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Kjenner du meg?

Husker du meg? Kjenner du 
meg? 

Dette spørsmålet har jeg fått en 
rekke ganger fra mennesker jeg 
har møtt på min vei. Selv er jeg 
bedre på ansikter. Mens andre 
har virkelig talent for å huske 
navn.

En av mine lærere på 
videregående skole imponerte 
alle ved ha lært seg alle 
elevenes navn allerede i andre 
time. Vi følte oss viktige og sett. 

I Asker er en av reglene en 
konfi rmantleder bør følge at: 
«en leder lærer seg navn». At 
noen kan navnet ditt er en 
bekreftelse på at noen har lagt 
merke til deg. Det er ofte en 
god opplevelse. Noen viser deg 
interesse, du har en betydning 
og en rolle i fellesskapet. 

Navn er identitet, det peker 
på hvem vi er. Ved døpefonten 
nevnes vi alltid ved navn. Når 
vi senere konfi rmeres, vies og 
stedes til hvile – nevnes navnet 
vårt i liturgien. Vi bruker 
navnet, fordi vi er viktig. Noen 
kjenner og kjennes ved meg, 
ikke bare menneskene som vi 
er knyttet til, men også Gud. 
Gud kjenner og kaller hver av 
oss ved navn.

Det fi nnes fl ere oppstandelses-
fortellinger i evangeliene. Ingen 
av dem er helt lik, men alle 
forteller om en tom grav og at 
Jesus lever. Det er også et annet 
fellestrekk i alle fortellingene. 
Det er Maria Magdalena. Hun 
er med i alle de ulike fortellin-
gene. 

Johannesevangeliet forteller: 
Maria Magdalena kom alene 
til graven for å salve Jesus. 
Men hun fant graven tom. 
Maria er i stor sorg, Hennes 
kjære venn er død, og 
fortvilet tror hun at noen har 
tatt kroppen bort. Så kommer 
det en til henne i hagen, hun 
tar han for å være gartneren. 
Han spør henne om hvorfor 
hun gråter. Og hun spør om 
han vet noe om hvor Jesus 
er. Det er da han sier navnet 
hennes; «Maria».. Og med en 
gang kjenner hun han igjen. 
For han kjente jo henne, 
brukte navnet hennes – Maria 
- og hun skjønner at det er 
han, Mesteren. Hun ser at han 
lever. (Joh 20, 1-18)

Maria Magdalena er faktisk 
den eneste personen som er 
med i alle fortellingene om 
den tomme graven påskemor-
gen. Hun er der – med navn og 
spiller en betydelig rolle som 
oppstandelsesvitne. Gud valgte 
henne til oppgaven å spre 
budskapet videre. 

Å bli sett, kjent og kalt ved 
navn gjør ofte godt. Det kan 
selvsagt også kjennes 
utfordrende at noen vil deg 
noe. Gud kjenner og kaller 
hver av oss ved navn. Hva 
kalles du til?

Kapellan Marita Elvemo Sivertsen 

Menighetsrådleder Dagrun 
Røyrvik - 959 22 176
dagrun.royrvik@gmail.com
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Lysvandring i mørketida
Lørdag 6. desember arrangerte Asker menighet «lysvandring i mør-
ketida». Flere hundre mennesker fant veien til kirken der fakler 
og lysinnstallasjoner viste vei gjennom en løype på kirkegården. 
Underveis kunne man oppleve menighetens barne- og ungdoms-
kor som deltok med konserter hver halve time, kunstverk og dikt i 
trærne, lystenning og musikk, englesang,  åpen kirke og servering 
av kakao og gløgg. «Lysvandring i mørketida» oppsto som et alter-
nativ i en tid der mye annet måtte avlyses, men ble et vellykket 
arrangement som kanskje kan vise seg å bli til en tradisjon.
       
Bilder tatt av Anne Marie Tandberg Abeler
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Nytt fra Menighetsrådet
Ja, er det noe nytt siden sist? Har vi ikke bare hatt korona-
stengt og pause i aktivitetene? Har vi ikke bare håpet på bedre 
tider i måneder allerede?

