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Da får vi prøve å lene oss på 
hverandre. Og å huske tidligere 
erfaringer av vår. 

Og takke for påskens fortellinger 
som minner oss at hva enn vi 
står i – så er vi aldri helt alene.

Midt i fellesskapene våre (som i 
skjærtorsdagsmåltidet) – han er 
der! 

- Midt i egne erfaringer av svik og 
skuffelser (som i Getsemane) – 
han er der!

- I møte med sorg og død og 
langfredagers smerte i våre egne 
liv – han er der! 

- I vår kamp med vantro og tvil – 
han er der! 

-I liv, lys, kjærlighet og glede – 
han er der! 

-Gjennom kontrastene, gjennom 
fastetid og påsketid og alle dager 
- i liv og død – han er der! 

Med ønsker om en velsignet 
påsketid til dere alle! 

Karoline Astrup, kapellan

Det føles litt rart å skrive 
påsketanker til kirkeposten, 
allerede før fastetiden har 
begynt. Mens brøytekantene 
fremdeles er enorme utenfor, 
og snø og is og kulde preger 
dagene. 

Allikevel vet vi det. Hvor kaldt 
det enn er i skrivende stund, 
- vi vet at lyset utenfor bærer 
løfter om vår og ny blomstring 
innen alt, alt for lenge. 

Spirende liv vil snart tvinge 
seg gjennom kald og frossen 
jord. Og jeg spør meg selv, om 
det ikke er det påsken handler 
om mer enn noe annet? Om 
liv som vekkes av døde? Om 
lysets kraft som kan forvandle 
selv det dypeste mørke? Igjen 
og igjen.

Noen ganger er det lett å hvile 
i tillit til vårens komme. Andre 
ganger er vinterens kulde 
så bitende at det kan være 
vanskelig å tro på at nytt liv 
noen sinne vil få kraft til å 
trenge gjennom.  

HÅP !
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Vi har nettopp gått inn i fastetiden – en 
tid for bønn, ettertanke, grenseløs nest-
ekjærlighet og engasjement for andre. 
En tid til å løfte blikket og se utover oss 
selv. Den fasten Gud har valgt skal, ifølge 
profeten Jesaja, gjøre oss i stand til: 

«å løse urettferdige lenker, sprenge bån-
dene i åket, sette undertrykte fri og bryte 
hvert åk i stykker, å dele ditt brød med 
sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme 
i hus.» (Jes. 58,6). 

I år vil det ikke være til å unngå å legge 
merke til at vi er i fastetiden, om du 
kommer på gudstjeneste i Asker kirke i 
perioden mellom askeonsdag og skjær-
torsdag.
Alt fra liturgi, salmer, ord og bønner til 
estetiske utrykk som lys, bilder og farger 
vil bidra til å skjerpe fokus, så vi kan 
minnes om hva det vil si å være kirke 
i en global verden. Der vi både vender 
blikket innover i oss selv og utover mot 
andre. I bønn og handling for en bedre 
verden.
Sindre Skeie sier det så fint i sin 
fastetidssalme (som vi skal få bli godt 
kjent med i løpet av fastetiden):

«Se, mørket vinner aldri over lyset.
La håpets flamme skinne, sterk og klar!
For ennå kjemper noen for det gode,
og ennå deler noen det de har. 

Se, freden finnes i den gode striden,
så reis deg opp til kamp for andres rett!
Da skal du aldri frykte mørkets makter,
det er i mørket flammene blir sett.
 
Iblant vil kampen stjele dine krefter,
du kjenner sorgen over tap og svik,
du tror at alt du ga, har gjort deg fattig,
men i din fattigdom er du blitt rik.
 
Et mørke hviler ennå over jorden,
men barn av lyset finnes overalt:
Se, noen åpner døren for en flyktning,
og noen reiser opp en venn som falt.
 
Hvor finnes brød til alle folk i verden
hvis ikke du vil dele med din bror?
Vi puster alle i den samme luften
og lever på den samme, lille jord!
 
Må ingen lenger hegne om sitt eget.
Må de som hersker, ofre alt for fred.
Må de som tror de kjemper helt alene,
få se hvor mange flere som er med!

FASTETID OG FASTEAKSJON
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 Se, Verdens Lys rir inn i våre gater.
En sang om frihet stiger i vår by,
hør, også vi vil være barn av lyset
og tenne håpet: Jorden skal bli ny!»

