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Menighetsrådslederen har ordet  

2020 er forbi, og vi kan oppsummere dette spesielle året preget av pandemi. Mye var vondt og 

vanskelig, men det viktigste er måten menigheten håndterte alt som skjedde. Vi har all grunn 

til å være stolte av oss selv etter 2020. 

 

Vi ble gode på å gjøre mange ting på nye måter. Mye måtte flyttes over på digitale arenaer. 

Noen arrangementer ble flyttet ut i friluft. Dugnad er vi blitt eksperter på, både når det gjelder 

smittevern og når vi snakker om giverdugnad.  Vi er blitt så fleksible og tilpasningsdyktige 

som aldri før, for antall endringer i retningslinjer i løpet av ett år er ny rekord. Vi klarte å 

utnytte de mulighetene vi hadde – for konfirmasjonsundervisning, for aktiviteter for barn og 

unge og faktisk noen få konserter på høstparten. Menighetsrådet ble ganske gode på 

Teamsmøter. Frivillige ble skikkelig gode på å holde åpen kirke, ikke minst i julen da 

flertallet av de ansatte var tatt ut i streik. Og Asker kirke og menigheten fikk sole seg litt i 

glansen av prinsekonfirmasjon og direkteoverføring på NRK TV i september. Alt i alt et 

minneverdig år. Og ikke minst – et år der vi fikk kjenne på verdien av fellesskapet. Både 

fraværet av (det fysiske) fellesskapet og lengselen etter dette. Men også verdien av et 

fellesskap tross avstand – i videomøter, på sosiale medier, over telefon eller utendørs. Alt vi 

har lært dette siste året er verdifull kunnskap og erfaring som vi tar med oss videre. 

 

Takk til de ansatte som har holdt ut på hjemmekontor og via virtuelle kanaler eller på god 

avstand! Takk til alle frivillige som har stilt opp til tross for risiko og stadig nye regler og 

rutiner å forholde seg til! Takk til alle som har støttet og gitt og heiet og hatt oss i tankene det 

siste året! 

 

Dagrun Røyrvik  

 

 

Gudstjenester og kirkelige handlinger  

Gudstjenester 

Tradisjonelt utgjør gudstjenestene 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 generelt en 

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

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

Men så rammet koronaen oss – i 2020. Hvordan være kirke når gudstjenestelivet i lange 

perioder måtte stoppes? Når vi ikke fikk møttes? Når kirkerommet var stengt for de aller 

fleste? Som generelt i samfunnet, ble vi som menighet og kirke utfordret til å tenke nytt. Nytt 

om fellesskap og nytt om gudstjenesteliv og forkynnelse. 

Dette viste seg blant annet i forbindelse med påskehøytiden – den nok første i Asker kirkes 

historie - uten et fysisk gudstjenestefellesskap. Men håpet ble aldri avlyst. Det ble innspilt 

digitale gudstjenester og påskeandakter, som til sammen ble sett av mange hundre – både i og 

utenfor menighetens grenser. Det ble lagt ut et steinkors på kirketrappa, der mange kom forbi 

med blomster og lys gjennom påskehelgen. Og i tillegg møttes mange av oss til sang og 

fellesskap utenfor kirken 1. påskedag. Og igjen og igjen flere av søndagene som fulgte 

gjennom våren. Og kanskje har fellesskapet i forbindelse med en grunnlovsdagsfeiring aldri 
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føltes sterkere enn da vi var mange som 17. mai stod utenfor kirken og sang «Ja, vi elsker» - 

sammen med resten av Norge kl. 13.00.  

  

Vel var ikke noe av dette tradisjonelle gudstjenester som telles i statistikken, uten at det 

reduserer betydningen av disse alternative møtepunktene. Og det kan det være viktig å huske 

på når vi ser tilbake på et år, blant annet helt uten gudstjenester i forbindelse med jul og påske 

- de to største kristne høytidene, som tradisjonelt markeres tungt i Asker kirke. Til jul var det i 

utgangspunktet planlagt for fire utendørs gudstjenester julaften og to innendørs 

høytidsgudstjenester juledag. Disse måtte imidlertid også avlyses. Denne gangen på grunn av 

streik i kirken, der Asker menighet ble rammet spesielt hardt (både kantor, diakon, samt begge 

prestene og menighetspedagogene ble tatt ut i streik i flere uker). Det var imidlertid mange 

andre som trådte til, og sørget for å holde kirkerommet åpent også i denne tiden – om så uten 

gudstjenester. 

Til tross for alle utfordringene gjennom året, fikk menigheten feiret intet mindre enn 141 

gudstjenester i 2020 (bare 15 % færre enn året før). I de månedene det var mulig å samles, ble 

det lagt ned et stort arbeid av både frivillige og ansatte medarbeidere for å legge til rette for 

trygge og smittevernforsvarlige seremonier. Særlig mange flere små lukkede seremonier 

(spesielt i forbindelse med dåp) har blitt tatt imot med takknemlighet. Det var allikevel totalt 

halvparten så mange gudstjenestedeltakere i 2020 som i 2019, trolig grunnet en kombinasjon 

av adgangsbegrensninger og utrygghet, og det er liten tvil om at mange har savnet et fast og 

trygt gudstjenestefellesskap i hverdagen.  

