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Da Jesus ble voksen sa han 
det gang på gang, det er 
nesten som et refreng som 
går gjennom heile Bibelen: 
Vær ikke redd! Det er over 
fi re hundre oppfordringer 
til å ikke frykte i bibelen, 
fl ere enn det er dager i året. 
På den måten kan Gud hilse 
oss hver morgen, kanskje 
etter ei søvnløs natt, med 
disse ordene: «Frykt ikke - 
vær ikke redd!»

Mitt håp for denne jula 
er at vi alle gir oss tid og 
rom til å i stillhet lytte 
etter Guds stemme, lyden 
av noen som sier oss at vi 
ikke trenger å være redde. 
Det kan være i form av den 
jevne lyden av hjerteslag, av 
småbarnspludder eller øyne 
som ser opp på oss med 
tillit. Kanskje kan vi også 
bøye oss ned og legge øret 
til jorda og lytte etter tegn 
som gir håp. I den mørkeste 
av alle netter, hvisker 
Marias barn: «Jeg er her, jeg 
kommer med fred, gi for all 
del ikke opp håpet. Vi går 
mot lys.»

Så enkelt og stille kom Gud 
til vår jord.

Så høyt er jeg elsket av 
Jesus, min bror.

Han kom fra Guds himmel, 
Gud selv var han lik,

men Jesus ble fattig, og jeg 
er blitt rik.

Kari Veiteberg 

For svært mange av oss har 
dette vært et merkelig år. 
Et år med høylytte nyheter 
om krigshandlinger og ufred 
og om en truende pandemi 
som ennå ikke er overstått. 
Et år med stengte grenser 
og smittevernstiltak der 
vi har vært nødt til å leve, 
feire og sørge på en annen 
måte enn før. Det har også 
ført til mange har utforska 
og nyoppdaga det de trodde 
de kjente: sin egen heim 
og familie, heimstaden og 
heimlandet. Det er ikke få 
som har fortalt meg om 
at de har begynt å gå turer 
i nabolaget, lytta til lyder 
de ikke har brydd seg om 
før, som fuglesang og lagt 
merket til stier og blomster 
de tidligere hadde oversett.

Kanskje er det også noe av 
det vi skal gjøre i juletida? 
Leite etter og ta inn lysglimt, 
legge øret til jorda og høre 
etter svake lyder som kan 
gi håp og tenke på alt det 
som lett havner i skyggen 
av prangende overskrifter og 
reklamebulder.

For det er ikke sikkert at 
det er slik at den første 
lyden av jul er jublende 
gledessang eller utagerende 
familiehygge. Dette året har 
det blitt viktig for meg å 
oppdage at de første juleorda 
verken handler og glede eller 
heimekos. De første juleorda 
er «frykt ikke», sagt med 
innestemme til mennesker 
som er redde eller urolige. 
Engelen sa det til Maria 
og gjentok det for gjeterne 
julenatta: 

Frykt ikke! Vær ikke redde! 

Julehilsen fra biskopen

Kapellan Marita Elvemo Sivertsen 
459 12 753
ms868@kirken.no
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God nok - trosopplæringsplanen i asker menighet
I Asker menighet er det mange – i alle aldersgrupper – som lever under opplevde forvent-
ninger om å prestere på alle livets områder. Ikke minst ser vi dette hos barn og unge. De 
skal prestere og bli målt både på utseende, evner, skoleprestasjoner, idrettsprestasjoner, 
forbruk og ikke minst på det sosiale. Asker menighet ønsker å forholde seg aktivt til dette i 
arbeidet for barn og unge, både med hensyn til trosopplæringens innhold og dens organ-
isering.

