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Ledige «stillinger» 

– Georginer er blitt moderne igjen. De 
blomstrer helt til høstfrosten kommer, sier 
Tone Haverstad og Anne Grethe Sylling, 
fagarbeidere på kirkegårdene i Asker.

Når vi møter dem i «De dødes hage» ved 
Asker kirke, for å ta en prat om årets mest 
populære blomster, nevner de også impa-
tiens, på folkemunne kalt «Flittiglise».

– En tredje sort som vi setter ut, kalles 
sunpatiens. Det er en krysning av ulike 
Flittigliser. Vi bruker mest rosa og rødt, og 
det fine med den, er at den er så robust.

– Hvem bestemmer hvilke blomster?

– Det gjør vi. Vi forsøker å ta hensyn til 

farger og holdbarhet, og hvordan de tåler 
vær og vind.

Tone og Anne Grethe følger opp stell-
avtaler for 1200 av de 9000 gravene ved 
Asker og Østenstad, og synes de har en 
fantastisk jobb. – Se rundt deg! I dette 
vakre landskapet får vi være ute! Dessuten 
har vi gode kolleger, og varierte oppgaver.

– Er dere blitt venn med brunsneglene?

– De er nok kommet for å bli. Men vi kan 
glede oss over at sneglene ikke går opp i 
de opphøyde bedene. Iallfall ikke ennå...

–tøv

Visste du at 2018 er et frivillighetsår i 
Oslo bispedømme? I menighetene i Oslo, 
Bærum og Asker jobber vi for å forstå 
bedre hva som utløser frivillig innsats, 
og hvordan vi best kan skape lyst til å 
fortsette som frivillig i menighetene.

Ett grep kan være å informere om opp-
gaver som står udekket. Derfor, her er fire 
ledige «stillinger» i Asker menighet:

1. Reparatør: Som grønn menighet vil vi 
ta vare på tingene, heller enn å kjøpe 
alt nytt. Er du en som kan vedlikeholde, 
fikse og ordne? Kontakt: kirketjener An-
ders eller daglig leder Grete 90161982.

2. Bygningskyndig person: Vi får midler 
til oppgraderinger av Asker kirke og 
Askertun, og trenger en som kan gå inn i 
vårt bygningsutvalg, og bidra med bygg-
faglige råd og anbefale prioriteringer. 
Kontakt: daglig leder Grete, 90161982.

3. Kulturvert: Kirka er attraktiv som 
konsertkirke, og mer kan det bli, med 
nytt flygel på plass i oktober. Ved alle 
konserter må vi ha et vertskap som låser 
og ordner, tar brannansvar og får en 
konsert på kjøpet. Kontakt: Alf Tore Vierli, 
48190911.

4. Konfirmantmedhjelpere: Vi søker folk 
som kan hjelpe til med kappene: både 
prøving fredag 31. august, og før og 
etter konfirmasjonsgudstjenestene 1. 
og 2. september. I tillegg, kirkeverter i 
gudstjenestene (se tider på baksida). 
Kontakt: Ellen Hagemo, 95167634. 

Blomsterdamene
De gode gamle, georginene går igjen på kirkegården, sier fagfolka.

Inn for landing!
Foto: Petter Hagemo

Fagarbeiderne Tone Haverstad og  Anne Grethe Sylling 
valgte klassiske georginer i det opphøyde bedet uten-

for Barnas katedral. Foto: Tor Øystein Vaaland
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Et rom for stillhet 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 stengt i sommer
Askertun ble stengt etter påske for op-
pussing. Et mer moderne hus skal gjenåp-
nes trolig i september, men dato er ikke 
fastsatt. De ansatte blir samlet nede, mens 
leietakere og aktiviteter får all plass oppe. 