Kirkens Nødhjelp eies av norske me-
nigheter og har fått i oppdrag å sikre og 
beskytte menneskeverdets og skaper-
verkets ukrenkelighet. Slik er Asker 
menighet del av et nettverk av kirker og 
menigheter i Norge og over hele verden 
som feirer gudstjeneste, deler tro og 
ønsker å ta Guds ord på alvor i sin egen 
sammenheng. Alle menigheter har 
erfaringer og ressurser å dele. Sammen 
har vi kunnskap om vår sårbare jord og 
årsaker til nød og konflikt. Ved å se med 
hverandres øyne, lytte til hverandres 
stemmer og dele våre ressurser med 
hverandre skaper vi handlingsmulighet-
er for å ta vare på skaperverket, og for 
rettferd, verdighet og livskvalitet for alle. 
Det er dette globale oppdraget som gjør 
oss til en verdensvid kirke. Slik kan tro 
og handling bli ett. 

Fasteaksjonen, Norges nest største 
innsamlingsaksjon, arrangeres tirsdag 
9. april. Konfirmantene er tradisjonen 
tro ryggraden på aksjonsdagen, og 
gjør en kjempejobb, men vi ønsker at 
Fasteaksjonen skal være hele menighet-
ens diakonale dugnad. For å nå rundt 

til alle husstandene trenger vi flere 
bøssebærere, og oppfordrer derfor andre 
menighetsmedlemmer til å sette av et 
par timer fra kl. 17 den 9 april. 

Meld deg som bøssebærer til kateket 
Liv-Iren Westnes på tlf. 986 99 718, eller 
Hanne Tellier på tlf. 481 18 788, eller møt 
opp direkte i kirken på aksjonsdagen for 
registrering og utdeling av bøsse.

Tema for årets aksjon er Kirkens Nød-
hjelps arbeid med vann, sanitær og 
hygiene i utsatte områder rundt om 
i verden, både i langsiktige utvikling-
sprosjekter og akutte katastrofesituas-
joner. 884 millioner mennesker mangler 
fortsatt tilgang til rent vann. Mangel på 
rent vann dreper flere mennesker enn 
krig. Hvert år tar urent vann og utrygge 
sanitærforhold 1 million menneskeliv. 
Her bidrar Kirkens Nødhjelps livsviktige 
arbeid til å gjøre en forskjell. 

Hvert år kan penger samlet inn gjennom 
Fasteaksjonen gi 175.000 mennesker 
varig tilgang på rent vann! Det nytter 
å hjelpe! Ta vel i mot våre bøssebærere 
tirsdag 9. april! Du kan også gi en gave på 
SMS, kodeord VANN til 2426 (kr. 200) eller 

sende valgfritt beløp på VIPPS til 2426.
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YOGAKONFIRMANTER
Nytt av 2019 er at konfirmantene har fått mu-
lighet til å være med i en yogagruppe som en del 
av undervisningen. Fem av årets konfirmanter har 
valgt dette tilbudet som består av fire kvelder med 
samtale, yoga, meditasjon og bibelord i kirkerom-
met. I en tid der ungdommene i stor grad forteller 
om stress og press og slitenhet er det en glede å lese 
om yogakonfirmantenes foreløpige erfaringer og 
tilbakemeldinger: 
-  Jeg har hatt et positivt inntrykk av yoga så 
langt. Det er et konsept du ikke vil forvente i kirken 
eller innenfor kristen tro. Det er  jo såpass rolig 
at det ikke er noe problem å blande bibelen inn i 
aktiviteten. Selvom det er yoga føler jeg at ikke at 
konfirmasjonen blir glemt eller skjult.
- Jeg syns det er veldig fint og avslappende. 
Det er veldig frigjørende å komme hit til kirken og 
gjøre yoga. Jeg synes det er veldig stille og fredelig 
her i kirken, og det synes jeg er beroligende, og det 
gir meg en slags ro. Jeg synes det er et bra opplegg, 
og det er rolig og fint.
-  Yoga i kirken synes jeg er veldig avslap-
pende og hyggelig. Det er deilig å ha en slags «unns-
kyldning» til å kunne ta seg tid til å bare slappe av 
og roe seg ned. Når jeg går ut døren etter timene 
føles det som jeg har kvittet meg med alt ubehag i 
både kropp og hode.
-  Hvis jeg skulle valgt konfirmantgruppe en 
gang til så hadde jeg fortsatt valgt yoga. Det er en 
veldig fin måte å kombinere konfirmasjonsforbere-
delser, og det å finne pusterom i hverdagen.
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YOGA I KIRKEN
Det er snart et år siden Asker menighets første 
yogagudstjeneste, og våren 2019 er disse gudstjen-
estene blitt en del av menighetens faste gudstjen-
estepuls. Hver siste søndag i måneden kl. 20.00.  I 
fjor sommer stod det følgende i kirkeposten om det 
nyoppstartede tilbudet om yoga i kirken:
«Jeg vet at noen er nysgjerrige. Jeg vet at noen 
er overrasket. Jeg vet at noen er glade for et slikt 
tilbud. Jeg vet også at noen undrer seg,  og jeg tipper 
at noen syns det er vanskelig å forstå koblingen 
mellom yoga og gudstjeneste. Yoga og en kristen 
trospraksis.
Jeg kan forstå undringen, men for meg er det en 
naturlig kobling. Min vei til kirken og prestetjen-
este har vært brolagt blant annet med erfaringer 
med yoga og meditasjon, og i vår har jeg avsluttet 
en utdannelse også som yogalærer. Jeg har erfart, 
og mange med meg, at disse gamle øvelsene, som 
rett nok har sitt utspring i andre tradisjoner enn 
den kristne, kan fungere som universelle «verktøy». 
«Verktøy» som kan bidra til en økt kontakt med oss 
selv og verden rundt oss. Og ikke minst «verktøy» 
som kan bidra til å åpne noen stillere rom i oss 
mennesker. Gjennom kropp og pust og meditative 
øvelser kan vi hjelpes til å finne en ro, midt den 
enkeltes og verdens til tider larmende uro.
I salmenes bok står det «stans, og erkjenn at jeg er 
Gud». Eller «vær stille, og innse at jeg er Gud». Jeg 
tror det er mange som vil kunne erfare at yoga i en 
kristen kontekst, nettopp vil kunne bidra til å åpne 
rom for en slik stillhet. En stillhet som kan bidra til 
erkjennelser av at Gud er Gud. En stillhet som kan 
bidra til en fordypet kristen tro. I den enkelte. Og i 
fellesskapet.»
Erfaringene gjennom det siste året har vist oss at 
det er mange som verdsetter tilbudet om yogagud-
stjenester. Vi har spurt noen av de deltakende om 
hva yogagudstjenestene betyr for dem, og vil herved 

