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Prost Berit takkes av

Foto: Tordis Ødbehr

En reise til Betlehem

Det blir avskjedsgudstjeneste for Berit Øksnes søndag 6. januar kl. 11.00 med biskop
Kari Veiteberg. Den avtroppende prosten
skal både preke og synge med «Five Shades

of Jazz». – Jeg har vært imponert over «forvandlingen» fra prost til jazzsangerinne, sier
Bjørn Petersen, saksofonist og bandleder.
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LØRDAG 5. JANUAR KL. 12-14 BLIR DET TRADISJONELL JULEFEST
STED: KULTURHJØRNET, ASKER KULTURHUS
ALLE ER VELKOMMEN – FRI ENTRE – PÅMELDING: SE SIDE 8

Sist gang jeg var i Fødselskirken, var hullene i taket i ferd med å tettes. Taksperrene
hadde fått råtne i fred siden 1700-tallet, og
jeg har sett regnvann renne i strie strømmer
langs veggen, helt ned til mosaikken fra
keiser Konstantins første kirke fra 300-tallet.
Minst to trøblete ting har forsinket reparasjonsarbeidet i dette unike kirkebygget:
Selvsagt, okkupasjonen og dens lammende
følger; med bosettinger rundt byen og murens økonomiske utarming av Palestina.
Så har nok ordensstriden på huset vært et
minst like stort hinder. De gresk-ortodokse,
armenske og fransiskanske lederne har i
århundrer kranglet om den minste detalj i
deres motvillige «deling» av kirken. Nåde
den munk som kom til å vaske feil flis! Så ille
har det vært, at World Monuments Fund i
2008 ba de tre partene om å legge ned stridighetene, og faktisk redde kirken, før den
ramlet sammen av seg selv, eller brant ned!
Palestinske «selvstyremyndigheter» har
ledet prosjektet, og taket er blitt tett til jul.
Fint det, for med vinteren kommer regnet,
og turister går nå tørrskodd ned til stjernen
i den lille krypten som er bygd over stedet
der Maria skal ha nedkommet (bildet over).
I adventstiden skal jeg igjen besøke Betlehem. Jeg skal dit med en norsk kirkegruppe
til en konferanse i regi av Kairos Palestina. Vi
skal få møte folks virkelighet, lytte til nøden
og gråte med. Vi skal drøfte teologi i jakten
på kirkelige strategier for en rettferdig fred.
Taket i byens storstue er reparert, men folks
livskvalitet tynges av byrder. Kanskje er det
noe å tenke litt på, at fredens fyrste kom til
en by som bærer så mye smerte?
Tor Øystein Vaaland, sokneprest

Kva seier englane?
JULEHELSING FRÅ BISKOP KARI
ANDRE JUL.
Kari Veiteberg
feirer sin andre
jul som biskop
i Oslo. Hun ble
innsatt søndag
17. desember
2017. Hennes
første visitas
som biskop,
fant sted i høst i
Heggedal i Asker
prosti. Foto:
Dag Smemo.
Aldrig ska jag glömma
de ord som jag fick höra
Vad som än oss händer
vill dom ge oss kraft och mod
Det er englar i alle former og fasonger
rundt oss, men kva er det englane seier?
Lat oss gå heilt inntil, finne roen og lytte:
«Frykt ikkje,» seier engelen.
Det var faktisk akkurat det same som
blei sagt til Maria då ho fekk høyre at ho
skulle ha barn. Ikkje så rart, for ein fødsel
var forbunde med stor risiko både for
mor og barn.
Så blei barnet født, og den knappe
beskrivelsen «fødte sonen sin, svøpte
han og la han i ei krybbe» er faktisk
det einaste som har blitt tatt med i
trusvedkjenningane, før vi kjem til
påskehendingane.
No, når barnet er født og også gjetarane
får høyre at dei ikkje skal frykte, og når
Jesus langt seinare står opp frå dei døde,
seier engelen det same nok ein gong:
«Frykt ikkje». Dette er også ord retta til
oss. Treng vi det? Ja.
Fordi vi lever i ei tid der frykta blir
stadig sterkare: Frykta for dei andre, for
framande og også etterkvart ein redsel
for korleis det skal gå med oss, med
kloden, miljøet og ein redsel for krig.