Asker menighetsråd
Valgt for perioden 2015–2019 
Leder: Vibeke Bøe
Kontakt: vibekececilie@gmail.com
Øvrige medlemmer: Ellen Hagemo 
(nestleder), Håvard Sporastøyl, Ceci-
lie 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: Grete Ellingsen Aaby (daglig leder)
Kontakt: ga653@kirken.no

Ansatte (alfabetisk)
Staben har midlertidige kontorplasser mens 
Askertun bygges om
Grete Ellingsen Aaby, daglig leder
Tlf. 901 61982, 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, dåpssakristiet
Ida Buen Hanevold, kateket (vikar til 1.9.), 
Tlf. 976 84 656, e-post: ih229@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, tårnet
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: Asker kirkelige fellesråd
Tor Øystein Vaaland, sokneprest
Tlf. 481 88 048, e-post: tv339@kirken.no
Kontor: Asker kirke, prestesakristiet

YTRING
YOGAGUDSTJENESTE. 2. pinsedag 
ble det arrangert en annerledes 
gudstjeneste i Asker kirke. 
En gudstjeneste der bønn og 
salmesang og tekstlesning fikk møte 
enkle øvelser i yoga, meditasjon og 
pust. Eller en yogaklasse der fysiske 
og meditative yogaøvelser ble satt 
inn i en kristen kontekst og rammet 
inn av kirkens liturgier. 

En yogagudstjeneste rett og slett.

Jeg vet at noen ble nysgjerrige. Jeg 
vet at noen ble overrasket. Jeg vet at 
noen ble glade for et slikt tilbud.

Jeg vet også at noen har undret seg. 

Og jeg tipper at noen syns det er 
vanskelig å forstå koblingen mellom 
yoga og gudstjeneste; yoga og 
kristen trospraksis.

UNIVERSELT. Jeg kan forstå undringen, 
men for meg er det en naturlig 
kobling. Min vei til kirken og 
prestetjeneste har vært brolagt blant 

annet med erfaringer med yoga og 
meditasjon, og i vår avsluttet jeg en 
utdannelse 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.

ROM FOR STILLHET. 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 
kan 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.

Derfor har vi bestemt at det 
blir flere yogagudstjenester 
i Asker kirke også etter 
sommeren. 

Noter deg disse tre søndags-
kveldene: 30. september, 21. oktober 
og 25. november. Alle dager kl. 
20.00. 

Vel møtt!

Karoline Astrup

          

Der blir tre  yogagudstjenester i Asker kirke til høsten. Hvorfor?

KIRKEPOSTEN er et gratis meldingsblad for Asker menighet
Bladet utkom første gang i 1944 som «Asker menighetsblad»

Redaksjon: kirkestaben, redaktør: sokneprest Tor Øystein Vaaland

Vil du bidra med ideer, tekst eller bilde? Ta kontakt: tv339@kirken.no 
Neste utgave, nr. 4/2018, kommer i månedsskiftet august/sept. Deadline: 13. august

En annerledes bruk av kirken på kveldstid 
2. pinsedag. Foto: Nils Astrup Toft.
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AKTUELT

Sprek 100-åring
Asker kirkekor feiret 100 år lørdag 21. 
april med fest i Vardåsen kirke. Kultursjef, 
kirkesjef og prost gratulerte jubilanten, og 
ordfører Lene Conradi takket korleder og kan-
tor Ingvild Køhn Malmbekk. 
Flere hundre møtte fram til jubileumskon-

sert i Asker kirke søndag 22. april, og den 
siste helga i april sang koret i Barbu kirke 
og Trefoldighetskirken i Arendal. 

Snart er det november
Sett av lørdag 3. november, først som sist, 
årets dag for menighetens novembermarked. 
Tendensen de siste årene er at folk søker 
kvalitet. Tradisjonelle «lopper» og brukt-
bøker selger mindre, mens håndarbeid og 
delikatesser har gitt økende inntekter. 
Vil du lage noe som kan selges? Fremdeles 
er det tid til å strikke og sy, og i skogen og 
hagene kommer årstidens frukt og bær. 
Om håndarbeider, kontakt Kjersti Dyrstad: 
kdyrst@online.no. Om delikatessene, er 
Meg Skjelmerud ny koordinator: megskel@
yahoo.no.