videreformidle noen av tilbakemeldingene:
- Yogagudstjenestene gir for meg en tryg-
gere og mer kjent ramme. Jeg finner en indre ro 
og harmoni – noe jeg ikke ville funnet i en vanlig 
gudstjeneste. Jeg ville nok ikke kommet til kirken 
en søndagskveld om det ikke var for yogainnram-
mingen (R.F.K)
- Fantastisk opplevelse og stemning. Følelse, 
kropp og sjel henger sammen. Tusen takk! (Heidi)
- Jeg føler for ro og harmoni i livet. Blir 
sliten av kjas og mas. Føler meg restituert og mer 
tilstede i meg selv etter en yogastund. Det er fint å 
oppleve en gudstjeneste der det er tid til ettertanke 
og man føler seg som et helere menneske med 
både fysisk harmoni og mentalt uthvilt og åndelig 
beriket. Etter at jeg var på min første yogagudstjen-
este for tre måneder siden, har jeg vært med hver 
gang. Det er ikke så mange andre gudstjenester i 
året jeg går til. Yoga i kirken er bra og med i tiden. 
(Kirsti Bryn Lium)
- Det betyr for meg å bli mykere, finne ro, 
høre gode ord, inspirasjon.
- Fantastisk måte å finne ro på en søndag 
kveld. Herlig å være i bevegelse i kirken. Takk 
(Vibeke Bøe)
- Å kunne bli kjent med seg selv gjennom 
sansene.
- Mange år siden jeg har vært i kirken. 
Praktiserer yoga 2 ganger i uken. Ble nysgjerrig da 
jeg så invitasjonen på facebook i høst (2018). Har 
nå vært her 4 ganger, og det er så godt å komme 
inn i kirkerommet med gregoriansk kirkemusikk. 
Karoline gjør dette med yoga i gudstjenesteform på 
en måte som er god. Det skapes et fellesskap gjen-
nom bruk av pusten. Det at vi samles på matter gjør 
det intimt. Fint at det er kl. 20 om kvelden og siste 
søndag i måneden. Gleder meg til neste gang. Kan 
anbefales.

