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Påsken i Asker kirke
Palmesøndag - gudstjeneste kl. 11.00

Skjærtorsdag - «messe og måltid» kl. 18.00

Langfredag - Orgelmeditasjon kl. 10.40
pasjonsgudstjeneste kl. 11.00

Påskeaften - Påskenattsmesse kl. 23.00

1. påskedag - Høymesse kl. 11.00

2. påskedag - Gudstjeneste kl. 18.00
I vardåsen kirke
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Uansett hva, har jeg lyst til 
å bruke denne anledningen 
til å invitere til å stoppe opp 
litt ved Sindre Skeies ord i 
salmen – enten her og nå, 
eller kanskje i forbindelse 
med en av fastetidens 
gudstjenester i Asker kirke. 
Jeg tror nemlig vi alle iblant 
trenger å få løftet opp en tro 
på lysets kraft. Både når vi 
selv deler troen, eller når 
den i beste fall oppleves 
som et skjørt håp: 

«Se, mørket vinner aldri 
over lyset.

La håpets fl amme skinne, 
sterk og klar!

For ennå kjemper noen for 
det gode,

og ennå deler noen det de 
har.»

Med gode ønsker for oss 
alle gjennom faste- og 
påsketiden, på vei mot 
våren og stadig lysere dager.

Karoline Astrup (sokneprest)

Slik starter første vers av 
Sindre Skeies fastetidssalme, 
og i Asker kirke skal vi 
i år igjen for hver uke i 
fastetiden, synge et nytt vers 
og tenne ett nytt regnbuelys 
– som en forberedelse til 
påsketiden. På samme 
måte som vi i adventstiden 
tenner lys og synger som en 
forberedelse til julen.

Blant annet slik vil vi 
forberede oss til den 
høytiden vi i Norge gjerne 
forbinder med alt fra 
appelsiner, kvikklunsj, 
påskesol og de første tegn på 
vår - til påskens fortellinger 
om Jesu lidelse, død og 
oppstandelse. Fortellinger 
som kan synes fjerne, men 
som i stor grad handler 
om noen helt essensielle 
menneskelige erfaringer. 
Om fellesskap og relasjoner 
– både de som bærer og de 
som brister, som vi alle kan 
erfare det. Om svik og sorg 
og død og håpløshet, som vi 
alle kan erfare det. Men så – 
midt i det mørkeste mørke 
– minner påskefortellingene 
oss om noe mer. De minner 
oss om nytt håp, nytt liv 
og en livsforvandlende 
kjærlighet. Og det tror jeg 
faktisk også vi alle kan 
erfare på et eller annet vis. 

I løpet av de neste ukene er 
det altså fastetid og påsketid 
i kirken. I løpet av de neste 
ukene vil vårblomstene 
tvinge seg spirende gjennom 
den kalde mørke jorden. I 
løpet av de neste ukene vil 
noen erfare tap. Noen erfare 
intens kjærlighet. Noen 
miste håpet. Noen fi nne 
håpet. Noen vil følge gamle 
tradisjoner. Noen vil gå nye 
veier. Noen vil være i gode 
fellesskap. Noen vil være 
alene. 

«Se, mørket vinner aldri over lyset»

Kapellan Marita Elvemo Sivertsen 
459 12 753
ms868@kirken.no
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Asker kirke et pilegrimsmål
St. Hallvard ble født på Huseby ved Lier 15. mai i 1020. Tidligere Buskerud og Akershus, nå 
Viken fylkeskommune, arbeider med å merke og gjenåpne den gamle pilegrimsleden 
mellom Lier og Haslum som bl. annet går forbi Røyken kirke, Vardåsen kirke, Asker kirke 
og Asker museum. Pilegrimer kan da gå Tunsbergleden fra Larvik og komme inn på 
Gudbrandsdalsleden ved Haslum. Tunsbergleden blir slik knyttet til St Olavsveien til 
Nidaros. Det betyr at det kan bli flere som kommer til Asker kirke med en pilegrimsåpent 
sinn i møte med kirken vår.

Denne siste biten mellom Lier og Haslum skal nå åpnes i forbindelse med 1000 års dagen 
for St. Hallvards fødsel. Dette arbeidet krever mye frivillig innsats. Asker kommune 
koordinerer det frivillige arbeidet. Etablering av sti og skilting står Asker turlag for i 
samarbeid med kommunen. Historielaget og andre frivillige arbeider med bidrag til 
informasjonstavler, brosjyrer og innhold i vandringene i samarbeid med kommunen, og 
våre menigheter er invitert med i dette samarbeidet. 

