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Årsmelding Asker menighet 2019  
 

 

Foto: Dagrun Røyrvik  
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Menighetsrådslederen har ordet  

2019 er passert, og vi tar oss tid til å se tilbake og reflektere. Året ble preget av gjenåpning og 

gjeninnflytting på flotte Askertun. For en glede! Med ordfører og prost i spissen feiret vi med 

en skikkelig fest! Og i løpet av høsten kom mange store og små aktiviteter i gang igjen på 

Askertun. Vi er veldig stolte over at OnsdagsÅpent samler så mange til fint fellesskap en 

ettermiddag hver uke. 

Året som er gått var også et valgår. Det forrige menighetsrådet gjorde sin siste innsats i 

kirkevalget der et nytt råd ble valgt. Takk til alle som har vært med og bidratt i 

menighetsrådet i 4 år (og noen også enda lenger)! Spesielt takk til Vibeke Bøe som har vært 

leder for rådet de fire siste årene. Mye godt arbeid er gjort. 

Det nye menighetsrådet ble valgt i september. Vi takker for alle stemmer vi fikk. Vi har 

kommet i gang som nytt råd ved at vi har konstituert oss. Vi har møtt og blitt kjent med 

staben. Og vi har allerede behandlet noen saker. Vi ser frem til å bli bedre kjent både med 

hverandre, med staben og med resten av menigheten, og vi er klare for å gjøre en innsats de 

neste fire årene. 

Vi i rådet ønsker innspill fra menigheten, så ta gjerne kontakt med en av oss hvis du har noe 

på hjertet. 

Dagrun Røyrvik, menighetsrådsleder 

 

Menighetsbygging  

 
Det er knyttet mange og lange tradisjoner til Asker kirke. Menighetshuset vårt, Askertun, har 

vært fylt med aktiviteter i snart 50 år. Det er mange som i dette perspektivet har vært med på å 

bygge Asker menighet.  

 

Vi startet 2019 med et byggeprosjekt på Askertun som ikke gikk etter planen og stadig stoppet 

opp, og mange har vært bekymret for hva dette ville bety for menighetsbyggingen. Det har 

derfor vært flott å oppleve at menigheten har overlevd litt trangere kår, holdt ut ventingen og 

strømmet til aktivitetene i kirken og på Askertun. På enkelte områder er det som om tiden 

uten menighetshus til og med har bidratt til en økt mobilisering og engasjement. Ikke minst 

har dette vist seg i nysatsingen på OnsdagsÅpent. 

 

OnsdagsÅpent på Askertun er for mange en viktig møteplass i hverdagen, en møteplass som 

bidrar til å bygge menighet på tvers av aktiviteter. Felles middag, både for de som er med på 

de andre aktivitetene den dagen eller ikke, gir mulighet for en god prat og å bli bedre kjent. 

Det tradisjonelle Novembermarkedet på allehelgens-lørdag er menighetsbygging på sitt beste. 

Frivillige og stab samarbeider godt om markedet, de som kommer til markedet har det 

hyggelig (det var stor tilstrømning og mange smil å se) og ikke minst; vi nådde 

innsamlingsmålet, og mer til.  

 

Også det mangfoldige gudstjenestelivet (se neste punkt) bidrar i den grad til å bygge 

menighet. Med varierte gudstjenester som trekker ulike folk til kirken, og ikke minst gjennom 

et nært og viktig samarbeid mellom ansatte og en stor stab av frivillige medarbeidere.  
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Menighetsrådet ønsker å jobbe mer med strategier for menigheten fremover, med 

utgangspunkt i strategien for bispedømmet «Mer himmel på jord».  

Dagrun Røyrvik, menighetsrådsleder, Karoline Astrup, sokneprest og Grete Ellingsen Aaby, 

daglig leder 

 

 

Fra åpningen av OnsdagsÅpent  Foto: Karoline Astrup og Grete Ellingsen Aaby 

 

Gudstjenester og kirkelige handlinger  

Gudstjenester 

Gjennom 2019 ble det feiret intet mindre enn 167 gudstjenester i Asker menighet. 

Gudstjenestene utgjør en jevn og fast puls i menighetens liv. De åpner for ulike rom og 

utrykk, i spennet mellom katedralens høymesser, det stille rommets kveldsmesser og 

yogagudstjenester, samt gudstjenester tilrettelagt for barn og unge. Alt sammen i et levende 

og mangfoldig rom med åpne dører, vide porter og høyt til taket. Musikk spiller en viktig rolle 

i menighetens gudstjenesteliv gjennom hele året – med alt fra orgelbrus og klassisk 

kirkemusikk til jazz, korsang, folketoner og andre musikalske utrykk.  

Det er lang tradisjon i Asker menighet for at det så godt som alltid er gudstjeneste klokken 11 

på søn- og helligdagene, og dette prinsippet ble videreført i 2019 (med enkelte etablerte 

unntak som romjulssøndag, 2. påskedag og 2. pinsedag). De aller fleste av 

formiddagsgudstjenestene ble feiret i kirken, med unntak av en vandringsgudstjeneste på 

skaperverkets dag, den årlig skriftemålsgudstjenesten på bots- og bønnedag og den årlige 

friluftsgudstjenesten med dåp, i forbindelse med Asker museums høsttakkefest i september. 
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Høsttakkefest på Asker museum 

Foto: Karoline Astrup 

 

I tillegg til gudstjenestene klokken 11.00 har vi fortsatt månedlige meditative kveldsmesser 

med en annen musikk og liturgisk ramme, samt månedlige yogagudstjenester, der 

forkynnelsen blant annet går via fysiske øvelser, kropp, pust og meditasjon. I tillegg til flere 

familiegudstjenester der barn og unge medvirket, bidro 5 skolegudstjenester før jul, også i 

2019 til at lokale barn og unge kunne utvikle et eierskap til kirken.  

