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Herren velsigne deg 
og bevare deg

Da min kjære mormor skulle 
dø i 2008, og jeg litt famlende 
lette etter ord i møte med 
hennes uro, var det disse som 
kom:

Herren velsigne deg og bevare 
deg.Herren la sitt ansikt lyse 
over deg og være deg nådig. 
Herren løfte sitt åsyn på deg og 
gi deg fred.

Det så ut som om freden 
inntraff, og jeg kjente på 
takknemlighet for at jeg 
hadde slike ord i mitt 
vokabular - det hadde jeg 
nemlig ikke hatt så lenge.

Gjennom teologistudiene, 
måtte jeg bruke en del tid på 
å øve meg på å ta nettopp 
slike ord i min munn. De var 
stå store. Så annerledes. Så 
overveldende. Og så fjerne fra 
hverdagsspråket mitt. Etter 
hvert har jeg fått lyse fl ere 
tusen velsignelser, og jeg er 
takknemlig for å ha et yrke 
der jeg ikke bare «får lov» til 
å bruke slike ord, men der det 
også forventes av meg. Igjen 
og igjen. 

De siste dagene har vi som har 
å gjøre med konfi rmantene 
i Asker menighet, hatt 
avsluttende individuelle 
samtaler med hver og en av 
dem. Der vi hører hvordan de 
har hatt det, og spør litt om 
hva de har lært. De er også 
forventet å kunne noe utenat 
til disse samtalene. For første 
gang har den aronittiske 
velsignelsen i år vært på 
«pensum» (sammen med 
blant annet Herrens bønn og 
det dobbelte kjærlighetsbud). 
Herren velsigne deg og bevare 
deg …

Ikke vet jeg sikkert hva det 
gjør med dem å bruke disse 
ordene, men for oss som 
har hørt konfi rmantene 
igjen og igjen de siste 
dagene, er det intet mindre 
enn sterk og berørende kost 
å lytte til ungdommenes 
velsignelser. Og jeg kjenner 
så sterkt at jeg håper at de 
tar ordene med seg. Både 
velsignelsen og de andre 
ordene de har lært. At de 
gjemmer på dem. Og tar 
dem frem og «smaker» 
på dem iblant. Og kanskje 
også våger og si eller synge 
dem høyt. For seg selv eller 
sammen med andre. 

Det har muligens for noen 
vært en «sur plikt» å pugge 
utenat. Kanskje virker 
ordene og bønnene unyttige 
her og nå. Men noen ganger 
kommer hverdagsspråket 
vårt til kort – som jeg 
erfarte det ved min 
mormors dødsleie. Noen 
ganger trenger vi ord som 
minner oss om at vi hører 
til i en større sammenheng. 
Ord som peker på en 
himmel over livene våre. 
Noen ganger trenger vi også 
ord til lindring, trøst og 
håp. Og ord som kan bidra 
med å skape fred midt i den 
ufreden som iblant fi nnes 
både i oss og rundt oss. Da 
kan det vise seg å være en 
gave allerede å «eie» slike 
ord i sitt vokabular.

Herren velsigne og bevare 
dere alle!

Karoline Astrup, sokneprest



Kirkeposten  nr. 9 - 2020     3 

Bilde: Aaron Burden on Unsplash.com
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Konfirmantleir tross alt

Ny dirigent i knøttene 
og aspirantene

Tusen takk til Trude Helen Binderø for 
fantastisk innsats som dirigent for Aspirantene 
og Knøttene. Det har vært herlig å se den gode 
kontakten hun har hatt med barna og den 
sanggleden hun har gitt dem og oss alle i Asker 
menighet. Vi i staben, og alle i Knøttene og 
Aspirantene ønsker henne lykke til i ny jobb på 
Asker kulturskole.

Vi har vært så heldige å få med oss Ragny 
Ulstein Kvangarsnes som ny dirigent for 
Knøttene og Aspirantene, og vi gleder oss til å 
jobbe med henne, og se utviklingen fremover. 
Ragny har studert musikk på NLA-høyskolen, 
gått Viken folkehøgskole på sangerlinjen, gått 
musikklinjen, synger i kor og tar musikk-
oppdrag, og har hatt sangelever. Hun sier hun 
gleder seg til å bli kjent med barna.

Trude Helen Binderø

Ragny Ulstein Kvangarsnes

Nytt fra Menighetsrådet
I det forrige nummeret av Kirkeposten skrev vi om det nye menighetsrådet, og 
alle planene vi hadde for de kommende månedene. Lite visste vi da hva som 
skulle skje med livet i Asker kirke og på Askertun i månedene siden mars. Nå, 5 
måneder senere, kan vi se tilbake på en veldig spesiell tid.