Døpte bosatt i Asker menighet:
Alexandra Langeland, f. 4.11.2017
Julia  Bakke  Clough, f. 18.9.2003
Hanna Bendixby, f. 31.8.2003
Erle Feigum Ingolfsland , f. 6.8.2017
Martin Johan Ringstad, f. 10.1.2018
Erle Philippa Stene, f. 11.12.2017
Victoria Bjørkevik, f. 16.12.2017
Simona Lekic Askø-Næss, f. 4.11.2016
Leon Ukkelberg Cortazar, f. 9.8.2017
Max Ukkelberg Cortazar, f. 9.8.2017
Alvilde Skylstad Rosness, f. 29.12.2017
Hennie Halvorsrud Lærum, f. 27.11.17
Liv Solberg Foss, f. 11.3.2018
Ada Morch Slettebø, f. 21.3.2018
Filip Strand-Foss, f. 3.2.2018

Døde bosatt i Asker menighet:
Inger Skjoldborg, f. 1938
Marit Solvang, f. 1923
Erling Øistein Fagernes, f. 1923
Brita Meyer, f. 1925
Jan Thurmann-Moe, f. 1927
Finn Askevold, f. 1928
Dag Ove Sæle, f. 1962
Erik Frogner, f. 1933
Kjell Frogner, f. 1926
Torkel Tveit  1933
Agnes Bergljot Eskerud, f. 1927
Ellen Olsen, f. 1928
Eiliv Ree, f. 1928
Liv Harriet Romness Tranberg, f.1933
Tor Alstadheim, f. 1938
Helge Lars Nordby, f. 1945

DIAKONENS HJERTE
Den overordnede visjonen for Asker 
menighets plan for diakoni, er at 
alle arrangementene våre skal være 
åpne og inkluderende. Gjennom 
det vil vi inspirere hverandre til å 
ha et ekstra fokus på gjestfrihet. 
Vi ønsker å ha nulltoleranse for 
utenforskap. Ensomhet er en 
økende utfordring blant alle lag av 
befolkningen i alle aldersgrupper. 
På arenaer hvor barn og unge ferdes 
er det mobbing. Voksne har andre 
måter og ekskludere hverandre på.            
Vonde erfaringer som reduserer 
livskvaliteten og er en trussel for 
folkehelsen.

Asker menighet ønsker å være 
en motkultur, et positivt og sunt 
omsorgsfellesskap. En tydelig 
samfunnsaktør hvor det er godt å 
høre til for alle. 

Her er det meningsfulle og varierte 
oppgaver som er avhengige at 
mange tar i et tak.

Folkehelseinstituttet bekrefter 
visjonen vår i denne uttalelsen: 

«God sosial støtte innebærer at en 
får kjærlighet og omsorg, blir sett 
og verdsatt, og at en tilhører et 
sosialt nettverk og et fellesskap med 
gjensidige forpliktelser. Det motsatte 
av god sosial støtte er ensomhet.»

Inga Mari Ramsfjell-Kind

I Asker menighet skal vi ikke tåle at noen opplever ensomhet.

Åpen og inkluderende

Ordføreren og kantoren. Foto: John Grimsby

Arnbjørg Kvilekval, f. 1928
Truls Bakke, f. 1930 
Bengt Blanke, f. 1948
Hjalmar Havnegjerde, f. 1927
Inger Johanne Gundersrud, f. 1943
Harald Skattør, f. 1949
Steinar Linnebo, f. 1944
Rafael Castil Estoy, f. 1944
Laila Haugan, f. 1938
Lajla Katharina Jensen, f. 1928

LIVETS INNGANG OG UTGANG (16/3–15/6 2018)

Besøkte Askers moskeer
I år fikk jeg omsider ønsket muslimene «god faste» under ramadan. 