Jo, det har faktisk skjedd ting siden forrige Kirkeposten i no-
vember. Da la vi planer for en annerledes julefeiring i Asker. Vi 
skulle hatt utendørs gudstjeneste ved Asker kirke på julaften. 
Men da vi kom til desember så kom det en «prestestreik» og la 
en demper på feiringen. Det vil si – vi hadde åpen kirke både ju-
laften og juledag, og det var fint det også, og mange var innom.

Nå er vi forsiktig optimistiske, og gleder oss over at barne- og 
ungdomskorene er i gang igjen, og at konfirmantene har star-
tet opp i mindre grupper. Og åpen kirke på søndager er verdt 
å stikke innom. Der kan man få høre både vakker musikk fra 
galleriet og dagens tekst. Åpen kirke er også et nytt satsing-
sområde på hverdager, og både tirsdager og torsdager er det nå 
åpent. Da er det frivillige som stiller opp som kirkeverter.

Når vi nå ser fremover så satser vi på at normaliteten sakte 
med sikkert kommer tilbake til Asker menighet. Vi ser lyset i 
enden av tunellen (eller vinteren om du vil), og kan begynne å 
glede oss til vår og påske. Vi tar årsmøtet rett etter påske i år, 
søndag 11. april, og håper at vi kan ha et ganske normalt, ikke-
digitalt, møte da. Velkommen skal du være.

Har du innspill til menighetsrådet, så ta gjerne kontakt 

    Dagrun Røyrvik, leder

I disse tider, når treffpunktene er færre, savner vi fellesskap vi 
ikke får ha.  Det er ikke til å se bort fra at menighetens øko-
nomi merkes av det på grunn av avstengte gudstjenester og 
fravær av andre fellesskap i menigheten.  

Til toss for pandemien gjennomføres aktivitet i menigheten. 
Det er korsang for de minste, åpen kirke tirsdager og torsdager 
mellom kl 12- 14, og tirsdag kveld. Du er velkommen til bibel-
meditasjoner på onsdager. Gudstjenesten kan pr i dag (medio 
februar) ha redusert antall til stede. Se annonser på menighet-
ens hjemmeside: Kirken.no/Asker menighet.

I denne tiden er det behov for at vi sammen tar et økonomisk 
løft til menighetens arbeid som nettopp retter seg mot barn og 
unge, og til diakonen. Hun har et stort arbeidsfelt som dekker 
alle aldersgrupper. 

Vår faste givertjeneste får heldigvis et lite tilsig av deltagere. 
Det setter vi stor pris på. Hvis du er av dem som tenker at «Ja, 
jeg vil være deltager som fast giver», da utfordrer vi deg til å 
handle nå. Innmelding skjer via Kirken.no/Asker menighet. Her 
finner du rubrikken Giverglede, og så går du videre derfra. 

Vi erfarer at mange ønsker å gi penger når de er til stede i 
kirken. Nå har de vært avskåret fra dette. Men muligheten er 
der ved å bruke VIPPS: 11783 Asker menighet eller til kontonum-
mer 1620.30.33110.  

Vi ser frem til lysere tider, og mer nærvær. Ha en glederik vår!

               Ingrid Hauge Lundby, For Innsamlingsutvalget

menighetens økonomi under pandemi



DIAKONENS HJERTE

Livet er mangfoldig, og noen ganger byr det på utfor-
dringer 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 M. Ramsfjell-Kind – diakon - ir225@kirken.no - tlf 906 53 194

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
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«Hva gjør den mannen oppå det krysset» spurte Pål 4 år og 
pekte opp mot Jesus på korset over altertavlen i Asker kirke. 
Han var på med på et av årets store høydepunkter for oss 
voksne – krybbevandring med barnehagebarn i advents-
tiden.