Men noe var normalt i begynnelsen av mars – vi avholdt årsmøte, med en 
fersk årsmelding i hende, med gjennomgang av høydepunkter fra det siste året, 
og med rikelig tid til spørsmål og diskusjon. Årsmøtet er en viktig arena der 
menigheten møter menighetsrådet og staben, og diskuterer aktuelle saker, og vi 
ønsker stadig å forbedre oss på hvordan vi gjøre dette.

Så kom korona-restriksjonene i midten av mars, og vi følte oss ganske lamslått 
alle sammen en periode. Det var rart å ikke kunne møtes i kirken, spesielt i en 
sånn krisetid. Men menighetsrådet holdt kontakten ved hjelp av videomøter. 
Og staben jobbet på fl ere alternative måter - ganske imponerende hvordan de 
snudde seg rundt og gjorde (og fortsatt gjør) det absolutt beste ut av situasjonen!

Nå i skrivende stund er vi veldig glade for at kirken og Askertun er åpnet igjen. 
Og i menighetsrådet kan vi igjen diskutere andre saker enn bare korona-
situasjonen. På møtet i mai var trosopplæring det store temaet, og vi behandlet 
en rykende fersk plan for dette viktige arbeidet i menigheten. Og rådet gav sin 
støtte til at konfi rmantene denne sommeren fi kk høy prioritet, for de har hatt 
en ganske annerledes konfi rmanttid denne våren. På møtet vårt i juni snakket vi 
om diakoni og frivillighet.

Et tema som er stadig tilbakevendende for menighetsrådet er økonomi. Vi er
ansvarlige for menighetens økonomi. De siste månedene ser vi at inntektene 
har gått kraftig ned, og det skyldes både tapte utleieinntekter og mye mindre i 
offergaver. Mens utgiftene, til f.eks lønn og renhold, er mer konstante. Nå er vi 
så heldige at vi har det nye Innsamlingsutvalget i menigheten, som jobber med 
nettopp det å øke inntektene våre. Men jeg vil gjerne rette en liten appell til dere 
som er tilhengere av det gode miljøet på Askertun og i Asker kirke:

Har du mulighet til å dele litt med oss av de «frisørpengene» eller 
«konsertpengene» som du sparte opp de siste månedene? Vi setter stor pris på all 
støtte. 

-Takk

Dagrun Røyrvik, leder i MR

Pandemi eller ikke, konfi rmantleir i Asker kirke måtte vi ha. Konfi rmantene hadde allerede gått glipp av fl ere samlinger og 
våren var blitt ganske trist for oss som jobber med konfi rmanter i Asker kirke. Vi kunne ikke reise bort, vi kunne ikke overnatte 
og vi kunne ikke servere mat uten strenge retningslinjer for smittevern – dermed bestemte vi oss for å lage en bohjemme-leir på 
området rundt Askertun – og den måtte bli bra! For å skape leirfølelsen bestemte vi oss for å leie en stor scene og proffe musikere 
til morgensamlingene. Vi fi kk med oss et kremlag av ledere som hjalp til med bygging av scene og som til og med sov på scenen om 
natten for å passe på den.

Programmet inneholdt alt fra vannkrig og Amazing race i Asker sentrum, til gudstjenesteverksted, undervisning og trosvandring. 
Været ble strålende, bortsett fra et enormt overraskende regnskyll som skapte kaos i leiren. Alt i alt ble det fi re fi ne dager og vi håper 
konfi rmantene hadde en fl ott opplevelse på tross av pandemi og begrensninger. Neste år gleder vi oss til, og håper på, å få oppleve øya 
Bolærne utenfor Tønsberg for første gang.

Maja Haugland Hoem, og Bjørn 
Eide Gaudernack fra Asker Ten 
Sing styrte lyden gjennom hele 
leiren. De fi kk smaken på digital 
miksepult og ønsker seg nå at vi 
skal kjøpe det til Asker kirke.

3 stk girede medarbeidere klare 
for leir. Dette var før de tekniske 
problemene (som vi heldigvis 
løste til slutt).

Prestene Marita Sivertsen og 
Karoline Astrup koser seg på 
festival.
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Konfirmantleir tross alt
Pandemi eller ikke, konfirmantleir i Asker kirke måtte vi ha. Konfirmantene hadde allerede gått glipp av flere samlinger og 
våren var blitt ganske trist for oss som jobber med konfirmanter i Asker kirke. Vi kunne ikke reise bort, vi kunne ikke overnatte 
og vi kunne ikke servere mat uten strenge retningslinjer for smittevern – dermed bestemte vi oss for å lage en bohjemme-leir på 
området rundt Askertun – og den måtte bli bra! For å skape leirfølelsen bestemte vi oss for å leie en stor scene og proffe musikere 
til morgensamlingene. Vi fikk med oss et kremlag av ledere som hjalp til med bygging av scene og som til og med sov på scenen om 
natten for å passe på den.

