lengre enn det 
de har hatt godt av. Når vi er arbeidsomme og flinke 
trenger vi å bli sett. Når vi erfarer utenforskap og 
ensomhet trenger vi å bli sett. Men for å bli bedre 
til å se andres og egne behov i livets små og store 
utfordringer, trenger vi å utfordre det livsviktige 
«rommet vårt» for menneskelig kontakt, nærhet 
og varme. - Midt i den kalde, mørke og våte høsten 
med Skaperens vakre fargepalett til inspirasjon.

Bilde av Dan Freeman fra Unsplash

JUlen i Asker kirke
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Det nye menighetsrådet 
2019-2023
Ved kirkevalget 9. september var det valg på nytt 
menighetsråd. Det var 860 personer som stemte på 
menighetsrådsvalget, noe som gir en valgdeltakelse 
på 11 %, mot 16 % i 2015. Halvparten av de som stemte 
hadde gitt kandidater på listen tilleggs-stemmer, 
noe som medførte en del endringer i forhold til den 
listen nominasjonskomiteen hadde satt opp, men 
med tett margin. 
Valgte medlemmer til menighetsrådsvalget 2019, 
Asker sokn:

1. DAGRUN RØYRVIK 
2. RANNVEIG FØRLAND 
3. CHRISTIAN HAASETH 
4. RUNA KILDAL
5. CECILIE VIVETTE ARNET 
6. ALF TORE VIERLI 

Varamedlemmer:

1. TORMOD VAKSVIK HÅVALDSRUD 
2. INGRID HAUGE LUNDBY 
3. GEIR OVE SKOGØ 
4. ASTRID ELISE HENRIETTE FAGERNES 
5. TONE BERGAN

Bilde av Dan Freeman fra Unsplash

kl 13.30
Familiegudstjeneste
M. Elvemo Sivertsen, I. Køhn 
Malmbekk, 
Knøttene, Tempo og Asker Ten Sing

kl 15.00
Familiegudstjeneste
K. Astrup, I. Køhn Malmbekk
Asker Bel Canto

kl 16.15
Familiegudstjeneste
K. Astrup. Magne Johannes 
Bregård, solist.

kl 11.00
1. juledag Gudstjeneste med 
nattverd 
K. Astrup, I. Køhn Malmbekk 
Trompet Hege Norset Bli-
chfeldt. Forsangergruppe fra 
Asker kirkekor

NOVEMBERMARKEd
Bli med å gi Asker menighet 
nødvendige inntekter til ar-
beidet blant barn, unge og eldre. 
Menigheten er helt avhengig av 
denne felles dugnadsinnsatsen, 
så vi håper at så mange som 
mulig vil ta turen! 

Vi tar imot: Bøker, plater, CDer, leker, spill, små-lopper, håndarbeider, 
hjemmelagede delikatesser, pene ting til auksjon. Dette kan leveres i 
Barnas katedral onsdagene 9, 16, og 23.oktober kl. 18 – 19 
På selve dagen: Kaker til salg i kafeteriaen. Arbeidsinnsats i kafeteri-
aen, som loppeselgere, loddselgere etc.

Meld deg som frivillig til ellen.hagemo@broadpark.no

kl. 11.00
4. søndag i adventstiden
«De ni lesninger» og «vi synger 
julen inn». K. Astrup, I. Køhn 
Malmbekk. Asker kirkekor. 
Adventskaffe i kirken

kl. 12.00
Feltarbeidets gudstjeneste. K. 
Schmidt, og F. Jakobsen. I. Køhn 
Malmbekk. Asker Ten Sing

kl 12.00
Familiegudstjeneste
M. Elvemo Sivertsen, I. Køhn 
Malmbekk,
Asker skolekorps

22

23

24

kl 11.00
Gudstjeneste med dåp og 
nattverd
Marita Elvemo Si-
vertsen, I. Køhn      
Malmbekk

kl 23.15
Nyttårsaften. Midnatts-
messe.

             januar

kl. 11.00
Prostigudstjeneste i 
Teglen. Biskop Kari Veit-
eberg. m.fl. 

kl. 17.00
Juletrefest på Askertun.