Barn skal ha ordentlig svar. Langfredagsbudskapet er ikke så 
lett å forklare eller forstå om vi er liten eller stor. Jeg valgte 
å si at det er Jesus. Han ble hengt opp som straff fordi han 
sa at han var sønnen til Gud. Dette var for veldig lenge siden 
og da var det ikke lov å si det. Det var den verste straffen 
de voksne kunne få når de hadde gjort noe galt. Det var 
strengere enn fengsel. De som bestemte hadde ikke hørt at 
Gud hadde en sønn, og det er ikke så lett å tro på noe vi ikke 
vet hva er. Det var urettferdig at Jesus fikk straff for han 
var bare snill og sa til alle han møtte at de også måtte være 
greie med hverandre. 

Pål så litt oppgitt ut og sa med trykk på stemmen at «det er 
greit å være uenig, men det må da gå an å skvære opp og 
ikke gjøre sånn med folk.» Jeg gav Pål min fulle støtte. Det 
må da gå an å skvære opp og ikke å oppføre seg sånn når vi 
er uenige om hva som er sant.

I vår voksenforståelse inneholder påskedramaet mange faset-
ter av menneskelivets store spørsmål som vi ofte kan streve 
med. Det er ikke alltid opplagt hva som er rett og galt.  

Det er vanskelig å tro på noe vi ikke har erfart. Andre ganger 
har vi erfart så mye at det er vanskelig å tro. En 4 årings 
visdom om at det er greit å ikke være enig, men vi må oppføre 
oss ordentlig mot hverandre for det, blir ikke alltid lettere å 
leve opp til fordi om vi får mere kunnskap og erfaring. Mye 
er komplisert og hverdagsvirkeligheten setter oss ofte under 
press og problemstillinger som der og da kan virke uløselige.

Påskedramaets dybde gir rom for å grunne på idealet om den 
selvoppofrende kjærligheten, transformere fordømmelse om 
til respekt, stå i og gjøre noe konstruktivt med verdens lidelse 
og ondskap, hente fram ressurser til å leve med dødens me-
ningsløshet, være med å gi hverandre troen på og håpet om at 
livskreftene trumfer det destruktive, og ikke minst hvile i og 
holde fast på troen om at Gud er allmektig, og vil oss og den 
mangfoldige kloden vår det beste.

    Inga Mari Ramsfjell-Kind

Photo by Ryan Yao on Unsplash
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Hilsen fra Gatepresten
Det har vært en tøff start 
på 2021. På varmestua og i 
feltarbeidet har vi følt på at 
vi hadde nok begrensninger 
på arbeidet fra før, og så 
kom sprengkulde og muterte 
virusvarianter. Alle merker at 
nå er det nok, og de fleste av 
oss opplever nok at behovet 
for normalitet og sosiale 
sammenkomster blir stadig 
sterkere. For flere av dem 
som benytter seg av tilbudene 
til Kirkens Feltarbeid er det 
felleskapet de har hos oss 
det eneste felleskapet som 
tar dem imot. Og selv om vi 
fortsatt holder åpent, har vi 
sterke begrensninger på hvor 
mange vi kan ha besøk av om 
gangen. Det gjør at mange 
mister dyrebart sosialt sam-
vær. 

Og i perioder hvor man blir 
sliten og lei, blir det ekstra 
viktig å se etter de positive 
tingene som skjer. For selv 
om vi går på sparebluss og 
gleder oss til å fullt hus i alle 
tiltakene våre, så er det fort-
satt gode ting som skjer. 

Arbeidstiltaket, som lenge var 
nede for telling, er i en forsik-
tig opptrapping. Ved hjelp av 
midler fra helsedirektoratet 
har vi fått skaffet biler som 

gir rom for å ta med flere 
arbeidere, men fortsatt 
overholde smittevern. Det 
betyr at vi sakte, men sik-
kert kan tilby aktivitet til 
flere av gjestene våre. Det 
betyr at pressede økonom-
ier får et lite tilskudd, men 
viktigst er det at men-
nesker får bidratt og fylt 
dagene med meningsfullt 
innhold. Vi har en stund 
igjen før vi er på normalt 

nivå, men det å se stadig 
flere komme inn blide og 
litt svette på slutten av 
dagen er motiverende. 