De største kristne høytidene markeres tungt i Asker kirke. Julaften samlet kirken 2285 

askerbøringer, som betyr at det i snitt var mer enn 570 til stede på hver av de fire 

gudstjenestene. Påsken markeres med gudstjenester både skjærtorsdag, langfredag, påskenatt 

og påskedag, og for mange bidrar disse til en viktig fordypning i livsnære temaer, der 

fortvilelse, sorg, svik, håpløshet og død, får møte håp og tro, livsfornyelse og en 

grensesprengende kjærlighet. Oppslutningen om denne sentrale høytiden er imidlertid i Asker 

(som de fleste steder) mindre enn hva som er gjennomsnittet gjennom året. De fire 

gudstjenestene samlet i snitt 71 personer, der påskedagsgudstjenesten er den som trekker opp. 

Både påskedag og juledag står sterkt som gudstjenestedager i Asker-samfunnet.  

78 gudstjenester ble avholdt på søn- og helligdagene, stort sett alle i kirken, der det i 

gjennomsnitt deltok 130 mennesker. Som en mindre synlig, men ikke mindre viktig del av 

gudstjenestelivets faste puls, ble det holdt jevnlige institusjonsgudstjenester på Solgården 

sykehjem og Asker bo- og omsorgssenter, samt gudstjenester på varmestua, i regi av Kirkens 

feltarbeid. 

Erfaringen forteller oss at ulike gudstjenesteuttrykk trekker ulike mennesker til kirken, og 

bidrar til en folkekirke der et stort mangfold kan kjenne tilhørighet. Et mål for menighetens 

gudstjenesteliv bør heller ikke være mindre ambisiøst enn at vi søker å legge til rette for at 

hver og en av oss skal kunne erfare at gudstjenestenes faste puls angår oss, og minner oss om 

Statistikk 2019 (2018): 

Gudstjenester totalt: 167 (150) 

Søn– og helligdager: 78 (62) 

Andre: 89 (88) 

Fremmøtte: 13530 (11289) 

Nattverdgudstjenester: 72 (72) 

Nattverdsgjester: 3102 (1973) 

Døpte: 104 (125) 

Konfirmerte: 80 (84) 

Institusjonsgudstjenester: 54 

Gudstjenester på Kirkens feltarbeid: 

23 

Vielser: 33 (33) 

Gravferder: 117 (122) 
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at vi hører til. Hører til med alt vi er og alt vi ikke er. Hører til hos Gud. Hører til hos 

hverandre.  

Kirkelige handlinger 

Asker kirke står sterkt som «seremonikirke». Vi oppsøkes av mange både innenfor og utenfor 

soknet, som søker et rom som gir en høytidsstemt og vakker ramme rundt noen av livets 

vakreste, såreste og viktigste dager.  

I den forbindelse kan nevnes at det i Asker kirke i løpet av 2019 ble gjennomført 33 vielser og 

23 gravferder (117 gravferder totalt i soknet, men de fleste fra Asker kapell). Det ble i 

overgangen august/september feiret fire fullsatte konfirmasjonsgudstjenester, der tilsammen 

79 ungdommer ble konfirmert. Om enn det snakkes mye om fallende dåpstall, ble det feiret 

barnedåp på et flertall av søndagsgudstjenestene i Asker – til sammen 104 barn ble døpt i 

Asker kirke i 2019 (om lag halvparten av dem tilhører andre menigheter). I oktober åpnet vi 

igjen kirken for «drop-in-dåp», i samarbeid med de øvrige askermenighetene. I 2019 var det 

bare èn som benyttet seg av denne muligheten. Flere tilbakemeldinger viser imidlertid at det 

er et ønske om at det årlig fortsatt skal legges til rette for dåp på en lørdag med en annen og 

lavere terskel enn mange erfarer søndag formiddag. 

Karoline Astrup, sokneprest  

 

Musikk – og kulturarbeid  

I 2019 ble det i Asker kirke arrangert 9 konserter i menighetens regi og 17 konserter ved 

eksterne aktører. Av statistikktallene kan vi lese at nesten 5000 mennesker har besøkt kirken i 

forbindelse med konsertene, og det er et stort behov for frivillige for å kunne gjennomføre alle 

disse arrangementene på en god måte. En kulturvert-ordning ble satt i gang i høstsemesteret, 

og menigheten har nå en «stall» med personer som har sagt seg villige til å ta oppgaven med å 

være tilstede som menighetens representant når kirken er utleid. 

Barnekorene har vokst igjen etter tilbakeflytting til Askertun i august:  

Knøttene, ledet av Trude Helen Binderø, hadde mot slutten av året ca 20 medlemmer. Av 

aktiviteter deltok de på gudstjenester, novembermarked, sommer- og julekonsert. I tillegg var 

de med på «Kid-Sing show» i Holmlia kirke og på teatertur for å se «Dyrene i 

Hakkebakkeskogen».  

I høstsemesteret var det også oppstart av det nye aspirantkoret for barn som går siste år i 

barnehagen. Denne gruppen har hatt ca. 10 medlemmer og ledes av Trude Helen Binderø. De 

deltok også på gudstjenester, novembermarked, sommer- og julekonsert. 

Tempo, ledet av Bodil Kvangarsnes, hadde ca 25 medlemmer til jul. Av aktiviteter deltok de 

på gudstjenester, novembermarked, sommer- og julekonsert. I tillegg var de på tur til Bø i 

Telemark og til klatrepark. 

Småbarnsang startet opp som et supplerende tilbud på «Onsdagsåpent» fra høstsemesteret og 

ledes av Anne Olderheim og Kristin Boye. Dette tilbudet er for barn med foresatte i alderen 1-

5 år, og det har deltatt alt fra 5-15 barn hver gang. 
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Ten Sing byttet i høstsemesteret øvedag til onsdager, og hadde mot slutten av året ca 15 

medlemmer. Dirigenter var Anne Olderheim og Aurora Frøhoel Stuve. De sang på 

gudstjenester, bl.a. feltarbeidets julegudstjeneste, sommer- og julekonsert og 

novembermarked, og deltok på KFUK/M-arrangementer som Pysjcup og Vintertreff. De 

hadde også en hyttetur til Haraset leirsted, og en turné til København.  

Babysang har også i 2019 vært et populært tilbud og det ble avholdt to kurs av 10 ganger 

ledet av trosopplærer Bodil Kvangarsnes. 40 babyer med foresatte deltok. Begge kurs ble 

arrangert i kirkerommet.   