Den blomstrende interessen for pilegrimsvandringer i vår tid kan forstås som utrykk for 
en lengsel og et motsvar til den materielle virkelighet vi lever, som fører med seg miljø og 
klimautfordringer. Og kirkene knytter dette til å leve nærmere Skaperverket og Skaperen. 
Som grønne menigheter er vi forpliktet på være etterfølgere av Jesus Kristus. 
Det innebærer å være gode forvaltere av Hans skaperverk og kjempe for en rettferdig 

fordeling av ressursene både i ord og handling. Det arbeides med å finne gode måter å 
formidle dette på langs pilegrimsleden. Under dette hører også kulturhistorie, 
kulturminner, vern av naturmangfold, jordvern m. m 

Prostiets egen pilegrimsforening St. Halvard av Huseby, med medlemmer hovedsakelig 
fra Røyken og Lier, arrangerer sammen med pilegrimsforeningen St. Hallvard Oslo og 
pilegrimsprest Roger Jenssen en pilegrimsvandring fra Lier til Oslo med start 
Kristihimmelfartsdag 21. mai 2020. Biskopen i Tunsberg blir med på vandringen, og biskop 
i Oslo tar imot lørdag 23. mai. 

Søndag 24. mai blir det pilegrimsgudstjeneste med biskopen i Oslo.
I Asker blir det et pilegrimsarrangement i Asker kirke 22. mai før pilegrimsfølget går videre 
til Asker museum. Det kommer mere informasjon om begge arrangementene når det 
nærmer seg. Samlingen 22.mai i Asker kirke blir menighetens grønne markering denne 
våren.

Asker menighet har innledet samarbeid med pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby 
som vi håper kan bli til gjensidig glede. Vi syns det er stor stas at det er en egen 
pilegrimsforening i prostiet vårt.
       Inga Mari Ramsfjell-Kind

4   Kirkeposten  nr. 9- 2020   



Asker kirke et pilegrimsmål

Kirkeposten  nr. 9- 2020     5 

Håvard Sporastøyl er nettopp kommet hjem etter å ha deltatt i «The Ecumenical 
Accompainment Programme to Palestine and Israel»,  en ledsagertjeneste i regi av 
Kirkenes Verdensråd og Kirkens Nødhjelp i Palestina og Israel. Håvard har sittet i 
Asker menighetsråd i flere perioder og ellers vært aktivt engasjert, særlig i tiltak 
for barn og unge i menigheten. Han skal fortelle om sine inntrykk fra der han var 
stasjonert,  i South Hebron Hills. Møtet er i regi av Fredagsforum , et uhøytidelig 
treffsted for voksne hvor vi også synger litt, deler medbragt mat (alle tar denne 
gangen med litt ost) og har en liturgisk avslutning. For å dele på utgiftene betaler 
vi 50 kr til en felleskasse. Møtet holdes fredag 6. mars kl. 19.30 på Askertun
Åpent for alle

På vegne av komiteen, Ellen Hagemo.

«Å gjøre noe for andre gjør noe med deg».
Har du lyst til å gjøre en innsats og bli kjent med nye? 
Vi trenger flere som kan bidra med: 

•   Enkel middagslaging, handling og oppvask på OnsdagsÅpent som er et møtested 
på Askertun for alle, og med aktiviteter for barn og unge.
•   Fredagstreff og Kaffekoppen på fredag formiddag 2. og 4. fredag i måneden – 
sosialt samvær for godt voksne. Her trengs noen flere til å ordne i stand.
•   Kirkeverter som ønsker folk velkommen til gudstjenesten, deler ut program og 
hjelper alle til rette.
•   Kirkeskyss
•   Støtteperson en lørdag formiddag pr mnd. på Lørdagsklubben for voksne ut-
viklingshemmede.
•   Bake til større kirkekaffer og andre arrangerementer.
•   Gjøre i stand, rydde og vaske opp i forbindelse med arrangementer.
•   Praktiske oppgaver på Askertun og i kirken 
•   Gjøre i stand bøssene til kirkens nødhjelps fasteaksjon.
•   Novembermarkedet – stor dugnad for menigheten med salg av håndarbeid, 
delikatesser, utlodning mm. I år blir det 31. oktober.

Du trenger ikke binde deg til et helt semester, du kan gjøre tjeneste de dagene det 
passer for deg, 1-3 ganger i semestret.