Utgangspunktet er dåpen og dåpens teologi: de fleste døpes som barn. De bæres inn i 
dåpens nåde uavhengig av evner og prestasjoner. For dåpen er ingen fortjenestemedalje 
som deles ut for vel utført tro eller liv. Dåpen er ren nåde, gratia – den er gratis. Vi har 
ofte hørt fortellingen om da noen bar spedbarna til Jesus for at han skulle røre ved dem. 
Da disiplene så det, ville de vise dem bort. Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små 
barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, 
jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i 
det.»

Eller fortellingen om Jesus og disiplene på vei til Kapernaum. Disiplene kranglet om hvem 
som var den største. Jesus gjør som han pleier, han snur opp ned på samfunnets ran-
gordninger, løfter barnet frem og gjør dets tro til et forbilde. For hva kjennetegner barnets 
tro? Hva kjennetegner troen til det barn som bæres inn i dåpen? Et barn kan ikke rose seg 

av sin dogmatiske klartenkthet eller sin plettfrie vandel. Troens vesen, sier Jesus her, er 
nettopp det å ikke kunne rose seg av alt man har oppnådd eller fått til. Derfor er barnet 
i kristen tro et forbilde. Troens vesen er å ikke kunne påberope seg egne fortjenester. All 
verdens kunnskaper og prektighet gir ingen trosmessige fortrinn. Tvert i mot, spedbarnets 
avhengighet og tillitsfulle mottak av kjærlighet, er forbildet. Derfor, sier Jesus, er barnet 
spesielt nær Guds rike. Fordi tro er å ta i mot kjærligheten i tillit. Ikke å krangle om hvem 
som er størst.

Dette er oppdraget, det skal myntes ut i forkynnelse og opplæring, i innhold og organiser-
ing. Vi ønsker å vise at vi tar Jesu oppdrag på alvor. Vi skal aktivt bidra til at barn og unge 
opplever at de er god nok. Vi skal som kirke søke etter å være et fristed, et sted der alle er 
god nok, der de vanlige rangordningene og sorteringsmekanismene har mindre kraft. Et 
sted for å hvile i Guds nåde, og dermed kunne hvile i seg selv og være sann for Guds an-
sikt. Et sted der ingen skal føle at de ikke er god nok, om det gjelder utseende, kjøpekraft, 
seksuell identitet eller sosialt nettverk. 

Hvis Asker menighet gjennom arbeidet for barn og unge kan bidra til at de våger å kjenne 
på at de er god nok, da er vårt arbeid godt nok.   

Utdrag fra trosopplæringsplanen «God Nok».
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Av åpenbare grunner har vi ikke kunne gjennomføre alle disse tiltakene i 2020.
Vi håper på bedre tider i 2021, og at planen kan gjennomføres.

Tiltakene rangert etter alder:

0-1 år - Babysang og dåp 
1-2 år - Sansegudstjeneste
3 år - teatergudstjeneste 
4 år - Utdeling av 4-årsbok 
5 år - Teater for 5-åringer 
6 år - utdeling av 6-årsbok
7 år - Askeonsdag og karneval 
8-9 år - Tårnagenthelg 
10 år - Julemysteriet 
11-12 år - Harry Potter arrangement 
13 år - Nattkino 
14 år - Er det mulig å tro?
15 år - Konfi rmanttiden 
16 år - Lederlappen
17 år - 16. mai festival 
18 år - Reunion 

I tillegg til disse enkelt-arrangementene har vi kontinuerlige tilbud 
for barn og unge på onsdager:

1-4 år - Småbarnsang 
5 år - Aspiranter (har øvelser sammen med Knøttene)
1.-3. klasse - Knøttene barnekor
4.-7. klasse - Tempo tweensingkor
8.-3. VGS - Ten Sing ungdomskor
Ulike speidergrupper fra 3. klasse og oppover.