Selv om erfaringene og tilbakemeldingene med 
yoga i kirken er overveiende positive, tar vi på alvor 
at det fortsatt også finnes dem som er undrende og 
til dels bekymret og kritiske til denne nye praksisen 
i kirken. Hva har yoga og meditasjon i kirkerommet 
å gjøre? Kan det være riktig å ta med inspirasjon fra 
østlige tradisjoner og tankegods inn i vårt kristne 
gudstjenesteliv? 
Hva taler for, og hva taler mot? 
Kirkelig dialogsenter Oslo har tatt kontakt med 
meg omkring dette temaet, og sammen ønsker vi å 
invitere til dialogforum  i Asker kirke 31. mars kl. 18. 
30, i forkant av yogagudstjenesten kl. 20.00. Etter en 
innledning, vil det bli rom for spørsmål og sam-
tale. Vi håper mange har lyst til å komme – og til å 
bidra til en åpen og god debatt om et aktuelt tema 
i vår tid. Så velger man selv om man vil bli igjen til 
gudstjenesten kl. 20.00 eller ikke. 

DIALOGFORUM
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«Aldri har vi opplevd en mer 
komplett triumf, aldri en mer 
gjennomført og umiddelbar 
gjenkjennelse av stor kunst». 
Dette stod i «The Times» etter 
Mendelssohns førstegangs oppføring 
av oriatoriet «Elias» i Birmingham 
Town Hall i 1846. I dag regnes 
verket som det viktigste oratoriet 
fra 1800-tallet og rangeres like etter 
Händels «Messias». Musikken er 
så dramatisk og intens at det tidvis 
minner om opera. Handlingen 
tar for seg hendelser fra livet til 
profeten Elias, beskrevet i det gamle 
testamentet. 6. og 7. April kan du 
selv oppleve verket i Asker, når 100 
sangere fra alle Askers fire kirkekor 

fremfører det. Lørdag 6. april kl. 17 i 
Østenstad kirke, og søndag 7. april kl. 
18 i Asker kirke. Disse korene er med: 
Asker kirkekor, Østenstad sangeri, 
HMV-koret fra Holmen og Vardåsen 
Vox Cordis. Solistene er Ditte Marie 
Bræin, Mari Askvik, Eirik Grøtvedt 
og Halvor Melien. Musikerne er 
fra strykeorkesteret Ensemble 
Allegria i tillegg til en sammensatt 
blåsergruppe.  Dirigent er Grete 
Pedersen (Det Norske Solistkor). 
Billetter: 280,- ved inngangen eller 
https://billett.holmenkirke.no

Velkommen!

MENDELSSOHNS «ELIAS» TIL ASKER

Dirigent Grete Pedersen
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vil du være med på kaffekos for å berike hverdagen til beboerne på solgården boligsenter?
«Kaffekoppen» har blitt arrangert på Solgården boligsenter i 
den perioden Askertun har vært stengt. Der har vi fått mange 
hyggelige bekjente som diakonatet ønsker å opprettholde 
kontakt med. Jeg prøver derfor å ta en tur annenhver fredag 
de gangene det ikke er «Fredagtreff» eller «Kaffekoppen» 
som per nå arrangeres i Asker kirke. Besøkene på boligsen-
teret er et samarbeid med aktivitør Marit Dale. Hun gjør i 
stand kaffe og kopper. Jeg tar med kake eller steker vafler 
på aktivitetsrommet der. Vi sitter og prater og drikker kaffe i 
fellesstuen ved inngangspartiet når beboerne er ferdig med 

På bilde ser vi 
beboer Magnar 
og diakon 
Inga Mari med 
dachsen Syver 
på fanget.

Er jeg rask med vaffelstekingen får jeg tid til å være med på trim-
men. Etter oppfordring fra Marit Dale innleder jeg når det passer 
sånn til samtale om temaer hun vurderer at beboerne kan ha 
glede av. Jeg kommer ofte sammen med en elev fra norskpro-
grammet ved Folkeuniversitet som ønsker språktrening. Jeg har 
innledet et samarbeid med en lærer der. De som bor på Solgården 
boligsenter gir uttrykk for at det betyr mye at det kommer noen 
utenfra og prater med dem. Har du lyst å bli med 1. eller 3. fredag i 
måneden kl. 12, så er det bare å komme.

                                                   Inga Mari Ramsfjeld-Kind, diakon

DIAKONENS HJERTE

Vi er godt inne i det nye året.  
Det nærmer seg årsmøtetider 
og vi skriver årsmeldinger 
i kirken, lag, foreninger og 
organisasjoner. I postkassen 
og mailboksen strømmer det 
inn årsoppgjør til selvangivel-
sen. Det er fokus på aktivite-
ter og økonomi. Det er vel og 
bra at vi prøver å ha orden i 
sysakene både hjemme og 

på fellesskapsarenaene våre. 
Det hjelper oss å planlegge enda 
bedre framover, og er med å gi 
trygghet og forutsigbarhet. Men 
som kirke har vi også et ansvar 
for å minne om betydningen av 
nærhet i livets små øyeblikk. 
Hverdagslivene våre som kom-
mer og går. Erfaringer som 
ikke så ofte blir skrevet ned i 
dokumenter og telt opp i