Kontaktpersoner:
Ellen Hagemo: ellen.hagemo@broadpark.no, tlf: 951 67 634
Diakon Inga Mari Ramsfjell-Kind, ir225@kirken.no, 906 53 194
Daglig leder Grete Ellingsen Aaby, ga653@kirken.no, tlf: 90161982

Lørdagsklubben

Fredagsforum

Asker prostis Lørdagsklubb for voksne utviklingshemmede trenger frivillige 
støttepersoner

Lørdagsklubben har vært og er en viktig del av livet til medlemmene og deres 
familier. Kjennetegnet er et omsorgsfullt og godt miljø. Klubben samles den siste 
lørdagen i mnd. fra kl. 10-14 på rundgang i menighetene.
Mange av klubbens medlemmer hører til Asker menighet. Vi har p.t ingen frivillige 
der. Personalet på boligene har i liten grad mulighet til å være med på samlingene. 
Klubben trenger derfor sårt frivillige. 

Frivillige oppgaver kan være: 
Spille spill, summere på Yatzyen, bistå på kjøkkenet, praktisk bistand til 
klubbmedlemmene ved måltidet, 
supplere kirkebussen i Holmen med å hente og bringe noen av deltagerne.
Kvalifikasjonskrav: Vise respekt for og trives i et mangfoldig fellesskap.
Kontaktperson: Jarle Klungrehaug: jk942@kirken.no, 913 68 803

Å gjøre noe for andre
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DIAKONENS HJERTE
Dugnad for det sosiale fellesskapet
Som Jesu etterfølgere og forvaltere av Kristi    
mysterium har vi inngått en livslang 
lærekontrakt med vår Herre og Mester. 

«Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, 
skal også dere gjøre, …dere skal elske hverandre. Som jeg 
har elsket dere, skal dere elske hverandre. 35 Ved dette skal 
alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til 
hverandre.» (Joh.13)

En slik tilnærming til menighetsfellesskapet høres for 
noen i overkant fromt og vanskelig ut. Selv om det er 
vakkert sagt. I jordlivets realistiske virkelighet kan slik 
språkbruk virke noe fremmedgjørende. På en annen side 
er det lengsel etter en nærværende og kjærlig Gud, og 
møte med omsorgsfulle mennesker som trekker mange 
mot kirken. Dette med fare for å føle seg sviktet av 
kirkegjengerne for i neste omgang å overføre følelsene på 
Gud. Asker menighetsråd har i plan for diakoni og 
frivillighetvedtatt at alle arrangementene våre skal være 
åpne og inkluderende. Denne visjonen trenger vi deg med 
på for å oppfylle. Vi inviterer deg herved til en hyggelig 
dugnad for å videreutvikle potensialet vårt, for at enda 
flere skal erfare et trygt og godt sosialt fellesskap – føle 
seg hjemme i menigheten vår. Vi beriker og forsurer 
hverandres kirketilhørighet. Vi kan løfte dagen for noen, 
være medskapere til gylne øyeblikk, unne oss selv 
mulighetene til erfaringer og samtaler som og gir næring 
til å vokse som menneske. Vi trenger hverandre for å 
bygge en livskraftig og mangfoldig menighet som grenene 
på vintreet og lemmene på Kristi kropp. Personer som går 
i Asker kirke og på Askertun har over tid gitt utrykk for 
kjennetrekk ved menigheten. Disse kvalitetene er med på 

å bidra til at de trives i det sosiale miljøet her. Andre 
har nevnt de samme eksemplene som noe de savner for å 
føle seg helt hjemme i Kirkelia. Det viser at vi fortsatt har 
noe å jobbe mot. Og at selv om vi alle gjør så godt vi kan 
for å vise godsiden vår, så er det ikke alltid vi treffer.
Eksemplene nedenfor bygger på betroelser til diakonen:

•  Trygghet for ikke å bli avvist -  vi bærer alle på sår, sorg 
og skam.
•  Bekreftelse på at de hører til i fellesskapet – mange føler 
seg annerledes og har erfart utenforskap andre steder.
•  Respektert både på grunn av og på tross av det de selv 
mener de er, og for det de ønsker å bidra med.
•  Sett for det det de er og det de gjør, andre viser at de er 
glad for å se dem.
•  Hørt. Erfarer at det er noen som tar seg tid til høre etter 
hva de egentlig sier, og fått positiv respons på at det de 
deler er viktig.