Kirkelige handlinger 

Asker kirke står tradisjonelt sterkt som 

«seremonikirke». Den 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. Så også i 

2020, om enn smittevern og restriksjoner skapte sine 

utfordringer også i forbindelse med både vielser, 

gravferder, dåp og konfirmasjoner (om det siste - se 

mer i egen tekst om konfirmantarbeidet). 

Noen vielser ble gjennomført i små lukkede 

seremonier. Mange vielser ble imidlertid utsatt, og 

antallet dermed betydelig redusert (15 mot 33 året 

før). Gravferder er blitt gjennomført på verdig vis gjennom hele 2020 med forholdsvis stabile 

tall. Der har utfordringene primært handlet om til tider omfattende adgangsbegrensninger.  

Statistikk 2020 (2019): 

Gudstjenester totalt: 141 (167) 

Søn– og helligdager: 72 (78) 

Andre: 69 (89) 

Fremmøtte: 6640 (13530)  

Nattverdgudstjenester: 36 (72) 

Nattverdsgjester: 1437 (3102)  

Døpte: 115 (104) 

Konfirmerte: 90 (80) 

Vielser: 15 (33) 

Gravferder: 114 (117) 
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I mars og april, november og desember gjennomførte vi betydelig færre dåpshandlinger i 

menigheten enn normalt, begrunnet i smittevernrestriksjoner og adgangsbegrensninger. Totalt 

var det allikevel en liten økning i oppslutningen om dåp i 2020 (115 dåp i 2020, mot 104 i 

2019). Vi gjennomførte rekordmange dåpshandlinger i august, september og oktober (med til 

sammen 60 døpte disse tre månedene, mot 36 året før). Dåpshandlingene ble til dels 

gjennomført i hovedgudstjenestene, men ofte også i ekstra dåpsgudstjenester for én eller flere 

dåpsfamilier av gangen (avhengig av hvor mange vi har kunnet samle på de ulike 

tidspunktene). Fem ble også døpt i forbindelse med drop-in-dåp pinseaften, der også biskopen 

var tilstede. 

 

Musikk – og kulturarbeid  

2020 ble et annerledes kulturår også i kirken, og mye måtte avlyses eller utsettes. 

I Asker kirke ble det arrangert 3 konserter i menighetens regi og kun 2 konserter ved eksterne 

aktører. I løpet av året ble det også laget noen innspillinger både av musikalske innslag og av 

andakter som ble publisert på menighetens hjemmesider på nett. Flere av disse nådde et stort 

og bredt publikum og ble et godt supplement i en tid der vi ikke kunne åpne dørene så ofte vi 

ønsket. I tillegg ble det også ved noen anledninger arrangert små musikalske «stunt» på 

kirkebakken og en lysvandring med korsang på kirkegården i desember.  

Sistnevnte ble et flott arrangement som godt kan bli en tradisjon.  

Knøttene ble ledet av Trude Helen Binderø i vårsemesteret og av Ragny Kvangarsnes i 

høstsemesteret. De hadde mot slutten av året ca. 22 medlemmer. I vårsemesteret var 

aspirantene (5-åringene) delt inn i en egen gruppe, men i høstsemesteret var de så få at det var 

hensiktsmessig å ta dem inn i en felles øvelse med Knøttene. Av aktiviteter deltok de på 

sansegudstjeneste i mars, og på lysvandringen i desember. 

 

Tempo, ledet av Bodil Kvangarsnes, hadde ca. 16 medlemmer til jul. Ungdomsledere var 

Maximilian Owe og Mathias Feness Berger. Av aktiviteter deltok de på utegudstjeneste på 

museet i oktober, og på lysvandringen i desember. 

Småbarnsang fortsatte som et supplerende tilbud på «Onsdagsåpent» og ble ledet av Ane 

Røe, Live Marie Haugland, Hina Haagensen, og Kristin Lande Haagensen. Dette tilbudet er 

for barn med foresatte i alderen 1-5 år, og det har deltatt alt fra 5-15 barn hver gang.  

Ten Sing hadde mot slutten av året ca. 20 medlemmer, og ble ledet av Liv-Iren Westnes, og 

Bodil Kvangarsnes. De arrangerte utekonsert for konfirmantene i juni, og noen fra Ten Sing 

var med og sang på Lysvandringen i desember.  

 

Babysang startet opp både våren og høsten 2020, men fikk dessverre ikke mange samlinger 

før det måtte avlyses pga. korona. De gangene det var mulig å gjennomføre sangstundene ble 

de ledet av trosopplærer Bodil Kvangarsnes, og mellom 10 og 15 babyer med foresatte deltok.  

 

Øvelser med Tempo og Knøttene: 

Vår: 8 fysiske, 6 digitale + en fysisk avslutning 

Høst: 9 fysiske, 5 digitale + en utekonsert 

(lysvandring) 

 

Øvelser med Ten Sing: 

Vår: 14 fysiske 1 digital 

Høst: 9 fysiske  

 

Øvelser med Ten Sing: 

Vår: 14 fysiske, 1 digital   Høst: 9 fysiske  
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Asker kirkekor, ledet av kantor Ingvild Køhn Malmbekk, hadde i 2020 begrenset aktivitet 

pga. pandemien, men gjennomførte øvelser og konserter i de periodene det var tillatt.  

