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JULEHILSEN FRA PROST BERIT ØKSNES
Gjeterne
Å gå ute i mørket kan være en
stemningsfull opplevelse. En er vàr på
lyder og bevegelser. En finner de tynne
lys-stripene som splitter mørket. Som
voksen kan jeg fortsatt få en sterk indre
opplevelse av hvordan det må ha vært å
være gjeter på julenatt – den natten det
virkelig skjedde. Jeg ser for meg gjeterne
som satt og hang og stod rundt bålet. De
pratet på mannfolks vis om hendelser i
nærmiljøet og sikkert om hvor bratt og
farlig enkelte terreng kan være for sauene.
Kanskje de unge guttene fikk råd fra de
erfarne gjeterne.
Så skjedde det som gjorde at alle
strammet seg opp, kroppene gikk i
forsvarsposisjon og de ante stor fare.
Kanskje løftet de også kjeppene sine. De
var overveldet av redsel!!!! De ble
kjemperedde – og jeg vil tro også klar til å
forsvare seg. De innstilte øynene sine på
det de så; en engel med mye lys omkring
seg. Ja, faktisk var det Herrens herlighet
som lyste omkring dem. Og det er sterke
saker slik lyset er beskrevet andre steder i
Bibelen.
Det var en skjellsettende opplevelse som
gjeterne tok med seg resten av livet. Et lys
de aldri fikk se maken til. Herrens herlighet
lyste omkring engelen.Og mens gjeterne
var overveldet av skrekk snakket engelen
til dem; Frykt ikke, se jeg forkynner dere
en stor glede, en glede for hele folket.

Nyttårslunsj i Holmen kirke
Søndag 7. januar kl 14
Se annonse på side 2

«Jul i gamle
Asker”
Utdrag fra foredrag
av Fredrikke Hegnar von Ubisch,
bestyrer ved Asker Museum.

Har du også vært redd noen gang?
Det har jeg. Da jeg var barn kunne
min mor eller far si; dette går bra,
det er ikke noe å være redd for.
Det er en fantastisk opplevelse for
voksne så vel som for barn; å få
trøst når vi trenger det.

#DENfølelsen
Gud som har gitt liv til alt i
himmelen og på jorden, sendte nå
bud om en glede til hele folket. Ja,
ikke bare til hele folket som levde
den gangen, nei til alle mennesker
som lever så lenge det heter i dag.
Det er en glede til deg og meg i
dag.
Da engelen hadde snakket ferdig,
åpnet himmelen seg over dem og
de ble omsluttet av en himmelsk
hærskare som sang og lovpriste
Gud. Den lovsangen går gjennom
historien og vi får ta del i den både
med vår lengsel, redsel og vår
glede. Det er en glad og en trassig
lovsang.
Gud har åpnet en vei slik han
gjorde mellom himmel og jord da
englene viste seg og sang; Ære
være Gud i det høyeste og fred på
jorden blant mennesker som Gud
har glede i.

Julekort malt av Otto Valstad
Bildet er trykket med tillatelse
Her på Øvre Valstad, nå Asker Museum,
fortalte Gunhild Bakke, museets første
bestyrer, at de alltid var ferdig pyntet til jul
den 11. desember som var Otto Valstads
fødselsdag.
Otto Valstad og to andre Askerkunstnere Axel
Ender og Andreas Singdahlsen, tegnet og
malte flere enn 100 forskjellige julekort fra
slutten av 1890 årene og helt fram til 1940.
Julekortene ble solgt i Norge og Sverige. Så
julen ga også inntekter.
Tilla Valstad har gitt sin beskrivelse av
julesneen som kommer til Hvalstaddalen:
… “Høsten hadde vært mørk med bar og
hardfrossen bakke.
Så kom snøen noen dager før jul, og som ved
et trylleslag ble verden lys og vakker. Den
hvite snøen dekket den svarte, hvileløse jord,
dekket alt som er skittent og stygt.

Endring i kirken i Asker
Spennende med kommune- og
kirkesammenslåing
Når Asker, Hurum og Røyken kommune
slåes sammen 1. januar 2020, følger kirken
med.
Tre kommuner, tre kirkelige fellesråd og tre
ulike kulturer skal bli til en.
Prosessen fram mot det nye er startet, og
Øyvor Sekkelsten er prosjektleder for den
kirkelige sammenslåingsprosessen.
- De tre fellesrådene har helt klart ulike
kulturer og forskjellig måte å jobbe på,
forteller hun. - Et mål må være å trekke det
beste ut av det man har, og kanskje legge
igjen det som ikke er fullt så bra i de gamle
organisasjonene, sier Øyvor, og det er viktig
å finne en god balanse mellom de tre når
den kirkelige organisasjon utformes på nytt.