Når vi nå har åpnet 
varmestua på kvelden 
igjen, samtidig som 
både Arbeidstiltaket og 
lysfabrikken har fun-
net tryggeløsninger for 
å få flere i aktivitet, så 
kan vi koste på oss litt 

forsiktig optimisme igjen. 
Hvis man da legger til at 
vi nærmer oss den første 
vårmåneden med lysere 
kvelder og varmere vær så 
gir det meg troa på at våren 
kan bli betraktelig bedre 
enn hva de siste månedene 
har vært. Ikke bare for oss 
i feltarbeidet, men for alle 
sammen.

      Kjetil Borgenvik

Gateprest: Kjetil Borgenvik

I en tid hvor det er begrensninger i 
hvordan vi kan samles, prøver vi å leg-
ge til rette for alternative møteplasser. 
For tiden kan vi tilby åpen kirke på 
flere tidspunkter gjennom uken, bibel-
meditasjon på onsdager og turfelless-
kap hver fredag.

Om tidspunktet for åpen kirke eller 
bibelmeditasjon kolliderer med en 
gravferd fra kirken, flyttes «åpen 
kirke» til «Barnas katedral» (det lille 
mursteinskapellet på kirkegården), og 
bibelmeditasjonen til Askertun.

Som turkamerater møter minst én 
frivillig eller ansatt medarbeider 
utenfor kirken hver fredag kl. 12.00, for 
å gå en tur med den/dem som måtte 
ønske å bli med. Blir det mange, får 
man vurdere å dele opp i flere grupper. 
Håper mange har lyst til å finne frem 
tur-skoene, og la dette bli en anledning 
til bevegelse og luft, samt fellesskap 
med kjente eller ukjente venner.

TIRSDAGER:
KL. 12.00 - 14.00: Åpen kirke
Kl. 18.00 - 19.00: Åpen kirke
ONSDAGER:
Kl. 11.00 - 11.50: Bibelmeditasjon 
(påmelding til Karoline Astrup)
TORSDAGER:
Kl. 12.00 - 14.00: Åpen kirke
FREDAGER:
Kl. 12.00 - 13.00: Turfellesskap 
(møt opp utenfor kirken)

Alternative møteplasser
INDIVIDUELL BIBELFORDYPNING:
I tillegg til onsdagsmøter med bibelme-
ditasjon, er det også mulighet til å få 
tilsendt søndagens tekst på mail – med 
invitasjon til å fordype seg hjemmefra, 
og kanskje utveksle tanker i løpet av 
uken. Det blir også lagt en bunke med 
tekster i våpenhuset – som inspirasjon 
til fordypning for de som benytter seg 
av åpen kirke. Når det nærmer seg 
søndag, vil ukens delte refleksjoner 
sendes ut (anonymt) i et samlet doku-
ment, til de som ønsker å stå på en slik 
mail-liste. Gi beskjed til Karoline 
Astrup på  ka784@kirken.no eller 
telefon 466 61 691, om du ønsker å være 
med – på den ene eller andre måten 
(det er ikke et krav å dele egne reflek-
sjoner).

Med ønske om helse og fred, og «bøtter 
og spann» av tro, håp og kjærlighet – 
midt i alt som er.
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For seksbarnsmoren Susan Miyambo (35) var rent vann 
kun en fjern drøm. Alt vannet hun trengte til mat, drikke 
og klesvask måtte hun hente i en skitten elv. 

Vi er i landsbyen Kasalaulo i Zambia, i et område hvor 
flere tusen flyktninger fra Kongo har søkt tilflukt. Her bor 
Susan sammen med de seks barna sine i et lite hus med 
strå på taket. 

Med høner som flakser rundt bena hennes, et barn på 
armen og et som holder i skjørtekanten, forteller hun om 
timelange gåturer for å hente vann før de fikk rent vann 
til landsbyen. Mangel på vann ga oss mange helseprob-
lemer. Elva var vår nærmeste vannkilde, og den var både 
skitten og full av bakterier. Vi var veldig ofte syke, for-
teller hun. Alternativet var å gå langt med tunge kanner. 
Flere timer måtte hun bruke for å hente rent vann. Det 
var det ikke alltid tid til med seks barn å ta seg av. Derfor 
ble vannet fra elva ofte den enkleste løsningen. Vannet 
hun vasket klær i, drakk, badet barna i og lagde mat med. 
Vannet hun delte med dyr og innsekter. Vi måtte gå store 
avstander for å komme til vannkilden, og det var van-
skelig for familien min å få til det, forklarer hun.  