I høstsemesteret vokste også koret som til jul telte ca. 45 medlemmer. Flere konsertprosjekter 

står fortsatt på vent etter utsettelser, men i tillegg til aktiv forsangertjeneste ble dette 

gjennomført musikalsk gudstjeneste/sommersang 14.juni, salmekveld om Petter Dass 23. 

september og  «Sanger om trøst», allehelgenskonsert 1. november. 

 

Kulturutvalget består av Alf Tore Vierli, Petter Hagemo, Trude Helen Binderø og Ingvild 

Køhn Malmbekk. De har som sitt viktigste mål å bidra til å skape et bredt kulturtilbud i Asker 

kirke, både i og utenfor gudstjenester. De viktigste sakene utvalget har jobbet med og 

diskutert gjennom året er for å nevne noe arrangering og gjennomføring av konserter, 

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

I 2020 møttes utvalget kun 2 ganger og aktiviteten var lav.  

  

Trosopplæring og undervisning 
  

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  

12år – Harry Potter arrangement  

13år – Nattkino  

14år – Er det mulig å tro? 

15år – Konfirmasjon 

15år – lederlappen 

16år – 16.mai arrangement  

17år – 16.mai arrangement  

18år – Reunion  

Øvrige tiltak i trosopplæringen 

1-5år – Småbarnsang 

5år – Aspirantkor 

6-8år – Knøttene barnekor 

1-8år - Fortellerstund 

9-12år – Tempo Tweensing kor 

9-18år – Norges KFUK-KFUM speiderne, 

se alle aktivitetene til speiderne på 

hjemmesiden askerspeiderne.no  

13-18år – Ten Sing  

 

Trosopplæringsutvalget (TUBUR) er et 

utvalg for det samlede barne- og 

ungdomsarbeidet i menigheten. Utvalget 

ledes av Kristin Gunleiksrud Raaum. 

Tormod Vaksvik Håvaldsrud er 

menighetsrådets representant. Trosopplærer, 

konfirmantansvarlig og kapellan er med fra 

staben. For øvrig medlemmer er Helene 

Harsem, Eileen Paus, og Hilde Cathrine 

Haugland. 
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Mange av trosopplæringsarrangementene i 2020 ble enten avlyst, utsatt, nedskalert eller 

gjennomført på digitale og alternative måter. Men i denne unntakstilstanden har det også 

vokst frem nye tiltak og nye måter å gjennomføre tiltakene på. Og gode erfaringer vi tar med 

oss videre. 

Harry Potter arrangement 

2020 var første gang vi skulle prøve ut dette arrangementet og vi var glade for at 

smittevernreglene åpnet opp for dette i august. I tillegg til ansatte, bidro kjempeflinke og 

engasjerte ungdommer til både planlegging og gjennomføring. Det ble lagt mye arbeid i å 

sende ut flotte invitasjoner, med quiz som de skulle ta ved påmelding som bestemte hvilket 

hus de skulle være i, og en gullbillett til Harry Potter verdenen. Invitasjonene ble tatt godt 

imot, og mange flere enn det smittevernreglene ga rom for, meldte seg på. 42 heldige 7. 

klassinger møtte opp fredag 21. august for en dag med Harry Potter tema i kirken, med 

tryllestavverksted, hus-seremoni, rumpeldunk, filmvisning, masse popcorn, og en fin andakt 

om vennskap, mot og lys til, slutt. Dette var et populært arrangement, og engasjementet 

var stort! 

 

 

 

 

 

 

 

Julemysteriet 

Da tiden kom for å ha Julemysteriet, måtte vi i en tid med ny full 

nedstengning, endre på våre planer om å ha et fysisk arrangement 

for 10-åringene. I stedet lagde vi utstyrsposer med materialer og 

oppskrifter på hvordan de skulle lage adventspynt       Dette ble 

veldig godt mottatt og en etter en kom de innom Askertun for å 

hente sin utstyrspose. Fredagen før 1. søndag i advent kom barna 

til kirken og leverte fra seg pynten. På søndagen kunne de komme 

til Åpen kirke for å se hvordan hele kirken hadde blitt forvandlet 

av deres pynt.  

Krybbevandringene 

Vi fikk også gjennomført krybbevandringene i 2020. Vi ba 

barnehagene om selv å ta med kostymer for å beholde 

smittevernet. I tillegg til ansatte var det også 3 frivillige som bidro 

i krybbevandringene i år. Dette var Ellen Hagemo, Britt Inger Solheim, og Randi Hernes. De 

gjorde fremragende jobber som både engler, verter og pasjer, og barnehagene var storfornøyd 

over å få komme på besøk denne julen også.  
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Lysvandring  

Et annet stort høydepunkt i 2020 var Lysvandringen: «Lysvandring i mørketida», etter ide fra 

menighetspedagogene, med hele staben og frivillige involvert. Vandringen ble et alternativ til 

den årlige julekonserten med korene, men også noe vi som menighet ville tilby alle i 

nærområdet. Vandringen skulle være et avbrekk fra nedstengingen i samfunnet, og noe som 

man fysisk kunne være med på uten å bryte smittevernet.  