Programmet inneholdt alt fra vannkrig og Amazing race i Asker sentrum, til gudstjenesteverksted, undervisning og trosvandring. 
Været ble strålende, bortsett fra et enormt overraskende regnskyll som skapte kaos i leiren. Alt i alt ble det fire fine dager og vi håper 
konfirmantene hadde en flott opplevelse på tross av pandemi og begrensninger. Neste år gleder vi oss til, og håper på, å få oppleve øya 
Bolærne utenfor Tønsberg for første gang.

Maja Haugland Hoem, og Bjørn 
Eide Gaudernack fra Asker Ten 
Sing styrte lyden gjennom hele 
leiren. De fikk smaken på digital 
miksepult og ønsker seg nå at vi 
skal kjøpe det til Asker kirke.

Øverst: Selma Kilvær og 
Inger Olderheim . to av 
ungdomslederne som bidro på 
hver kick off med morsomme 
innslag.

Nederst: Eira Rogna og 
Josefine Astrup (fra høyre)var 
leirsjefer med ekstra ansvar for 
gjennomføringen.

Konfirmantenes foreldre bidro 
med rigging, vask og smittevern 
til den store gullmedaljen.

Kompass og Co, et selskap som 
gir jobb til unge voksne i Oslo 
og har miljøfokus, serverte 
verpehøneburgere. Det smakte 
godt, samtidig som vi var glade 
for å spise kjøtt som ellers blir 
kastet. Sanwichbrothers serverte 
nydelig is til alle. 

Den store scenen passet perfekt 
på parkeringsplassen. Her er 
ungdommene i full sving med 
fellesdans.

Den første dagen var det så 
varmt at konfirmantene søkte 
ly i skyggen. Vi opplevde både 
stekende varme, og pøsende regn 
i løpet av uken.

Til gudstjenesten siste kvelden 
lagde ungdommene sin egen 
altertavle. Oppgaven var: «Ditt liv 
uten negativt press»



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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«Innimellom får jeg lyst til å minne Gud på at 
Han må bytte batteri i høreapparatet sitt», sa en 
dame med glimt i øye til meg. «Hører Han ikke 
hva du sier» sa jeg. «Nei, ikke alltid», sa hun og 
smilte. Hun har hatt sin del av motgang, men har 
den helsefremmende evnen å betrakte seg selv og 
situasjoner utenfra, gjerne med et humoristisk blikk.

I virkelighetens verden er det ikke alltid vi syns vi når 
fram hos mennesker eller hos Gud med det vi har på 
hjertet. Sjansen er nok også stor for at Gud og våre 
medmennesker innimellom kan ha tenkt det samme 
om oss.

Det er ikke alt vi rår over uansett hvor mye vi legger 
ned av egeninnsats eller krav til andre. Mitt i verdens 
gleder - er mye meningsløst, urettferdig og vondt. 

Høstens utfordring fra diakonen er at vi prøver å 
inspirere hverandre til å hente fram glimtet i øyet. 
Humor har berget mange fra å miste motet. Vår evne 

til å kunne se det komiske i situasjoner og i egen og 
andres atferd, kan være til hjelp for å distansere oss litt 
fra det som er overveldende og gi oss et lite pusterom.

Min påstand er at alt og alle - også Gud kan spøkes med 
om vi gjør det med respekt. Jeg tror Gud har sans for 
humor. Han har jo skapt oss med evnen til å bruke den.

Trinn to i høstens utfordring fra diakonen er at vi 
sammen prøver å bruke humorgaven Gud har beriket oss 
med til å løfte stemningen i fellesskapene våre og frigjøre 
livskraftig energi.

Jeg avslutter med Arthur Arntzen sin lune nordnorske 
filosofi: «Humoren har lyst som ei fyrlykt i svartnatta, og 
vist leia inn tel havn og tell og den løkkelige erkjennelsen 
av at ingenting er så galt at det ikkje kunne ha vore 
verre.»

Velsignet høst ønskes dere alle fra Inga Mari diakon.

Bilde: Jeremy Thomas on Unsplash.com
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Orgelet i Asker kirke ble 
bygget av orgelbyggeren Paul 
Ott, Göttingen, Tyskland, 
og ble ferdigstilt i 1979. Ott 
var en innflytelsesrik tysk 
orgelbygger som i andre 
halvpart av 1900-tallet hadde 
en stor produksjon av orgler 
både i Norge og Tyskland. Hans 
første instrument i Norge var 
til Kinsarvik kirke i Hardanger 
i 1963. Dette orgelet vakte 
betydelig oppmerksomhet 
og var med på å sette en ny 
standard for kvalitet som 
norske orgelbyggere på denne 
tiden sto langt tilbake for. Otts 
orgler ble derfor i en periode 
på 10-15 år svært ettertraktet, 
noe som kom til uttrykk i flere 
prestisjetunge oppdrag, først 
og fremst det store orgelet til 
Oslo konserthus i 1977. Av andre 
instrumenter Paul Ott leverte 
i Norge var bl.a Kristiansand 
domkirke, Mariakirken i 
Bergen, Gamle Aker kirke og 
Østenstad kirke.