Eksemplene er uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå, 
teologisk ståsted, trygghet og bevissthet i kristentroen, 
seksuell legning, etnisitet, sosial bakgrunn, 
utdanningsnivå og for over hvor lang tid og ofte de er 
innom menighetens tilbud. 
Det viser vel det vi i bunn og grunn har erfart, 
«når all ytre staffasjer er tatt bort, står menneske tilbake 
med sine forklaringer og bortforklaringer» 
(Terje Holtet Larsen)

Så er det igjen noen grunnleggende menneskelige behov 
som vi kan hjelpe hverandre med å dekke. – Slik vår Herre 
og mester kaller og inspirerer oss til.

            Inga Mari Ramsfjell-Kind
 

Foto: Tim Marshall on Unsplash
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nytt menighetsråd 
I september i fjor fikk vi i Kirkevalget et nytt menighetsråd. 
Seks faste medlemmer og fem varamedlemmer skal være 
med og styre mål og retning for Asker menighet de neste fire 
årene, med Dagrun Røyrvik som leder av rådet.

Det første vi gjorde som nytt råd var å prøve å bli kjent. Bli 
kjent med hverandre, bli kjent med de ansatte i staben, og 
gjøre oss kjent for menigheten ved å presentere oss på en 
gudstjeneste før jul. Vi har også gjennom en workshop blitt 
kjent med hvilke hjertesaker de enkelte i rådet har. Nå vet vi 
mer om hva vi vil og bør jobbe videre med fremover.

På de første møtene vi har hatt i høst, og nå i vinter, har vi 
jobbet mye med økonomi. Vi har gått gjennom regnskap og 
budsjett. Dette er et viktig ansvar for oss. På møtene 
fremover våren vil vi, sammen med staben og utvalgene, 
jobbe med saker som gudstjenestene, diakoni, frivillighet, 
kultur, trosopplæring, strategi med mer. Vi gleder oss til å 
fortsette arbeidet! 

Vi i menighetsrådet ønsker oss en tett kontakt med 
menigheten, så har du en sak du ønsker vi skal ta tak i, så ta 
gjerne kontakt med oss.

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 53 194

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

Menighetsrådets hjertesaker

Vi åpner kirkedørene kl. 19.00-20.00 hver tirsdag i fastetiden (3.mars, 10. mars, 17. mars, 24. mars, 31. 
mars og 7. april). Velkommen inn til stillhet, lystenning, bønn og ettertanke. En prest eller diakon er 
tilstede, og tilbyr velsignelser eller forbønn ved alterringen.

åpen kirke i fastetiden

Det er oppnevnt følgende representanter fra 
menighetsrådet til rådets underutvalg:  

o  Diakoni- og frivillighetsutvalget – Tone Bergan 
o  Økonomiutvalget – Ingrid Hauge Lundby og Geir Ove Skogø
o  Gudstjenesteutvalget – Astrid Fagernes
o   TUBUR – barn- og unge – Tormod Vaksvik Håvaldsrud
o   Eiendomsutvalget og bygningsutvalget (AKF) – Alf Tore Vierli
o   Kulturutvalget – Alf Tore Vierli
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Skogen som ble borte 
partnere, norske myndigheter og lokalsamfunn står 
sammen om. For å redde det grønne som er igjen.
Se for deg at midt i den tørre etiopiske sanden er det 
grønne, små oaser. Kirkeskoger. Noen av dem 1500 
år gamle. Med uunnværlig genetisk materiale som 
er viktig for å få til vellykket skogplanting. Små 
urskoger som vi håper skal øke med 108 hektar i 
løpet av tre år.
Ved hjelp av en egen «kirkeskogmetode», utviklet av 
Kirkens Nødhjelp og de ortodokse kirkene, jobber vi 
for å beskytte skogen og øke urskogen. Skog binder 
karbon, og avskoging fører til økte karbonutslipp. 
Anslagsvis 10–15 prosent av alle klimautslipp 
kommer fra avskoging. Å bevare skog er derfor svært 
viktig for å redusere klimaendringer.
Prest og munk Abraham Mekonnen i 
Mengesha-kirkeskogen utenfor Addis Abeba lærer 
befolkningen viktigheten av å bevare skogene. 

NATURLIG VANNTÅRN
Prestene snakket også mye om hvor viktig skogen 
er for luften vi puster. «Menagesha-kirkeskogen er 
Addis Ababas lunge», sier prestene. En av dem er 
Abraham Mekonnen, som er prest og munk i nettopp 
Menagesha-kirkeskogen. Han og de andre prestene 
jobber hardt for å fortelle befolkningen om 
viktigheten av å ta vare på skogen.
– Det er ikke noe spørsmål om hvorfor det er viktig å 
ta vare på skogen. Klimaet påvirker oss. Ved å sikre 
skogen tar vi vare på dyreliv, planter og mennesker.