25

26

31

5

8

JUlen i Asker kirke
Desember 

LYKKEHJUL
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nidarosdomens guttekor til asker

Unn deg en pause i en travel tid med kjent og vakker julemusikk.
Sikre deg billetter nå! Kr. 350,- på https://billett.askerkirke.no/

«Så stille det ble, så endeløst tomt 

i alle de rom der gleden var før»

Slik lyder teksten i en av de sentrale sangene i sangsyklusen «Sommer-
landet», bygget på boken med samme navn, skrevet av Eyvind Skeie
Tekstene tar utgangspunkt i et barns plutselige død, men har noe å si til 
alle som har opplevd å miste noen. Kanskje også til alle som opplever 
motgang, eller livets tunge stunder. Sommerlandet er en stille meditas-
jon over sorgens mange sider, men også en fortelling om håp, glede og 
takknemlighet. 
Musikken er komponert av Galib Mammadov og arrangert av Tord 
Gustavsen. Verket ble fremført i Asker kirke på allehelgensdag i 2018 
med svært gode tilbakemeldinger, og gjentas derfor på oppfordring 
dette året.

Asker kirkekor, solist Sigrun Bjørkøy, solistgruppe, pianist og forteller. 
Menighetens prester, diakon og kantor. Fri entré.
Opplesing av navn på alle tilhørende i Asker menighet som det siste 

året har gått bort.

Allehelgensdag 3. november kl. 18.00 i Asker kirke

sommerlandet 

Hva er vel mer høytidsstemt enn en julekonsert med Nidarosdomens guttekor? 6. desember er Asker menighet vertskap når de holder de en av sine 
konserter i kirken med Bjørn Moe som dirigent. Nidarosdomens guttekor er et av Europas ledende samt Norges eldste guttekor og viderefører en 900 år 
gammel tradisjon med guttekorsang i Nidarosdomen. Fredag 6. desember kl. 18.00 besøker de Asker kirke på sin juleturné. Guttekorets julekonserter, en 
tradisjon som går tilbake til 1934, gir julestemning på høyt kunstnerisk nivå.  Med seg på turnèen har de organist Marilyn Brattskar (Holmen kirke) På 

konserten i Asker kirke medvirker også det flotte damekoret Asker Bel Canto med deres dirigent Ida Baalsrud.
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DET SKJER I ASKER MENIGHET     

BABYSANG
Torsdager kl. 12.00 i Asker kirke (OBS 
ny ukedag). Sang, lek, kos og nærhet er 
stikkord for babysangen. 
Kontakt: Bodil Kvangarsnes tlf: 917 99 891

SMÅBARNSANG
Sang, musikk,bibelfortelling, aktivitet.
Fra 1-5 år. Onsdager fra kl. 17.00 - 17.45 på        
Askertun

ONSDAGSMIDDAG
Det serveres enkel middag på Askertun 
fra kl. 16.30 - 18.00 (ifbm aktivitetene på 
onsdager). Maten koster 50 kr per person 
eller 150 kr  per familie (gratis for barn 
til og med 2 år)

KNØTTENE
Kor for barn fra 1. - 3. klasse. Vi øver hver 
onsdag fra 17.30-18.30 på Askertun.
Ledes av Trude Helen Binderø
mail: tb382@kirken.no

ASPIRANTENE
Kor for 5-åringer (siste året i barnehagen)
Øver hver onsdag fra 17.00-17.45. Ledes av 
T. H. Biderø. mail: tb382@kirken.no

TEMPO
Kor for barn fra 4. - 7. klasse. Vi øver ons-
dager fra kl. 17.30 - 19.00 på Askertun.
Ledes av Bodil Kvangarsnes.
tlf: 91799891 mail: bk822@kirken.no

ASKER TEN SING
Kor for ungdommer fra 8. klasse - 3 VGS.
Vi øver onsdager fra kl. 18.30 - 20.30 på 
Askertun. Koret ledes av ungdommene 
selv, og kontakt er B. Kvangarsnes. 

TEN SING HAPPEN 
Happenings for ungdom hver onsdag fra 
kl.20.00 - 22.00. 

ASKER KIRKEKOR
Blandet kor for voksne. 
Repertoar med stor bredde. 
Alle stemmer ønskes velkommen. 
Øvelser i Asker kirke onsdager 19.15-
21.30. Dirigent: kantor Ingvild Køhn 
Malmbekk, tlf. 95101022. 
Mail im539@kirken.no

BACK IN BUSINESS
Gospelkor for voksne. Kontakt: Ellen 
Tuset tlf. 66 79 74 27

ASKER OG VARDÅSEN Y´S MEN
Kontakt: Aud M. Stønjum tlf:920 98 923

FREDAGSTREFF
Andre fredag i måneden på Askertun 
fra kl. 11-13. Kåserier om engasjerende 
temaer, andakt av prostiets prester, 
bordfellesskap rundt god formiddag-
smat, loddsalg og allsang. Tilbud om 
skyss: R. S Kristensen: 66782450 og S og 
T. Møgedal: 66781689. 