Eg vil dele «Vem har tänt den stjärnan»,
som du finn i Norsk Salmebok på nr. 72:
Vem har tänt den stjärnan som speglas i
ditt öga? / Vem tog mörkret bort i herdars
blick din första natt? / Vem har flätat
kronan, av strå omkring din panna? / Vem
har fört tre vise till vårt stall, min kära
skatt?
Är du en av tusen små?
Är du han dom väntar på?
Du, mitt lilla barn,
en engel givit namn.
Är det jordens dolda skatt
jag fått skydda denna natt?
Är det själva himlen
som jag gungar i min famn?
Vem har väckt den rädslan, som lärt ditt
hjärta gråta? / Varför tar din hand så hårt
ett grepp om mammas hår? / Rundt oss
dansar skuggor, nu är engeln borta / Han
sa så mycke vackert, mycke mer än jag
forstår.
Giv att dina dagar får bli till andras glädje /
giv att alla möter dig med kärlek mild och
god / Aldrig ska jag glömma, de ord som
jag fick höra / Vad som än oss händer vil
dom ge oss kraft och mot
(Tekst: Erik Hillestad, melodi: Carola
Häggkvist)
Kari Veiteberg, biskop i Oslo

«Frykt ikkje!» Eg vil seie det som mi
julehelsing: Gledeleg jul! Frykt ikkje!
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Mottatt med varme i Malawi
Hanne Tellier og Karoline Astrup fra Asker menighet var med en kirkelig delegasjon som besøkte
Malawi i høst. Her forteller Karoline om hvordan menneskene de møtte, forvaltet en dyp rikdom.
GIRLPOWER. Gjennom KNs
arbeid får unge jenter opplæring i
kvinners rettigheter og HIV/Aidsforebygging. Foto: Karoline Astrup.

I september fikk Hanne Tellier fra
Asker menighets globale utvalg og
undertegnede være med Kirkens
Nødhjelp (KN) på en reise til Malawi. Der
fikk vi se på nært hold noe av kirkens
internasjonale diakonale arbeid.
Vi fikk se hjelp som nytter, hjelp som
faktisk kommer frem.
Takknemlige, tankefulle og inspirerte,
kom vi hjem til Asker igjen. Takknemlige
og dypt beveget – blant annet etter møter
med barn som nylig var blitt reddet fra
menneskehandlere, med nyfødte på en
ren og velutstyrt nyåpnet fødselsklinikk,
med unge jenter som fikk opplæring i
kvinners rettigheter og blant annet HIV/
Aids-forebygging.

Et arbeid som redder liv. Et arbeid vi alle
kan være stolte av å få være en del av.
Vi kan være stolte, men bør også være
ydmyke. Like beveget som jeg ble av å
få oppleve det konkrete hjelpearbeidet,
ble jeg nemlig av å se at så mange av
menneskene vi møtte, forvaltet en dyp
rikdom, midt i nøden og fattigdommen.
Rikdom utrykt gjennom dans, rytmer,
sang, bønn, tilbedelse, raushet, gjestfrihet
og fellesskap.

TRE TIMER GAMMEL. På bildet
under ser du nyfødte Brian. Julen er
en feiring av barnet, og håpet som
er kommet til verden. Hva ser vi i
et barn, uten hjelp av ledestjerner,
vismenn og engler? Ser vi menneskeverdet? Kan vi gjenkjenne oss
selv i barnets blikk? Kan vi akseptere at noen barn ikke får overleve
barndommen sin, bare fordi de er
født på feil side av nøden? Sammen
med Kirkens Nødhjelp kan flere barn
få en trygg fødsel, helsetilbud og rent
vann. Vil du bidra? Send en tekstmelding med kodeord GAVE til 2426
og gi 200 kroner. Foto: Hanne Tellier.

Det var Ikke alltid opplagt å si hvem som
syntes å trenge hjelp av hvem, der vi noe
stive nordboere prøvde å kaste oss ut i
dansen eller bønnen eller hva det måtte
være.
Karoline Astrup, kapellan

Kirkens Nødhjelp er kirkens eget arbeid.

Ny kirkelyd

Asker kirke har fått nye
høyttalere, tatt i bruk første
gang søndag 25. november.
Det gamle anlegget besto av
én høyttaler, montert over
prekestolen. Nå har kirken fått
et moderne anlegg tilpasset
tale, sang og musikk.
Dessuten vil det gi stor glede i
form av mindre rigging, bæring
og ryggslitasjer hos så vel
frivillige som ansatte.