ÆREFULLT. Jeg fikk gjort det jeg har lært av palestinske prestekolleger på Vestbredden: 
Gå innom byenes moskeer, og gratulere dem på deres festdager, slik de ofte selv blir 
gratulert til jul og påske av stedets muslimer.
I Norge forvalter vi som kirke flertallets religion. Det gir makt, og det vi gis av privilegier, 
krever noe av oss, ikke minst ydmykhet. Jeg kjente det som ærefullt å få ordet i de to 
moskeene som geografisk ligger innenfor Asker menighets grenser. 

RAMADAN MUBARAK. Begge moskeene har lokale i Gamle Borgen vei 5, på samme sted 
som Asker Produkt. Den ene har et somaliskledet styre, den andre er pakistanskledet, 
men begge tar imot folk av alle nasjoner; tsjetsjenere, afghanere, syrere og fra Balkan. 
Jeg besøkte fredagsbønnene 1. juni. De to forsamlingenes imamer takket meg for at 
jeg ville komme, og så kunne jeg ønske dem «ramadan mubarak», god faste, og invitere 
dem til uformell, tverrkulturell lek, fotball og pølser ved Askertun, når fasten var slutt.
ANDEDAM. Jeg sa at vi mennesker, uansett tro og tilhørighet, deler mer enn det som skiller 
oss, og at vi skal møte hverandre med likeverdige blikk. Måtte vi i vår askerske andedam 
bidra med vårt, for å bygge ned den kulturelle avstand som ofte skaper mistro og frykt.

Tor Øystein Vaaland



FOR BARN OG UNGE

SOMMERENS GUDSTJENESTER

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

JUNI
Søndag 17. juni, 4. søndag i treenighetstiden
Kl. 11 Samtalegudstj. m/ nattverd
Alle konfirmantene medvirker
T.Ø. Vaaland og I.K. Malmbekk
Søndag 24. juni, 5. søndag i treenighetstiden
Kl. 11 Gudstj. m/ dåp og nattverd
K. Astrup og I.K. Malmbekk

JULI
Søndag 1. juli, 6. søndag i treenighetstiden
Kl. 11 Gudstj. m/ dåp og nattverd 
G.K. Schmidt og G.G. Bagstevold
Søndag 8. juli, 7. søndag i treenighetstiden
Kl. 11 Gudstj. m/ dåp og nattverd
G.H. Barth og G.G. Bagstevold 
Søndag 15. juli, 8. søndag i treenighetstiden
Kl. 11 Gudstj. med nattverd
B. Øksnes og G.G. Bagstevold 
Søndag 22. juli, 9. søndag i treenighetstiden
Kl. 11 Gudstj. med nattverd
E. Nordborg og G.G. Bagstevold 
Søndag 29. juli, 10. søndag i treenighetstiden
Kl. 11 Gudstj. med nattverd
K. Astrup og I.K. Malmbekk

AUGUST
Søndag 5. august, 11. søndag i treenighetstiden
Kl. 11 Gudstj. m/ dåp og nattverd
T.Ø. Vaaland og I.K. Malmbekk 

Søndag 12. august, 12. søn. i treenighetstiden
Kl. 11 Gudstj. med dåp
G.H. Barth og N. Gahramanova

Søndag 19. august, 13. søn. i treenighetstiden
Kl. 11 Gudstj. m/ dåp og nattverd
T.Ø. Vaaland og I.K. Malmbekk

Søndag 26. august, Vingårdssøndagen
Kl. 11 Familiegudstjeneste m/ nattverd
T.Ø. Vaaland og F.B. Møller
Årets nye 1. klassinger inviteres spesielt
Kl. 13 Gudstjeneste med dåp
T.Ø. Vaaland og F.B. Møller

SEPTEMBER: KONFIRMASJON
Lørdag 1. september
Kl. 11 Konfirmasjonsgudstjeneste 
K. Astrup, I.B. Hanevold og I.K. Malmbekk
Kl. 13 Konfirmasjonsgudstjeneste 
K. Astrup, I.B. Hanevold og I.K. Malmbekk
Kl. 15 Konfirmasjonsgudstjeneste 
K. Astrup, I.B. Hanevold og I.K. Malmbekk