Ny kirkesjef i Asker

John Grimsby (58) er den nye kirkesjefen
i Asker. Han er utdannet teolog og
videreutdannet innen organisasjon og
ledelse. Han er i dag prest i halv stilling
ved Ila fengsel og forvaringsanstalt og
arbeider dessuten som konsulent innen
organisasjonsutvikling, kriseledelse og
psykososial krisestøtte. Han har en
variert arbeidsbakgrunn innen både
kirkelig sammenheng, offentlig og privat
virksomhet.
John gir sterkt uttrykk for at han gleder
seg til samarbeid med frivillige, kirkelige
ansatte, råd og kommune – etter hvert
også i Røyken og Hurum: - Jeg håper at vi
sammen kan vise oss som en høyreist,
utadvendt og inkluderende kirke!
John Grimsby tiltrer stillingen 1.12.17

Forts fra s 1
En ringlende bjelle under bringen på
en hest som kjører julelass til gårds
eller den fjerne klangen av
dombjeller er det eneste som bryter
stillheten.
Menneskene er liksom blitt så
hyggelige, så snille og vennlig mot
hverandre, hilser og snakker om
snøen, den velsignede snøen, så ren
og hvit. Den har gjort sinnet mykt.
Barna jubler og drar ut ski og
kjelker. No skal det bli moro. No
blir det jul…..”
De siste ukene før jul skulle en helst
gå svart og fillete og leve på mager
og klein kost.
Julekvelden skulle så komme med
lys og varme, renhet og glede, nye
klær, gjestebudsmat og drikke og
med hvile fra arbeidet.
Menneskene ville ha fred over
jorden. Selv villdyrene i skogen
skulle ha fred de første juledager.
Det var regnet som en stygghet, ja
nesten som et mord å drepe et
skogens dyr julaften eller juledag.
Folk skulle være fredsomme og
stille og holde seg hjemme. Varmen
på peisen måtte brenne hele
kvelden og natten. Logen av ilden
var en avglans av solen og et vern
mot all slags trollpakk.

Nyttårslunsj i Holmen Kirke
Søndag 7.januar kl 14.00 – 17.00
Vi byr på:
Gang rundt juletreet.
Lunsj med deilige snitter og kaker.
Kåseri v/ Einar Lunde: «Kirkens kamp mot apartheid i
Sør-Afrika – et møte med Desmond Tutu». Journalist
Einar Lunde er tidligere NRKs Afrika-korrespondent. På
bakgrunn av sine 100 Afrika-besøk, og sine opplevelser
som tidsvitne under Apartheid, har han førstehånds
kjennskap til temaet.
Pris: kr.200,- betales ved inngangen.
Påmelding til Holmen menighetskontor
innen 18.desember
tlf. 66 85 50 30 eller e-post:
holmen.menighet.asker@kirken.no
Gi beskjed ved påmelding hvis du trenger skyss til
kirken

Kaker og kaffe.
Musikalsk konkurranse.
Allsang
Liturgisk avslutning i kirkerommet.

Stor takk
til alle som bidro
under årets
førjulsmesse med
gaver og gevinster,
med matlaging og
salg, med stor
innsats, og med
Førjulsmessegeneral Per Malme i
spisssen.
Resultatet er enda
ikke klart, men at
førjulsmessen bidrar
sterkt til
menighetens
økonomi er det ingen
tvil om.

HOLMEN KIRKEKRO:
Holmen kirkekro er en sosial møteplass
tirsdag formiddag.
Her er det åpent for alle, uansett om du
går mye eller aldri i kirken ellers. Temaene
som tas opp spenner over en stor bredde.
Kroa åpner kl. 11.00 med salg av enkel
brødmat, vafler, kaffe og te. Så kan man
sette seg ned med kjente og ukjente, og få
en god samtale.
Kl. 12.00 er det foredrag/programinnslag.
Kroa har noen faste innslag hvert
semester, som allsang, trim, og film og
ellers mye variert. Denne våren skal vi
prøve en Quiz-lunsj.(Holmen Quiz) For at
alt dette skal fungere er det en herlig gjeng
med frivillige som steker vafler, selger mat
og yter gjestene god service. Har du lyst til
å bidra på kjøkkenet, holde foredrag eller
bli med å lage Quiz, så ta kontakt med
Norunn på e-post: ne245@kirken.no eller
ring
menighetskontoret: 66 85 50 30
KIRKEAKADEMIET I ASKER
Tema vår-18:
«NOEN TROR, NOEN TVILER
– HVEM VET?»
Tre personer med høyst forskjellig forhold
til religiøs tro, vil reflektere over sitt
forhold til tro, tvil og viten:
23. januar: Forfatteren Edvard Hoem
13. mars: Skuespiller Ellen Horn
24. april: Prest Odd Eidner
Møtene er i kirkestuen i Holmen kirke,
kl 1930.
De er åpne for alle, og det er fri adgang.