Teleslyngeanlegget er også
blitt justert med nyvinningen.
Asker kirkelige fellesråd har
sørget for finansiering, og
biskopen svarte et raskt ja.
Den som lokalt har drevet
frem prosjektet, er Knut
Malmbekk, frivillig gitarist
blant annet i kveldsmessene.
Asker menighet har takket ham
for innsatsen med blomster,
sjokolade og fortjente lovord.

GLEDELIG. I koret, ved prestesakristiet, prøver de det nye enkle
betjeningspanelet, Frank Lerbak i Wave AV og Knut Malmbekk, frivillig prosjektleder. Ett tastetrykk er nok. Foto: Tor Øystein Vaaland.
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Et flygel verdig
Med sitt nye flygel, er Asker kirke blitt en kulturell storstue som kan huse all slags konserter med stolthet.
Innvielsen fant sted søndag 14. oktober. På
formiddagens gudstjeneste deltok, i tillegg til
kirkens ansatte, Kristin Lunde på flygel, Lena
Rist Larsen på fiolin og Dag Øystein Berger på
cello. Vi fikk høre firehendig spansk musikk, en
klavertrio av Debussy og en Halling som var
arrangert for flygel, fiolin, cello og orgel.
Store musikalske øyeblikk ble det også samme
kveld, da 350 tilhørere gledet seg over salmer
fra platen «Sorgen og gleden». Idemaker
og regissør Erik Hillestad fortalte om denne
produksjonen og om Kirkelig kulturverksteds
mangeårige arbeid for å gi salmeskatten nytt
liv og økt folkelig utbredelse.
Tord Gustavsen, Gjermund Silseth, Rune
Andersen, Pål Angelskår, Maria Solheim, Lars
Lillo Stenberg, Trude Kristin Klæboe, Beate
Lech, Asker Bel Canto og dirigent Ida Baalsrud
leverte alle nydelige versjoner av kjente og
kjære salmer denne festkvelden.
I koråpningen sto det nye sorte flygelet, som
et verdig sentrum for både gudstjeneste og
konsert, og det ble gjennom dagen vist fram i
et allsidig repertoar.
Asker menighet har nå satt punktum for innsamlingen. Med sitt nye instrument, kan vi
se frem til mange fine øyeblikk i kirken.
FRYDEFULLT. På kort varsel steppet Beate Lech
(bildet) inn for en syk Solveig Slettahjell. Lech var
en sann fryd å høre på, sammen med Tord Gustavsen på flygel. Foto: Ingvild Køhn Malmbekk.

Alle skal få mene sitt om kveldsmessen
I fire år er askerbøringene blitt invitert inn
til en lavmælt og meditativ kveldsmesse
én søndagskveld i måneden.
Tilbakemeldingene har vært sjeldent
gode. Blant annet har konfirmanter og
deres foreldre uttrykt at kveldsmessen
har åpnet for undring og stillhet i
kirkerommet. Også «faste» kirkegjengere
har uttrykt takknemlighet for tilbudet.
Kveldsmessen i Asker kirke finner sted
hver andre søndag i måneden. Den
begynner ikke før klokken er tjue, og
en egen lyssetting gir en annerledes
stemning enn om dagen. Normalt deltar
et band med vokalister, og liturgien er
annerledes enn om formiddagen.
Kveldsmessen er kommet for å bli, men
menighetens gudstjenesteutvalg vil nå
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invitere den som vil, til å si sin mening
om smått og stort – fra musikkvalg, liturgi
og tekstvalg, til klokkeslett og lyssetting.
Til grunn for evaluering, legger vi de tre
første kveldsmessene i 2019:
• Søndag 13. januar kl. 20.00
• Søndag 10. februar kl. 20.00
• Søndag 10. mars kl. 20.00
Du vil finne et skjema disse kveldene, der
vi ber om tilbakemeldinger. En sum av
disse tilbakemeldingene blir så presentert
på menighetens årsmøte søndag 24. mars,
etter formiddagens gudstjeneste.
Det vil da også være mulig å lufte tanker,
erfaringer og ønsker om kveldsmessen.
Ingvild Køhn Malmbekk, kantor
og Tor Øystein Vaaland, sokneprest

LYSHJERTE. Dette hjertet av lys
finner du ofte trykt på utsiden av programmet til kveldsmessen. Nå kan
du få si din mening om tilbudet.