Instrumentet i Asker har 
35 register fordelt på tre 
manualer og pedal. Pipene i 
orgelet er fordelt på tre verk: 
svellverket som er plassert i et 
eget rom helt bakerst i orgelet, 
hovedverket med pipene som 
er plassert i selve orgelhuset og 
ryggpositivet som er plassert 
på gallerikanten. De elektriske 
komponentene i orgelet er fra 
byggeåret, og er utslitt. 

Dårlig kontakter har ført til 
røykutvikling, og ved flere 
anledninger har sikringer gått 
når orgelet slås på. Det mest 

åpenbare problemet akkurat nå 
er å faktisk se hvilke register 
som er på, altså hvilke klanger 
som lyder når man spiller. 

Registrene i Asker kirkes orgel 
betjenes via trykknapper. Slår 
man på et register, skal en 
lampe begynne å lyse som en 
indikasjon på at registeret, 
altså klangen, er slått på. 
Dette er et system fra 1979 
med glødelamper. Disse går 
relativt hyppig og reservepærer 
er ikke lenger å få tak i. Er 
organisten uheldig kan det nå 
skje at det blir et ganske annet 
lydbilde enn planlagt i det man 
begynner å spille, nettopp fordi 
det ikke er mulig å se hva som 
er skrudd på.

Det må reparasjoner til. Våren 
2020 har jobben vært ute på 
anbud hos tre orgelbyggere, og 
det er inngått en avtale med 
orgelbygger Marius Lyngø. 

Lyngø har i flere år hatt 
service- og vedlikeholdsavtalen 
for flere av orglene i Asker og 
leverte i fjor sammen med den 
tyske orgelbyggeren Richard 
Rensch det nye orgelet til 
Heggedal kirke. Arbeidene 
med orgelet vil starte etter 
konfirmasjonsgudstjenestene i 
september og vare i om lag seks 
uker. 

I denne perioden vil 
menigheten være uten 
orgel. I korte trekk vil 
jobben omfatte utbedring av 
elektriske funksjoner, bytte 
av setzer (en «datamaskin» 
for forhåndsprogrammering 

Orgelbygger Marius Lyngø

Reparasjon og oppgradering av orgelet
av kombinasjoner/klangbilder) og omfattende 
overhaling av hele orgelet og spillemekanikken. 
I tillegg skal også registerknappene byttes ut 
med registertrekk, og dette blir den synlige 
oppgraderingen av orgelet.  

Orgelet er ikke det eneste pågående prosjektet i 
kirken. I uke 22 var kirken stengt da det ble renset 
og tatt retusjeringsprøver av himlingen i koret. 
Dette var kun forberedelser til en større jobb.  
Videre er dåpssakristiet oppgradert. Vegger er revet, 
og det er satt inn nytt kjøkken.  

Det jobbes med tegninger for nytt HC toalett og 
ny trapp opp til galleriet i kirkerommet, dessuten 
også med løsninger for ny gudstjeneste- og 
kulturscenebelysning. 

Vi gleder oss til arbeidet er ferdig og vi kan se 
forvandlingen!

23.9 kl 19.30 - Salmekveld om Petter Dass
Fortelling, bilder og salmer
Forteller Ingrid Louise Hauge
Asker kirkekor. Fri entré.

15.10 kl 19.30 - «Duften av kjærlighet»
Trude Kristin Klæboe, sang og piano
Frøydis Grorud, saksofon. 
Bill. kr. 150,- ved inngangen

1.11 kl 20.00 - «Sanger om håp»
Allehelgenskonsert ved Asker kirkekor, pianist og strykere. 
Bill. kr. 100,- ved inngangen.

-5.12 kl. 14.00 - Adventskonsert ved menighetens barne- og 
ungdomskor. Bill. kr 100,- ved inngangen.

-6.12 kl 18.00: Adventssang ledet av Asker kirkekor, solister og 
musikere. Fri entré.