FREDAGSFORUM
Allsang, fellesmåltid, aktuelt eller kul-
turelt innslag og liturgisk avslutning. 
Neste samling er 10. mai kl. 19.30. Vi 
besøker Røyken kirke. Ta med speke-
mat. Pris 50 kr. Kontakt: Arne Sæther 
tlf 66784617

ÅPEN KIRKE
Kirken er åpen tirsdag til fredag kl 9-14.

KAFFEKOPPEN
Hver fjerde fredag i måneden på 
Askertun. Uformeldt  sosialt treff hvor 
bordfellesskap rundt formiddagsmat 
vektlegges. Vi smører maten selv. Det 
sendes rundt en skål til utgiftsdekning. 
Allsang, søndagens tekst. Tilbud om 
skyss: S. og T.Møgedal telefon 66781689.

ASKER KFUK/KFUM-SPEIDERE
Kontakt ledere@askerspeiderne.no

SORGGRUPPE
Oppstart ny sorggruppe i prostiet hvert 
halvår. Det er et livssynsåpent tilbud til 
voksne som har mistet voksne i nære 
relasjoner. Gruppen går over et år med 
en oppfølgingsdag et halvt år etter at 
gruppen avsluttes. Kontaktperson: diakon 
Inga Mari Ramsfjell-Kind 906 53 194, 
ir225@kirken.no

BIBELMEDITASJON
Onsdager kl 10.30-11.30 i kirken. Høytle-
sning, meditasjon og samtale omkring 
kommende søndags prekentekst. Alle er 
velkomne. Ta kontakt om du ønsker å 
motta sms’er med informasjon om event-
uelle endringer/avlysninger. 
Kontakt: Karoline Astrup. Tlf:46661691. 
Mail: ka784@kirken.no

ASKER NORMISJON
Møter første tirsdagen i måneden på Ask-
ertun. Talere med engasjerende temaer. 
For nærmere informasjon kontakt leder: 
Geir Ove Skogø tlf 951 23 560.

SLEKTERS GANG     

Kristbjørg Moen, født 1945
Rune Kristian Heder, født 1964      
Erik Odd Gran, født 1933
Eldbjørg Johanne Tresselt, født 1937
Alf Kjøll, født 1926
Margrethe Brodahl Skauge, født 1931
Eva Strand, født 1928
Nancy Andrea Lie, født 1929
Mona Stang, født 1958
Morten Jensen, født 1952
Frank Heggum, født 1936
Ivar Nestaas, født 1936
Arne Carlstedt Midtbø, født 1927
Åse Synnøve Rasmussen, født 1928
Egil Mohn, født 1940

Berit Helno, født 1935
Margit Helene Steen, født 1918
Ove Høye Hornseth, født 1928
Victoria Raaschou, født 1967 

DØDE 
28.06.2019 - 3.10.2019

Kasper Erik Hansen, født 09.04. 2019 
Emmie Astrid Landsverk Elvevoll, født 14.03. 2019 
Fredrik Christopher Bjelke Hillesund, født 12.04. 2019 
Henrik Strandhus-Hopstad, født 13.04. 2019
Ingrid Vågenes Vist, født 14.05. 2019              
Selma Nagel Muri, født 08.04. 2019  
Sofie Markman Skaar, født 13.03. 2019
Jørgen Frogner Holm, født 26.03. 2019
Iben Koppang Orrall, født 21.04. 2019             
Sofie Bonnerud Økland, født 21.04. 2019              
Lea Karlsen Fehse, født 30.12. 2018              
Georg Gorman, født 13.03. 2019              
Linnea Philipa Menia  Dahlberg, født 24.04.19              
Victor Ahm Mediås, født 23.03. 2019              

DØPTE 
28.06.2019 - 3.10.2019



O K T O B E R                          
18. søndag i treenighetstiden         
kl 11 Jazzmesse med dåp K. 
Astrup, I. K. Malmbekk «Five 
shades of sax»

kl.20.00 Kveldsmesse med 
nattverd. K. Astrup, solist B. 
Kvangarsnes, band

O K T O B E R 
«Rules of behaviour I»
Det norske blåserensemble, 
dir Geir Lysne
Pianist Michael Wollny. kl. 
19.00. Bill.salg ved inng.

O K T O B E R
Oratoriesolistene, 
Live Berger Brekke, akkorde-
on og Lina Braaten, klaver
fremfører Händels «Messias» 
(kortere versjon) 
Bill.salg ved inng.