Stjernebarn, stig ned!
ADVENTSTANKER

AKTUELT

Nyttårsfest i år også
Askertun er stengt, men fortvil ikke. Den
tradisjonsrike nyttårsfesten flyttes i år til
Asker prestegård, der festfolk kan møtes
til gløgg kl. 19.00. Det blir tid for Kongens tale, mat og prat, samt gang rundt
juletre, underholdning og leker. Som
vanlig inviteres alle til å ta med rester fra
julematen og kaker til et felles koldtbord.
Arrangementet er gratis og alkoholfritt.
Det er ingen påmelding, og til slutt er det
midnattsmesse i Asker kirke kl. 23.15.

Førjulsbesøk i kirka
Som vanlig i adventstida, får Asker kirke
besøk av barnehager, skoler og Folkeuniversitetet. De minste får møte keiser
Augustus og synge i englekor, i den
faste «krybbevandringen». 11. desember
kommer folk fra alle verdens hjørner på
det årvisse førjulsbesøket fra Folkeuniversitetet i Asker. Her er det folk med
ulik kjennskap til norsk kultur, språk og
kirkeliv, og besøkene er blitt fine møter
mellom mennesker med ulik bakgrunn,
ulike livssyn og troserfaringer. Sognets
skoler kommer til tre julegudstjenester:
• Tirsd. 18.12. kl. 10.00 Jansløkka skole
• Onsdag 19.12. kl. 08.00 Hofstad skole
• Torsdag 20.12. kl. 08.30 Solvang skole
I tillegg gir soknepresten sin faste
førjulshilsen på avslutningen til Asker
videregående skole fredag 21. desember.

Gud på Holmsbu

SOLSTRÅLENE. «Bak din tynne hud, stråler mot oss kjærlighet fra Gud»,
heter det i en av våre nye adventssalmer. Foto: Gunnar Grøsland.
Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud
Stråler mot oss kjærlighet fra Gud
Hør oss, se oss, stjernebarn stig ned,
så jordens barn i alle land finner julens fred
Slik lyder første vers i en av salmebokens
nyere adventssalmer. Og den fortsetter
med ord om alle barn; om de som har alt
og de som har intet, om de såre og de
hjemløse og de skremte og glemte og de
håpende og ventende barna.
Igjen og igjen, med bønnen om at jordens
barn i alle land skal finne julens fred.
Ganske snart på vei inn i adventstiden,
ser jeg frem til å synge nettopp denne
salmen. For å huske på og dvele ved hva
vi venter på. Hva vi er kirke for! For aldri
å tillate oss å glemme hva som virkelig er
viktig.

Alle bærer vi i oss et barn. Et lengtende
barn. Et håpefullt barn. Et barn som
trenger kjærlighet. Et barn som trenger
at lys tennes i mørke. Om det er i
desembermørket. Eller i sorgens mørke.
I motløshetens eller fryktens mørke.
Eller kanskje i ensomhetens mørke.
I desember tenner vi lys i fleng. Og
vi minnes ham som en gang kom til
verden som et lys i mørke, samtidig som
vi venter og håper og ber om at han skal
komme igjen. Og igjen. Og igjen.
Hør oss, se oss, stjernebarn stig ned,
så jordens barn i alle land finner julens
fred.
Med ønsker om en velsignet adventstid
for oss alle.
Karoline Astrup, kapellan

Staben la sitt høstseminar til Holmsbu,
og benyttet anledningen til å besøke
stedets kirke. «Kunstnerkirka» viser en
historie om et lokalsamfunn som åpent
tok imot kunstnere i det forrige århundre.
Lokalhistoriker Frank Tangen fortalte om
et kunstnermiljø, med Henrik Sørensen
i spissen, som gjorde «pay back» da de
under 1950-tallets oppussing dekorerte
rommet med gratis malerarbeider. «Dypest sett formidler kunsten et budskap om
at Gud ble menneske og tok bolig blant
mennesker i Holmsbu, midt i landskapet,
hverdagen, skjønnheten og slitet», sa han.