Susan tar oss med inn i huset sitt der de er mange på liten 
plass. Litt av plassen er satt av til oppbevaring av fisk og 
den populære grønnsaken, kassava, som smaker nesten 
som en potet. 

- Her ser du litt av inntekten min, smiler hun. For salg 
av både fisk og kassava gir ekstra penger til storfamilien. 
Hun peker på de fargerike vannkannene som står ved 
matlagingsplassen. 
- Nå trenger vi ikke lenger å gå langt for å hente vann. 
Takket være Kirkens Nødhjelp har vi fått rent vann i 
landsbyen. Det er vi så takknemlige for.

Landsbyen, med sine 1753 innbyggere, er en av mange 
landsbyer som har fått tilgang til vann av Kirkens Nød-
hjelp. Våren 2018 boret vi en brønn. Det er viktig for oss at 
hele landsbyen får eierskap til vannsystemet vi bygger. 
Derfor samarbeider vi tett med våre lokale partnere og 
vanningeniører. 

Innbyggerne er med på tilrettelegging og velger en egen 
komite som vedlikeholder og har ansvar for vannforsyn-
ingen. For Susan er det nå bare en kort tur bort til brøn-
nen som er omringet av kanner klare til å fylles opp.
- Nå kan jeg gi familien min rent vann. Det er jeg så glad 
for.

Men selv om Susan ikke lenger er bekymret for å bli syk 
av skittent vann, har hun en annen stor bekymring. En 
bekymring hun deler med resten av verden: Covid-19.
- Jeg er redd for å bli smittet når mange av oss er samlet, 
og jeg frykter for barnas og mitt liv. Covid-19 er virkelig og 
utgjør en fare for oss alle. 

Susan måtte drikke vannet hun vasket klær i 
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Konfirmantåret er i gang

Årets konfirmantkull fikk en kronglete oppstart – 
med en stab som var i streik, og full nedstengning 
etter jul grunnet pandemien. 

Nå har vi endelig kommet godt i gang med å møtes 
i de ni forskjellige konfirmantlinjene. Det er første 
gang i år at vi kjører et opplegg hvor konfirman-
tene kan velge mellom så mange konfirmantlinjer. 

Konfirmantene har kunnet velge mellom å være 
filosofikonfirmant, filmkonfirmant, kunstkon-
firmant, solidaritetskonfirmant, mixkonfirmant, 
showkonfirmant, teknikk-konfirmant og band-
konfirmant. Den eneste konfirmantlinjen som er 
videreført fra tidligere er yogakonfirmantlinjen. 
Vi ønsket et opplegg med konfirmantene delt inn 
i mange små grupper som møttes annenhver uke, 
for å kunne opprettholde konfirmantarbeidet un-
der varierende smittevernsregimer. 

Vi har allerede blitt glade i årets konfirmanter. De 
møter opp i på Askertun og i kirken annenhver 
uke, de er engasjerte, de stiller gode spørsmål og 
har mye humor. De mister ikke motet selv om de 
opplever utfordringer. Vi er imponerte over disse 
ungdommene. 

Til nå har vi allerede jobbet med forskjellige 
temaer som bønn, Kristuskransen, meningen med 
livet og gudstjenesten. I tillegg er vi godt i gang 
med å bli kjent, filme, dans, male, diskutere og alt 
det andre konfirmanttiden innebærer. 
Nå star den digitale fasteaksjonen for døren. Vi 
gleder oss til fortsettelsen!  
Asker menighet ønsker konfirmantene hjertelig 
velkommen!