På arrangementet stilte det opp frivillige til å være kirkeverter, stå på post, og ikke minst å 

synge for vandrerne. Det kom rundt 200 mennesker som gikk vandringen, og vi fikk høre om 

folk som syntes at «dette var det fineste de hadde gjort i hele år». Flere gode tilbakemeldinger 

kom, og mange av de var fra folk som ikke gikk i kirken til vanlig. Vi traff med andre ord 

bredt med denne vandringen, og håpet vårt er at vi kan gjøre dette neste år også        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighetens lokale trosopplæringsplan ble revidert i 2020, med overskriften «God nok».  

«I Asker menighet er det mange – i alle aldersgrupper- som lever under opplevde 

forventninger om å prestere på alle livets områder. Ikke minst ser vi dette hos barn og unge. 
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De skal prestere og bli målt både på utseende, evner, skoleprestasjoner, idrettsprestasjoner, 

forbruk og ikke minst det sosiale. Asker menighet ønsker å forholde seg aktivt til dette i 

arbeidet for barn og unge, både med hensyn til trosopplæringens innhold og dens 

organisering. Hvis Asker menighet gjennom arbeidet for barn og unge kan bidra til at de 

våger å kjenne på at de er god nok, da er vårt arbeid godt nok» (utdrag fra planen).  

 

Konfirmantarbeidet og ledertrening 

2020 ble et år med utfordringer, men også gleder i konfirmantarbeidet. Vi startet året som 

vanlig med oppstart-samtaler, og konfirmantfestival hvor alle konfirmantene var samlet 

gjennom en helg. I løpet av denne helgen var vi mye av tiden delt inn i grupper for å 

planlegge gudstjenesten på søndag. Det hele munnet ut i en vakker gudstjeneste med dans, 

sang, fotografi, kunst, band etc. – alt laget rundt temaet «å komme hjem» og fortellingen om 

den bortkomne sønnen. Konfirmantene var med på å velge disse temaene for 2020: 

likestilling, satanisme, seksualitet og press. I tillegg var det plan om undervisning i temaene 

Jesus møter mennesker, dåp, bønn, bibel og sorg/håp/livet etter døden m.m. 

 

Rett før Norge stengte ned, hadde vi gjennomført nesten all den planlagte undervisning i de 

forskjellige konfirmantlinjene. Undervisningen ble etter dette gjennomført digitalt gjennom 

Instagram – en liten post hver dag som alle måtte se og like. Fasteaksjonen ble også 

gjennomført digitalt, før vi så smått kunne åpne opp igjen mot slutten av mai. Vi prioriterte da 

tur for friluftskonfirmantene, som gikk en pilegrimsvandring fra Semsvann til speiderhytta 

på Tveitersetra. Og en samling om sorg/død/håp Vi var hele tiden opptatt av å få til fysiske 

møtepunktene, fordi digitale møter ikke kan erstatte det å virkelig være sammen. 

Konfirmanttiden og det å være kirke handler om fellesskapet. Med god tilrettelegging og 

fokus på smittevern, ble det mulig å få til dette.  

 

   
 

Den planlagte konfirmantleiren på Færder leirsted, ble erstattet med en fire dagers bo-

hjemme-leir på Askertun. Sammen bygget vi scene på parkeringsplassen og tok i bruk 

arealene vi har til å skape et helt nytt opplegg. Bo-hjemme-leiren ble en lærerik opplevelse.  

Mye fungerte – noe kunne vært gjort annerledes. Alt i alt var vi fornøyd og det opplevde vi at 

også konfirmantene og foreldrene var. Med tanke på rekrutteringen til lederopplegget, så vi 

nok at overnatting har mye å si for miljøet og lysten til å bli med videre som leder. Vi fikk 

likevel med oss noen videre og er fornøyd med det. 

 

Konfirmasjonene ble gjennomført med begrensninger i antall gjester per konfirmant, fordelt 

på syv konfirmasjonsgudstjenester, i stedet for fem som planlagt. Frivillige i menigheten 

bidro sterkt i arbeidet med gjestelister – plassering i kirkerommet og når det gjaldt selve 

avviklingen av arrangementene. Det var et fantastisk samarbeid! Totalt 90 konfirmanter ble 
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konfirmert. På grunn av kongelig konfirmasjon, ble en av konfirmasjonsgudstjenestene sendt 

på NRK. Det ble naturlig nok en ekstra spennende erfaring for både konfirmanter, deltakere i 

seremonien og medarbeiderne. Vi er glade for at det kom hyggelige tilbakemeldinger i 

etterkant av dette. 

 

Ledertreningen i 2020 bestod av lederopplæring for førstegangsledere/mengere. Marita 

Sivertsen og Liv-Iren Westnes har vært ansvarlige for ledertreningen. 

 

Førstegangslederne deltok på fem ettermiddagssamlinger våren 2020. Deretter arrangerte vi i 

samarbeid med Vardåsen lederhelg med overnatting i Vardåsen kirke i oktober. I løpet av 

helgen ble vi bedre kjent, hadde undervisning for både nye og gamle ledere, spilte paintball, 

spiste god mat og hadde kveldsandakt i kirkerommet. Det ble en flott helg vi var glade for at 

vi rakk å gjennomføre før mye stengte ned igjen. 

 

Etter et år med pandemi, bo-hjemme-leir og bytte av leirsted har vi i Asker menighet ca. 15 

nye og gamle med oss. Vi er glade for dette, samtidig som vi ser frem imot en tid fremover 

med større normalitet og mulighet til å bygge opp igjen ledermiljøet vårt. 