Søndag 2. september,  15. s. i treenighetstiden
Kl. 11 Konfirmasjonsgudstjeneste 
K. Astrup, I.B. Hanevold og I.K. Malmbekk

Kontakt: Trosopplærer Bodil, bk822@kirken.no

OPPSTART BARNEKORENE: ONSDAG 29. AUGUST

* Snoopyklubb/Småbarnsang (barn 1–5 år)
* Knøttene barmekor (5–9 år) 
* Tempo TweenSing (4.– 7. kl.) 

Babysang Oppstart tirsdag 4. sept. kl. 12 i kirka 

Nye 1. klassinger inviteres til 6-årsbok i gudstjen-
esten 26. august kl. 11.00, med boller etterpå.

Asker Ten Sing Oppstart mandag 27. aug. kl. 17 

KFUK-KFUM-speidere ledere@askerspeiderne.no

Dåp eller konfirmasjon? Les på hjemmesiden: 
kirken.no/asker, eller ring oss: tlf. 66 76 57 00

FOR VOKSNE
Asker kirkekor Kantor Ingvild, tlf. 951 01 022
Oppstart torsdag 23. august kl. 19.30 i kirka
Helgetur 24.-26. august til Sunne 

Bibelmeditasjon Kapellan Karoline, tlf. 466 61 691
Oppstart onsdag 22. august kl. 12.00 i kirka
«Fredagstreff på torsdager» Diakon Inga Mari
Oppstart torsdag 6. sept. kl. 11 i Vardåsen 
kirke: Om Ila fengselskirke, ved Inger Lyster
Skyss? Reidunn 66782450, Tor M. 66 78 16 89 

«Kaffekoppen» Diakon Inga Mari, tlf. 906 53 194
I sommer: Fredagene 20. juli og 17. august kl. 
11-13 på Solgården boligsenter
Fredagsforum Arne E. Sæther, tlf. 414 32 160
Oppstart fredag 21. september
Asker Y’s Men Aud M. Stønjum, tlf. 920 98 923
Oppstart onsdag 22. august kl. 19.00 i 
Vardåsen kirke: Om Hans Børli, skogens dikter, 
ved Kari-Elisabeth og Øystein Skjold Møtested

Asker Normisjon Erling Servan tlf. 480 75 025
Oppstart 4. sept. kl. 19.30 i Barnas katedral

Asker kirkeakademi Einar Solbu, tlf. 915 68 343
Høsttema: «Identitet – hvem er jeg når alt 
rundt meg er i forandring?» Møtedager: 25/9, 
6/11 og 27/11 i Holmen kirke kl. 19.30

Back in Business Ellen Tuset tlf. 66 79 74 27

Asker kirke med fjorden i det fjerne. Foto: Simen Undnes

MERK: SØNDAGSKVELDER 
I ASKER KIRKE KOMMENDE HØST

KVELDSMESSE KL. 20.00:
9. september og 11. november

(14. oktober utgår på grunn av 
innvielse av nytt flygel)

YOGAGUDSTJENESTE KL. 20.00 (NYTT):
30. september, 21. oktober 

og 25. november

MERK: NYTT FLYGEL INNVIES 
SØNDAG 14. OKTOBER KL. 18.00

Salmer fra «Sorgen og gleden»

MEDVIRKENDE (bl.a.):
Tord Gustavsen med band

Solveig Slettahjell
Lars Lillo Stenberg

Bel Canto

Tegning: Arne E. Sæther 

KULTSTEDET
— ET MIDTPUNKT I LIV OG LANDSKAP

Utstilling i Asker kirke 17. juni–31. august
På nytt kan vi se Arne E. Sæthers utstilling fra 
100-årsjubileet i 1979, som viser hvordan vår 

kirke har sin plass i Asker-landskapets «navle».
asker

Åpen kirke tirsdag–fredag kl. 09–14.

UTSTILLING