Asker kirkekor, ledet av kantor Ingvild Køhn Malmbekk, hadde også i 2019 stor aktivitet, og 

det største prosjektet var en samarbeidskonsert med alle Askers kirkekor i mars, der 

Mendelssohns «Elias» ble fremført. Koret deltok også på en flott tur i regi av Norges 

kirkesangforbund til Isle of Man. Kirkekoret hadde til jul ca 35 medlemmer.   

Alle menighetens kor gikk for første gang sammen om en felles julekonsert i begynnelsen av 

desember, og det var flott å se alle kirkens korister i alderen 5-80 år samlet.  

 

Foto: Dagrun Røyrvik 

Back in business hadde så lenge Askertun var stengt sine øvelser i Vardåsen kirke, men 

flyttet tilbake igjen i høstsemesteret. Dirigent for koret er Silje Skaugen Karlsen, men vikar 

fra november er Silje W. Østby Kleven. I høstsemesteret telte de 56 aktive sangere. Back in 

business deltok tradisjonen tro på novembermarkedet på Askertun. Som tidligere år hadde de 

også julekonsert i Asker kulturhus der alt overskudd gikk til kirkens feltarbeid. Dette året 

beløp dette seg til kr. 50.000,-   

Kulturutvalget har som sitt viktigste mål å bidra til å skape et bredt kulturtilbud i Asker 

kirke, både i og utenfor gudstjenester. Utvalget består av Cecilie Fangel, Alf Tore Vierli, 

Petter Hagemo og Ingvild Køhn Malmbekk. De viktigste sakene utvalget har jobbet med og 
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diskutert gjennom året er for å nevne noe arrangering og gjennomføring av konserter, 

gudstjenester og kulturarrangementer, kulturvert-ordningen, økonomi og markedsføring.  

Gjennom hele året har det vært mange flotte kulturelle innslag både i gudstjenester og i de syv 

kveldsmessene; saksofonister, trompetister, sangsolister, fagottister, strykere, barokkmusikk, 

romantisk musikk, band, barnekor, voksenkor, jazzmesser og gospelmesse, for å nevne noe. 

Kirkekoret hadde også med seg en ung pianist og solist i forbindelse med «de ni lesninger» 

siste søndag i advent.  

Orgelets elektronikk trenger oppgradering, og etter varmeutvikling i kontakter og gjentatte 

episoder der sikringer har gått når instrumentet skrus på ble det bevilget penger til reparasjon. 

Denne vil høyst sannsynlig bli utført i løpet av 2020.  

Ingvild Køhn Malmbekk, kantor 

 

Trosopplæring og undervisning  

 

Trosopplæringsutvalget (TUBUR) er et utvalg for det samlede barne- og ungdomsarbeidet i 

menigheten. Utvalget ledes av Kristin Gunleiksrud Raaum. Tormod Vaksvik Håvaldsrud 

etterfulgte Håvard Sporastøyl, som menighetsrådets representant. Trosopplærer, 

konfirmantansvarlig og kapellan er med fra staben. For øvrig medlemmer er Helene Harsem, 

Eileen Paus, og Hilde Cathrine Haugland. 

 

 

 

Trosopplæring i Asker menighet (0-18år) 

0år – Dåp  

0år – Babysang  

1år – Sansegudstjeneste 

2år – Sansegudstjeneste 

3år – Teatergudstjeneste 

4år – Utdeling av 4-årsbok 

5år – Teater for 5-åringer 

6år – Utdeling av 6-årsbok 

7år – Askeonsdag 

8år – Tårnagenthelg 

9år – Tårnagenthelg 

10år – Julemysteriet 

11år – Harry Potter arrangement (først 2020) 

12år – Harry Potter arrangement (først 2020) 

13år – Nattkino  

14år – Er det mulig å tro? 

15år – Konfirmasjon 

15år – lederlappen 

16år – 16.mai arrangement (først 2020) 

17år – 16.mai arrangement (først 2020) 

18år – Reunion  
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Øvrige tiltak i trosopplæringen 

1-5år – Småbarnsang 

5år – Aspirantkor 

6-8år – Knøttene barnekor 

1-8år - Fortellerstund 

9-12år – Tempo Tweensing kor 

9-18år – Norgens KFUK-KFUM speiderne, se askerspeiderne.no. 

13-18år – Ten Sing  

 

 

Trosopplæring i Asker menighet 

 

I Asker menighet har vi en levende trosopplæringsplan, som hele tiden oppdateres og 

evalueres i takt med tiden. Selve planen er under revidering, og sendes inn til 

bispedømmerådet for godkjenning i løpet av våren 2020. Året 2019 var året for store 

forandringer. Vi fikk endelig flytte tilbake til et oppusset Askertun i mai, og i august kunne vi 

erklære Askertun for gjenåpnet.   

 

Det at vi var ute av Askertun i over 1 år gjorde noe både med oss som stab, og med 

menigheten og barne- og ungdomsmiljøene i kirken. Dessverre mistet vi en del faste deltakere 

i løpet av 2018, og starten av 2019. Likevel var det mange som kjente på en optimisme, og en 

forventning til det nye bygget. Det at vi var ute av Askertun så lenge, og hadde mindre plass 

til ulike arrangementer, og blant annet var uten kjøkken gjorde at staben var 

tilpasningsdyktige på en helt ny måte, og var åpne for å tenke nytt.  

 

Noe av nøkkelen i trosopplæringsarbeidet er sammenhengen mellom det kontinuerlige 

arbeidet og de enkeltstående arrangementene. Oppslutningen på de ulike barne- og 

ungdomskorene er alltid en direkte konsekvens av oppslutningen på enkeltstående 

arrangement. Derfor er det viktig å trekke frem den største forandringen i det kontinuerlige 

arbeidet i 2019, nemlig oppstarten av det nye konseptet:  

OnsdagsÅpent 

Ideen om OnsdagsÅpent kom først i november 2018. Siden da har konseptet blitt evaluert, 

endret, og diskutert utallige ganger for å ende opp med det best mulige resultatet. Målet med 

OnsdagsÅpent var likevel alltid klart: Vi vil samle alle de kontinuerlige aktivitetene rundt 

onsdagsmiddagen!    

