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Fra januar til september var 85 Asker-ung-
dommer innskrevet som konfirmanter.
For mange var leiren på Risøya ved Tvede-
strand det store høydepunktet. 

– Det var fint å få synge, for det gjør vi 
nesten aldri mer, sa en av konfirmantene.

SE SIDE 4–5

HJERTETS SPOR. 
Med høsten kommer fargene, og

med Allehelgen søker folk til gravene.

Nytt flygel skal innvies
Asker menighet har gått til innkjøp av et 
nytt Bechstein-flygel og gleder seg over å 
skulle innvie dette søndag 14. oktober.

Kl. 11.00 blir det festgudstjeneste der Gerd 
Lise Njøs Nygård spiller på det nye instru-
mentet. Ellers medvirker Lena Rist-Larsen 
på fiolin, Dag Øystein Berger på cello, kan-
tor Ingvild Køhn Malmbekk og sokneprest 
Tor Øystein Vaaland. 

Kl. 18.00 er det salmekonsert med flygel-
innvielse. Salmene er hentet fra utgivelsen 
«Sorgen og gleden», og vi får et herlig 
knippe musikere til kirken denne kvelden:

• Solveig Slettahjell
• Lars Lillo Stenberg
• Tord Gustavsen med band
• Trude Kristin Klæboe
• Pål Angelskår
• Asker Bel Canto

Kirkelig kulturverksted ga ut «Sorgen og 
gleden» i 2008. Kronprinsesse Mette-Marit 
valgte ut salmene, og inntektene gikk til 
Kirkens Bymisjon. Når Asker kirke innvier 
flygelet, blir de fleste salmene fra denne 
platen fremført, mange av dem også av 
artistene som spiller og synger på platen. 

Salmisten i Det gamle testamentet gledet 
seg også over herlig musikk (Salme 150): 

«Halleluja! Lovsyng Gud i hans helligdom, 
lovsyng ham i hans himmelborg! Lov ham 
for hans mektige verk, lov ham for hans 
store velde! Lov ham til gjallende horn, 
lov ham med harpe og lyre! Lov ham med 
pauke og dans, lov ham med strengespill 
og fløyte! Lov ham med tonende cymbler, 
lov ham med klingende cymbler!»

Musikk med håp 
Allehelgenssøndagen, 4. november, blir det 
kveldskonsert med Eyvind Skeies tekster fra 
«Sommerlandet». Denne kvelden minnes vi 
også det siste årets døde, som bodde i Asker.

SE SIDENE 2 OG 7

Lengter etter fred
Kirkeuka for fred i Israel og Palestina 
markeres også i år i Asker kirke. Det blir 
fotoutstilling, og samtalekveld over 
temaet: «Kan religionene bidra til fred?»

SE SIDE 6–7

PORTRETTERT FADER FIRAS. 
«Fred skapes ikke ved å ydmyke,
men med rettferdighet og kjærlighet.»

Fellesskapsåret
KVELDSBØNN. Hver kveld møttes konfirmantene 

i sjøkanten på Risøya. Foto: Karoline Astrup
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Asker menighet
Postadresse: Kirkelia 3, 1384 Asker
Tlf.: 66 76 57 00 (kl. 08.30-15.30)
E-post: asker.menighet.asker@kirken.no
Hjemmeside: www.kirken.no/asker
Facebook: «Asker menighet», «Asker kirke»

Askertun gjenåpnes
Askertun er stengt på grunn av oppussing. 
Når dette skrives, er dato for gjenåpning 
ikke fastsatt, men vi håper at bygget blir 
ferdigstilt i løpet av oktober. Følg med på 
oppslag, og på menighetens hjemmeside. 

Asker menighetsråd (MR)
Valgt for perioden 2015–2019 
Leder: Vibeke Bøe
Kontaktinfo: vibekececilie@gmail.com
Øvrige medlemmer: 
Ellen Hagemo (nestleder), Håvard Spo-
rastøyl, Cecilie Fangel, Christian Haaseth, 
Anders Mikelsen, Dagrun Røyrvik, Alf Tore 
Vierli og Tor Øystein Vaaland (sokneprest)
Vara: Aud M. Stønjum, Ingrid L. Hauge, Grete 
Underhaug og Inger Bang Carlsen
Sekretær/kontaktperson: Grete Ellingsen 
Aaby (daglig leder), ga653@kirken.no

Ansatte (alfabetisk)
Merk at staben har midlertidige 
kontorplasser mens Askertun bygges om

Grete Ellingsen Aaby, daglig leder
Tlf. 901 61 982, e-post: ga653@kirken.no
Kontor: Asker kapell, underetasjen

Karoline Astrup, kapellan
Tlf. 466 61 691, e-post: ka784@kirken.no
Kontor: Asker kirke, prestesakristiet

Anders Bakke, kirketjener/vaktmester
E-post: ab324@kirken.no 
Kontor: Asker kirke, dåpsakristiet

Thrine Fasseland, kateketvikar (til 31/12), 
Tlf. 468 30 140, e-post: tf998@kirken.no
Kontor: Asker kapell, underetasjen

Bodil Kvangarsnes, trosopplærer
Tlf. 66 76 57 06, e-post: bk822@kirken.no
Kontor: Asker kapell, underetasjen