 

 

Diakoni og frivillighet 

 
Kirkemøtet har gitt oss følgende føringer om 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. 

(Sentral plan for diakoni Kirkemøte 2007) 

 

Menighetsrådets nye struktur for ledelse av diakoni og frivillighetsarbeidet trådte i kraft med 

en felles diakoni og frivillighetsplan, og en felles diakoni og frivillighetsutvalg. Dette nye 

utvalget består av en representant fra tidligere diakoniutvalget (Reidar Skille), leder av det 

tidligere globale utvalget (Sigrun Møgedal), leder av det tidligere frivillighetsutvalget (Ellen 

Hagemo), en menighetsrådsrepresentant (Tone Bergan) og diakon som leder.  

 

Ansvarsområdene for alle de tidligere utvalgene ble ført videre i dette nye utvalget sammen 

med oppfølgingen av prostitiltakene, menighetens samarbeid i og med bispedømme, Asker 

kommune og andre. Slik kunne vi begrense antall utvalg og samle det store diakonale 

ansvarsområdet. Intensjonen var at dette skulle gjøre det lettere å tenke grundig, systematisk, 

overordnet og helhetlig om både diakoni og frivillighet. Grepet med å se diakoni og 

frivillighet i sammenheng utrykker et ønske om å samle alle gode krefter. Vi ønsker å invitere 

inn til gode fellesskap og drive utadrettet virksomhet, være med på den helsefremmende og 

forbyggende dugnaden i bygda. Mest av alt ønsker vi å legge til rette for at menigheten vår er 

et sted hvor alle skal erfare at de hører til.  

 

Det opprinnelige diakoniutvalget skiftet navn til styret for formiddagstreffene i Asker 

menighet, og fikk avgrenset ansvarsområdet til å arrangere Fredagstreff og Kaffekoppen. 

Målgruppen for treffene er de som er hjemme på dagtid. Det er et stort arbeid som trenger et 

operativt styre. De har knyttet til seg ca. 25 frivillige medarbeidere med ulike funksjoner som 

møteledelse, vertskap med ansvar for servering og hygge, sjåførtjeneste, pianist, kåseri. I 

tillegg stiller prestene med andakt og diakonen bruker en betydelig del av arbeidstiden til 
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forberedelse og gjennomføring av treffene. Styret ledes av en frivillig medarbeider (Maud- 

Sølvi Nordberg). Diakonen møter i styret og har en støttende funksjon. 

 

Lederne for de tidligere utvalgene har fortsatt et særlig ansvar for sine områder: Arbeidet for 

hverdagsintegrering av flyktninger(prostiarbeid) har kunnet opprettholdes gjennom 

enkelt-kontakter, uten at det har vært mulig å ta nye initiativ og samarbeide tettere mellom 

menighetene i prostiet. Som kontakt for det frivillige forumet som har samarbeidet med 

kommunen, har menigheten vært pådriver for å holde kontakt på tvers av de gruppene som 

deltar og starte opp samarbeid med det nye Integrerings og mangfolds-teamet i kommunen. 

Dette har resultert i ett møte og opplegg for nettmøter, samtidig som vekslende smittepress 

har gjort det vanskelig å komme videre. Samarbeid med innbyggertorgene er viktige 

muligheter for menighetene. 

 

Opplegget for det videre arbeidet med hvordan vi forstår misjon var knyttet til samarbeid med 

Oslo Bispedømmeråd, og menigheten svarte positivt på forslag om å arrangere misjonsuke 

knyttet til «Samarbeid menighet og misjon» første del av 2020. På grunn av nedstengningen 

kunne ikke dette gjennomføres. Diakonen holder i det grønne arbeidet (prostiarbeid).  

Også arbeidet med å markere åpning av pilegrimsleden Røyken gjennom Asker er forsinket 

på grunn av nedstengningen. I samarbeid med kommunen og Arne Sæther er det utarbeidet et 

utkast til tavle utenfor kirken, og det arbeides med fornyelse av materiale om Asker kirke som 

kan tas i bruk for de som vil besøke kirken og vite mer. 

 

Menighetene i Asker har siden 1984 drevet Kirkens Feltarbeid, et diakonalt lavterskelarbeid 

blant rusmiddelbrukere i Asker. Arbeidet består av Varmestua, Elveplassen overnatting, 

Nødovernatting, Arbeidstiltaket, Bruktbutikken, Lyspunkt1 og prestetjeneste. 

 

Aktiviteter og arrangementer 

Året 2020 startet med gode intensjoner og mange dedikerte godt voksne medarbeidere. 

Styret for formiddagstreffene rakk ved hjelp av gode medarbeidere å arrangere 

Helligtrekongersfest, et Fredagstreff og to Kaffekopper før Norge stengte ned.  

 

I perioden hvor det ble åpnet opp igjen (mellom mai og november) ble det arrangert 

Formiddagstreff på Askertun, Onsdagsmiddag med pølseservering utenfor Askertun.  

Diakonens motivasjon var at «ensomhet er også en farlig sykdom». Så det ble gjort alt som 

var mulig innenfor smittevernreglene for å legge til rette for trygge fellesskap, i godt 

samarbeid med frivillige medarbeidere som har gjort en stor innsats her.   