Dette skjer for barn og unge fra 0-18 år

Foto: Bo Mathisen

av sin dogmatiske klartenkthet eller sin plettfrie vandel. Troens vesen, sier Jesus her, er 
nettopp det å ikke kunne rose seg av alt man har oppnådd eller fått til. Derfor er barnet 
i kristen tro et forbilde. Troens vesen er å ikke kunne påberope seg egne fortjenester. All 
verdens kunnskaper og prektighet gir ingen trosmessige fortrinn. Tvert i mot, spedbarnets 
avhengighet og tillitsfulle mottak av kjærlighet, er forbildet. Derfor, sier Jesus, er barnet 
spesielt nær Guds rike. Fordi tro er å ta i mot kjærligheten i tillit. Ikke å krangle om hvem 
som er størst.

Dette er oppdraget, det skal myntes ut i forkynnelse og opplæring, i innhold og organiser-
ing. Vi ønsker å vise at vi tar Jesu oppdrag på alvor. Vi skal aktivt bidra til at barn og unge 
opplever at de er god nok. Vi skal som kirke søke etter å være et fristed, et sted der alle er 
god nok, der de vanlige rangordningene og sorteringsmekanismene har mindre kraft. Et 
sted for å hvile i Guds nåde, og dermed kunne hvile i seg selv og være sann for Guds an-
sikt. Et sted der ingen skal føle at de ikke er god nok, om det gjelder utseende, kjøpekraft, 
seksuell identitet eller sosialt nettverk. 

Hvis Asker menighet gjennom arbeidet for barn og unge kan bidra til at de våger å kjenne 
på at de er god nok, da er vårt arbeid godt nok.  

Utdrag fra trosopplæringsplanen «God Nok».

Årshjul i asker menighet for barn og unge



DIAKONENS HJERTE
Koronaen kom som en skarp kniv i inn i hjertet av 
menighetsdiakoniens liv og aktiviteter. Den har rammet 
våre relasjoner, fellesskap og gode intensjoner hardt. Det 
har skapt utrygghet for hverandres liv og helse. Hvordan 
skal kirkens liv bli framover? Vi har begrensninger når vi 
møter hverandre i og utenfor Kirkelia. Vi kjører strenge 
smitterestriksjoner. Dette på myndighetenes føringer 
med tanke på om noen av oss skulle være så uheldig at 
vi er smittet uten å vite om det. Det er uvant og rart, men 
det er for at vi skal kunne være sammen på en tryggest 
mulig måte selv om mange er i risikogrupper. Alterna-
tivet er ikke å møtes. Ensomhet er også en farlig sykdom.

Fra diakonens hjemmekontor i et sterkt smittepreget 
Oslo gjør jeg meg noen tanker: 
Hvordan har dere det egentlig i Asker? Jeg savner dere.

Kommer vi ordentlig i gang igjen med det kjente, gode 
og gamle om vi tar for lange og mange koronapauser? 
De fl este av diakoniens trofaste og dyktige medarbeidere 
har en ærverdig alder. Har de krefter til å være med å ta 
i et tak like mye som før om det går måneder og år før 
de fl este av oss er koronavaksinert? Har de som pleier og 
delta på diakonatets arrangement og aktiviteter lyst og 
overskudd til å komme om tiden går og koronapausene 
blir for lange og mange?

Diakonien i Asker menighet ønsker å arbeide for en bedre 
verden. Fattige og undertrykte i andre land har det verre 
nå enn kanskje noen gang i vår levetid. Hjelpe og misjon-
sorganisasjoner som mange av oss støtter og engasjerer 
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oss i har satt utenlandsarbeidet sitt på koronavent, og 
hentet medarbeidere hjem.

Alle i Askerbygda hadde det heller ikke helt greit før koro-
naen kom. Mye av det som nå tilbys av hjelp og kontakt er 
på internett. Enda fl ere tilbud har koronapause. Hvordan 
kan vi alle være diakonale midt opp i alt dette? Svaret mitt 
er telefon, telefon og telefon. Mange og ikke bare de som 
bor alene trenger å høre en annen stemme. Det gjelder 
barn, ungdom og voksne som er i, utenfor eller ferdig med 
arbeidslivet. Vi trenger å bli sett gjennom å høre og bli hørt. 
Mange lever alt for mye i ensomhet, tosomhet og barne-
familiesomhet med uforutsigbarhet, avlysninger, utfor-
dringer og savn på så mange måter og områder.