Ingvild Køhn Malmbekk, kantor
Tlf. 951 01 022, e-post: im539@kirken.no
Kontor: Asker kirke, kirketårnet

Inga Mari Ramsfjell-Kind, diakon
Tlf. 906 53 194, e-post: ir225@kirken.no 
Kontor: Asker kapell, underetasjen

Bente Roestad, menighetssekretær
Tlf. 66 76 57 00, e-post: asker.menighet.
asker@kirken.no
Kontor i Asker kirkelige fellesråd

Tor Øystein Vaaland, sokneprest
Tlf. 481 88 048, e-post: tv339@kirken.no
Kontor: Asker kirke, prestesakristiet

I det siste årtusenet har to, kanskje 
tre, kirker, stått vakt på kirkestedet i 
Asker; før vår langkirke fra 1878, en 
middelalderkirke i 750 år, og muligens 
en tidlig trekirke. 

Ikke bare det. Allerede før Vårherre 
ble lansert på kristent vis i Norge, var 
mennesker i Asker godt kjent med 
hvordan livets store hendelser lot seg 
markere på dette stedet. En synlig rest, 
er gravhaugene fra jernalderen.

MØTEPLASS. Asker kirkegård. 
Foto: Tor Øystein Vaaland

Området har i mer enn to tusen år, 
vært en møteplass og et kultsted for 
mennesker ved livets veiskiller.

Vi prester leder ikke lenger så mange 
døde helt frem til graven. Stadig flere 
kremeres. Men faktisk er det noe av det 
fineste jeg gjør, å gå foran et gravfølge, 
til kirkeklokkens klemting, ut på 
kirkegården.

I et gravfølge finnes de mest 
motstridende sinnsstemninger. Noen av 
oss dør for tidlig, og folk står igjen i sorg 
og fortvilelse. Andre lever lange liv, og 
avskjeden er ofte enklere.

Jeg opplever vår kirkegård som sjelden 
vakker, og den møter oss med en verdig 
ro. Jeg har mer enn én gang sendt 
en himmelsk takk til verdens beste 
kirkegårdsforvaltere som pleier stedet. 
De lar også naturen få bidra med sitt, 
der årstidene gir oss sine nyanser av 

grønt, gult, oransje og rødt – spekteret 
vi nå igjen har i vente. 

Og når nattefrosten kommer snikende, 
og gjør stiene glatte, så strør våre 
kolleger, og vi slipper helskinnet frem. 

Langs disse småveiene, hvisker hver 
stein og hvert inngravert navn sin 
historie til dem som kan høre. Hver 
grav bærer på sine hemmeligheter og 
fortellinger. Tenk, alle her har også levd.

En som har bidratt til å løfte 
opp Asker kirkegård i tekst 
og bilder, er Hans Christen 
Mamen, askerbøring som ble 
motstandsmann, prest og 
lokalhistoriker. I 2007 utga 
han boken «Vandringer i de 
dødes hage». Den har gitt meg 
kjennskap til både kirkegården og 
Askers historie. Han lar oss møte 
101 gravlagte, og viser også hvor 
gravene ligger.

Særlig godt liker jeg begrepet «de 
dødes hage». Jeg synes det åpner 
for frie tanker og frie rom. Vi kan jo 
ikke pynte på døden. Som Cornelis 
skrev: «Du kan ingenting ta med dig 
dit du går.» Ved den porten, er vi bare 
mennesker, alle som én, stor som 
liten. I de dødes hage kan steiner og 
inskripsjoner være ulike, men ingen av 
oss tar rikdom og suksess, eller nød og 
smerte, lenger enn til utgangen av livet. 

Møtet med de døde, i deres hage, 
minner meg om hva det også er å være 
kirke: Å hjelpe hverandre til å tale sant 
om livene våre, mens vi ennå lever. 
Jesus oppfordrer aldri til forstillelse, 
men tar imot og «dømmer» til kjærlig 
oppreisning enhver som erkjenner sine 
liv i sannhet. 

Da skapes åpnende fellesskap, der det 
er godt å være, i glimt små «gudsriker» 
på jord.

Tor Øystein Vaaland, sokneprest

Ingenting vekker uendelighetens gåte, som å kjenne på kirkegården. 

YTRING
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I de dødes hage
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AKTUELT

Kateketvikar i høst
Thrine Fasseland (bildet) er tilsatt i et 
vikariat som kateket ut året. Hun overtar 
etter Ida Buen Hanevold, som har fått ny 
jobb som kapellan i Holmen menighet. 

Foto: Bente Roestad

Menighetens faste kateket Liv-Iren 
Westnes har fått utvidet fødselspermisjon, 
og skal være tilbake 1. januar 2019.

Thrine var i begynnelsen av august med 
på konfirmantleir på Risøya, og har til 
hensikt å rekruttere nye ungdomsledere 
fra årets konfirmantkull.

– Mine hovedoppgaver skal være å trene 
opp ungdomslederne, og følge Asker Ten 
Sing på mandagskveldene. I tillegg skal 
jeg bidra på andre barne- og ungdomsak-
tiviteter i menigheten.

– På hvilken måte har du jobbet med barn 
og unge tidligere?