 

Se kirkens hjemmeside for andre konserter og arrangementer.

kulturhøsten
novembermarked

Hold av lørdag 31. oktober til årets 
«novembermarked».  For å ivareta smittevernet 
må vi tenke nytt, og vi kommer tilbake med 
mer informasjon. Men det er lov til å håpe 
på et «himmelsk dryss» av konserter og 
kulturelle innslag i kirken, samt ulike former 
for fellesskap på Askertun, og et kreativt 
lotteri med spennende premier. Følg med på 
hjemmesiden for mer informasjon når det 
nærmer seg.
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LEDSAGERTJENESTE I SOUTH HEBRON HILLS, PALESTINA

Fra oktober 2019 til januar 2020 bodde 
jeg 3 måneder i Yatta, en palestinsk by 
en halv times kjøring syd for Hebron, 
på grensen mot Negevørkenen. 
Sammen med Jessica fra England og 
Julian fra Sveits var jeg på oppdrag for 
Kirkenes Verdensråd for å overvåke 
menneskerettighetssituasjonen på 
Vestbredden og bidra med protective 
presence for palestinere som kjemper 
for sine rettigheter i okkupert land. 
Tilsvarende team var også plassert 
i Hebron, Betlehem, Øst-Jerusalem, 
Jordan valley og Tulkarem. Det 
var Kirkens Nødhjelp som stod for 
utsendelsen av de norske deltakerne.

Vi hadde ingen offisielle oppdrag i 
selve Yatta by. Den er en del av area A 
som i følge Oslo-avtalen er palestinsk 
selvstyrt område. Våre oppdrag utførte 
vi i omliggende områder, definert 
som area C, hvor israelerne har 
planleggings- og sikkerhetsansvaret. 

Vår palestinske sjåfør Abed kjørte 
oss ut til oppdragene i landsbyene i 
South Hebron Hills. Når vi ikke hadde 

konkrete oppdrag som skulle utføres, 
møtte vi landsbybeboerne som fortalte 
oss om livet under israelsk okkupasjon. 
Suleiman, den eldste innbyggeren i 
landsbyen Umm al Kheir, fortalte oss 
om faren som etter å ha blitt fordrevet 
fra Negevørkenen i 1948, kjøpte 
landområder i South Hebron Hills for 
100 kameler. På 70-tallet okkuperte 
det israelske militære store deler av 
deres eiendommer, og etter hvert ble 
det bygget en stor israelsk bosetting 
der. Abed fortalte om landsbyen 
Susiya hvor han vokste opp, som 
ble fordrevet fordi israelerne skulle 
gjøre arkeologiske utgravinger der 
landsbyen lå. Senere ble også de beste 
landbruksområdene tatt fra dem for å 
etablere en israelsk bosetting.

Store områder i South Hebron Hills 
er av israelerne definert som firing 
zone, det vil si treningsområder 
for militæret. Her ligger det rundt 
130 landsbyer med fra 20 til 100 
innbyggere. Det legges et utrolig press 
på disse palestinerne fra israelske 
myndigheter og fra bosettere for at 

de skal flytte inn til de store byene 
i area A eller til regulerte områder i 
area C, men de kjemper innbitt for 
å bli boende der familiene har bodd 
i generasjoner og hvor de føler seg 
hjemme.

Mange bor i enkle hus, eller i huler 
i fjellene. De ønsker å modernisere 
sine boliger med strøm og vann, eller 
bygge større boliger slik at de kan få 
bedre plass. Å sette opp en vindmølle 
eller et solcellepanel for å få strøm 
er forbudt. Å bygge sisterner eller 
sette opp en vanntank som kan fylles 
med vann er også forbudt. Gjorde 
man slike forbedringer, risikerte 
man å få en «Stopp-work-order» 
fra israelske myndigheter. Hvis de 
fortsatte arbeidet, kunne de risikere å 
motta en «Demolition-order», det vil 
si at det som var bygget skulle rives 
innen 96 timer. Vi var til stede ved 
flere slike rivinger, blant annet av 
et overnattingstelt for en familie, et 
sauefjøs, og i landsbyen Maghayir Al 
Abeed overvar vi rivingen av tre hus 
bygget for penger gitt til landsbyen av 

En av veiene inn til palestinske landsbyer er ødelagt 
av det israelske forsvaret for å begrense adkomsten
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LEDSAGERTJENESTE I SOUTH HEBRON HILLS, PALESTINA
EU-land for å gi beskyttelse mot 
vinterkulda.

De vanligste oppdragene for 
oss var imidlertid å bistå med 
«protective presence». Vi fulgte 
gjetere når saueflokken deres 
skulle beite i nærheten av 
israelske bosettinger. Det samme 
gjaldt når de skulle høste sine 
oliventrær på områder som 
grenset til bosettingene, og når 
de etter tørkeperioden skulle 
pløye sine åkerlapper som lå slik 
til. Ofte truet israelske bosettere 
palestinerne, og mange hadde 
opplevd overgrep og blitt alvorlig 
skadet. Også barn kunne oppleve 
trusler og overgrep på vei til 
skolen, og derfor var det å følge 
barn på skolevei også en av våre 
oppgaver. Slike hendelser inntraff 
aldri når vi internasjonale 
fulgte palestinerne i deres 
arbeid. Derfor gjennomførte vi 
også ukentlig det som ble kalt 
«protective walk» i områdene 
rundt de israelske bosettingene 
for å vise vår tilstedeværelse.