Inspirasjon til diakoni er gleden over håpsbarnet i krybben, 
troen på korsets nådige evangelium og kjærlighetens fruk-
ter som følge av pinseunderet. Det må vi hjelpe hverandre 
å vende blikket imot. Disse livsstyrkende gavene kan ikke 
koronaen ta fra oss. Midt i denne mørkeste mørketid lyser 
fremdeles stjernen fra Betlehem over alle Guds skapninger 
i gode og krevende dager.

«Stjernen ledet vise menn, til den Herre Kristus hen. Vi har 
og en ledestjerne, og når vi den følger gjerne kommer vi til 
Jesus Krist.» (Grundtvig,1853) 
          
En god og velsignet advents og juletid ønskes dere alle!

           Inga Mari Ramsfjell-Kind
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nytt fra menighetsrådet 
3 måneder er gått siden forrige 
Kirkeposten kom ut. Akkurat 
da var vi glade for at kirken og 
Askertun var åpnet igjen. Ak-
kurat nå må vi håndtere at det 
ikke er like åpent som vi skulle 
ønske oss, og at det er usikkert 
hvordan det blir frem mot jul.

Menighetsrådet har i høst job-
bet med saker som er preget av 
denne spesielle tiden. Vi har dis-
kutert smittevern. Vi har gitt vår 
støtte til de frivillige og ansatte 
vertene som har stått i front, i 
kirkedøra og på Askertun, ledet 
av frivillighetskoordinator Ellen 
Hagemo og sokneprest Karoline 
Astrup. Det har vært travelt for 
alle som har vært med å ar-
rangere gudstjenester og andre 
aktiviteter – stadig nye smit-
tevernsregler har blitt innført, 
og de har blitt fulgt. Menighet-
srådet har diskutert beredskap, 
og har jobbet med beredskaps-
planen som gjelder for kirken i 
hele Asker.

Livet er mangfoldig, og noen ganger byr det på 
utfordringer det ikke er godt å bære på alene. Det 
kan være viktig å snakke med en annen om det som 
rører seg i ditt liv. Ingen temaer er for små eller for 
store, vi lytter til det som er viktig for deg. Prestene 
og diakonen tar imot til samtale. Det kan være en 
enkeltsamtale, eller du kan komme over tid. Vi har 
taushetsplikt. Ta gjerne kontakt med oss!

Karoline Astrup – sokneprest 
ka784@kirken.no tlf 466 61 691
Marita Elvemo Sivertsen – prest 
ms868@kirken.no tlf 45912753
Inga Mari Ramsfjell-Kind – diakon  
ir225@kirken.no 906 53 19

Du kan også snakke/chatte 
med noen på ulike hjelpelinjer:

Kirkens SOS tlf: 22400040 
www.kirkens-sos.no – 
link til chat og melding

Mental helse tlf: 116 123 
www.sidetmedord.no for å 
skrive i stedet

Alarmtelefonen for barn og 
unge tlf: 116 111
Nettkirken www.nettkirken.no

Snakk med noen
Det er rart å stå på terskelen til adventstida, og ennå ikke vite om det 
overhodet blir anledning til at vi kan feire gudstjenester – eller åpne 
dørene for konserter – i løpet av desember. Så langt det lar seg gjøre, 
vil vi imidlertid uansett søke å åpne kirkerommet når det normalt 
skulle vært gudstjenester (altså i hvert fall på hver adventssøndag 
kl. 11.00). Velkommen til åpen kirke, til musikk og lystenning, bønn, 
stillhet og ettertanke. Samt til en liten «smak» av adventsfellesskap 
–  på forsvarlig avstand fra hverandre. Følg med på hjemmesiden for 
oppdatert informasjon – også om hva som vil skje julaften og i løpet 
av julens helligdager.