Grunnene for å gjøre dette var mange: 

 Å være samlet som menighet - I det året hvor vi ikke hadde Askertun merket vi spesielt 

godt hvor sårbart det var å ikke være samlet. Vi hadde erfart hvordan det var å være 

spredt på hvert vårt bygg (kirken, kapellet, og Barnas katedral) uten noe form for 

møtepunkt. Det å ikke være synlig for hverandre hadde minimerende effekt, og 

synergiene mellom de ulike gruppene forsvant.  

 Ten Sing og kirkekoret mer innlemmet i menigheten - kunne ha godt av å bli enda mer 

innlemmet i Asker menighet. Ten Sing øvelsene var mandager, og kirkekoret øvde 

torsdager. De få gangene de så hverandre var på noen utvalgte gudstjenester og 

Novembermarkedet. Ved å samle alt på en dag økte muligheten for flere møter 

mellom barn, unge, og voksne i alle aldre, og en bevisstgjøring på at de hørte til i 

menigheten.  
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 Stabsressursene samlet på et sted – Staben kunne konsentreres rundt onsdagen. Kantor 

kunne igjen komme tilbake i barnekorene og være pianist, og Kateket som tidligere 

kun var på Ten Sing fikk mulighet til å bli godt kjent med menigheten og å hjelpe til 

der det trengtes. Prestene var også innstilt på å komme innom. Dette ble altså det 

viktigste møtepunktet i uken for alle i staben.  

 Samarbeid mellom korene blir enklere – Det at alt skjedde på samme dag gjorde at 

man kun trengte å justere litt på tidspunktene for å samle alle til et samarbeidsprosjekt 

(som f.eks. julekonserten).  

 Middag tilbys til alle i menigheten – Selv om middagen alltid var åpen for alle, så var 

det helt klart at middagen var mest aktuell når den var knyttet opp til en aktivitet enten 

i forkant eller i etterkant. Om vi samlet alt på en dag ville hele menigheten kunne nyte 

godt av middagstilbudet.  

Det å skulle få to kor til å bytte dag var en lang prosess, men med positive innstillinger, og 

støtte fra både frivillige i menigheten, menighetsråd, og stab fikk vi igjennom denne 

endringen, og 28. august 2019 kunne vi erklære OnsdagsÅpent for startet!  

 

Nye, og gamle trosopplæringstiltak 

Vi vil trekke frem to trosopplæringstiltak fra 2019. Det ene er «Tårnagenthelgen» (for 2. Og 

3. Klassinger). Dette arrangementet har vi hatt i mange år, og det har lenge vært god 

oppslutning.  

 

 
Tårnagenter    Foto: BoMathisen   

 

Opplegget fungerer bra. Agent-aspektet appellerer, og barna kommer tilbake selv om de har 

vært med året før. I 2019 slo vi rekorden, med 53 oppmøtte deltakere! Dette var virkelig et 

høydepunkt i 2019. Selv om det viktigste er at de barna som kommer har det gøy og lærerikt, 

så er det likevel stas å se at så mange finner veien til Asker kirke. Arrangementet ble 

vellykket tross litt kaos med mange deltakere. Tårnagentene koste seg, og det kom mange 

gode tilbakemeldinger fra fornøyde foreldre i etterkant. Noe som nesten er enda mer stas er at 

mange av barna som var på Tårnagenthelgen startet i aktiviteter på OnsdagsÅpent etterpå. 

Dette er et godt eksempel på hvor viktig det er å ha gode kontinuerlige tiltak til barna sånn at 

de fortsetter å komme på disse arrangementene, og vi får mulighet til å bli ordentlig kjent.   
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Noen arrangement fungerer bra, og så er det noen arrangement som må revurderes. Etter noen 

år med lav oppslutning rundt arrangementet Lys Våken (for 10-12 åringer) bestemte vi oss  

for å prøve noe nytt. I stedet for å ha ett arrangement for 3 aldersgrupper har vi nå ett 

arrangement for 10 åringer, og ett for 11 og 12 åringer.  Arrangementet for 11 og 12 åringer 

blir først testet i 2020, og blir et Harry Potter arrangement med overnatting i kirken. I 2019 

fikk vi testet det nye arrangementet for 10 åringer: «Julemysteriet». Konseptet var å lage 

adventspynt som vi kunne dekorere kirken med, og la stå hele desember. Det ble et meget 

vellykket arrangement med 13 deltakere, noe som er veldig bra for å være første gang vi 

arrangerer det, og kun ett årskull. Det ble god tid til å bli kjent med barna, og dekorasjonene 

som fikk henge hele desember, fikk mye skryt fra menigheten.  

 

 

Bodil Kvangarsnes, trosopplærer 

 

 

Konfirmantarbeidet  

Menighetspedagog og konfirmantansvarlig Liv-Iren Westnes kom i januar tilbake i 80% 

stilling etter et års fødselspermisjon. Hun jobbet 80% frem til høsthalvåret og gikk da over i 

50% studiepermisjon frem til jul. Konfirmantarbeidet ble gjennomført i tett samarbeid med 

kapellan Karoline Astrup, som i løpet av året gikk inn i rollen som sokneprest. Kapellan 

Marita Sivertsen hadde sin første arbeidsdag på konfirmantleir og holdt tre av årets fire 

konfirmasjonsgudstjenester. På tross av studiepermisjon, en kapellan som en periode både var 

kapellan og fungerende sokneprest, og en nytilsatt kapellan, har vi klart å gjennomføre 

konfirmantarbeid og ledertrening uten større endringer. Konfirmantplan og oversikt over 

konfirmantarbeidets innhold ligger på vår hjemmeside. 

2019 ble et viktig år da vi bestemte oss for enkelte omfattende endringer i konfirmantarbeidet. 

Vi avsluttet et langt og godt samarbeid med Risøya leirsted, og booket oss fra 2020 inn på 

Færder leirsted på Bolærne, en øy utenfor Tønsberg. Denne endringen gir oss mange nye 

muligheter, blant annet til å gjøre etterlengtede forbedringer i et leirprogram, som har vært det 

samme gjennom mange år.  

Vi syns for øvrig at vi har skapt en god struktur og et spennende innhold i konfirmanttiden. 