Det kan synes som om israelske 
myndigheter og bosettere bevisst 
prøver å gjøre livet ulevelig for 
palestinerne i disse områdene. 
Det handler nok mye om 
kampen om landområder. Etter 
gammel ottomansk lovgivning 

kan områder som ikke dyrkes 
i løpet av en 3-års-periode 
overtas av andre. Ved å gjøre 
livet vanskelig slik at folk flytter, 
og tilgjengeligheten dårlig slik 
at det er vanskelig å komme 
til, klarer ikke de palestinske 
bøndene å dyrke sine åkerlapper, 
og israelske myndigheter og 
bosettere overtar etter hvert 
områdene. En utspekulert måte 
å gjøre dette på er at veier i 
South Hebron Hills ødelegges 
slik at det er umulig å komme 
seg frem til landsbyene og 
jordbruksområdene. 

Alle hendelser og oppdrag 
rapporterte vi videre til Kirkenes 
Verdensråds kontor i Jerusalem, 
og rapportene dannet grunnlag 
for statistikker utarbeidet av 
FN og Røde Kors. Både fra FN-
personell og ambassadepersonell 
fikk vi høre hvor viktige våre 
rapporter var. Som en FN-ansatt 
sa: «Når vi er ute i felt, kjører vi i 
pansrede biler og møter politikere 
og ledere. Dere møter den lokale 
befolkningen og kan rapportere 
om hva de opplever i hverdagen 
sin. Deres opplysninger er 
uvurderlige for oss!».

Håvard Sporastøyl

Suleiman forteller om hvordan landsbyen Umm 
Al Kheir ble fratatt sine landområder av det 
israelske militæret og senere omgjort til israelsk 
bosetting.

Vi hjelper til med olivenplukking nær den 
israelske bosettingen Avigail

Housedemolition i Maghayir Al Abeed 
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B A R N & U N G E 

Fredag 21. august kom det 43 
spente 6. og 7. klassinger til 
Asker menighets første Harry 
Potter arrangement! 

Dere lurer kanskje litt på hva 
som er koblingen mellom 
Harry Potter og kirken? Ser 
man bare på det utvendige, 
kan man jo kanskje lure litt 
på hva hekser og trollmenn 
har i kirkerommet å gjøre. 
Men i hjertet av fortellingene 
om Harry Potter ligger det et 
budskap som er nært i slekt 
med den kristne fortellingen. 
Det handler om kampen 
mellom det gode og det onde, 

om en som er utvalgt til å 
stå fremst i kampen, og om 
kjærligheten som er sterkere 
enn døden. Disse parallellene 
til fortellingen om Jesus blir 
i grunnen bare tydeligere 
og tydeligere jo lenger ut i 
bokserien vi kommer. Og så 
er det jo gøy å være kreativ 
og leke seg med det universet 
som J. K. Rowling har skapt.

Vi hadde sorterings-
seremoni, tryllestavverksted, 
rumpeldunk-turnering, og 
filmvisning på storskjerm. 

Mange av barna hadde 
kledd seg ut med sjerf og 

kapper, og en av dem hadde 
med seg en eksakt kopi av 
«The marauders map» og 
også en pergamentrull med 
reglene for Rumpeldunk 
nøye beskrevet. Selv om 
vi ikke kunne fly som i 
Harry Potter filmene så 
ble Rumpeldunken en 
stor suksess, og barna tok 
turneringen på fult alvor. 

Invitasjonene la vi mye 
arbeid i. Vi laget en tog-billett 
som var helt lik den i Harry 
Potter filmen, med gullbelagt 
skrift, og stilig trykk. Selve 
brevet ble forseglet med voks, 

og stempel med Gryffindor-
seglet. Inne i brevet var det 
en personlighets-quiz som 
barna skulle ta slik at vi 
kunne sortere de inn i de 
ulike husene når de kom. 
Selv om de fleste havnet i 
Håsblås/Hufflepuff ble det 
faktisk noen i hvert hus. 

Neste år blir det et enda 
større arrangement med 
overnatting og en egen Harry 
Potter-gudstjeneste! 

Beklager Harry Potter-lingoen. 
Men har du ikke sett filmene 
enda, så er det på tide! 

11. okt - Utdeling av 4-årsbok

21. okt - Er det mulig å tro (8. klasse)

15. nov - Teatergudstjeneste (3-åringer)

27. nov - Julemysteriet (5. klasse)

Se hjemmesiden for mer info, og for 
kontinuerlige tilbud for barn og unge.

www.kirken.no/asker 

Arrangement for barn og unge 
                 høsten 2020
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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 - 17.30 på        
Askertun

MIDDAG UNDER ONSDAGSÅPENT
Normalt serveres middag på Askertun 
fra kl. 16.30 - 18.00. Pris: 50 kr per person 
eller 150 kr per familie (gratis for barn 
til og med 2 år) Se hjemmesiden for 
oppdatert info vedr. servering i koro-
na-tid.