«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.»

åpen kirke i koronatiden

Økonomi er et tema vi aldri 
blir lei av å diskutere. Da det 
ble klart at det ikke kunne bli 
noe av det tradisjonelle Novem-
bermarkedet i år, var gode råd 
dyre. Men det drivende dyktige 
Innsamlingsutvalget vårt, med 
Ingrid Hauge Lundby og Geir-
Ove Skogø i spissen, visste råd. 
De startet en Giverdugnad. Og 
hvilken dugnad! Den gav oss 
ganske nøyaktig det samme 
overskuddet som November-
markedet gav oss i fjor! Takk til 
sånne ildsjeler med medhjel-
pere! Nå er det tid for menighet-
srådet å evaluere og se fremover 
mot neste «aksjon».

En hyggelig sak vi har hatt oppe 
i høst, er at de nye stolene vi 
har fremst i kirken trenger å få 
en endelig godkjenning. Vi har 
bare hatt de på prøve så langt. 
Men de har bestått testen, både 
estetisk, i fl eksibilitet og i bruk. 
Kirkerommet kan brukes på så 
mange, fi ne måter med fl yttbare 
stoler. Nå venter vi bare på at 

biskop Kari skal si «Godkjent».
Menighetsrådet vil også prøve 
å heve blikket litt. Hvem er vi? 
Hva gjør vi? Hva vil vi? Hva er 
viktig? Spørsmål som dette 
stiller vi oss når vi nå fremover 
vil stake ut kursen for Asker 
menighet. «Mer himmel på 
jord» heter strategien til Oslo 
bispedømme. Hva skal vi kalle 
vår strategi? Klarer vi å lage 
vår egen strategiplan? Den som 
følger med, får se.

Og har du innspill til menighet-
srådet, så ta gjerne kontakt :)

Dagrun Røyrvik, leder

Foto: kirken.no
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Snart «nytt» orgel
I løpet av uke 48 ferdigstilles arbeidene med orgelet i 
Asker kirke.

Siden september har orgelbygger Marius Lyngø jobbet 
med utbedring av elektriske funksjoner, byttet setzeren 
(en «datamaskin» for forhåndsprogrammering av kom-
binasjoner/klangbilder) og utført omfattende overhaling 
av hele orgelet og spillemekanikken. 

I tillegg er også nå registerknappene byttet ut med regis-
tertrekk, og dette er den synlige oppgraderingen av orgelet. 
Lyngø har gjort alle utskjæringer og alt håndtverk, og resulta-
tet har blitt veldig flott.

På bildene ser du orgelet før, under, og etter restaureringen. 
Vi gleder oss til dette står ferdig og orgelet igjen kan få sin 
plass i gudstjenesten!

En stor Takk til giverne våre
Like mye i giverdugnad som i det tradisjonelle 
Novembermarkedet!

Pandemien gjorde det umulig å avholde Asker menighets 
tradisjonelle Novembermarked. I stedet satte menighet-
ens innsamlingsutvalg i gang en giverdugnad. Den gikk 
gjennom oktober måned. Uke for uke steg beløpet til 
nye høyder. Den endelige summen ble kr. 109.950. Det er 
250 kroner mindre enn netto innsamlet på November-
markedet i fjor, som var rekord.
–Stor takk til alle som deltok i giverdugnaden. Et fan-
tastisk beløp, gitt av mange som er glad for det arbeid 
Asker menighet gjør, sier Ingrid Hauge Lundby i inns-
amlingsutvalget. Hun legger til: –Giverdugnaden skapte 
en form for fellesskap, der vi ellers savnet November-
markedet i tradisjonell forstand. Koronatiden utfordrer 
menighetsfellesskapet på så mange måter. Vi savner 
å kunne møtes ansikt til ansikt. Ved denne dugnaden 
bidro giverne til lønn til diakonen vår. Og dirigenten 
for barnekorene kan fortsette, så snart det blir mulig å 
samle barna igjen.
Felleskap i nye former blir utfordringen for mange 
menigheter i tiden fremover. Det arbeides med denne 
utfordringen i Asker menighet. Så følg med på annonser 
og Asker menighets hjemmeside eller på Facebook. Nye 
arbeidsformer gir også noen økonomiske utfordringer. 
–Vi vil holde dere oppdatert gjennom bl.a. Kirkeposten. 
Men først av alt, takk til dere som bidro! 