Han sier det ikke er nok for mennesker å spise og 
drikke. Vi trenger også natur og skog.
– Skogen er vårt liv. Vi trenger den for å overleve.
Nå lurer du kanskje på hvorfor skog er så viktig for 
klimaet. Vi kan ta Etiopia som eksempel, hvor det bor 
100 millioner mennesker. 80 prosent dyrker sin egen 
mat. Det betyr at skoger har blitt erstattet av jordbruk 
de siste 100 årene. Det har skapt store problemer.
Skogen er nemlig et naturlig vanntårn for våtmarker 
og elvesystemer som forsyner millioner av etiopiere 
med strøm, drikkevann og vann til jordbruk. Skogen 
fanger regn og annen fuktighet i luften og bidrar til 
at vannet trenger ned i bakken og sørger for vann 
til økosystemet. Når det er tørke samtidig som trær 
hogges, klarer ikke jorda å beholde det livsviktige 
grunnvannet. 
Så hva er det som er så spesielt med akkurat 
kirkeskogene? De er symbolet på en grønnere og 
bedre fremtid og er ekstra verdifulle. Kirkeskogene 
er eksempler på at planting av skog er nøkkelen til å 
redde liv. Det gir håp om at skoger kan overleve, og 
at folk ikke trenger å flykte fra klima i eget land. Vi 
planter og vi vokter.
Over hele verden trengs det klimahandling nå. 
Ungdommene er superklare. Det er også Kirkens 
Nødhjelp.
– Vi har sett en massiv mobilisering av unge 
mennesker med krav om mer handling for klimaet. 
De har valgt side. Det er til stor inspirasjon, sier 
Høybråten videre.

KIRKENS NØDHJELPS ARBEID
Kan du se for deg et liv uten trær og fuglekvitter med 
kun knusktørr bakke og støv? Klimaet truer planeten 
vår, men i Etiopia spirer et stort håp.
Jorda vår dekkes av plast, forurensingen øker, 
naturkatastrofene herjer, og temperaturen stiger. 
Midt i dette dramatiske kaoset hører vi koret av unge 
stemmer. Stemmer som sier at vi må gjøre noe nå. 
I dag. Stemmer som bønnfaller voksne om å lytte. 
Før det er for sent.
– Jeg kjenner på håp. Jeg tror den unge generasjonen 
kan gjøre noe med voksengenerasjonen som vi voksne 
ikke klarer alene: å rette blikket opp og ut for å se hva 
som fortsatt er mulig å gjøre for å nå de målene for 
bærekraftig klima og utvikling som hele verden har 
satt seg, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp.

SKOG VIKTIG FOR KLIMAET
I kappløpet mot tiden for klimaet og kloden vår er 
det fort gjort å miste motet. Heldigvis ser vi i Kirkens 
Nødhjelp at det jobbes over hele verden for å bremse 
det som skjer. Greta Thunberg startet en 
klimarevolusjon. Hver eneste dag møter vi folk som 
henne som roper høyt og advarer. I Etiopia har man 
for alvor begynt å lytte. For over 100 år siden var 
Etiopia et grønt og frodig land, hvorav nesten 
halvparten var dekket av trær. Nå anslås det at kun 
11 prosent av skogene er bevart. Det har satt fart i et 
prosjekt som prester, forskere, Kirkens Nødhjelp, våre 
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KLIMAFESTIVALEN «KYRIE FOR KLODEN» 
19.-29. mars arrangeres klimafestivalen 
«Kyrie for kloden». 
Festivalen er et samarbeid mellom flere 
menigheter, skoler og foreninger i «nye» 
Asker 
og det blir arrangementer i 
Teglen/Spikkestad kirke og kultursenter 
og i Asker kirke. 
Det blir 10 dager med utstillinger, 
installasjoner, foredrag, paneldebatt, 
skoleforestilling, danseforestilling, 
teaterforestilling, ungdomsarrangement, 
korkonserter og matinékonserter.

Festivalen starter opp i Asker kirke 
torsdag 19. mars med åpning av en 
kunstutstilling laget av elever fra 
Vardåsen barneskole, og den avsluttes 
med to fremføringer av «Messe for en 
såret jord». Messen av Erik Hillestad/Ketil 
Bjørnstad settes opp i Teglen kirke lørdag 
28. og i Asker kirke søndag 29. mars. 
Medvirkende er Nærsvill singers, Asker 
kirkekor, Solist Anne Vada, Pianist Tord 
Gustavsen bassist Gjermund Silset, Jonas 
Kilmork Vemøy trompet, og slagverker 
Andreas Bye. Dirigenter er Nils Arne 
Helgerød og Ingvild Køhn Malmbekk.
Følg med på kirkens nettside og på 
facebook for fullt program og 
oppdateringer om festivalen.