O K T O B E R
19. søndag i treenighetstiden
kl. 11 Global messe med dåp 
og nattverd, innsamling til 
TV-aksjonen.
M. E. Sivertsen, I. K. 
Malmbekk. Asker kirkekor. 

O K T O B E R
kl 10 Bots- og bønnedag. 
Skriftemålsgudstjeneste i
Barnas katedral
K. Astrup, I. K. Malmbekk

kl 11 Gudstjeneste med dåp og 
nattverd 
K. Astrup, I. K. Malmbekk

kl.17.00 Musikalen «Det 
sanne lys» Ved Sevenjentene, 
Tempo, Knøttene. Bill.salg 
ved inng.

kl 20 Yogagudstj. K. Astrup

N O V E M B E R
kl. 18.00 «Libera me» 
Allehelgenskonsert. Asker 
kammerkor. Bill.salg ved 
inng.

N O V E M B E R                      
kl 11 Allehelgensdag. 
Gudstjeneste med nattverd  
K. Astrup, I. K. Malmbekk 
kirkekaffe på Askertun. Åpen 
kirke etter gudstj. 

kl. 18.00 «Sommerlandet» 
Skeie/Galib
Asker kirkekor, solist Sigrun 
Bjørkøy, solistgruppe, pianist 
og forteller. opplesning av 
navn på de døde. Fri entrè.

N O V E M B E R 
22. søndag i treenighetstiden                         
kl. 11.00 Teatergudstjeneste
M. E. Sivertsen, Gry 
Bagstevold, B. Kvangarsnes. 
«Knøttene»

N O V E M B E R
kl. 19.30 Asker 
kammermusikkfestival
«Meditativ konsert»
Sopran, harpe, kontrabass, 
bratsj. Ungdomskoret 
«Serafene» Bill.salg ved inng.

N O V E M B E R
23. søndag i treenighetstiden                       
kl. 11.00 Gudstjeneste, dåp og 
nattverd. M. E. Sivertsen, 
I. K.  Malmbekk 

N O V E M B E R 
Siste søndag i kirkeåret.                          
kl. 11. 00Gudstjeneste med 
dåp og nattverd. Kirkens 
feltarbeid. K. Astrup, F. 
Jacobsen, I. K. Malmbekk

Kl 20 Yogagudstj. K. Astrup

N O V E M B E R 
Kl. 20.00 Julekonsert ved Oslo 
voices

D E S E M B E R
1. søndag i adventstiden                        
kl. 11.00 Familiegudstjeneste 
med dåp. M. E. Sivertsen, B. 
Kvangarsnes, I. K. Malmbekk

D E S E M B E R
kl. 19.00 Julekonsert i 
samarbeid med Varmestua/
kirkens feltarbeid i Asker.
Solister: Gro Elisabeth Sille, 
Kristian Raanes og Tina 
Wilborn. Konferansier 
Frithjof Wilborn. Fri entrè.

D E S E M B E R
kl. 18.00 Julekonsert ved 
Nidarosdomens guttekor, 
dirigent Bjørn Moe, Asker Bel 
Canto, dirigent Ida Baalsrud
Organist Marilyn Brattskar 
Bill.salg ved inng.

D E S E M B E R
kl. 17.00 «Stjernenatt»
Adventskonsert ved alle 
kirkens kor, solister og 
musikere. Bill.salg ved inng.

D E S E M B E R
2. søndag i adventstiden 
gudstjeneste med dåp og 
nattverd. K. Astrup, I. K. 
Malmbekk

kl. 18.00
«Mens vi venter»
Adventskonsert ved lokale 
Asker-kor.
Fri entrè.

D E S E M B E R
Konsert ved Asker 
kammerkor

D E S E M B E R
kl 21.30 «Vår jul» 
Arredondo, Sødal, Ormåsen, 
Helseth

D E S E M B E R
Konsert ved Asker private 
musikkskole

D E S E M B E R
3. søndag i adventstiden 
Gudstjeneste med dåp og 
nattverd. T. Ø. Vaaland, G. 
Bagstevold

kl. 19.00
Julekonsert ved sangkoret 
Tonleik

D E S E M B E R
kl. 21.00
«Stille natt, hellige natt»
Endresen, Mittet, Larsen, 
Børud, Mehus.

D E S E M B E R 
kl. 18.00
«Det hev ei rose sprunge»
Helene Bøksle

For juleprogrammet i 
Asker kirke se side 9.
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