 

I dette annerledesåret kom det til syne hvor mye omsorg det er mellom menighets-

medlemmene gjennom telefonsamtaler, hyggelige SMS, gåturer og besøk utenfor trappen. 

Diakon og prester har tatt et betydelig antall telefoner og gått på samtaleturer.  

 

Prester og kantor la ut digitale gudstjenester på Facebook og andre innslag den første delen av 

nedstengingen. Flere uttrykte at det var viktig for å kjenne på menighetsfelleskapet. 

Soknepresten skrev brev til menigheten som frivillige og ansatte medarbeidere delte ut til de 

som ikke leser mail og er på Facebook.  
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Andre tilbud for voksne 

Bibelmeditasjon  

Siden 2014 har bibelmeditasjon utgjort en fast del av menighetens ukentlige rytme. Med 

høytlesning, stillhet og samtaler omkring kommende søndags tekst. Så også i 2020, frem til 

mars, da alt ble satt på «pause». Disse samlingene var imidlertid noe av det første vi 

gjenopptok, da vi igjen kunne samles i små sammenhenger. Til tider med to ukentlige 

grupper, for å få plass til alle. I et nedstengt samfunn, opplevdes disse møtepunktene som 

viktige, og deltakerantallet økte markant gjennom våren, sommeren og høsten 2020. Omkring 

30 stykker var innom jevnlig, og utpå høsten var det sjeldent færre enn 15 tilstede hver eneste 

uke. For flere av oss er dette ukentlige møtepunktet blitt en viktig arena for gode samtaler, 

bibelsk fordypning, forberedelse til søndagens gudstjeneste, og ikke minst støttende 

fellesskap. I perioder uten mulighet for fysiske møter, har fellesskapet blitt opprettholdt 

gjennom ukentlige utvekslinger på mail og sms.  

 

Fredagsforum, Asker menighet kreative samlingssted for voksne, har lange tradisjoner, det 

ble startet i 1989, vanligvis med 3 møter hvert halvår på Askertun, samt nyttårsfeiring. 

Det legges stor vekt på det sosiale samværet. Vanlige opplegget er allsang, gjerne med forsøk 

på flerstemt samt, fellesmåltid med medbragt mat, kristelig og/eller kulturelt foredrag og 

liturgisk avslutning. 

 

Grunnet koronasituasjonen ble det i 2020 bare holdt 2 møter, 31. januar snakket kapellan i 

Asker Marita Elvemo Sivertsen over temaet "Livet er en reise" og 6 mars med Håvard 

Sporastøyl "Håp i South Hebron Hills". FF holder epost-kontakt med sine registrerte følgere, 

og håpet om at det ikke skal vare så lenge før neste møte kan avholdes, holdes oppe. 

 

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. Ved årets slutt hadde klubben 34 medlemmer, både kvinner og menn.  

President: Solveig Bugge Lande. Vise-president: Bjørg Andås Ohnstad. Forrige president: 

Astrid Bjellebø Bayegan. Kasserer: Svein Helge Skaare. Sekretær: Eva Hatlem Adolfsen 

 

Koronapandemien gjorde at mange av arrangementene som var planlagt for 2020 måtte avlyses,  

blant annet klubbens 40-års jubileum. Men januar og februar ga rom for nyttårsfest hos 

naboklubben i Østenstad kirke, kirkedag i Asker kirke, klubbmøte på Askertun, drøftingsmøte 

for klubbmedlemmer, åpent møte i Vardåsen kirke og «Kultur og pizza»/salmekveld. Det var 

god deltagelse i alle disse samlingene. Høsten ga mulighet for gjennomføring av årsmøte på 

Askertun, kirkedag i Vardåsen kirke og et åpent møte i Asker kirke, før ny nedstengning. Det 

er et savn ikke å kunne møtes fysisk til hyggelig samvær og fellesskap.   

 

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

musikk, og innsamling til Normisjons virksomhet i Norge og utviklingsland. I 2020 ble det også 

her færre møter enn normalt, men foreningen fikk, litt forsinket, feiret sitt 10 års jubileum med 

festmøte på Askertun 11. oktober.  

 
Kirkeakademiet i Asker (KiA) er en frittstående organisasjon som samarbeider tett med 

menighetene i Asker og ser sitt arbeid som en del av kirkens virksomhet i bygda vår. KiA er 

et forum for dialog, samtale og refleksjon, forankret i kristen kultur og tradisjon. KiA ledes av 



12 

 

et selvsupplerende styre: Einar Solbu (leder), Inge Westly (kasserer), og styremedlemmene 

Mette Blom, Knut Brakstad, Kristin Gunleiksrud Raaum og Kristin Bødtker Walstad. 

Det var planlagt seks ordinære åpne møter i 2020. På grunn av koronapandemien kunne bare 

fire av dem gjennomføres. Møtene holdes i Holmen kirke. De siste årene har oppslutningen 

om møtene vært svært god med et snitt på mellom 150 og 200 personer pr. møte. I 2020 ble 

oppmøtet av naturlige grunner mer begrenset. Gjennomsnittlig deltok i overkant av 90 

personer på møtene.  