– Da jeg var student, hadde jeg konfir-
mantgrupper og var leder i en kristen 
ungdomsklubb. Nå er jeg trebarnsmor, 
har pedagogikkutdannelse og har jobbet 
som lærer i mange år.

– Hva gleder du deg mest til?

– De individuelle samtalene med kon-
firmantene var en svært takknemlig 
oppgave. Nå gleder jeg meg til å følge 
ledertreningen og ungdommene i Ten 
Sing. Jeg opplever at vi har en herlig ung-
domsgjeng i Asker, sier hun. 

Stor takk til Ida
Ida Buen Hanevold ble innsatt som kapel-
lan i vår nabomenighet Holmen søndag 
26. august, etter et halvt års vikariat som 
kateket i Asker. Ida var i sommer på konfir-
mantleir med både Asker og Holmen, og 
medvirker også under konfirmasjonene 
i Asker kirke, før hun blir helt og fullt 
Holmen-prest. Vi vil takke Ida for en frami-
frå innsats, og ønsker henne lykke til i det 
som er hennes første prestestilling.

Trenger grønne ildsjeler
Stive nordiske kropper med lave D-vitaminlagre fikk i sommer sol og 
varme så det holdt. Noen har kost seg, mens andre flyktet inn i skyggen.

DIAKONENS HJERTE
Bekymring for avlinger, ikke minst 
husdyrfor, satte en støkk også i de av oss 
som ikke er bønder. Det var knusktørt i 
marka, bekkene tørket ut og brannfaren 
akutt.

Kirkebønnens fromme ønske om «godt 
og tjenlig vær» ble for mange et nødrop 

om regn. Vi har blitt minnet om at 
Skaperverket som er livsgrunnlaget vårt 
er sårbart.

Sommerværet har gitt oss noe å 
reflektere over enten vi støtter oss til 
den forskningen som hevder at vi nå må 
bære konsekvensen av menneskenes 
rovdrift på naturen, eller vi beroliges av 
forskning som heller mot at det kan være 
naturlige temperatursvingninger, som 
det har vært til alle tider. 

Med respekt for Skaperen og i kjærlighet 
til skaperverket, er det vi kaller «vern om 
skaperverket» en naturlig del av kirkens 
diakoni.

Asker menighet har, i likhet med de 
andre menighetene i prostiet, vedtatt 
at vi skal være er «grønn menighet». Vi 
vil med det være med på å stimulere til 
større bevissthet rundt livsgrunnlaget på 
kloden vår. 

Men hva skal det bety i vår daglige 
praksis? For å komme videre i denne 
samtalen vil jeg gjerne utfordre dere:

• Er det noen som har gode forslag til 
aktiviteter eller temakvelder?

• Har du lyst til å være med å delta, eller 
lede og lære opp oss andre?

Det kan for eksempel være turgrupper, 
hvor vi sammen kan glede oss over 
naturen, eller verksteder der vi kan 

reparere i 
stedet for å 
kaste? 

Hva med 
redesignede 
klær og 
bruksting, 
eller 
matlagings-
kurs hvor vi 
lærer hvordan 
vi kan bruke 
opp rester? 

Er du 
interessert i 
matauk fra 
naturen? Vil 
du bytte eller 
dele klær og 
bruksting? 

Eller sitter du på noe som kan selges på 
menighetens årlige «novembermarked»?

Får du en tanke av dette, ta kontakt 
med meg på telefon 906 53 194 eller på 
mail: ir225@kirken.no, så skal jeg bringe 
det videre til menighetens «grønne 
generaler» Jens Måge og Arne Dale. 

Jens og Arne har sammen med meg tatt 
på seg et særlig ansvar for å koordinere 
menighetens grønne arbeid. 

Men vi trenger flere ildsjeler, flere som vil 
engasjere seg mer på laget. 

Inga Mari Ramsfjell-Kind, diakon
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På godt og vondt blir vi tromlet sam-
men, konfirmanter, ungdomsledere og 
ansatte i Asker og Vardåsen menigheter. 

Tromlet sammen gjennom undervis-
ning og samtaler om temaer som skam, 
press, vennskap og meningen med livet. 
Gjennom kveldsandakter, med bønn, 
sang og ulike troshistorier. Gjennom 
dans, musikk, konkurranser, lek, ballspill 
og bading. Gjennom bibellesning og 
fortrolige samtaler. Faktisk i den grad 
også gjennom samtaler om hjemlengsel, 
sårhet og utenforskap. 

Mye er til alle tider blitt sagt om «ung-
dommen nå til dags». Om Asker-kon-
firmantene anno 2018, vil jeg først og 
fremst si: «Fy søren, så flotte de er!».

Karoline Astrup, kapellan

Når sommeren er på hell, er det høysesong 
for konfirmantene i Asker. Den første hel-
gen i september er fast konfirmasjonshelg, 
og vi som har stått tett på disse unge, får 
behov for et og annet tilbakeblikk. 

For hva sitter igjen hos konfirmantene, 
etter sju måneders forberedelse?

I ukene før konfirmasjonen, fører jeg 
sammen med kateket (og til dels diakon) 
samtaler med hver og en. 

Hensikten er mer enn å sjekke Herrens 
bønn, Trosbekjennelsen og De ti bud. 
Viktigst er å skape rom for et øyeblikks re-
fleksjon. Hva var tidens høydepunkt? Hva 
ble viktig? Hva kunne vært bedre? 