Spesielt er hun bekymret for lange køer ved vannpumpa. 
For i landsbyen er det mange som setter pris på rent og 
trygt vann, og etterspørselen er derfor stor.
- Min oppfordring er at det bores enda flere brønner for å 
møte etterspørselen, slik at enda flere får tilgang til rent 
vann og vi kan ha god avstand for å unngå smitte. 

Avhengig av hjelp for å hjelpe
For at Susan og andre skal få rent vann trengs det hjelp 
fra oss. Også i 2021 skal frivillige over hele Norge være 
med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon og samle inn 
penger til brønnboring, latrinebygging og andre tiltak 
som redder liv i fattige lokalsamfunn ute i verden. 
Verden står fortsatt overfor en pandemi som rammer oss 
alle på ulike måter. Kirkens Nødhjelp har nådd ut til over 
2,4 millioner mennesker med koronaforebyggende tiltak 
siden mars 2020, takket være deres innsats og bidrag. 
Du kan bidra digitalt når Asker menighet skal gjennom-
føre årets innsamlingsaksjon, ved å sende en gave til 
kontonummer 1594 22 87493, eller VIPPS til 2426, eller sms 
VANN til 2426 (250,-)

Tekst: Anette Torjusen

Bilde med barna:
Seksbarnsmoren Susan Miyambo trodde aldri at hun 
skulle få rent vann, men nå som hun har fått det kan hun 
bruke mer tid sammen med barna sine. 

Bilde ved vannpumpa:
Brønnen i Kasalaulo i Zambia er rett utenfor huset til 
seksbarnsmoren. Tilgang til rent vann har forandret livet 
hennes. Hun kan blant annet bruke mye mer tid på å 
dyrke kassava og mango.

Filmkonfirmantene Hans Oliver, Sebastian, 
Victor, og Mikkel.
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B A R N & U N G E 

Karneval utendørs

Bilder: Liv-Iren Westnes

17. februar var det Askeonsdag, og 
tradisjonen tro inviterte Asker menighet 
til karneval: Fra fest til faste. Vi kunne 
jo ikke la en pandemi stoppe denne 
koselige tradisjonen! Men smittevern tar 
vi på alvor, så i år tok vi festen utendørs 
på parkeringsplassen utenfor kirken, og 
med kostymer utenpå uteklærne. 

Været var litt mildere enn uken før, og 
med det kom det også noen dråper regn. 
Men det var ikke nok til å holde folk 
hjemme, og godt var det, for regnet stop-
pet og holdt seg borte nesten gjennom 
hele arrangementet. Vi hadde ordnet 
med bålpanne, og fakler for å lyse opp i 
mørket, og den famøse blåtimen sørget 
for nydelig lys, og fi ne bilder.

For å holde varmen ledet Ingvild (kantor) 
oss gjennom mange artige sang og dan-
seleker i starten. Marita (prest) lærte oss 
karnevalsangen «funga alafi a» med til-
hørende bevegelser, og så var det tid for 
rebusløp hvor løsningsordet ga ungene 
en premie til slutt. 

Underveis kunne man få servert kakao 
og kaffe, varme seg ved bålpannen, og 
snakke med hverandre. Til slutt holdt 
Marita en kort andakt, og både Knøttene, 
Aspirantene og Tempo sang en sang.

Det var godt å kunne invitere til et ar-
rangement igjen! Noe så enkelt som å 
møtes, se hverandre og prate sammen 
tror vi er gull verdt i denne tiden. Og vi 
håper det ikke blir så alt for lenge til 
neste gang. 

Fra v. Ingrid, Selma og Eline 

Dette skjer for barn og unge fremover

Fredag 12. mars - kl. 18 - 22.30
Nattkino 
Vi inviterer til nattkino for alle 7. 
klassinger. Her blir det visning av 
fi lmen «The greatest showman», 
konkurranser og lek ute. 

Mandag 22. mars - kl. 16.30 - 17.30
Oi se! Jula varer helt til påske
5-åringer blir invitert til et teater 
med påskeeggjakt etter forestilling. 
I år holdes arrangementet i Holmen 
kirke. 