KNØTTENE
Kor for barn fra 1. - 3. klasse. Vi øver hver 
onsdag fra 17.45-18.30 på Askertun.
Ledes av Ragny Kvangarsnes
mail: ragnyuk@yahoo.no

ASPIRANTENE
Kor for 5-åringer (siste året i barnehagen)
Øver hver onsdag fra 17.00-17.30. Ledes av 
R. Kvangarsnes. mail: ragnyuk@yahoo.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 KFUK/KFUM-SPEIDERE
Kontakt ledere@askerspeiderne.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 ungdom-
mene selv, og kontakt er B. Kvang-
arsnes. 

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: Astrid Bjellebø Bayegan
mail: asker.ysmen.no@gmail.com 

FREDAGSTREFF
Sosialt samvær 2. fredag i mnd 
på ASkertun kl. 11-13. Det er kåseri 
av høy kvalitet, andakt ved våre 
prester, allsang, formiddagsmat 
og lotteri. Oppstart 11. sept. Skyss: 
90174148/95257551

FREDAGSFORUM
Allsang, fellesmåltid, aktuelt eller 
kulturelt innslag og liturgisk 
avslutning. Kontakt: Arne Sæther tlf 
66784617

KAFFEKOPPEN
Sosialt samvær 4. fredag i mnd på Asker-
tun kl. 11-13. Det er formiddagsmat, all-
sang og små innslag. Det settes frem en 
skål til utgiftsdekning eller du kan Vippse 
for serveringen. Vi avslutter med å lese 
kommende søndags prekentekst. Oppstart 
28. august. Skyss: Tor Møgedal: 952 57 551 
Utgiftsdekning for skyss på 20,-. Hver vei 
betales direkte til sjåførene.

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 gang for høsten 11. okt kl. 
19.00. Talere med engasjerende 
temaer. For nærmere informasjon 
kontakt leder: Geir Ove Skogø tlf 95123560.

Vi minnes de døde

DØDE 
20.02.2020 - 20.08.2020

OBS! Aktivitetene i Asker menighet kan endres som følge av smittevernstiltak i forbindelse med korona-situasjonen.  
Se hjemmeside for oppdatert informasjon: www.kirken.no/Asker

Berit Julie Himberg, 1938  
Aase Helene Rye Alertsen, 1927   
Anne Lise Tennstrand, 1966  
Hanne Kristin Dehlie, 1964  
Elna Irene Setekleiv, 1930  
Ottar Nikolai Holmestrand, 1931 
Torbjørg Laache, 1931  
Else Liv Holmsen, 1930  
Bjørg Helene Bryn, 1926  
Anders Fosvold, 1962    
Terje Kristian Narum, 1942   
Harald Saxholm, 1942    
Torbjørn Bergh, 1926  
Anita Billdal, 1928   
Roald Marinius Jacobsen, 1923 
Terje Kristian Narum, 1942  

Reidar Steen Hedemark, 1931   
Michael Hilditch, 1946  
Karl Arvid Billdal, 1927 
Kari Anna Skeie, 1935    
Asbjørn Reidulf Jensen, 1932   
Judith Raalte Van Nestaas, 1938   
Ragnar Vilhelm Norseng, 1931   
Ragnhild Elisabeth Barreng, 1932 
Remo David Grande, 1974    
Olav Seljord, 1927  
Laila Synnøve Ulvseth, 1963   
Anne Emilie Jacobsen, 1942  
Rolleiv Solholm, 1935    
Laila Elisabeth Borgen, 1933   
Aud Wold, 1927   
Anlaug Mejlbo, 1951    
Werner Schwarz, 1938   
Knut Verdich, 1924  
Peter Hirsch, 1950    

Unni Kilsand, 1945   
Bjørn Løken, 1943  
Bjarne Ryen, 1926   
Inger Johanne Mølkjær, 1943   
Ragnhild Holien, 1925    
Ingvard Bertin Landa, 1950  
Ebba Astrup Steen , 1934   
Olav Furdal, 1943    
Turid Aalstad, 1942    
Tor Kristian Østeby, 1943    
Gerd Fossli, 1933    
Hedda Jenny Ellingsen, 1935   
Ulf Henrik Sæther, 1933  
Ragnhild Nøstvik, 1950   
Hans Andreas Haugstad, 1924   
Anne Wirak, 1976    
Anne Lise Olsen, 1925  
Otto Ludvig Kampenhaug, 1930

Aud Alice Johansen, 1937  



S E P T E M B E R 

Konfirmasjonsgudstjenester 
kl 10.00, 12.00, 14.00 og 16.00

NB: Lukket gudstjeneste 
K. Astrup, M Sivertsen, L. I. 
Westnes, I. K. Malmbekk m/ 
musikere

S E P T E M B E R

Konfirmasjonsgudstjenester 
kl. 10.00, 12.00, og 14.00

NB: Lukket gudstjeneste 

M Sivertsen, L. I. Westnes, I. 
K. Malmbekk m/ musikere

S E P T E M B E R
15. søndag i treenighetstiden
kl. 11.00 Dåpsgudstjeneste  
ved K. Astrup.  I. K. Malm-
bekk

kl. 20.00 kveldsmesse med 
nattverd. K. Astrup, I. K. 
Malmbekk m/band.