etterkant. Det kan være be-
tydningen av å stoppe opp og 
kjenne at det begynner å bli 
vår i lufta, trekke pusten godt 
inn og myse mot sola som 
varmer i ansiktet. Gi og få et 
vennlig blikk, et oppmuntrende 
smil eller et støttene klapp på 
skulderen når det røyner på. Gi 
seg tid til å spørre et medmen-
neske hvordan de egentlig har 
det,                                              

og ha tålmodighet nok til 
høre ordentlig etter på svaret 
som kommer. Dele gleder og 
humor. Velge å se etter det 
gode, men ha mot til å tydelig 
ta avstand fra det som bryter 
ned livsgleden og mennes-
keverdet. Bare sånn midt i 
hverdagen – og helt enkelt og 
alminnelig.     

Inga Mari Ramsfjell-Kind, 
diakon
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Ditt preg på ASKER KIRKE

Med de nye stolene har det vært mulig å 
bruke kirken til babysang, yoga-gudstjen-
este, skjærtorsdagsmåltid, diakontatets 
formiddagstreff og mange nye aktiviteter. 
Vil du være med til fullfinansiering av de 
nye stolene?
Bruk bankkonto:  1620 30 33110  eller 
VIPPS  11 783 og merk det «stoler»

 

ÅPENT MØTE i Asker og Vardåsen Y`s 
Men`s Club onsdag 20. mars kl. 19 i 
Vardåsen kirke. Klubben får besøk av 
generalsekretæren i Norges KFUK og M, 
Øystein Magelssen. Hans emne er «SLEKT 
SKAL FØLGE SLEKTERS KIRKEGANG». Møtet 
starter med en sosial samling med litt 
bevertning, prat og utlodning. Alle er 

hjertelig HJERTELIG VELKOMMEN!

NYE STOLER

I kirken skal det være rom for alle. Et stort 
rom. Høyt til taket. Sterkt fundament. Nye 
impulser. Gode tradisjoner. Ulike menin-
ger. Ulike veier til tro. Kirken bygger fel-
lesskap der du bor. Vær med å ta ansvar for 
fellesskapet og for kirken din!

I Den norske kirke er det rom for mange 
meninger, og det er rom for ulike veier til 
tro. I trosfellesskapet er det rom for den 
troen du har og kanskje for mer enn du 
tror. Gudstjenester, omsorg for utsatte 
mennesker, dåp og trosopplæring, konfir-
masjon og ungdomsarbeid, kor og kirke-
musikk og aktiviteter for barn, viser et 
mangfold av tilbud - og behov for et mang-
fold av engasjerte mennesker. Kirken er til 
stede overalt i Norge, og vil være til stede 
i menneskers dagligliv - og ved alle livets 
begivenheter. Hvordan vil du at kirken skal 
være? Du har mulighet til å påvirke ved 
kirkevalget. Ta ansvar for kirken din
Du trengs til den viktigste oppgaven i 
dagens Norge: Å skape sterkere fellesskap 
i bygd og by. Mange tendenser bryter ned 
fellesskapet mellom oss. Kirken trenger 
ditt engasjement for å motarbeide iso-
lasjon og splittelse. Kirken trenger dine 
innspill til hvordan vi kan fremme respekt 
for Guds skaperverk. Kirken trenger folk 
som kan se enkeltmennesket, inspirert av 
hvordan Jesus ga verdi til mennesker han 
møtte.Kirken din gir mange muligheter for 

Y`S MEN`S CLUB

TEATER FOR 5-ÅRINGER

TÅRNAGENTHELG

ditt engasjementet. I møtene med folk 
i ditt nabolag kan dine holdninger og 
handlinger utgjøre en stor forskjell.
Ved kirkevalget skal det velges 8000 
medlemmer til å lede kirkens arbeid 
gjennom menighetsråd og bispedøm-
meråd. Bli med på noe stort: Si ja dersom 
du blir spurt om å stille til valg. Og gi din 
stemme på valgdagen. Vi vil samarbeide 
for at flere oppdager det store og gode 
ved å gi av sin tid til det som bygger fel-
lesskap. 