Det vokste i løpet av året frem et ønske om å ha noen flere samlinger med ettermiddags- og 

yogakonfirmantene. Både for å bli bedre kjent og bygge relasjoner, men også for å kunne ta 

inn noen flere temaer. Drømmen var å ha disse samlingene på onsdager, slik at konfirmantene 

også kunne bli en del av det store miljøet som skulle samles rundt onsdagsmiddagen. 

Konfirmantfestivalen/ oppstartshelgen ble dette året gjennomført på enkelt vis, da 

konfirmantansvarlig kom tilbake i jobb rett før. Med et ønske om å utvikle denne til noe mer, 

kontaktet vi andre menigheter for å få inspirasjon til nye og bedre måter å gjennomføre denne. 

Vi ønsket å skape en festival som munnet ut i en konsert eller en gudstjeneste. Muligens hente 

inn ressurser utenfra for å holde forskjellige seminarer.  

 

2019 var kort sagt et år hvor vi enkelt og greit gjennomførte konfirmanttiden og 

ledertreningen uten store krumspring, men hvor mange nye planer og drømmer ble skapt og vi 

begynte arbeidet med disse frem mot 2020. 

 

Liv-Iren Westnes, menighetspedagog og konfirmantansvarlig 
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Diakoni og frivillighet 

 
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste – evangeliet i handling. Det kommer til uttrykk gjennom 

nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket. 

Asker menighet har en omfattende diakoniplan som avspeiler disse områdene. Mye av 

arbeidet vårt er også basert på samarbeid med de andre menighetene i prostiet. (Se egen 

årsmelding for prostitiltakene). Et eksempel på det er sorggruppe som Asker menighet har 

vært vertskap for i året som er gått. 

Diakoni og frivillighetsutvalget har hatt det overordnede og koordinerende ansvaret. Det 

består av Sigrun Møgedal, Ellen Hagemo, Reidar Skille, Tone Bergan 

menighetsrådsrepresentant. Utvalget ledes av diakonen.  

Det daglige, utøvende diakonale arbeidet har vært ledet av diakonen i samarbeid med 

ressursgrupper for f. eks hverdagsintegrering flyktninger og misjon hvor Sigrun Møgedal har 

lederansvar, og av styret for formiddagstreffene ved leder Maud –Sølvi Nordberg.  

Engasjerte frivillige i samspill med diakon og øvrig stab har lagt ned mye tid og omtanke for 

at Asker kirke og Askertun skal være gode steder å komme til for alle uansett alder, 

funksjonsnivå, bakgrunn og livssituasjon. Vi har tro på at alle kan bidra med noe inn i 

fellesskapet. Vi trenger hverandre. 

Eksempler på arrangementer hvor frivillige og diakon har lagt ned mye omsorg og arbeid er: 

Kokker og oppvaskere under middagen på OnsdagsÅpent. 3-5 frivillige pr gang. 60-80 

gjester. 

Formiddagstreffene med matservering, sjåfører, pianist, kåserier, innlegg og samtalepartnere. 

Fredagstreff 12-15 frivillige pr gang, ca. 35- 45 tilstede. Lavere antall besøkende etter 

gjenåpning av Askertun. 

Kaffekoppen 5-7 frivillige hver gang. 17-20 tilstede. 

Månedlig sosialt treff med kaffe og vafler på Solgården boligsenter. 4-5 frivillige. Ca. 20 

tilstede. Antallet øker jevnt. Godt tatt imot.  

Vertskap og kirkeskyss i forbindelse med gudstjenester. 1-3 frivillige pr gang. 

Ellen Hagemo er den fra diakoni og frivillighetsutvalget som har hatt en særlig ansvar 

sammen med diakonen å skaffet frivillige. 

Aktivitetene våre har spent fra barnevennlig middag for alle hver onsdag, ment som et 

pusterom i hverdagen og med mulighet til å bygge nettverk for både store og små, til et ønske 

om å gjøre vår del for at flyktninger og innvandrere skal finne seg til rette i Askerbygda, og til 

formiddagstreff. Formiddagstreffene skifter mellom Fredagstreff med kåseri, andakt og 

smørbrød smurt med kjærlighet og «Kaffekoppen» med et enklere preg, men også der med 

bordfelleskap og gleden av å kunne slå av en prat i en hverdag hvor mange er mye alene. Vi 

er også med på vaffeltreff på Solgården boligsenter, hvor mange er mye alene. Det tilbys 

skyss til både formiddagstreff og gudstjenester, for at alle skal kunne komme, selv om helsa 

skranter. Vi har bevissthet om en bærekraftig drift av menigheten for å verne skaperverket, Vi 
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funderer ellers på de store spørsmålene som f.eks. Hva er misjon i vår tid? Hvordan kan vi 

dele tro i ord og handling i solidaritet med den globale verden?  

Menigheten har avtale med Folkeuniversitet om språkpraksis for bosatte flyktninger. Det har 

vært til gjensidig glede på arrangementene våre. 

Diakonen har vært på mange hjemmebesøk, tilbudt enda flere sjelesorgsamtaler, og fått lov å 

være med å legge livets utfordringer fram i bønn. Også menighetens prester har bidratt med et 

stort antall sjelesorgsamtaler. 

Noen av våre trofaste diakonale medarbeidere har trukket seg på grunn av alder, andre har 

strevd med helseutfordringer og noen har falt fra. Et satsningsområde i året som kommer er 

derfor å rekruttere flere medarbeidere til aktivitetene våre, som betyr så mye for livskvaliteten 

til mange av oss. Samt inspirere både til enda større engasjement for flyktninger og 

innvandrere i Asker, og til vern om skaperverket, misjon og global solidaritet. 

Inga Mari Ramsfjell-Kind, diakon 

 

 

Foto: Britt Inger Solheim 

Andre tilbud for voksne 

Bibelmeditasjon fortsatte gjennom 2019 med ukentlige onsdagssamlinger med meditasjon og 

samtale rundt kommende søndags tekst – åpent for alle interesserte. Til sammen om lag 20 

benyttet seg av tilbudet i 2019 (mot omtrent halvparten i 2018) -  noen en sjelden gang, andre 

stort sett hver uke. For flere av oss er dette ukentlige møtepunktet blitt en viktig arena for 

gode samtaler, bibelsk fordypning, forberedelse til søndagens gudstjeneste og støttende 

fellesskap. 