FASTEAKSJONEN 2020
Norges nest største innsamlingsaksjon, arrangeres 
tirsdag 31. mars. Konfirmantene er tradisjonen tro 
ryggraden på aksjonsdagen, og gjør en kjempejobb, men 
vi ønsker at Fasteaksjonen skal være hele menighetens 
diakonale dugnad. For å nå rundt til alle husstandene 
trenger vi flere bøssebærere, og oppfordrer derfor folk i 
Asker til å sette av et par timer fra kl. 17 den 31. mars. 
Meld deg som bøssebærer til menighetspedagog Liv-Iren 
Westnes på tlf. 986 99 718 eller møt opp direkte i kirken 
på aksjonsdagen for registrering og utdeling av bøsse.
Tema for årets aksjon er Kirkens Nødhjelps arbeid med å 
gi mennesker tilgang til rent vann, bekjempe fattigdom 
og skape klimarettferdighet.
Hvert år kan penger samlet inn gjennom Fasteaksjonen 
gi 175.000 mennesker varig tilgang på rent vann! Det 
nytter å hjelpe! Ta vel i mot våre bøssebærere tirsdag 31. 
mars!

Han sier det ikke er nok for mennesker å spise og 
drikke. Vi trenger også natur og skog.
– Skogen er vårt liv. Vi trenger den for å overleve.
Nå lurer du kanskje på hvorfor skog er så viktig for 
klimaet. Vi kan ta Etiopia som eksempel, hvor det bor 
100 millioner mennesker. 80 prosent dyrker sin egen 
mat. Det betyr at skoger har blitt erstattet av jordbruk 
de siste 100 årene. Det har skapt store problemer.
Skogen er nemlig et naturlig vanntårn for våtmarker 
og elvesystemer som forsyner millioner av etiopiere 
med strøm, drikkevann og vann til jordbruk. Skogen 
fanger regn og annen fuktighet i luften og bidrar til 
at vannet trenger ned i bakken og sørger for vann 
til økosystemet. Når det er tørke samtidig som trær 
hogges, klarer ikke jorda å beholde det livsviktige 
grunnvannet. 
Så hva er det som er så spesielt med akkurat 
kirkeskogene? De er symbolet på en grønnere og 
bedre fremtid og er ekstra verdifulle. Kirkeskogene 
er eksempler på at planting av skog er nøkkelen til å 
redde liv. Det gir håp om at skoger kan overleve, og 
at folk ikke trenger å flykte fra klima i eget land. Vi 
planter og vi vokter.
Over hele verden trengs det klimahandling nå. 
Ungdommene er superklare. Det er også Kirkens 
Nødhjelp.
– Vi har sett en massiv mobilisering av unge 
mennesker med krav om mer handling for klimaet. 
De har valgt side. Det er til stor inspirasjon, sier 
Høybråten videre.

Engasjement for kloden i asker kirke
Konfirmantene kommer på døren din 31. mars. 

Ta dem godt imot!

Foto: Hilina Abebe
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tårnagenthelg 28. og 29. mars

Foto: Bo Mathisen

B A R N & U N G E 

28. og 29. mars braker det løs med nok en Tårnagenthelg her i Asker kirke! 

I fjor ble vi hele 53 hemmelige agenter på oppdrag. Dette var rekord i Asker kirke. Det var en solfylt 
dag, og spente agenter møtte opp for å løse viktige oppdrag for kirken. De fi kk manøvrere seg 
gjennom en labyrint, løse rebuser, lære tårnagentsangen, leke rødt og grønt lys, besøke kirketårnet, 
og lære seg historien om Josef i bibelen. 

Nå er det tid for en ny runde, og vi skal lære nye ting og nye oppgaver skal løses! Klarer vi å slå 
rekorden fra i fjor? Invitasjoner sendes ut til alle døpte 2. og 3. klassinger i Asker i starten av mars. Er 
ikke barnet ditt døpt, så går det selvfølgelig an å være med likevel. Vi har bare adresser til de som er 
døpte. Vi tar i mot påmeldinger helt frem til 26. mars. 

Påmelding med agentens navn sendes til: bk822@kirken.no 
PS: Vi kommer til å be foreldre om å stille opp med noen små oppgaver (bake kaker, kutte opp frukt osv.)