Ved kirkevalget kan du stemme på 
kandidater til menighetsrådet og til 
bispedømmerådet/Kirkemøtet. Me-
nighetsrådet leder menighetens virk-
somhet der du bor. Som medlem i me-
nighetsrådet kan du ha stor innflytelse 
på de lokale oppgavene og utfordringene 
i din kirke, og du kan selv fremme 
saker du tror på. Menighetsrådets og 
bispedømmerådets arbeid spenner over 
mange temaer – bl.a. miljø og rettfer-
dighet, omsorg, gudstjeneste, musikk, 
misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt 
jus og økonomiforvaltning.
Har du lyst til å stille til valg eller har 
tips om noen vi bør spørre? Ta kontakt 
med leder for nominasjonskomiteen, 
Ellen Hagemo, 95167634/ ellen.hagemo@
broadpark.no

30. og 31. mars inviterer vi 2. og 3.-klass-
inger til Tårnagenthelg! På Tårnagenthelg 
blir du med og løser koder og mysterier 
sammen med andre agenter. Agentene 
skal løse oppdrag både i og rundt kirken 
vår, inne i kirken, med kirkeklokka og i 
kirketårnet. Agentmøtet lørdag, starter kl. 
12.00 og varer til kl. 16.00. Søndag treffes 
vi igjen kl. 11.00 til Tårnagent-gudstjen-
este. Foresatte, eventuelle søsken, faddere 
og venner er også invitert til gudstjen-
esten.
Ved påmelding ta kontakt med Bodil 
Kvangarsnes på mail: bk822@kirken.no

DET ER KIRKEVALG 8. OG 9. SEPTEMBER 2019. KANSKJE DU SKAL STILLE TIL 
VALG? DU ER INVITERT TIL Å VÆRE MED PÅ Å SKAPE MORGENDAGENS KIRKE!

4 april kl. 17.00 - 18.30 inviteres alle barn 
født i 2014 til teater i kirken! Det blir 
servert pølser, spilt teater på ca 20 min og 
eggejakt! Påmelding til bk822@kirken.no. 
Foresatte+barn født i 2014 kommer gratis 
inn. 50 kr for andre.
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DET SKJER I ASKER MENIGHET     

BABYSANG
Tirsdager kl. 12.00 i Asker kirke.
Sang, lek, kos og nærhet er stikkord for 
babysangen. 
Kontakt: Bodil Kvangarsnes tlf: 917 99 
891

ONSDAGSMIDDAG
Det serveres vanligvis enkel middag 
til selvkostpris, før aktivitetene på 
onsdager på Askertun. Dette tilbudet 
vil komme igang igjen når Askertun er 
ferdig oppusset.

KNØTTENE
Kor for barn fra 1. - 3. klasse. Vi øver 
hver onsdag fra 17.30-18.30 i kirken.
Ledes av Trude Helen Binderø
tlf: 95063644 mail: tb382@kirken.no

TEMPO
Kor for barn fra 4. - 7. klasse. Vi øver 
onsdager fra kl. 18.00 - 19.30 i kirken.
Ledes av Bodil Kvangarsnes.
tlf: 91799891 mail: bk822@kirken.no

ASKER TEN SING
Kor for ungdommer fra 8. klasse - 3 VGS.
Vi øver mandager fra kl. 17 -19 i Asker 
kapell. Fra Høsten 2019 vil øvelsene flytte 
til onsdager kl. 18.30 - 20.30. 
Koret ledes av ungdommene selv, og kon-
taktperson er Bodil Kvangarsnes. 

ASKER KIRKEKOR
Blandet kor for voksne. Repertoar 
med stor bredde. Alle stemmer ønskes 
velkommen. Øvelser i Asker kirke 
torsdager 19.30. Fra høsten 2019 blir 
øvelsene på onsdager. Dirigent kantor 
Ingvild Køhn Malmbekk, 
tlf. 95101022. Mail im539@kirken.no

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

ASKER OG VARDÅSEN Y´S MEN
Kontakt: Aud M. Stønjum tlf:920 98 923

FREDAGSTREFF
Andre fredag i måneden på Asker-
tun(p.t. i Asker kirke)fra kl. 11-13. Kåser-
ier om engasjerende temaer, andakt 
av prostiets prester, bordfellesskap 
rundt god formiddagsmat, åresalg og 
allsang. Tilbud om skyss: T. Møgedal 
telefon 66781689 og Reidunn Senumstad 
Kristensen telefon 66782450 

FREDAGSFORUM
Allsang, fellesmåltid, aktuelt eller kul-
turelt innslag og liturgisk avslutning. 
Neste samling er 10. mai kl. 19.30. Vi 
besøker Røyken kirke. Ta med speke-
mat. Pris 50 kr. Kontakt: Arne Sæther 
tlf 66784617

KAFFEKOPPEN
Fjerde fredag i måneden på Ask-
ertun(p.t. i Asker kirke) Uformeldt  
sosialt treff hvor bordfellesskap rundt 
formiddagsmat vektlegges. Vi smører 
maten selv. Det er hyggelig om de som  
kommer deler noe de er opptatt av. 
Allsang, søndagens tekst. Tilbud om 
skyss: T.Møgedal telefon 66781689.