For meg er disse samtalene alltid, også i år, 
til å bli berørt og tenksom av. For noen 
ungdommer! For noen refleksjoner! For 
noen fine mennesker vi har fått bli kjent 
med! 

Og som prest blir jeg sittende glad og 
takknemlig for å få være en del av dette 
arbeidet. For fremfor noe, får jeg følelsen 
av at konfirmanttiden for svært mange 
har vært VIKTIG. Der konfirmantleiren 
på Risøya, for de fleste, utgjorde et 
høydepunkt: 

– OMG, skulle ønske leiren kunne vart 
fortsatt...

– Det viktigste var fellesskapet; som om 
alle sosiale fordommer ble hvisket ut ...

– «Fjellkirken» betydde mest, det var som 
Gud faktisk var tilstede i livet mitt...

– Hvorfor det var bra? At alle var sammen 
på en annen måte enn vi pleier, at vi fikk 
snakket om så viktige ting...

– Faktisk var noe av det beste, at vi måtte 
ta pause fra mobilene...

– Jeg ble kjent med nye mennesker, og 
tror jeg har fått venner for livet...

– Det var så fint å få synge, for det gjør vi 
nesten aldri mer...

– Jeg likte å høre de ansattes troshistorier, 
at det er forskjellige veier til tro ...

– Jeg vet fortsatt ikke helt hva jeg skal tro 
om alt i bibelen, men i løpet av leiren følte 
jeg likevel at jeg kom nærmere kirken, på 
en måte...

Utsagnene, som er helt autentiske, får 
meg nesten til å glemme all planlegging, 
de søvnløse nettene, bekymringene for 
hjemlengsel, småkonfliktene, sykdom, 
skader og frustrasjoner over regelbrudd, 
eller grenser som ble tøyd eller forstruk-
ket, og tingene som ble ødelagt. 

For sånt er dessverre også en del av virke-
ligheten når 150 unge drar på leir.

Når fordommene får fri
Sommerens vakreste (og mest kaotiske og krevende) eventyr ble (faktisk) gjennomført i år igjen. 
Vi var på konfirmantleir på Risøya.

FELLESSKAP. 
Konfirmantleir er 
sol, sommer og 
deilig badevann, 
men ikke bare 
det. Målet er 
også å skape 
åpne og trygge 
fellesskap. Flere 
av konfirmant-
ene forteller at 
de opplevde 
årets leir som et 
fristed fra hver-
dagens strev og 
fordommer. 
Foto: Karoline 
Astrup
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Novembermarked
Lørdag før allehelgenssøndagen, 
inviterer Asker menighet til det årlige 
«novembermarkedet». Oppussingen 
av Askertun fører til at årets marked 
legges til kulturhuset i Asker sentrum. 
Der blir det markedsmoro med lotterier, 
salgsboder, delikatesser, håndarbeider 
og auksjon med klenodier og artigheter. 
I tillegg blir det kafe. Barnekorene, Ten 
Sing og Back in Business medvirker som 
vanlig. Sett av lørdag 3. november, ta 
med flokken og bidra til å synliggjøre 
vår lokale kirke i sentrum av Asker. 

Menighetsrådet i høst
Asker menighetsråd (MR) møtes til ordi-
nære møter tirsdagene 4. september, 
13. november og 11. desember klokka 
19. Disse er åpne for publikum. I tillegg 
blir det fellesmøte for råd og stab 18. 
september, og et møte mellom felles-
rådet og de fem menighetsrådene 18. 
oktober. Lurer du på hvem som sitter i 
Asker MR? Navnene ser du på side 2.

Nye sorggrupper
Har du mistet en ektefelle eller et nært 
familiemedlem for kort tid siden? 
Menighetene i Asker samarbeider om 
samtalegrupper for etterlatte, og i 
høst starter en ny sorggruppe ledet av 
Dag Håland, sokneprest i Vardåsen, og 
Inger A. Lyster, frivillig medarbeider i 
Vardåsen. Dette er «selvhjelpsgrupper», 
og det blir om lag ti samlinger i løpet 
av ett år. Interesserte kan komme på et 
uforpliktende infomøte i Vardåsen kirke 
torsdag 13. september kl. 19.00.

Studiereise til Malawi
Kirkens Nødhjelp har invitert Asker og 
Holmen menigheter på en studie- og 
erfaringsreise til det sørøstafrikanske 
landet Malawi. Turen finner sted i slut-
ten av september, og kapellan Karoline 
Astrup reiser for oss. Hun vil blant annet 
dele fra turen i høstens «globale messe» 
søndag 21. oktober. Fra Holmen reiser 
kateket Maria Liholt og trosopplærings-
leder Tone Louise Stranden.

Alphakurs i prostiet
Et «Alphakurs» starter i Vardåsen kirke 
tirsdag 25. september kl. 19.30. Kurset 
er en slags trosopplæring for voksne, 
og det blir ti-tolv kveldssamlinger med 
undervisning, måltidsfellesskap og 
samtale, dels i høst, dels etter nyttår. 
Kontaktperson: sokneprest i Vardåsen, 
Dag Håland: dh545@kirken.no.