Mye å glede seg til
I år skal vi også ha et helt nytt 
arrangement! Et Harry Potter 
arrangement for 5. og 6. klassinger. Her 
skal vi dykke inn i Harry Potter verdenen, 
samtidig som vi fi nner ut hva dette kan 
ha med kristendom å gjøre. Detaljene er 
ennå ikke planlagt, men med et så 
morsomt tema kan det umulig bli 
kjedelig! Her skal vi også overnatte i 
kirken, så denne muligheten vil man ikke 
gå glipp av! 
Påmelding sendes til: bk822@kirken.no

For barn og unge i Asker menighet 
er det mye å glede seg til denne 
våren. For 5-åringer er det teater 
(Jula varer helt til  påske) som i 
fjor var en stor suksess! Vi serverer 
pølser før vi spiller et lite teater, for 
derretter å gå på skattejakt etter 
påskeegg! Brev med invitasjoner 
sendes ut i posten, men man kan 
selvfølgelig melde seg på allerede 
nå. 
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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     

Rune Kristian Heder 1964
Eiler Holtermann 1926
Lulla Kristine Dahl Stewart 1943
Christian Meidell Lange 1933
Gerd Kitty Ødegård 1932
Boye Joakim Flood 1933
Anne-Mari Johannessen 1925
Tove Sidsel Kopland 1940
John Boberg 1965
Rolf Karlsen 1955
Hans Fusdahl 1941
Målfrid Gravdal 1934
Thor Bryn 1927
Tone Berg 1946
Trond Busch Iversen 1948
Roald Kjellsen 1927
Astrid Johanne Granhus 1924
Inger Nielsen 1935
Astrid Reidun Åmodt 1935
Katarina Limkjær 1974
Per Øye 1930

Eva Beate Knap 1956
Wiggo Christensen 1956
Einar Ludvig Frøyland 1934
Tor Elling Halvorsen 1955
Gro Elisabeth Strøm 1965
Kari Nyggenen 1964
Anny Kristine Storfjord 1937
Rut Astrid Bruce 1933
Synnøve Rødningen 1945
Roar Høvik 1931
Kjell Jortveit 1924
Per Yngvar Haraldstad 1952
Laila Mathilde Wathne 1942
Agnes Johansen 1921
Randi Marie Halseth Johansen 
1946
Jorunn Petra Kirkeby 1936
Terje Jørgensen 1953

DØPTE 
3.10.2019 - 20.02.2020

Ebba Lilly Ugland Flottorp F.20.07.19           
Regine Stavnes Hallan F.17.08.19     
Isak Huseby Randmæl F.06.10.19
Marius Alexander Ulleberg Kobbeltvedt F.29.08.19
Johannes Nørgaard Brattum F.10.09.19
Estelle Studsrød Ervik F.06.07.19
Erik Gulbrandsen Hoel F.26.08.19
Torkil Tønder Vold F.26.07.19           
Luna Malene Lundgaard Endal F.24.06.19
Olivia Bjørnvold F.24.11.17
Lydia Kile F.30.08.19
Håkon Hommedal Kolaas F.08.08.19
Iben Burud F.09.08.19            
Dan Heid Watanabe F.09.02.19
Eva Drivdal Vold F.31.07.19
Ingrid Juel Sandven F.02.05.19
Henry Aasved Meland Holst F.11.06.19
Philip Torper Høva F.20.07.19           
Mathilde Haabesland F.19.07.19
Henning Leirmo Tveit F.12.07.19
Iver Røe-Indregård F.12.07.19

DØDE 
3.10.2019 - 20.02.2020



M A R S      
1. søndag i fastetiden          
kl 11.00 folketonemesse med 
nattverd og dåp K. Astrup, I. 
K. Malmbekk. Hardingfele og 
langeleik.  

M A R S  
2. søndag i fastetiden
kl. 11.00 Familiegudstjen-
este ved M. E. Sivertsen, I. 
K. Malmbekk, T. H. Binderø, 
Knøttene 

Menighetens Årsmøte 
kl. 18.00 på Askertun. 

kl.20.00 Kveldsmesse med 
nattverd. K. Astrup, M. E. 
Sivertsen, I. K. Malmbekk 
med damekor og band

M A R S
3. søndag i fastetiden
kl. 11.00 Gospelmesse med 
nattverd og dåp. M. E. Sivert-
sen, Are Grøsland. Back in 
Business.