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

ÅPEN KIRKE
Kirken er åpen tirsdag til fredag kl 
9 - 15

SORGGRUPPE
Oppstart ny sorggruppe i prostiet hvert 

halvår. Det er et livssynsåpent tilbud til 
voksne som har mistet voksne i nære 
relasjoner. Gruppen går over et år med 
en oppfølgingsdag et halvt år etter at 
gruppen avsluttes. ledes av diakon eller 
prest sammen med en kvalifisert friv-
illig. Neste gruppe har oppstart høsten 
2019  på Askertun. Tilbudet ledes av 
diakon  Inga Mari Ramsfjell-Kind telefon 
906 53 194 sammen med en frivillig. Det 
kommer nærmere informasjon om dato 
for informasjonsmøte.

BIBELMEDITASJON
Onsdager kl 10.30-11.30 i kirken(unntatt 
skolens ferier og enkelte andre dager 
– er du i tvil, sjekk under «hva skjer» 
på menighetens hjemmeside). Høytle-
sning, meditasjon og samtale omkring 
kommende søndags prekentekst. Alle er 
velkomne.

ASKER KIRKEAKADEMI
Enkel møteform, faglige foredrag og evt. 
panelsamtale står i sentrum, etterfulgt 
av en åpen samtale der det er rom for 
spørsmål, kommentarer og refleksjoner 
rundt hovedtema. Tema for vårens tre 
møter er å finne Gud i Kunsten. Er på 
grunn av oppussing av Askertun i Hol-
men kirke. Se eget program.
Leder: Einar Solbu tlf: 915 68 343

ASKER NORMISJON
Vi har møter første tirsdagen i måned-
en på Askertun(p.t. i Barnas katedral). 
Talere med engasjerende temaer. Se eget 
program. De har Martin Luther college i 
Bangladesh som misjonsprosjekt. Gaver 
til misjonsprosjektet, til Normisjonsfore-
ningen 
og kontigent 100 kr pr år kan settes inn 
på konto 05397535225. Nærmere infor-
masjon leder Geir Ove Skogø telefon 951 
23 560

SLEKTERS GANG     

DØPTE

Mia Nos Isaksen, født 25.8.2018
Synne Barkenæs Eggen, født 7.9.2018
Mathilde Skaar Berner, født 27.9.2018  
Johannes Øien Marthinussen, født 6.8.2018
Sonja Lund Eek, født 15.9.2018 

Einar Brastad, født 1927
Jorunn Lund, født 1928
Ragnar Brun, født 1919
Thor Wessel, født 1930
Liv Berit Holmen, født 1945
Aase Gimle, født 1932
Gry Veslemøy Kirksæther, født 1931
Gjertrud Synnøve Løvseth, født 1919
Pål Ettre Olsen, født 1951
Jahn Andresen Landmark, født 1931
Reidun Jardam, født 1933
Ingrid Øfsti, født 1945
Gunvald Johnsen, født 1929
Ivar Tveitan, født 1927
Aagot Elisabeth Andreassen, født 
1925

Valborg Eva Andersen, født 1925
Marie Sundquist, født 1934
Gunnar Holt, født 1923
Radia Ismail Omer, født 1961
Cynthia Margaret Lium, født 1930
Jon Gunnar Stenseng, født 1935
Ellen Marie Kristiansen, født 1928
Per Haavardsholm Finne, født 1931
Grete Aspheim, født 1936
Hans Sjøthun, født 1930
Kari Hillesund, født 1925
Grete Sundby Michelsen, født 1940

DØDE 
01.12.2018 - 28.02.2019



M A R S                         
Maria budskapsdag          
kl. 11 Gudstjeneste med 
dåp og nattverd. K. Astrup 
og I. Køhn Malmbekk. 
Asker kirkekor deltar. 
Menighetens årsmøte. 