Lørdag 1. september kl. 15.00
Betina Must Ellingsen
Bjørn Eide Gaudernack
Dina Matheussen
Eirinn Espedal
Emilie Van Der Meer Åsvold
Erik Munch-Finne
Erlend Nikolai Blakstvedt Willmann
Jonathan Pettersen
Markus Bolkesjø Hovda
Mathias José Bull Jørgensen
Mathias Olai Askvik
Mari Tidemann Kanter
Nikolai Ronaldo Bull Jørgensen
Nora Aarland
Peder Brennum
Regine Astrup Toft
Sander Glosli Rukin
Sandra Klaresse Lycke Holm
Scott Schreuder
Selma Foyn  Evensen
Selma Lima-Hogsnes
Simen Eide Gaudernack
Theo Stene
Thomas Walhquist Wagle
Vilde Bruun Taule

Søndag 2. september kl. 11.00
Ane Røe
Eivind Hektoen Brandt
Erik Ola Jorde
Hanna Bendixby
Håvard Gjellebæk
Ingar Dammen-Dahl
Kaja Kildahl Tveter
Konstantin August Bråten Elseth
Live Marie Haugland
Maria Nordgård
Martine Ellefsen
Mille Balstad Natås
Sebastian Austad
Silje Eide Hansen
Stine Midttun Berg
Synnøve Bjellvåg Braathen
Tobias Farmen
Victoria Josefine Kværner Foss

Lørdag 1. september kl. 11.00
Filip Nesje Sersland
Hedda Hoen Markegård
Julia Greta Maud Anderson
Kristian Fredriksen Aas
Magnus Iuell
Markus Førland Knudsen
Marte Sofia Lier
Martin Helland Flaten
Mia Theresia Hjelle Langåker
Olav Onstad Sævareid
Olav Sandvik Edvardsen
Oliver Bjørnstad
Sebastian Tyvand Hovet
Simen Våge
Theodor Flornes 

Lørdag 1. september kl. 13.00
Albert Indrebø Vedeler
Alexander Wold
Amalie Wiklund Grønbeck
Andrea Kleppan Øverli
Bettina Løvås Fredriksen
David Dvergastein
Eirik Nordbø
Erik Hansen Holst-Larsen
Emily Johansen
Gea Tresselt
Hanna Listøl Moskaug
Herman Kjøsterud Erlingsen
Hermine Gjul
Julia Bakke Clough
Kristian Stadaas Linn Emilie Lohne
Louis Antoine Karlsen
Lukas Welde Vestbøstad
Marissa Dammen
Marte Skogly
Marthe Braathen Knoph
Mille Marie Skaftnesmo Riseth
Sigurd August Kasbohm
Sofia Nicole Nyquist
Truls Abrahamsen-Müller
Nicolai Vik Støren

Konfirmanter i Asker kirke 2018

ALLSANG. 
Lett gym-
nastikk med 
armer i været 
og artig 
allsang, får 
faktisk mor-
gentrøtte 
leirungdom-
mer ut av 
dvalen og 
inn i dagen. 
Foto: Karo-
line Astrup
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Portretter fra en okkupert hverdag
I Asker kirke får vi i år utstilt portretter av folk som har erfart okkupasjonens hverdag. «Kan religionene bidra til 
fred?», spør vi på samtalekvelden 26. september. Ole Christian Kvarme og Anne Sender er blant dem som skal svare.

KIRKEUKA FOR FRED I ISRAEL OG PALESTINA 

Globalt utvalg i Asker menighet står 
sammen med Kirkeakademiet i Asker 
også i år bak en bred og innholdsrik 
markering av «Kirkeuka» i Asker kirke. 

En fotoutstilling av fotograf og 
journalist Pål Anders Berg blir åpnet 
etter gudstjenesten søndag 23. 
september, med fotografen til stede. 
I tillegg inviteres alle interesserte til 
en samtalekveld i kirken onsdag 26. 
september kl. 20.00, der spørsmålet som 
stilles er: «Kan religionene bidra til fred?».

Berg bodde i fjor i tre måneder i storbyen 
Tulkarem nord på Vestbredden, og 
var utsendt som ledsager for Kirkens 
Nødhjelp/Kirkenes Verdensråd.

– Noe av det første jeg innså på 
Vestbredden, er at dette ikke er en 
«konflikt», men en okkupasjon, en 
renspikka okkupasjon som har vart i 
over 50 år. Og noe av det som sjokkerte 
meg mest, var okkupasjonens byråkrati, 
raffinert gjennom disse 50 årene, forteller 
Berg, som har bakgrunn som journalist, 
dokumentarist og redaktør. 

Ved siden av jobben som ledsager, ville 
han portrettere hverdagsokkupasjonen, 
men uten tåregass og demonstrasjoner. 

– Dette er ikke bilder fra Jerusalem, 
Betlehem eller Hebron, der mediene tar 
alle sine bilder. Dette er historier om folk 

som lever hverdagene sine under israelsk 
okkupasjon; bilder fra landsbyer og byer 
nord på Vestbredden. 

Berg har som journalist stadig formidlet 
menneskers livshistorier, men på 
Vestbredden møtte han også frykten for 
å bli portrettert.

– Jeg måtte si til folk at bildene og 
historiene faktisk kunne bli vist i Vesten, 
og mange måtte da overveie grundig om 
de turte å stå fram. Frykten for represalier 
fra okkupasjonsmakten er stor. 