M A R S 
Maria budskapsdag
kl. 11 miljømesse «Kyrie 
for kloden» med nattverd 
og dåp. T. Ø. Vaaland, I. K. 
Malmbekk. Solistkvartett

M A R S
4. søndag i fastetiden
kl. 11.00 familiegudstjeneste 
med nattverd. M. E. 
Sivertsen, I. K. Malmbekk, B. 
Kvangarsnes. Tårnagenter. 
Tempo. 

kl 18.00 «messe for en såret 
jord» Nærsvill singers, 
Asker kirkekor, Solist Anne 
Vada, Piano Tord Gustavsen, 
trompet Jonas Kilmork 
Vemøy, bass Gjermund Silset 
og trommer Andreas Bye. 
Billetter på Ticketmaster.no 
eller i døren.

kl 20.30 (OBS! Nytt tidspunkt) 
Yoga-Gudstjeneste ved K. 
Astrup.

A P R I L 
Palmesøndag 
Gudstjeneste med dåp og 
nattverd
ved sokneprest Karoline 
Astrup og organist Gry G. 
Bagstevold.

A P R I L 
Skjærtorsdag
kl. 18.00 «Messe og måltid» 
ved sokneprest Karoline 
Astrup, diakon Inga Mari 
Ramsfjell-Kind, 
kantor Stephen Sirris og 
solist Bodil Kvangarsnes. 
Nattverd. 

A P R I L 
Langfredag
kl. 10.40 Orgelmeditasjon ved 
kantor Stephen Sirris.

kl. 11.00 Pasjonsgudstjeneste
ved kapellan Marita Elvemo 
Sivertsen, kantor Stephen 
Sirris og bratsjist Povilas 
Syrrist-Gelgota.

A P R I L 
Påskeaften
kl. 23.00 Påskenattsmesse 
med nattverd
ved sokneprest Karoline 
Astrup, kantor Stephen Sirris 
og forsangergruppe.

A P R I L 
1. Påskedag
kl. 11.00 Høymesse med 
nattverd ved kapellan Marita 
Elvemo Sivertsen, kantor 
Stephen Sirris og trompetist 
Hege Norset Blichfeldt.

A P R I L           
2. søndag i påsketiden         
kl. 11.00 Høymesse med dåp 
og nattverd K. Astrup, I. K. 
Malmbekk. Speiderne 

A P R I L 
3. søndag i påsketiden                         
kl. 11.00 Familiegudstjeneste 
«menighetens vårfest»
M. E. Sivertsen, I. K. 
Malmbekk. Alle menighetens 
kor medvirker. Kirkekaffe 
og aktiviteter utendørs etter 
gudstj. 

kl. 20.00 Yoga-gudstjeneste
ved K. Astrup 

M A I 
4. søndag i påsketiden                       
kl. 11.00 Høymesse med dåp 
og nattverd. M. E. Sivertsen, 
G. G. Bagstevold

M A I 
kl 19.00 «Musikk og maleri, 
Händel og Rembrandt»
Foredrag med musikk
ved Gunnar Grøndahl og Geir 
Hegerstrøm

M A I  
5. søndag i påsketiden
kl. 11.00 Gudstjeneste med 
dåp. K. Astrup, I. K. Malmbekk

kl. 20.00 Kveldsmesse 
med nattverd. K. Astrup,       
I. K. Malmbekk med band. 

M A I 
17. mai gudstjeneste                        
kl. 13.00 gudstjeneste  ved 
K. Astrup, I. K. Malmbekk. 
Asker folkedanslag og Ingunn 
Bjørgo.

M A I 
Skaperverkets dag sammen 
med Kirkens feltarbeid og 
pilegrimsfølget.

M A I 
Søndag før pinse 
kl. 11.00 Høymesse med 
nattverd. M. E. Sivertsen,      
I. K. Malmbekk

M A I 
Pinsedag 
kl. 11.00 Høymesse med 
nattverd og dåp. K. Astrup, 
I. K. Malmbekk.

J U N I 
Treenighetssøndag 
kl. 11.00 Familiegudstjeneste 
med Harry Potter tema.  K. 
Astrup, B. Kvangarsnes

kl. 20.00 Yoga-Gudstjeneste 
ved K. Astrup

J U N I                                       
2. søndag i treenighetstiden 
kl. 11.00 Gudstjeneste med 
dåp og nattverd. M. E. 
Sivertsen, I. K. Malmbekk

kl. 18.00 Sommerkonsert ved 
Asker kirkekor, solister og 
musikere.

Kl. 19.00 Menighetsfest på 
Askertun

  1
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