 

Sokneprest Karoline Astrup 

 

Et av årets høydepunkter, var å feire 

vandregudstjeneste på skaperverkets dag i 

sammen med Kirkens feltarbeid. Ca. 60 

små og store deltok. Vi startet i kirken, 

stanset på sentrale steder i Asker sentrum 

med appeller og bønn med fokus på vern 

av skaperverket i lokalmiljøet. Det ble 

plukket søppel underveis, og en korgruppe 

fra kirkekoret ledet oss i sang. Nattverd i 

gatekapellet på Bakerløkka, før vi gikk 

inn døra til Varmestua under skiltet 

«adgang tillatt for uvedkommende», der 

vi ble tatt godt imot av vennlige 

mennesker med nystekte vafler og kaffe. 
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Fredagsforum er Asker menighets kreative møteplass for voksne. Tiltaket startet i 1989 som 

en møteplass for voksne som ønsket noe mer enn å sitte passivt og høre på taler. Det sosiale 

og kreative er derfor viktige elementer i samlingene.  

 

Asker og Vardåsen Y´s Men´s Club er et kristent, sosialt nettverk, tilknyttet YMCA 

(KFUK/M i Norge) som oppfordrer medlemmene til fellesskap og innsats i kristent arbeid. 

Lokalt støtter de KFUK- og M-speiderne og sivilt barne- og ungdoms-arbeid i Asker og 

Vardåsen menigheter. De støtter også internasjonale prosjekter knyttet til Y´s Men 

International. 

 

Asker Normisjon har sine månedlige foreningsmøter på Askertun, med ulike temaer, sang og 

musikk, og innsamling til Normisjons virksomhet i Norge og utviklingsland . 

 

Grete Ellingsen Aaby, daglig leder 

 

Synlighet og markedsføring  
 

Asker menighetsråd vedtok kommunikasjonsstrategi for menigheten i januar 2019. To 

stikkord for all kommunikasjon er blitt lagt til grunn i strategien: At Asker menighet skal være 

«tydelige» og «synlige» for omverdenen. Menighetsrådet tok til etterretning at 

kommunikasjonsutvalget avsluttet sitt arbeid ved fremleggelse av forslag til 

kommunikasjonsstrategi. Arbeidet med å videreføre strategien fremover ligger i råd, utvalg og 

stab med ansvar for de enkelte aktiviteter kommunikasjonsstrategien knytter seg til.  

Mye informasjon i menigheten utveksles i dag digitalt. På Asker menighets hjemmeside 

www.kirken.no/asker finner du kontaktinformasjon til stab og menighetsråd, nyheter, 

informasjon om aktiviteter og arrangementer og innkallinger med saksliste til 

menighetsrådsmøter og møteprotokoller. Samt generell informasjon om dåp, konfirmasjon og 

vielser.  

Asker menighet har både en facebookside og en facebookgruppe: Asker kirke og Asker 

menighet. Sistnevnte er definert som en offentlig gruppe, slik at alle som ønsker det kan be 

om å bli medlem. Gruppen hadde rundt 390 medlemmer ved utgangen av 2019, mens siden 

hadde omkring 210 følgere. Her deles informasjon om arrangementer, bilder og artikler. Det 

finnes også lokale Facebook-grupper for ulike aktiviteter og grupper tilknyttet Asker 

menighet. I tillegg er sms mye i bruk for å informere og minne om arrangementer. Og Asker 

kommunes informasjonskanal, Aktiv i Asker, hvor informasjon blir tilgjengelig på 

informasjonsskjermene utenfor biblioteket i Kulturhuset. Gudstjenestene blir dessuten hver 

uke annonsert i «Velkommen til kirken» i Budstikka og i Gudstjenestelisten i Vårt Land og 

Aftenposten. 

 

Menighetsbladet vårt Kirkeposten er fortsatt en viktig kanal ut, og en av satsningene for 

menighetsrådet i Asker. I 2019 kom bladet ut med nytt utseende, redigert av våre 

menighetspedagoger Liv-Iren og Bodil. Det legges opp til 3 nummer i året, faste/påske, 

sommer og advent/jul. Menighetsrådets Dagrun Røyrvik organiserer rodebudene, som sørger 

for at Kirkeposten kommer i en stor andel av postkassene i Asker sokn. Der kunne man også 

på slutten av 2019 finne Fellesrådets informasjonshefte Kirken i Asker 2020, hvor Asker 

menighet har sin egen side.  

Grete Ellingsen Aaby, daglig leder 

http://www.kirken.no/asker
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Bygg og teknisk  

   
Foto: Grete Aaby         Foto: John Grimsby 

 

Staben kunne i slutten av mai i 2019 endelig flytte tilbake til nye kontorer på Askertun, samlet 

i underetasjen, og starte høstsemesteret med aktiviteter på Askertun. Til tross for et krevende 

rehabiliteringsprosjekt, både for menigheten og kommunen, har vi godt samarbeid med 

eiendomsforvaltningen i kommunen om driften av Askertun. Fellesrådet har bidratt i et 

spleiselag med menigheten til «nye» stoler i salen, AV-anlegg i sal, peisestue og møterom, og 

finansiert lyddempende plater taket i salen. Med mye gjenbruk av møbler, og noe nytt 

inventar og utstyr, er mye på plass for en god bruk av huset. Utfordringen er å møblere 

rommene på Askertun så de kan gi plass til det mangfoldet som finnes av aktiviteter, med 

ulike behov for møblering.  