Synlighet og markedsføring  
 

Asker menighet skal i henhold til vår kommunikasjonsstrategi være «tydelige» og «synlige» 

for omverdenen. Arbeidet med strategien 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 menighetsrådsdokumenter. Samt generell 

informasjon og påmelding til dåp, konfirmasjon og vielser. Asker menighet har både en 

facebookside og en facebookgruppe: Asker kirke og Asker menighet, samt lokale Facebook-

grupper for ulike aktiviteter og grupper tilknyttet Asker menighet. Facebookgruppen Asker 

menighet er definert som en offentlig gruppe, slik at alle som ønsker det kan be om å bli 

medlem. Gruppen har rundt 450 medlemmer per mars 2021, en økning på 60 fra 2019. 

Facebooksiden Asker kirke har omkring 550 følgere, en økning på 320 fra 2019. Vi tenker 

denne gledelige økningen skyldes den økte digitale satsningen i 2020, særlig rundt 

nedstegningen i påsken og julen. Vårt digitale høydepunkt var nok sendingen 

«Juleevangeliet» fra Asker kirke før jul, med bred deltakelse fra lokalsamfunnet. Denne 

sendingen hadde rundt 27 000 visninger, og mange gode tilbakemeldinger; «Så fint! 

Folkekirken på sitt beste. Mustafas lesning spesielt sterk. Her var hele bygda representert!» 

For arrangementer brukes også 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 en 

viktig kanal ut, og en av satsningene for 

menighetsrådet i Asker. Det legges opp til 

3 nummer i året, faste/påske, sommer og 

advent/jul. 30 ivrige og gåglade rodebud, 

sørger for at Kirkeposten kommer i stor 

andel av postkassene i Asker sokn. Det 

gjorde at vi i 2020 kunne øke opplaget av 

Kirkeposten fra 2 800 til 4 000 

eksemplarer, og nå ut til enda flere. 

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

   
          

 

Asker menighet disponerer tre flotte bygg for våre aktiviteter; Asker kirke, Barnas katedral og 

Askertun.   

Asker kirke: Det ble utført mye arbeider i Asker kirke i 2020.  

• Kirkens orgel gjennomgikk høsten 2020 en større reparasjon og har nå fått oppgradert 

elektronikk, nye registertrekk og en generell overhaling av mekanikken.  

• Deler av kirkens flygel måtte også i sommermånedene sendes til reparasjon 

etter et uhell julen 2019. 

• I august fikk vi realisert ombygging av dåpssakristiet, hvor de to innebygde rommene 

ble erstattet av en åpen, og mer funksjonell kjøkkenløsning. 

• Det ble i løpet av året arbeidet videre med utbedring av fuktskader langs yttervegger i 

selve kirkerommet 

• Skapdører på hyllene bak i kirken og brosjyrehylle i våpenhuset 

• Maling av bue ved hoveddør fra våpenhus og til kirken  

• Nye renholdsmatter ved inngangsdører 

• Det arbeides fortsatt med å finne gode løsninger for nytt toalett og HC toalett ved 

nordre inngang til kirken, i dialog med arkitekt.  

Askertun: Askertun rommer kontorer til menighetens ansatte. Flere store og små møterom, 

samt bandrom. Askertun brukes til menighetens aktiviteter og leies for øvrig ut til 

minnesamvær, dåps- og konfirmasjonsselskaper (57 utleier i 2020).  I 2020 ble Askertun også 

brukt mer av andre enheter i fellesrådet, på jakt etter store nok møterom med nødvendig 

smittevernavstand.  

Barnas katedral: Dette er et flott bygg, som vi bruker inn i barne- og ungdomsarbeidet vårt, 

og som vi ønsker å bruke mer enn det vi har fått til hittil. Barnas katedral har en del 

fuksskader, og trenger drenering, før det kan arbeides videre med å utbedre disse skadene 

tilsvarende det arbeidet som er gjort i kirken.   

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, driftssjef og fra høsten 2020 også prosjektleder for kirkebygg i 

fellesrådet. Utover daglig leder og kirketjener, består utvalget kun av Alf Tore Vierli, som er 

menighetsrådets representant og representant i bygningsutvalget. For å kunne realisere 
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prosjektene raskere enn det vi får til i dag, trenger vi flere i utvalget som kan bidra med 

fagkunnskap og interesse for bygningssaker.  

 

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.  

I Asker menighet ble det gitt til sammen kr 91 000 i offer til Asker menighet på 

gudstjenestene i 2020. Det er en nedgang på 112 000 fra 2019. Mye skyldes avlyste 

gudstjenester og begrensning på antall som kunne være tilstede på gudstjenester. Gjennom 

givertjenesten mottok menigheten i overkant av kr 150 000, en økning på i overkant av kr 

10 000 fra 2019, og gaver på kr 27 000 utenom givertjenesten. I tillegg kommer en fantastisk 

giverglede i form av kr 119 950 innsamlet gjennom dugnaden i oktober/november, som 

erstatning for Novembermarkedet som ikke kunne gjennomføre.  

Årsregnskap for Asker menighet for 2020 viser et netto driftsresultat med et overskudd på kr. 

86 951, mot et budsjettert underskudd på kr 101 800. Det store avviket skyldes i hovedsak 

endring i aktivitet som følge av Covid19-pandemien, mange gaver til menigheten, et uventet 

ekstra tilskudd til diakoni på slutten av året, ettergivelse av fellesrådets andel av leieinntekter, 

og diverse mindreforbruk.  

I mai 2020 ble daværende Økonomiutvalg for menigheten, endret til Innsamlingsutvalget. 