S E P T E M B E R
16. søndag i treenighetstiden
kl. 11.00 friluftsgudstjeneste 
og høsttakkefest på Asker 
museum med dåp.
M. E. Sivertsen, B. Kvangars-
nes og Tempo deltar. 

S E P T E M B E R
17, søndag i treenighetstiden
kl. 11.00 gudstjeneste med 
dåp og nattverd. K. Astrup.

kl. 20.00 Yoga-gudstjeneste
ved K. Astrup

O K T O B E R 
18. søndag i 
treenighetstiden
kl. 18.00 Musikalsk messe.
Asker kirkekor, Tord 
Gustavsen m/band, K. 
Astrup, I. K. Malmbekk.

O K T O B E R
19. søndag i treenighetstiden. 
kl. 11.00 familiegudstjeneste 
med dåp. M. E. Sivertsen. 
Utdeling 4-årsbok, Knøttene, B. 
Kvangarsnes.

kl. 20.00 kveldsmesse med 
nattverd. M. E. Sivertsen. I. K. 
Malmbekk.

O K T O B E R
20. søndag i treenighetstiden
kl. 11.00 jazzmesse med dåp. 
K. Astrup. I. K. Malmbekk. Five 
shades of sax.

O K T O B E R
Bots og bønnedag
kl. 10.00 skriftemålsgudstj. i 
Barnas Katedral. M. E. Si-
vertsen.

kl. 11.00 Gudstjeneste med nat-
tverd og dåp. M. E. Sivertsen.

kl. 20.00 Yoga-gudstjeneste
ved K. Astrup.

N O V E M B E R 
Allehelgensdag
kl. 11.00 Gudstjeneste med nat-
tverd og dåp. M. Sivertsen.

kl. 16.30 og 18.00 minnegud-
stjeneste for involverte.

kl 20.00 «sanger om håp» 
Allehelgenskonsert ved ASker 
kirkekor og musikere.
K. Astrup, M. E Sivertsen. I. K. 
Malmbekk. 

N O V E M B E R 
23. søndag i treenighetstiden
kl. 11.00 gudstjeneste med dåp. 
K. Astrup

kl. 20.00 kveldsmesse. 
K. Astrup. I. K. Malmbekk m/
band.

N O V E M B E R 
24. søndag i treenighestiden kl. 
11.00 Teatergudstjeneste.
M. E. Sivertsen. B. Kvangars-
nes, Marianne Solheim, I. K. 
Malmbekk. 3-åringer spesielt 
invitert.

N O V E M B E R
Siste søndag i kirkeåret
kl. 11.00 Gudstjeneste med 
nattverd og dåp. M. E. 
Sivertsen.

N O V E M B E R
1. søndag i advent
kl. 11.00 familiegudstjeneste
med nattverd. K. Astrup, B. 
Kvangarsnes. I. K. Malmbekk. 
Julemysteriet.

D E S E M B E R
2. søndag i advent
kl. 11.00 Høymesse med dåp 
og nattverd. M. E. Sivertsen. I. 
K. Malmbekk.

kl. 18.00 Adventssang ved 
Asker kirkekor, solister og 
musikere

D E S E M B E R
3. søndag i advent
kl. 11.00 høymesse med dåp 
og nattverd. K. Astrup.

D E S E M B E R 
4. søndag i advent
kl. 11.00 de ni lesninger
M. E. Sivertsen. Asker 
kirkekor. I. K. Malmbekk.

D E S E M B E R
kl. 12.00 Feltarbeidets 
julegudstjeneste med 
nattverd. 

D E S E M B E R 
Julaften
kl. 12.00, 13.30, 15.00, og 16.15
julegudstjeneste

D E S E M B E R
1. juledag
kl. 11.00, gudstjeneste med 
nattverd, M. E. Sivertsen, I. K. 
Malmbekk

D E S E M B E R
2. juledag 
kl. 11.00,  gudstjeneste med 
nattverd og dåp. K. Astrup

D E S E M B ER

Nyttårsaften                           
kl. 23.15, gudstjeneste med 
nattverd.

Med forbehold om 
endringer. Spesielt i 
forbindelse med korona. 
Sjekk hjemmeside for 
oppdateringer. 

www.kirken.no/asker
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