Det er knyttet mange og lange tradisjoner til Asker kirke. Uten vårt menighetshus Askertun i 

store deler av 2018, og første halvår av 2019, ble vi i menigheten utfordret til å være kreative i 

bruken av kirken, og fikk øynene opp for mangfoldigheten i rommet. Ikke bare som et 

seremonirom, men som et bruksrom. Høsten 2019 startet vi prosjektering av ombygging av 

dåpssakristiet, hvor de to innebygde rommene skal erstattes av en åpen, og mer funksjonell 

kjøkkenløsning. Det arbeides også med å finne gode løsninger for nytt toalett og HC toalett 

ved nordre inngang til kirken. Dette vil kreve større ombygginger, og er derfor en sak som vil 

ta tid. I 2019 ble det også gjennomført et forprosjekt knyttet til fuktproblemer i kirken og i 

Barnas katedral, hvor tiltak testes ut. Sprekk i korbuen ble utbedret og rensing av et felt i 

kortaket ble testet ut. Fellesrådet har satt av midler for å arbeide videre med dette i tiden 

fremover.  

Eiendomsutvalget i menigheten er, sammen med bygningsutvalget i fellesrådet, en viktig 

aktør for å drive videre prosjekter utover den daglige driften som daglig leder følger opp 

sammen med kirketjener. Utover de to sistnevnte, består utvalget kun av Alf Tore Vierli, som 

er menighetsrådets representant og representant i bygningsutvalget. For å kunne realisere 

prosjektene raskere enn det vi får til i dag, trenger vi flere i utvalget som kan bidra med 

fagkunnskap og interesse for bygningssaker.  

 

Grete Ellingsen Aaby, daglig leder 
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Økonomi  
 

Asker menighet er helt avhengig av innsamlede midler for å kunne satse på barne- og 

ungdomsarbeid, diakoni og kirkemusikk, slik vi gjør i dag. Stillingsressursene i den faste 

staben er dekket av kommunale og statlige midler, det samme er kontordrift og drift knyttet til 

kirkelige handlinger og trosopplæringstiltak. Det er imidlertid store beløp som må dekkes av 

menighetens innsamlede midler, om aktivitetsnivået og menighetens omfattende tilbud skal 

ivaretas: Dette gjelder blant annet 50 % av diakonstillingen, dirigent for Knøttene og 

Aspirantene en rekke honorarer for kirkemusikalske bidrag utover kantors.  

Gjennom statlige midler til diakonstillinger, fikk Asker menighet fra 2019 tildelt en 50 % 

finansiering av vår diakonstilling. Det har medført at menighetens økonomi ikke lenger går 

med store underskudd med tæring på våre fond. Vi trenger fond for større investeringer av 

inventar og utstyr, slik vi har fått til på Askertun i løpet av 2019.  

I Asker menighet ble det gitt til sammen kr 203 000 i offer til Asker menighet på 

gudstjenestene. Det er en økning på 32 000 fra 2018. Gjennom givertjenesten mottok 

menigheten i overkant av kr 140 000, en nedgang på 13 000 fra 2018, og gaver på kr 37 000 

utenom givertjenesten. Utover offer og givertjeneste, er menighetens Novembermarked en 

svært viktig inntektskilde. I 2019 var markedet igjen tilbake på Askertun, med et rekordstort 

resultat på drøyt kr 117 000. 

Årsregnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 271 231. At overskuddet ble så stort, skyldes 

for det første at menigheten ved årsavslutningen mottok kr 100 000 i erstatning for utgifter og 

tap av inntekter knyttet til forsinket tilbakeflytting til Askertun. For øvrig skyldes det positive 

resultatet overskudd fra konsert med Nidarosdomens guttekor i desember 2019, på underkant 

av 30 000, samt større inntekter for utleie av kirken til eksterne konserter enn antatt i 

budsjettet. Videre er det noe underforbruk knyttet til innkjøp og aktivitet. Det har vært en 

målsetning for menighetsrådet at innsamlede midler ikke skal gå til daglig drift, men til 

aktiviteter og satsninger i menigheten. Ved tilbakeflyttingen til Askertun er renholdfrekvensen 

derfor redusert fra fem til to ganger i uken, for å bringe renholdsutgiftene i samsvar med de 

midlene menigheten får til renhold fra fellesrådet.  

Selv om menighetens økonomi er sunnere nå enn for et år tilbake, er alle inntektsbringende 

tiltak fortsatt viktige for å gi menigheten handlingsrom for eksisterende tiltak og nye 

satsninger. Økning av givertjenesten, arbeid med Novembermarkedet og andre 

inntektsbringende tiltak, må derfor fortsatt ha stort fokus fremover. Vi er glade for at 

menighetsrådsrepresentantene Ingrid Hauge Lundby (som var med i Økonomiutvalget i 2019) 

og Geir Ove Skogø, ønsker å jobbe med dette videre.  

Grete Ellingsen Aaby, daglig leder 

 

Medarbeiderskap og personal  

 

Asker menighet har mange frivillige som gjør en stor innsats for menigheten. Flere av disse  

har bidratt gjennom lang tid, men vi er også glade for å se at nye kommer til. OnsdagsÅpent 

har vært en viktig arena her. Menigheten har behov for flere frivillige, i forbindelse med 

gudstjenestene, aktiviteter for barn og unge, og til praktisk arbeid knyttet til byggene våre. Vi 

håper at enda flere vil føle eierskap til menighetens arbeid gjennom et ønske om å bidra inn. 
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Asker menighet har en stor og stabil stab. Noen endringer opplevde vi likevel i 2019. Vår 

sokneprest Tor Øystein Vaaland ble prost i Asker prosti, kapellan Karoline Astrup gikk over i 

ny rolle som vår sokneprest, og Marita Elvemo Sivertsen overtok som kapellan fra august. 

Hun har lang erfaring fra arbeid med barn og unge, og vi er glade for å få henne med på laget. 

Det samme gjelder ungdommene Synnøve Bjellvåg Braathen og David Malmbekk, som i 

2019 ble våre faste kirketjenervikarer, i tillegg til Terje Holm og Helge Scott som steppet inn  

ved noen anledninger. Dirigent for Knøttene, Trude Helen Binderø, var i 2019 også vikar for 

deler av arbeidet til menighetspedagog Liv-Iren Westnes, i sistnevntes deltids- permisjon. 

Etter noen år med menighetskontor på fellesrådet, flyttet vår sekretær Bente Roestad,  

sammen med en nyopprettet felles administrativ enhet, over til Teglen på Spikkestad i august. 