– Men frykten for at historiene ikke skulle 
bli fortalt, var minst like stor, og jeg 
merker at all den tillit jeg møtte, berører 
meg, når bildene for første gang skal 
vises offentlig i en utstilling, forteller Pål 
Anders Berg.

Utstillingen i Asker kirke åpnes under 
kirkekaffen søndag 23. september, og 
det blir appeller ved Sigrun Møgedal, 
leder av Globalt utvalg, kirkesjef i Asker, 
John Grimsby og kunstneren selv.

Bildene blir stående i to uker, fra 23. 
september til lørdag 6. oktober. Det er 
derfor mulig å se dem også i skolenes 
høstferie. 

Asker kirke er normalt åpen på dagtid, og 
utstillingen er gratis tilgjengelig for alle. 

17 ÅR GAMMEL. Sari Ashkar 
fra Seida nord på Vestbredden,
 er en av dem som Pål A. Berg 
har portrettert. Berg siterer Sari: 
«Maskerte soldater kom midt 
på natten og slapp en hund
inn i huset vårt. Moren min ble 
hysterisk. De tok broren min.»
Sari er en av dem som blir portret-
tert i utstillingen i Asker kirke.

«Kan religionene 
bidra til fred?»
I forbindelse med årets «Kirkeuke for fred 
i Israel og Palestina», inviterer Globalt 
utvalg i Asker menighet, i samarbeid med 
Asker kirkeakademi, til et møte der vi 
vil reflektere sammen over situasjonen, 
slik den er for alle som lengter etter fred, 
menneskeverd og rettferdighet – med 
stemmer og perspektiver fra kristne, 
muslimer og jøder. 

Både Israel og de palestinske 
selvstyremyndighetene går i en restriktiv 
retning, og det er økende bruk av vold 
som igjen skaper ustabilitet og usikkerhet, 
ikke minst for barn og unge som vokser 
opp under denne konflikten. Kirkeuka 
oppfordrer oss til forbønn for fred og 
solidaritet med alle mennesker som bor 

DEMOLITION ORDER. «Jeg har 
fått beskjed om å rive huset mitt 
innen torsdag. Gjør jeg ikke det,

kommer soldatene med sine  
maskiner - og jeg må betale  for 

rivingen», forteller Thaer Mahmud 
Ibrahim Al-Drobe, husbygger i Shufa, 

til fotograf og journalist Pål A. Berg.
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DØPTE OG DØDE

Døpte og døde bosatt i Asker menighet 
for perioden 16. juni–31. august 2018:

Døpte

Julie Nestande, født 6. mars 2018
Elias Stub Haug, født 30. april 2018  
Tobias Øygarden Martinsen, født 22.5.18
Signe Kjæraas Fensholt, født 12. april 2018 
Ida Stake Lundekvam, født 26. mars 2018
William Stene-Tinlund, født 8. april 2018
Charlotte Heiberg Løvik, født 23.4.2018
Mille Marie Heiberg Løvik, født 23.4.2018 
Andreas Bakken Rønning, født 28.1.2018
Sofia Marie Haugstad Jacob, født 19.3.18 
Madeleine Kristofa Møller, født 4.4.2018
Jakob Gjessing, født 24. januar 2018
Malin Bøhn, født 5. januar 2018
Victor Horn-Forvik, født 27. mars 2018
Ola Hurlen-Bøe, født 12. februar 2018

Døde 

Sigrun Synnøve Kirchoff, født 1934
Paul Aksel Hagen, født 1930
Vidar Harry Aasterud, født 1938
Solveig Solheim, født 1932
Vigdis Heen Bern, født 1945
Hermann Linnerud, født 1919
Bjørg Elsa Jørgensen, født 1934
Truls Arne Hoel, født 1958
Svein Magne Karlsen, født 1937
Olav Bucher Johannessen, født 1926
Grete Tvedt, født 1935
Berit Synnøve Landa, født 1949
Inger Kolstad, født 1919
Dagfrid Garvin, født 1927
Marit Hjelmtveiet, født 1931
Lars Vilhelm Gjemdal, født 1931
Willy Lorang Rasmussen, født 1937

i området, uavhengig av religiøs og etnisk 
tilknytning. 

Det er mye lengsel fra freds- og 
rettighetsorienterte krefter på alle sider 
i den fastlåste situasjonen. De fleste 
erkjenner at religionene spiller en viktig 
rolle. Fire ressurspersoner med ulike blikk 
vil hjelpe oss til å lytte og reflektere over 
religionens plass og muligheter i denne 
konflikten:

• Stig Utnem, tidligere generalsekretær i 
Mellomkirkelig Råd, er invitert til å lede en 
panelsamtale der disse tre er med:

• Ole Christian Kvarme, biskop emeritus, 
tidligere utsending for Den norske 
Israelsmisjon

• Anne Sender, tidligere forstander av Det 
mosaiske trossamfunn i Oslo 

• Tor Øystein Vaaland, sokneprest i 
Asker, tidligere journalist og forfatter av 
dokumentarbøker fra Palestina og Israel

Dette handler også om oss. Våger vi å se 
at religionenes og troendes tolkning og 
tale om Jerusalem og Det hellige land, 
her hjemme og på tvers av landegrenser, 
bidrar til fiendebilder og fastlåste 
konfliktlinjer?