Marked på kulturhuset
Asker menighets årlige «novembermarked» ga et resultat på nær 80.000
kroner, mot drøyt 110.000 kroner i fjor.
Nedgangen skyldtes at vi i år droppet
loppe- og bokmarkedet, noen færre
besøkende og ikke minst flytting fra det
oppussingsstengte Askertun, til Kulturhjørnet i Asker kulturhus. Nytt av året
var åresalget, som viste seg å være riktig
populært. En stor takk til de mange frivillige som gjorde dagen mulig!
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Gode avtrykk i hjertet

Berit Øksnes slutter som prost, og søndag 6. januar kommer biskop Kari til avskjedsgudstjeneste.
Her skriver Berit om de gode menneskemøtene i Asker, som hun vil ta med videre til sitt nye virke i Halden.
FARVEL. Etter åtte år som prost, tar Berit Øksnes
tar farvel med Asker søndag 6. januar. Hun blir ny
sokneprest i Rokke og Halden. Foto: Jorunn Bottolfs

− Takk, Berit!
Kirkeposten har bedt kolleger og frivillige
om å si litt om Berit. Da kom mykji varme!
Astrid Befring Hovda: Berit er imøtekomande,
vennleg og omsorgsfull. Ho er ein svært dyktig
forkynnar og trygg i rolla som prest. Berit skapar
høgtid i gudstenesta med sin gode væremåte. Ho
er ein framifrå representant for kyrkja!

Takk for meg!
Mange mennesker drømmer om å
sette spor. Spor som varer.
Vi kjenner mennesker som har tråkket
i livet vårt, og satt spor som svir.
Vi kjenner også mennesker som
naturlig og varsomt har trådt inn i livet
vårt, slik at de er blitt en naturlig del
av oss.
Gjennom tiden jeg har vært prost
i Asker, har mange av dere vært en
naturlig del av mitt liv.
Vi har gått et stykke vei sammen, og
vi har tråkket felles spor sammen. Vi
har vært sammen om viktige ting; i
hverdager, gudstjenester, gleder og
sorger. I denne vandringen er vi blitt
bedre kjent, og vi har opplevd det
gode fellesskapet som troen gir oss.
Dere har møtt meg med varme smil
som har satt det gode avtrykket i
hjertet.
Av mange har jeg fått den gode
koppen med kaffe eller en vennlig
mail. Noen har jeg møtt på Baker’n
og noen på Varmestua. Mange har
vært innom på mitt kontor hvor vi har
snakket om livet, døden, kjærligheten
og/eller Gud. Jeg har så mange gode
avtrykk fra dere i mitt liv.
På Solgården har jeg gått ut og inn
mange ganger disse årene og alltid
kjent på fellesskapet og godheten
med dem som er der.
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Jeg slutter som prost i Asker, men
jeg har dere med videre fordi dere
har vært med å prege livet på denne
veistrekningen. Jeg har så mye å takke
Gud for etter tiden i Asker prosti og
Asker menighet. Jeg har satt stor
pris på fellesskapet i vår vakre kirke.
Høytidsstundene har vært mange
og for meg vil fellesskapet i sangen
og nattverden være særlig gode
avtrykk. Det handler ikke minst om en
fantastisk god kantor Ingvild og om
det flotte kirkekoret. De mange barna
jeg har døpt og kunnet be for gjør
meg også glad og takknemlig. Tenk
å få be til Gud og be ham velsigne
nettopp deres liv.
Tusen takk for tiden og for vandringen.
Jeg har dere med i hjertet og det
kjennes veldig godt.
Jeg vil avslutte med et vers fra en av
sangene jeg er glad i:

Tore Gude: Berit er en sosial intelligent kvinne
med høy relasjonell kompetanse i en velintegrert balanse. Hun kombinerer faglig styrke og
medmenneskelighet i sin pastorale gjerning. Som
medliturg har jeg sett at hun til gudstjenester er
velforberedt og i forkant naturlig spent på gjennomføringen, og desto mer lettet når det hele har
godt bra. Hun skrider med rakrygget og naturlig
verdighet når hun beveger seg i kirkerommet.
Berit vil bli dypt savnet i Asker prosti!
Bjørn Petersen: Vi i «Five Shades of Sax» har spilt
mange jazzmesser i Asker kirke, og i 2016 spurte
vi Berit om hun kunne tenke seg å synge med oss
på Asker Jazzklubb. Etter et par sekunder sa hun:
«Dette er helt utenfor komfortsonen, men det vil
jeg!». Berit debuterte som jazzsangerinne 31. mai
2016 i en fullsatt Asker Jazzklubb, og etter den
suksessen fulgte nye konserter, sist i Vardåsen i
november. Berits vilje til å utfordre seg selv er like
imponerende som den arbeidskrevende «forvandlingen» fra prost til jazzsangerinne. Berit har
ikke sunget for siste gang med Five Shades of Sax!
John Grimsby: Berit samarbeider! Hun er inviterende og inkluderende, med et følsomt blikk (og
hjerte) for oss som er rundt henne. Det bidrar til
at alle vi som har våre plasser i Askerkirkene kan
få mer til sammen enn det hver av oss kan få til
alene. Vi vil savne Berit. Takk for deg!