Denne enheten ivaretar mange av de funksjonene menighetskontoret tidligere har hatt. Det er 

en overgang, både for staben og menigheten, at vi ikke lenger har et menighetskontor med 

sekretær på Askertun. Men vi har tro på at gode digitale løsninger, og et sentralbord som 

bemannes av flere, totalt sett vil gi bedre service for publikum.    

Grete Ellingsen Aaby, daglig leder 

  

Staben i Asker menighet:  

 

Sokneprest   Karoline Astrup 

Kapellan (fra august 2019) Marita Elvemo Sivertsen 

Daglig leder   Grete Ellingsen Aaby 

Kirketjener   Anders Bakke 

Menighetspedagog  Liv-Iren Westnes 

(konfirmant og ungdom)   

Menighetspedagog  Bodil Kvangarsnes 

(trosopplæring) 

Kantor    Ingvild Køhn Malmbekk 

Diakon    Inga Mari Ramsfjell-Kind 

Dirigent Knøttene og  Trude Helen Binderø 

Aspirantene 

Faste kirketjenervikarer Synnøve Bjellvåg Braathen  

    David Malmbekk 
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Ledelse/menighetsrådet  

 
Kirkevalget 2019 opptok mye av det avtroppende menighetsrådets tid. Utover dette, og de 

faste årlige sakene, vedtok rådet ny kommunikasjonsstrategi, revidert plan for diakoni med ny 

organisering av råd og utvalg innenfor diakoni, lokal plan for kirkemusikk, nytt opplegg for 

konfirmantleir og evaluerte arbeidet i menighetsrådets virkeperiode.    

Nominasjonskomiteen for kirkevalget gjorde en stor jobb med å finne kandidater til 

menighetsrådvalget, men det var vanskelig å få kandidater til å stille. Dette er noe 

menighetsrådet må jobbe mer med frem mot Kirkevalget 2023. Det ble på menighetsmøtet i 

april vedtatt å redusere antall faste medlemmer i menighetsrådet fra 8 til 6, i tillegg til 5 

varamedlemmer. Nominasjonskomiteen kom like før fristen i mål med 11 kandidater på 

listen.  

Ved kirkevalget 9. september var det 860 personer som stemte på menighetsrådsvalget, noe 

som gir en valgdeltakelse på 11 %, mot 16 % i 2015. Halvparten av de som stemte hadde gitt 

kandidater på listen tilleggsstemmer, noe som medførte en del endringer i forhold til den 

listen nominasjonskomiteen hadde satt opp, men med tett margin.  

Valgte medlemmer til menighetsrådsvalget 2019, Asker sokn:  

På konstituerende møte i oktober ble Dagrun Røyrvik, 

som har vært nestleder i det avtroppende 

menighetsrådet, valgt til leder for det nye 

menighetsrådet, og Alf Tore Vierli ble valgt som 

nestleder og medlem av fellesrådets bygningsutvalg. 

Cecilie Vivette Arnet ble valgt som medlem av 

fellesrådet. Det er senere oppnevnt følgende 

representanter fra menighetsrådet til rådets underutvalg:   

o Diakoni- og frivillighet – Tone Bergan  

o Gudstjeneste – Astrid Fagernes 

o Eiendom - Alf Tore Vierli 

o Kultur – Alf Tore Vierli 

o Økonomi  

– Ingrid Hauge Lundby og Geir Ove Skogø 

o TUBUR – barn- og unge  

- Tormod Vaksvik Håvaldsrud 

 

 

 

Staben og menighetsrådet var samlet i midten av november for å bli kjent og gå gjennom 

arbeidet og planene på de ulike områdene i menigheten. Menighetsrådet har hatt mye fokus på 

økonomi. En miniworkshop i januar avdekket stort engasjement for hjertesaker, som rådet 

gleder seg til å jobbe videre med innenfor de ulike områdene i menigheten, sammen med 

staben og underutvalgene som vil besøke menighetsrådet i løpet av våren 2020.   

 

Dagrun Røyrvik, menighetsrådsleder og Grete Ellingsen Aaby, daglig leder 

 

 

1. Dagrun Røyrvik 

2. Rannveig Førland 

3. Christian Haaseth 

4. Runa Kildal 

5. Cecilie Vivette Arnet 

6. Alf Tore Vierli 

varamedlemmer: 

1. Tormod Vaksvik 

Håvaldsrud  

2. Ingrid Hauge Lundby  

3. Geir Ove Skogø  

4. Astrid Elise Henriette 

Fagernes 

5.Tone Bergan 
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Uken i Asker menighet – faste aktiviteter 

Tirsdager: (Askertun) 

Asker Normisjon (1. tirsdag i måneden) 

 

Onsdager (Askertun): 

Bibelmeditasjon kl. 10.30 – 11.30 – stillhet og samtale omkring 

kommende søndags tekst – åpent for alle  

Middag 16.30 – 18.00 – kr. 50 per person eller 150,- per familie   

Småbarnsang (1-5 år) – kl. 17.00-17.45 

Aspiranter (5 åringer - siste året i barnehage) – kl. 17.00-17.45 

Felles fortellerstund – kl. 17.30-17.45 

Knøttene barnekor (1. - 3. klasse) – kl.17.30-18.30  

Tempo Tweens Sing (4. – 7. klasse) – kl. 17.30-19.00  

Yoga - for alle – kl. 17.40-18.25 (i kirken) 

Asker TenSing (fra 8. klasse – 3. vgs - kl. 18.30 – 20.30  

Asker kirkekor (kor for voksne) kl. 19.15 -21.30 (i kirken) 

 

Torsdager: (Askertun) 

Babysang kl. 12.00 – 10 g. i semesteret  

Back in Business (kor for voksne) annenhver torsdag kveld 

Menighetsrådsmøte (en gang i måneden) 

 

Fredager: (Askertun) 

Fredagstreff hver 2. fredag i måneden  

Kaffekoppen hver 4. fredag i måneden  

Fredagsforum kl. 19.30 (voksne) – 3 ganger i semesteret 

 

Søndager:  

Gudstjeneste kl. 11 

Kveldsmesse kl. 20.00 -  hver 2. søndag i måneden  

Yogagudstjeneste kl. 20.00 -  siste søndag i måneden 

  

Se nettsiden vår kirken.no/asker for oppdatert plan. 

 
 