Også vi i Norge trenger å samtale nysgjerrig 
og åpent for å komme videre, både innad 
i kirken, i jødisk-kristent dialogarbeid og i 
samtaler mellom kristne og muslimer. 

Kan religionene bidra til håp i en situasjon 
der mange ikke lenger orker å håpe?

Vi oppfordrer alle til å sette av onsdag 26. 
september klokka 20.00, og ser fram til en 
god oppslutning og god samtale i Asker 
kirke denne kvelden!

Sigrun Møgedal, leder av 
Globalt utvalg i Asker menighet

Med håpet i tekst og musikk

«Så stille det ble, så endeløst tomt 
i alle de rom der gleden var før,» heter det i 
en av sangene i syklusen «Sommerlandet», 
bygd på boken med samme navn. 

Søndag 4. november fremføres i Asker kirke 
Eyvind Sleies tekster og musikk fra «Som-
merlandet», og enhver er velkommen til 
det vi tror blir en verdig allehelgenskonsert.

Asker kirkekor deltar, under ledelse av kan-
tor Ingvild Køhn Malmbekk, sammen med 
solist Sigrun Bjørkøy, Øystein Lund Olafsen 
på tangenter og sokneprest Tor Øystein 
Vaaland, som er kveldens liturg og forteller. 

Tekstene tar utgangspunkt i et barns plut-
selige død, men har mye å si til alle som har 
opplevd å miste noen, også dem som opp-
lever motgang, eller livets tunge stunder.

«Sommerlandet» er en stille meditasjon 
over sorgens mange sider, men også en 
fortelling om håp, glede og takknemlighet.

Konserten begynner klokka 18.00, og det 
er fri entré. 

Navnene på alle som er gått bort det siste 
året, tilhørende Asker menighet, blir som 
vanlig lest høyt i kirken denne kvelden.

Tidligere på dagen, klokka 11, er det alle-
helgensmesse ved sokneprest Tor Øystein 
Vaaland og kantor Ingvild Køhn Malmbekk. 

Diakon Inga Mari Ramsfjell-Kind er til stede 
i eller ved kirken hele dagen, tilgjengelig 
for samtale.

Allehelgen tar mange av oss turen ut på graven for å tenne et lys. Det blir 
allehelgensmesse klokka 11 og konsert klokka 18 i Asker kirke. 

ALLEHEL-
GEN. Søndag 
4.  november 
er det mange 
som oppsøker 
kirkegården, 
og Asker kirke 
står åpen hele 
dagen. Foto: 
Bente Roestad



FOR BARN OG UNGE HØSTENS GUDSTJENESTER OG KONSERTER
BABYSANG
Tirsdager kl. 12.00 i Asker kirke (fra 4.9.) 

ONSDAGSTILBUD FOR BARN
Merk: Onsdagsmiddagen har tatt pause, 
så lenge Askertun er under oppussing
Knøttene barnekor (5 år–3. klasse): øver 
kl. 17.30 i Asker kapell
Tempo tweensing (4.–7. klasse): øver kl. 
18.00 i Asker kirke
Småbarnsklubb (1–5 år): møtes kl. 17.30 i 
Barnas katedral
Barneklubb (5–8 år): møtes kl. 17.30 i 
Asker kirke (første gang 5.9.)
Kontaktperson for barneklubben: Mary 
Vold tlf. 97562064
Kontakt for øvrig: trosopplærer Bodil 
Kvangarsnes, bk822@kirken.no
Sjekk hjemmesiden for mer informasjon

TROSOPPLÆRING
Søndag 9.9.: 4-årsbok i gudstjenesten
Søndag 18.11.: Teatergudstjeneste spesielt 
for de minste barna (1–3 år)
Fre. 30/11-lør. 1/12: Lys våken (5.-7. kl.)

ASKER TEN SING
Mandager kl. 17, koret øver i Asker kapell, 
bandet øver i Asker kirke

ASKER KFUK/KFUM-SPEIDERE
Kontakt: ledere@askerspeiderne.no

DÅP ELLER KONFIRMASJON?
Se kirken.no/asker, eller ring 66 76 57 00

FOR VOKSNE
ASKER KIRKEKOR
Torsdager kl. 19.30 i Asker kirke
Kontakt: kantor Ingvild Køhn Malmbekk

BIBELMEDITASJON
Onsdager kl. 12.00 Asker kirke
Kontakt: kapellan Karoline Astrup

«FREDAGSTREFF PÅ TORSDAGER» 
Første torsd. i mnd. kl. 11 i Vardåsen kirke 
Skyss? Reidunn 66782450, Tor 66781689
Kontakt: diakon Inga Mari Ramsfjell-Kind

«KAFFEKOPPEN»
Uformelt treff hver 3. fredag i mnd. kl. 11 
på Solgården boligsenter. 
Skyss? Tor Møgedal 66 78 16 89
Kontakt: diakon Inga Mari Ramsfjell-Kind

FREDAGSFORUM
Fre. 21/9, 19/10, 30/11 kl. 19.30 i Asker krk 
Kontakt: Arne Sæther tlf. 66784617

ASKER Y’S MEN
Onsd. 19/9, 24/10, 21/11 kl. 19 i Vardåsen
Kontakt: Aud M. Stønjum tlf. 92098923

ASKER KIRKEAKADEMI
Tirsd. 25/9, 6/11 og 27/11 i Holmen kirke 
Kontakt: Einar Solbu, tlf. 91568343

ASKER NORMISJON
Tirsd. 4/9, 2/10, 6/11 kl. 19.30 i Barnas kat.
Kontakt: E. Servan tlf. 48075025

BACK IN BUSINESS
Kontakt: Ellen Tuset tlf. 66 79 74 27

Ønsker du kirkeskyss? 
Ring tlf. 911 53 563 søndag før kl. 09.30.