Jeg vil gi deg o Herre min lovsang
Jeg vil takke deg med mine ord
For din nåde som er uten grenser
Og for godhet og kjærlighet stor.
Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang for deg
La hver tone en hyllest til deg være
Og i dager med glede og dager med sorg
Vil jeg leve hver dag til din ære.

Anders Mikelsen: Jeg hatt gleden av å bli kjent
med Berit i hennes roller både som prest og som
medlem av Fellesrådet. Synd å miste en prost som
er så klok og morsom, og som har en så behagelig
stemme å høre på.

Berit Øksnes

Maud Berntsen: Berit ser folk. Hun har en spesiell
utstråling når hun formidler og leder møter. Berit
er morsom. Berit er stilig. Berit er lett å bli glad i.
Berit er utrolig god!
Bente Roestad

Inga-Mari Ramsfjell-Kind: Berit setter avtrykk
fordi hun i sitt vesen bekrefter Paulus’ ord i Galaterbrevet 5,6 om at «…her gjelder bare tro som er
virksom i kjærlighet.»

Himmelriket er kommet nær
DIAKONENS HJERTE
To fattige, unge mennesker er på vandring mot Betlehem for å få bekreftet røttene sine. Kongen har talt og befalt. Ved
hjertet bærer Maria livets håp.
Underveis får de erfaringer til undring og
ettertanke. Ingenting er som før. De er
berørt av «Den hellige». Reisen blir ikke
som de har forventet og planlagt. Det er
ofte slik.
Josef er midt i dramaet om mine, dine
og våre barn. Etter usikkerhet, smerte og
hjerte følger handlingers mot. «Himmelriket er kommet nær» samtidig som den
lille familien må legge ut på flukt.
Troens og livets paradokser. Tilliten til
at Gud er med oss, i oss og mellom oss,
mens hverdagens virkelighet kan sette
både gudstro, livsmot og tillit til medmennesker på prøve.
Kirkens diakoni handler om å være der
for hverandre. Se Jesus i vår neste, og
ved Guds hjelp være medvandrere i
livets mangfoldige hage. Vanne, gjødsle,
spre glede, lys og varme, også når håpet
brister, selvfølelsen rokkes, framtiden
kjennes utrygg, tapene krever, urettferdigheten og ondskaper ødelegger, når
ensomheten legger seg som en skygge
over livsgleden, når relasjoner går i
stykker, når vi står under indre og ytre

press, når skammen og skyldfølelsen
kveler, når sinne og gråten ikke helt
vet hvor de skal gjøre av seg, når vi tror
vi har gått oss bort. Da er nådens og
rettferdighetens Gud med oss, i oss og
mellom oss, slik han var med det unge
paret i Betlehem for «Himmelriket er
kommet nær».
Trygve Hoff utrykker i sin «nordnorske
julesalme» en vakker tillit til at Gud er
her, samtidig som livet krever sitt.
Her ser du det andre verset, og hele
salmen finner du i Salmeboka nr. 24:
Vi levde med hua i handa
men hadde så sterk ei tru.
Og ett har vi visselig sanna:
vi e hardhausa vi som Du.
Nu har vi den hardaste ria,
vi slit med å kare oss frem
mot lyset og adventsti’a,
d’e langt sør tel Betlehem.
Inga Mari Ramsfjell-Kind, diakon
JULEMOSAIKK. Den lutherske kirken i Beit
Sahour ligger bare et steinkast fra Betlehemsmarkene. Ved inngangen, blir menigheten
møtt av en utendørs veggmosaikk med
julenattens motiv. Foto: Tor Øystein Vaaland.