- Ingrid Hauge Lundby på vegne av innsamlingsutvalget i 
Asker menighet.



Kirkeposten  nr. 5 - 2018     9  Kirkeposten  nr. 11 – 2020  9

Glimt fra høsten 2020

Fra konfi rmasjonene i september.

Fra en barnedåp i november.
            foto: kirken.no

Fra 4-årsbok utdeling i oktober. Det var 24 barn 
som fi kk bok denne søndagen.

Fra konsert: «Duften av kjærlighet, Grorud/Klæ-
boe» i oktober. 

Fra konsert: «Sanger om trøst» Allehelgensdag.

Fra Harry Potter arrangement i august. Det kom 
42 ivrige Harry Potter fans! Her er de fult i gang 
med Rumpeldunk



For oss i Kirkens Feltarbeid i Asker 
som har jobbet nær mennesker som 
opplever en utfordrende hverdag 
siden 1984, har korona-pandemien 
endret måten vi kan tilby omsorg og 
tilstedeværelse på betraktelig. 2020 
har blitt et rart, krevende og utfor-
drende år.

Mens andre stengte 12. mars, holdt 
Varmestua åpent som et av få tiltak 
i sitt slag i Asker. Vi måtte redusere 
noe aktivitet på grunn av smittever-
nhensyn, men erfarte mer enn noen 
gang betydningen av å representere 
noe som er trygt, kjent og konstant. 
Selv om vi har kunnet holde åpent 
har vi måtte endre arbeidsmetoden 
vår. Vi som tidligere har kunnet sitte 
nærme, spise i fellesskap, gi en støt-
tende hånd og smilende si “velkom-
men”, har måttet venne oss til to 
meters avstand, enkeltvis bordset-
ning og bruk av munnbind. Slik har 
høsten gått og vi har heldigvis klart 
å være til stede for en gruppe som 
er spesielt utsatt for ensomhet og 
psykisk uhelse.

I vår inngikk Kirkens Feltarbeid et 
samarbeid med Asker Røde Kors der 
vi organiserte matutlevering til rundt 
100 mennesker i uka over en periode 
på 12 uker. Dette ble gjort for å hindre 
at våre gjester ble utsatt for smitte og 
i godt samarbeid med Asker kom-
mune ble gjestene våre i stor grad 
fulgt opp i egne hjem.

Med den andre smittebølgen som 
kom utover høsten, ble vi på ny nødt 
til å endre driftsform på Varmestua 
og i arbeidstiltakene. Denne gangen 
er det med enda tyngre hjerte enn det 
var i våres med kaldere temperaturer 
og mørkere dager. Det er nå det er 
viktig å sørge for at alle blir sett - og 
målsetningen til Kirkens Feltarbeid i 
Asker “gi mot til å tåle livet” har aldri 
vært så krevende og så viktig.

Vi kjenner oss godt igjen i bønnen 
-Holder du rundt meg? Av Kjetil 
Hauge og Paul Erik Wirgenes

Holder du rundt meg, Gud- selv når 

jeg bruker mine siste krefter på å 
holde meg sammen? Og hva om jeg 
ikke greier det- finnes du fremdeles i 
alt som raser sammen? Er det likevel 
slik at håpet, troen og kjærligheten 
aldri blir borte, selv om det nå kjen-
nes lenger borte enn alt annet?