M A R S
3. søndag i fastetiden            
kl. 11 Familiegudstjeneste 
m/dåp. I. Wenaas Holte og 
G. Giverholdt Bagstevold. 
Tårnagenter

kl. 18.30 Dialogforum om 
yoga i kirken ved Kirkelig 
dialogsenter Oslo og K. 
Astrup

kl. 20 Yogagudstjeneste. K. 
Astrup

 

A P R I L
4. søndag i fastetiden
kl. 11 Gudstjeneste med dåp 
og nattverd. A. B. Tjentland 
og I. Køhn Malmbekk

kl. 18 Konsert: Oratoriet 
«Elias» Mendelssohn. Alle 
Askers kirkekor, solister og 
orkester

A P R I L
Palmesøndag                         
kl. 11 Gudstjeneste med dåp 
og nattverd. G. Haaversen 
Barth og G. Giverholt 
Bagstevold

A P R I L
Skjærtorsdag                        
kl. 18 Måltid og messe med 
nattverd. T. Ø. Vaaland, 
K. Astrup, I. M. Ramsfjell-
Kind, B. Kvangarsnes og I. 
Køhn Malmbekk

A P R I L 
Langfredag                         
kl. 11 Pasjonsgudstjeneste 
m/dåp og nattverd. T. 
Ø. Vaaland og I. Køhn 
Malmbekk. P. Udnes, 
trompet. I. E. Aarskog, 
fløyte

A P R I L
Påskenatt                          
kl. 23 Påskenattsmesse 

med nattverd. K. Astrup 
og I. Køhn Malmbekk. 
Forsangergruppe

A P R I L
1. påskedag                        
kl. 11 
Høytidsgudstjeneste 
m/nattverd. P. Syrrist 
Gelgota, bratsj. R. 
Reznik, fagott. K. Astrup 
og I. Køhn Malmbekk

A P R I L
Konsert
kl. 19 «En aften med 
Maria Arredondo og 
Torstein Sødal». Billetter 
selges på Ticketmaster

A P R I L
2. søndag i påsketiden
kl. 11 Gudstjeneste 
m/dåp og nattverd. 
J. Riskild og I. Køhn 
Malmbekk
kl. 20 Yogagudstjeneste. 
K. Astrup.

M A I
3. søndag i påsketiden
kl. 11 Gudstjeneste med 
nattverd. K. Astrup og 
I. Køhn Malmbekk. 
Alle menighetens 
kos medvirker. 
Menighetens vårfest 
etter gudstjenesten

M A I 
Sommerkonsert med 
barnekorene. Kl 17 
i kirken. Tempo og 
Knøttene synger. 

M A I 
4. søndag i påsketiden
kl 11 Gudstjeneste m/
dåp. A. B. Tjentland og 
vikarorganist
kl. 20 Kveldsmesse m/
nattverd. T. Ø. Vaaland

M A I
Norges nasjonaldag
kl. 13 Gudstjeneste 
m/K. Astrup og I. Kohn 
Malmbekk. Asker 
folkedanslag. I. Bjørgo, 
trekkspill

M A I
5. søndag i påsketiden
kl. 11 Vandregudstjeneste 
på skaperverkets dag. 
Fra Asker kirke til 
Gatekapellet. Nattverd. 

Kirkekaffe på Varmestua 
til Kirkens  feltarbeid. 
F. Jacobsen, K. Astrup, 
I.M. Ramsfjell-Kind, 
I. Køhn Malmbekk og 
forsangergruppe

M A I
6. søndag i påsketiden
kl. 11 Gudstjeneste m/dåp 
og nattverd. Vikarprest og 
G. Giverholt Bagstevold
kl. 20 Yogagudstjeneste. K. 
Astrup

M A I 
Kristi himmelfartsdag
kl. 11 Gudstjeneste m/
dåp. J. Riskild og I. Køhn 
Malmbekk
 

J U N I
7. søndag etter påsketiden
kl. 11 Gudstjeneste m/dåp 
og nattverd. T. Ø. Vaaland, 
I. Køhn Malmbekk, gitar 
Knut Malmbekk

J U N I 
Pinsedag
kl. 11 Høytidsgudstjeneste 
m/dåp og nattverd. 
K. Astrup og I. Køhn 
Malmbekk. A. Kollandsrud, 
trompet

J U N I
Sommerkonsert Ten Sing
kl. 20 i Vardåsen kirke. 
Dirigenter A. Olderheim og 
H. Aker

J U N I 
Treenighetssøndagen
kl. 11 Ung messe 
med nattverd. K. 
Astrup, L. Westnes og 
I. Køhn Malmbekk. 
Konfirmantene
kl. 17 - 19 Kulturvandring, 
kaffe og sommersang i 
kirken

J U N I
2. søndag i 
treenighetstiden
kl. 11 Gudstjeneste m/dåp 
og nattverd. Vaaland, Køhn 
Malmbekk. Sopran T. H 
Binderø

J U N I
3. søndag i 
treenighetstiden
kl. 11 Gudstjeneste m/dåp 
og nattverd. G. Haaversen 
Barth og G. Giverholt 
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       Gudstjenester
         OG KONSERTER
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