DØPTE OG DØDE
Døpte og døde bosatt i Asker menighet for perioden 1. september–
30. november 2018:

Døpte
Fillip Grensemo Bjerke, født 3.8.2018
Oscar Østerman Henriksen, født 12.2.18
Eva Moe Elvestad, født 2.6.2018
Eva Marie Sebjørnsrud, født 9.4.2018
Maia Rugset, født 23. mai 2018
Johannes Aardal Hansen, født 11.6.2018
Eva Victoria Narmo, født 25. juni 2018
Othilie Wøien-Korsmo, født 1. mai 2018
Helene Kristiansen Karlsen, født 20.2.2018
Jakob Berg Ulvestad, født 11. april 2018
Sindre Waage Berg Bentsen, født 31.5.18
Nora Godtfredsen, født 17. juni 2018
Trym Alexander Drahus Svensson, 26.3.18
Marie Revheim, født 6. april 2018
Isabella Lønn Gundersen, født 24.1.2018
Julie Nestande, født 6. mars 2018
Elias Stub Haug, født 30. april 2018
Tobias Øygarden Martinsen, født 22.5.18
Signe Kjæraas Fensholt, født 12.4.2018

Ida Stake Lundekvam, født 26. mars 2018
William Stene-Tinlund, født 8. april 2018
Charlotte Heiberg Løvik, født 23.4. 2018
Andreas Bakken Rønning, født 28.1.2018
Mille Marie Heiberg Løvik, født 23.4.2018
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

Døde
Jørgen Reidar Greidung, født 1931
Jan Forbes Reymert, født 1924
Finn Beggerud, født 1929
Berit Hall, født 1936
Martin Mikalsen, født 1929
Erling Bakken, født 1934
Torunn Iversen, født 1938
Ragnhild Fjelland, født 1924
Leif Willhelm Stang, født 1930
Ingegerd Marie Foss, født 1943
Arvid Moen Karlsen, født 1939
Inger Karin Ørbech, født 1938
Reidun Aamodt Fossum, født 1924

Asker kirke og en lysende gravlund på allehelgenssøndagen. Foto: Helene Flatby.
Kjell Winther-Larssen, født 1940
Sissel Margrethe Volan, født 1944
Astrid Karen Tveter, født 1932
Siv Anne Frydenberg, født 1968
Marthe Josefine Spilling, født 1923
Odd Jardam, født 1934
Carina Elisabet Wold, født 1959
Arvid Hasting, født 1924
Sigrun Marstrander, født 1923
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GUDSTJENESTER OG KONSERTER I ASKER KIRKE
HELLIGE JUL. Det er noe som
skjer for enhver smak i Asker
kirke i advents- og juletiden.
Foto: Tor Øystein Vaaland.

JANUAR

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

DESEMBER
SØNDAG 2. DESEMBER
1. søndag i adventstiden
Kl. 11.00 Gudstj. v/ Vaaland og Giverholt, dåp
og nattverd
Kl. 19.00 Konsert: Händels «Messias» v/ Asker
kammerkor og Barokkanerne
LØRDAG 8. DESEMBER
Kl. 17.00 Julekonsert: Knøttene, Tempo og
Asker Ten Sing, solister og band
SØNDAG 9. DESEMBER
2. søndag i adventstiden
Kl. 11.00 Gudst. v/ Riskild og Malmbekk,
saksofon: Bjørn Løken, nattverd
Kl. 18 Konsert: «Mens vi venter», lokale kor

FREDAG 14. DESEMBER
Kl. 18.00 Konsert: Sangkoret Tonleik
SØNDAG 16. DESEMBER
3. søndag i adventstiden
Kl. 11.00 De ni lesninger og Bach-kantate:
«Uns ist ein Kind geboren» v/ Øksnes,
Malmbekk, Asker kirkekor, solist: Trude H.
Binderø, musikere, adventskaffe
Kl. 19.00 Konsert, Drammen Intl. Gospelkor
FREDAG 21. DESEMBER
Kl. 12.00 Vardåsen kirke: Feltarbeidets julegudstjeneste flyttes pga. stengt Askertun
ONSDAG 19. DESEMBER
Kl. 21.00 Konsert: «Stille natt, hellige natt»
SØNDAG 23. DESEMBER
4. søndag i adventstiden
Kl. 11.00 Gudstj. v/ Flemming Jacobsen og
Gry G. Bagstevold, nattverd