SEPTEMBER
LØRDAG 1. OG SØNDAG 2. SEPTEMBER
Konfirmasjonshelg: Gudstjeneste lørdag 
kl. 11, 13, 15 og søndag kl. 11 v/ Astrup, 
Hanevold, Fasseland og Malmbekk, Beate 
L. Solem: sang, Børge Tronrud: saksofon

SØNDAG 9. SEPTEMBER
16. søndag i treenighetstiden
Kl. 11 Familiegudstj. m/ dåp, 4-åringer v/ 
Astrup, Bagstevold, «Knøttene»
Kl. 20 Kveldsmesse m/ nattverd v/ Astrup, 
Brekke Møller

SØNDAG 16. SEPTEMBER
17. søndag i treenighetstiden
Kl. 11 utendørsgudstj. m/ dåp på Asker 
museum v/ Øksnes, Malmbekk, «Tempo»

SØNDAG 23. SEPTEMBER
18. søndag i treeninghetstiden
Kl. 11 Gudstj. m/ nattverd v/ Vaaland, 
Malmbekk, forsangergruppe, fotoutstilling 
v/ Pål A. Berg åpnes ifm. Kirkeuka for fred

SØNDAG 30. SEPTEMBER
19. søndag i treenighetstiden
Kl. 11 Gudstj. m/ dåp og nattverd v/ As-
trup, Malmbekk
Kl. 20 Yogagudstjeneste v/ Astrup

OKTOBER
SØNDAG 7. OKTOBER
20. søndag i treenighetstiden
Kl. 11 Gudstj. m/ dåp v/ Vaaland, Skara

FREDAG 12. OKTOBER
Kl. 19 Elvis Gospel Konsert

SØNDAG 14. OKTOBER 
21. søndag i treenighetstiden
Kl. 11 Festgudstj. for nytt flygel  m/ dåp og 
nattverd v/ Vaaland, Malmbekk, Gerd Lise 
Njøs Nygård: flygel, Lena Rist-Larsen: fio-
lin, Dag Øystein Berger: cello, forsangere
Kl. 18 Konsert med innvielse av kirkens 
nye flygel, salmer fra «Sorgen og gleden» 
m/ Solveig Slettahjell, Lars Lillo Stenberg, 

Tord Gustavsen med band, Trude Kristin 
Klæboe, Pål Angelskår og Asker Bel Canto

SØNDAG 21. OKTOBER
22. søndag i treenighetstiden
Kl. 11 Global messe m/ dåp og nattverd v/ 
Astrup, Malmbekk

MANDAG 22. OKTOBER
Kl. 19 Konsert: «Harpeklang», Asker kam-
mermusikkfestival

SØNDAG 28. OKTOBER
Bots- og bønnedag
Kl. 10 Allment skriftemål i Barnas katedral 
v/ Øksnes, Malmbekk
Kl. 11 Gudstj. m/ dåp og nattverd v/ Øks-
nes, Malmbekk

NOVEMBER
SØNDAG 4. NOVEMBER
Allehelgenssøndag
Kl. 11 Allehelgensmesse m/ nattverd v/ 
Vaaland, Malmbekk, Ramsfjell-Kind
Kl.. 18 Allehelgenskonsert m/ sangsyklu-
sen «Sommerlandet», Asker kirkekor, 
solist: Sigrun Bjørkøy, tangenter: Øystein 
Lund Olafsen, forteller og liturg: Tor Øy-
stein Vaaland, orgel: Ingvild Køhn Malm-
bekk, det siste årets døde blir minnet

SØNDAG 11. NOVEMBER
25. søndag i treenighetstiden
Kl. 11 Gudstj. m/ dåp v/ Astrup, Malmbekk
Kl.. 20 Kveldsmesse m/ nattverd v/ Astrup, 
Malmbekk, Asker Ten Sing

SØNDAG 18. NOVEMBER
26. søndag i treenighetstiden
Kl. 11 Teatergudstj. spesielt for barn 1-3 år 
v/ Øksnes, Kvangarsnes, Sirris, «Knøttene»
Kl. 20 Yogagudstjeneste v/ Astrup

SØNDAG 25. NOVEMBER
Siste søndag i kirkeåret
Kl. 11 Gudstj. m/ dåp og nattverd v/ Vaa-
land, Malmbekk, forsangergruppe
Kl. 18 Julekonsert «Deilig er jorden» m/ 
Anita Skorgan, Rein Aleksander
MANDAG 26. NOVEMBER
Kl. 20.00 Konsert m/ Oslo Voices

FARGEPRAKT. Asker kirke i høstmodus. Foto: Bente Roestad