Det er viktig for oss, både som kirke 
og som lavterskelarbeid, å være til-
gjengelige i en tid hvor mye er stengt. 
Derfor er vi veldig glade for å ha fått 
med oss mange ansatte i Askerkirken 
til å holde morgenbønn i gatekapel-
let klokken 08.00 alle hverdager i 
advent. Vi håper at det kan være et 
tilbud som hjelper oss å være synlige, 
samtidig som det er et alternativ når 
gudstjenester i stor grad er avlyst. 
Morgenbønnen er helt enkel med et 
bibelord og lystenning. Velkommen 
skal du være.

Å være nær i en tid med avstand
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DET SKJER I ASKER MENIGHET     

BABYSANG
Torsdager kl. 12.00 på Askertun. 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

MIDDAG UNDER ONSDAGSÅPENT
Det serveres middag på Askertun fra 
kl. 16.30 - 18.00. 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 
onsdager 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. 

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

YOGA - FOR ALLE
Velkommen til vårt nye tilbud på 
onsdagene: “Yoga - for alle” 
onsdager kl. 17.40 - 18.25 i Asker kirke.

BACK IN BUSINESS
Gospelkor for voksne. Kontakt:  
Mail@backinbusiness.info

ASKER OG VARDÅSEN Y´S MEN
Kontakt: Astrid Bjellebø Bayegan
mail: asker.ysmen.no@gmail.com 

FREDAGSTREFF
Andre fredag i måneden på Askertun 
fra kl. 11-13. Kåserier om engasjerende 
temaer, andakt av prostiets prester, 
bordfellesskap rundt god 
formiddagsmat, loddsalg og allsang. 
Tilbud om skyss: R. S Kristensen: 
95935508 og S og T. Møgedal: 95257551

FREDAGSFORUM
Allsang, fellesmåltid, aktuelt eller 
kulturelt innslag og liturgisk 
avslutning. Neste samling er 6. mars 
kl. 19.30. Vi besøker Røyken kirke. Ta 
med spekemat. 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: Møgedal 95257551.

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 på Askertun. 
Høytlesning, meditasjon og samtale 
omkring kommende søndags prekentekst. 
Alle er velkomne. 
Kontakt: Karoline Astrup. Tlf:46661691. 
Mail: ka784@kirken.no

ASKER NORMISJON
Møter første tirsdagen i måneden på 
Askertun. Talere med engasjerende 
temaer. For nærmere informasjon 
kontakt leder: Geir Ove Skogø tlf 95123560.

SLEKTERS GANG     

Anny Kathrine Randem, 1924
Waltraud Nelly Lunde, 1934
Gunvor Kristensen, 1930
John Robert Andresen, 1962
Aase Lilleba Holter-Sørensen, 1926
Ivar Ueland, 1943
Randi Næss, 1942
Gerd Irene Gjermo, 1933
Tove Margrethe Paulsen, 1935
Frank Erik Sætrang, 1943
Geir Lyberg, 1959
Jørgen Bredesen, 1956
Frøydis Aaberg Mortensen, 1940
Laila Toft, 1937
Randi Ebbell Opsahl, 1935

Gunvor Heyerdahl, 1942
Else Marie Rustøen, 1930
Åse Kampenhaug, 1931
Astri Takla Nace, 1942
Olea Holmestrand, 1931
Ole Kristofer Ree, 1943
Marit Janne Rolland, 1953
Ingrid Synnøve Korsmo, 1925
Kari Kvarstein, 1933
Bjørn Skogly Nielsen, 1934
Eirik Harald Lien, 1960
Jan Erik Johansen, 1939
Kristin Jane Bredal Berge, 1961
Ragnhild Margrethe Wang, 1932
Sigrid Povlsen, 1927

DØDE 
21.08.2020 - 23.11 .2020

Alle aktiviteter blir berørt av korona-situasjonen. Se hjemmeside for oppdatert info
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