JULAFTEN
Kl. 11.00 Jul på Solgården v/ Astrup
Kl. 12.00 Jul på Asker bo- og oms. v/ Vaaland
Kl. 12.00 Familiegudst. v/ Astrup, Malmbekk,
solister og korgruppe
Kl. 13.30 Familiegudst. v/ Astrup, Malmbekk,
Knøttene og Tempo, solist: Dina Matheussen
Kl.15.00 Familiegudst. v/ Vaaland, Bregård og
Asker skolekorps
Kl. 16.15 Familiegudst. v/ Vaaland, Bregård,
Asker Ten Sing
1. JULEDAG
Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste v/ Vaaland og

Malmbekk, trompet: Hege N. Blichfeldt,
Petter Udnes, forsangergruppe, nattverd
2. JULEDAG
Kl. 11.00 Gudstj. v/ Astrup og Malmbekk,
sang: Frida Lund-Larsen, dåp og nattverd
SØNDAG 30. DESEMBER
Kl. 20.00 Yogagudstjeneste v/ Astrup
NYTTÅRSAFTEN
Kl. 19.00 Nyttårsfest på Asker prestegård
(les mer på side 7)
Kl. 23.15 Midnattsmesse i Asker kirke v/
Astrup og Malmbekk, nattverd

FOR UNGE

FOR VOKSNE

TRADISJONELL JULEFEST
Lørdag 5. januar kl. 12-14 på Kulturhjørnet,
Trekanten. Påmelding: im225@kirken.no.
Plassbegrensning. Mer info: kirken.no/asker

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

BABYSANG Oppstart: Tirsdag 29.1. kl. 12.00
ONSDAGSTILBUD Oppstart: 16. januar
Småbarnsklubb (1–5 år), barneklubb (5–8
år), «Knøttene» barnekor (5 år–3. klasse),
«Tempo» tweensing (4.–7. kl.asse)
ASKER TEN SING Oppstart: 7.1. kl. 17.00
ASKER KFUK/KFUM-SPEIDERE
Kontakt: ledere@askerspeiderne.no

BIBELMEDITASJON
Oppstart 2019: Onsd. 9.1. kl. 12 Asker kirke
Kontakt: kapellan Karoline Astrup

SØNDAG 6. JANUAR
Kristi åpenbaringsdag
Kl. 11.00 Avskjedsgudstjeneste for prost
Berit Øksnes v/ biskop Kari Veiteberg,
prostiets prester, Malmbekk, «Five Shades
of Jazz», nattverd
SØNDAG 13. JANUAR
2. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Gudstj. v/ Vaaland og Malmbekk,
dåp
Kl. 20.00 Kveldsmesse v/ Vaaland og Malmbekk, nattverd
SØNDAG 20. JANUAR
3. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Gudstj. v/ Schmidt og Bagstevold
SØNDAG 27. JANUAR
4. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Gudstj. med presentasjon av årets
nye konfirmanter v/ Astrup, Malmbekk og
Westnes
Kl. 20.00 Yogagudstjeneste v/ Astrup

FEBRUAR
SØNDAG 3. FEBRUAR
5. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Gudst. m/ Vaaland og Malmbekk,
dåp og nattverd
SØNDAG 10. FEBRUAR
6. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Familiegudstj. v/ Astrup og Malmbekk, dåp
Kl. 20.00 Kveldsmesse v/ Astrup og Asker
Ten Sing, nattverd
SØNDAG 17. FEBRUAR
Såmannssøndagen
Kl. 11.00 Gudstjeneste, dåp og nattverd
SØNDAG 24. FEBRUAR
Kristi forklarelsesdag
Kl. 11.00 Gudstj. v/ Astrup og Bagstevold,
dåp og nattverd
Kl. 20.00 Yogagudstjeneste v/ Astrup

Kontakt: diakon Inga Mari Ramsfjell-Kind
FREDAGSFORUM
Kontakt: Arne E. Sæther tlf. 66784617
ASKER OG VARDÅSEN Y’S MEN
Kontakt: Aud M. Stønjum tlf. 92098923

FREDAGSTREFF
Fredag 7. desember i Asker kirke kl 11-13
Fredag 11. januar kl. 11 Helligtrekongersfest
Kontakt: diakon Inga Mari Ramsfjell-Kind

ASKER KIRKEAKADEMI
Kontakt: Einar Solbu, tlf. 91568343

KAFFEKOPPEN
Fredag 14. desember kl. 11 på Solgården
boligsenter, fast hver 4. fredag i måneden

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

ASKER NORMISJON
Kontakt: Erling Servan tlf. 48075025