Lørdag 10. og søndag 11. april
Tårnagenthelg
Vi inviterer 2. og 3. klassinger til Tår-
nagenthelg i Asker kirke. Mer info 
får man i invitasjonen. 

Søndag 6. juni - kl. 11.00
Utdeling av 6-årsbok
6-åringer blir invitert til å motta sin 
6-årsbok under gudstjenesten denne 
søndagen. 

med forbehold om at arrangementene kan avlyses eller endres som 
følge av restriksjoner.

Dere vil få invitasjon i posten til de ulike arrangementene. Får dere 
ikke brev så send mail til bk822@kirken.no
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DET SKJER I ASKER MENIGHET     

Flere av disse aktivitetene har 
pause eller begrensninger pga. 
smittevern. Se hjemmesiden 
kirken.no/Asker eller ta kontakt 
ved interesse.

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 - 17.30 på        
Askertun

MIDDAG UNDER ONSDAGSÅPENT
onsdager på Askertun fra 16.30 - 18.00. 

KNØTTENE OG ASPIRANTENE
Kor for barn fra 5 år. - 3. klasse. Vi øver 
hver onsdag fra 17.30-18.30 på Askertun.
Ledes av Ragny Kvangarsnes
mail: ragnyuk@yahoo.no

For de aller minste varer korer fra 17.30-
18.00. De kalles Aspiranter frem til de 
starter i 1. klasse.

TEMPO
Kor for barn fra 4. - 7. klasse. Vi øver 
onsdager fra kl. 17.15 - 18.45 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. 18.45 - 20.45 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

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

ASKER OG VARDÅSEN Y´S MEN
Kontakt: 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. Kontakt: Arne Sæther tlf 
66784617

ÅPEN KIRKE
Kirken er åpen tirsdager kl. 12-14 og kl. 18-
19 og torsdager kl. 12-14.

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 i kirken.
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.

Vi minnes de døde

DØDE 
23.11 .2020 - 01.03.2021

Albert Negård 11.04.1934
Sissel Marie Larssen 29.04.1948
Frøidis Paulsen 26.11.1946
Stein Aaslestad 26.06.1936
Lars Stabæk Hoseth 27.01.1938
Kari Cederstrøm 04.09.1939
Dag Jordal Leite 09.05.1955
Signe Rødland 27.10.1926
Tor Ystgaard 25.05.1940
Finn Eivind Schibsted 11.06.1925
Martin Vånar 28.04.1937
Liv Krohn Vegusdal 27.03.1933
Karin Loose 27.03.1940
Kristi Aga Jacobsen 27.03.1938
Nils Petter Aardal 05.04.1942
Hans Christian Tischbein 19.02.1937
Kari Brun-Gulbrandsen 22.10.1927
Berit Borgen Dahl 17.05.1931
Odd Thomas Thorbjørnsen 29.06.1942
Arne-Magnus Holth 23.08.1931
Johan Vaagan 13.07.1927

Øistein Reidar Bakken 03.11.1932
Dag Erling Tveter 11.06.1934
Ingrid Solvår Vangen 19.06.1930
Olav Grosvold 23.01.1931
Jakob Augustin Brovoll 12.10.1935
Kjell Arne Sakshaug 12.05.1958
Harry Hedemark 22.06.1928
Knut Aslak Ulsrud 01.11.1932
Marit Hirsch 15.01.1952
Inger-Johanne Fuglaas 09.03.1930
Knut Erik Næss 15.10.1934
Ella Reidun Christiansen 16.05.1925
Turid Helene Frøyhaug 15.04.1937
Cathrine Næsheim Gabrielsen 10.12.1965
Bodil Jakobsen 23.12.1924
Bernt Egil Ohna 17.07.1941
Johanna Wilhelmina van Swieten Aasterud 22.02.1945
Ottar Magne Gaarder 25.12.1940
Aud Sveine 29.04.1928
Gerd Bråten 16.09.1929
Astrid Petrine Hatlem 23.11.1944

Hilde Gunvor Heiste 23.04.1922
Nanna Schulz 10.08.1932
Anne-Marie Hølen 28.06.1937
Inge Berggreen 02.11.1937
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