Utvalget fikk da et mandat å arbeide ut fra, der vi satte opp målgrupper, tiltak 

kommunikasjonsform og tidsramme. Ser vi tilbake på 2020 har dette vært til hjelp for 

arbeidet.   

Innsamlingsutvalget har lagt vekt på å informere de faste giverne i Solidussystemet med 

brev/e-post, minimum 2 ganger per år. Givertjenesten gjennom Solidus systemet resulterte i 

kr 148 650 kroner for 2020. Det er en glede å melde at den samlede innsatsen fra alle faste 

giverne gikk noe opp i 2020, sammenliknet med 2019. Det skal giverne ha stor takk for. 

Oppgangen utgjorde kr 8 275. Status for faste givere i Solidus systemet pr. 31.12.2020: Vi har 

37 faste givere. Vi har i løpet av året fått 6 nye givere, og mistet en fast giver.  

Tidlig på høsten 2020 ble det også tydelig at vårt tradisjonelle Novembermarked, som er 

menighetens store dugnadsinnsats, måtte utgå som tradisjonell innsamling og treffsted for 

menigheten. Det ville medføre en stor inntektssvikt, om vi ikke fikk opp et alternativ. Det lå i 

vårt mandat å finne andre innsamlings-aktiviteter. Giverdugnaden som pågikk fra 5.10. – 

31.10.2020 ble tatt imot på overveldende måte. Og resulterte i kr 119.950. Vi hadde ingen 

utgifter til denne innsamlingen.   
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Medarbeiderskap og personal  

Asker menighet hadde i 2020 rundt 60 frivillige som bidro inn til at vi kan ha få til mye mer 

enn det de ansatte alene kunne fått til. I 2020 vil vi særlig trekke frem de frivillige som har 

gjort en stor innsats for smittevernet, både i planlegging og gjennomføring av aktiviteter. Det 

hadde ikke vært mulig å få til aktiviteter uten denne svært godt organiserte frivillige innsatsen, 

som har blitt lagt merke til langt utover menigheten («Vet dere hvor heldige dere er i Asker!» 

«JA!!»).   

Flere av menighetens frivillige har bidratt gjennom lang tid, men vi er også glade for å se at 

nye kommer til. Selv om vi i 2020 ikke har hatt så mange fysiske samlingspunkter for 

rekruttering av frivillige, har vi nådd ut til flere digitalt og gjennom dette skapt et økt 

engasjement for lokalkirken. Asker menighet har fortsatt behov for flere frivillige, i 

forbindelse med gudstjenestene, aktiviteter for øvrig, 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.  

   

 

 

  

Staben i Asker menighet:  

 

Sokneprest   Karoline Astrup 

Kapellan    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 (vår) 

Aspirantene   Ragny Kvangarsnes (høst) 

Faste kirketjenervikarer Synnøve Bjellvåg Braathen  

    David Malmbekk 

Administrative fellestjenester bidrar til gode digitale  

løsninger for publikumshenvendelser og  

sentralbordfunksjonen for kirken i Asker.  
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Ledelse/menighetsrådet  
 

Menighetsrådet i Asker sokn består av følgende medlemmer, valgt i 2019: 

Faste medlemmer: 

Dagrun Røyrvik – menighetsrådsleder 2020 – gjenvalgt for 2021 

Alf Tore Vierli – nestleder 2020 – medlem av bygningsutvalget i fellesrådet 

Rannveig Førland – valgt til nestleder 2021 

Cecilie Vivette Arnet – medlem av fellesrådet 

Christian Haaseth  

Runa Kildal – permisjon fra november 2020 og ut 2021 

Tormod Vaksvik Håvaldsrud – fast medlem i Runa Kildals permisjon – medlem av barne- og 

ungdomsrådet/TUBUR  

Varamedlemmer: 

Ingrid Hauge Lundby – medlem av innsamlingsutvalget 

Geir-Ove Skogø – medlem av innsamlingsutvalget 

Tone Bergan – medlem av diakoni- og frivillighetsutvalget 

Astrid Fagernes – medlem av gudstjenesteutvalget 

 

Menighetsrådet hadde 10 møter i 2020, hvorav 4 videomøter.  

 

  
 

På første møtet i januar, hadde rådet workshop med fokus på hjertesaker. Planen var å arbeide 

videre med dette og strategier, sammen med staben. Koronapandemien har vanskeliggjort 

strategiarbeidet, både fordi vi i liten grad har kunnet møtes fysisk, menighetsråd og stab 

sammen, men også fordi andre saker knyttet til pandemien har tatt stor plass.  

 

En ekstraordinær økonomisk situasjon har nødvendiggjort flere runder med 

økonomirapportering og reguleringer av budsjettet, enn normalt. Og et aktivt 

innsamlingsutvalg har bidratt med mange nye ideer for å skaffe menigheten nye inntekter, til 

drøfting i menighetsrådet.  

 

Stadige endringer i tiltak og smittevern, med betydning for alle menighetens aktiviteter, har 

også krevet menighetsrådets fokus. Det ble likevel plass til besøk av underutvalg og ansatte i 

de åpne møtene vi kunne ha, med gjennomgang av ny trosopplæringsplan GOD NOK, 

diakoni- og frivillighetsarbeidet og nytt konfirmantopplegg.  