Min salme

GÅ, MITT BARN
Gå, mitt barn og vær velsignet;
jeg vil gå med.
Jeg blir hos deg alle dager, gir deg
min fred
Jeg gav deg en pakt i dåpen,
himmelporten står nå åpen
Gå, mitt barn og vær velsignet;
jeg vil gå med.
Gå, mitt barn, reist opp og tilgitt,
renset og ren;
på min Sønn, det sanne vintre
er du en gren
Du har lært min Sønn å kjenne;
la hans kjærlighet deg tenne
Gå, mitt barn, reist opp og tilgitt,
renset og ren.
Gå, mitt barn, og elsk din neste,
det er mitt bud;
jeg vil gi den kraft du trenger;
jeg er din Gud.
Med min finger har jeg ført deg,
og med Helligånden rørt deg.
Gå, mitt barn og elsk din neste,
det er mitt bud.

Salmestafetten gikk til Inger Hilde
Hillesund. Hun skriver:
Tekster og melodier fra salmeskatten har
ulike plasser og rom i livet. En av de nye
salmene jeg har tatt til mitt hjerte de siste
årene er «Gå mitt barn». Denne salmen er
fritt oversatt til norsk av Arthur O. Sandved,
og er opprinnelig en walisisk sang kalt Ar
Hyd y Nos.
For meg bærer denne salmen i seg selve
essensen av det kristne budskapet. Teksten
formidler på den ene siden at nåden bærer
oss, og at vi er reist opp og tilgitt. På den
andre siden blir vi oppfordret og styrket til
tjeneste og til å elske vår neste. Teksten er
både poetisk og vakker, og blir båret
elegant av en enkel og nydelig melodi.
Salmen blir jevnlig benyttet i forbindelse
med gudstjeneste og dåp i Holmen kirke;
ofte flott akkompagnert av firstemt kor
(HMV). Men den er nok ikke like godt kjent
i andre norske menigheter. Denne salmen
fortjener definitivt en plass Norsk
Salmebok! La oss ta med oss de siste
strofene inn i førjulstiden og rekke en hånd
ut mot våre medmennesker: «Gå med trøst
til den som lider, gå med hjelp til den som
strider. Gå, mitt barn og tjen din neste.
Barn, gå i fred.»

Gå, mitt barn og tjen din neste,
gå i mitt sted.
Jeg har skapt deg til å tjene;
gå i min fred.
Gå med trøst til den som lider,
gå med hjelp til den som strider.
Gå, mitt barn og tjen din neste.
Barn, gå i fred.

Jeg utfordrer Bjørg Malme til å ta
stafettpinnen videre og dele sin salme.
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Søndag er
kirkedag
Søndag 3.desember
NB! kl. 17.00: Lysmesse
Gudstjeneste v/Anne Beate Tjentland,
Speidere, Kirkekaffe.
Søndag 10. desember
NB! kl. 19.00: Lessons and Carols,
HMV, Serafene, musikere, tekstlesere.
Søndag 17.desember
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Trond Arne
Hauge. Søndagsskole. Dåp og
nattverd.
Julaften, juledag og nyttårsdag
– se eget oppslag
Søndag 7. januar
kl. 11.00: Asker kirke (NB!!!)
Felles gudstjeneste for hele prostiet.
kl. 14.00 Nyttårslunsj i Holmen kirke
Søndag 14. januar
kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Anne Beate
Tjentland. Y`s Men`s internasjonale
kirkedag. Dåp og nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 21. januar
kl. 11.00: Konfirmantfestival.
Gudstjeneste v/Maria Liholt m fl.
Nattverd.
Søndag 28. januar
kl. 11.00 Gudstjeneste. Avskjed med
Aleksander G. Gullaksen.
Dåp og nattverd. Kirkekaffe
Søndag 4. februar
kl. 11.00: Fokus på Etiopia
Temagudstjeneste v/Anne Beate
Tjentland, HMV. Nattverd. Kirkekaffe
Søndag 11. februar
kl. 11.00 Karnevalsgudstjeneste og
babyteater.Dåp. Minitroll og
Holmentroll. Kirkekaffe
Søndag 18. februar
kl. 11.00 Gudstjeneste v/Trond Arne
Hauge. Dåp og nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 25. februar
kl. 11.00. Gudstjeneste v/Gro
Haaversen Barth. Dåp og nattverd.
Kirkekaffe.
Søndag 4. mars
kl. 11.00 Gudstjeneste.
Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 11. mars
kl. 11.00 Gudstjeneste.
Nattverd. Kirkekaffe.

Himmelsk hverdag….
Faste poster:
Supermandag:

- Trilletreff kl. 12.00-14.00
Kro kl.16.00 – 19.00
- Leksehjelp: 17.30-19.00
- Korøvelse Serafene: 16.00
- Korøvelse His Angels: 16.30
- Fortellerstund: 17.30
- Korøvelse Småtroll: 17.30
- Korøvelse Minitroll: 17.45
- Korøvelse Holmentroll 17.45
- Legotroll: 17.45
Tirsdag: Åpen kro kl.11.00 med
foredrag kl.12.00. Se eget program.
- HMV korøvelse kl. 19.30 - 21.00
Onsdag:
- Holmen Y’s Men’s - hver 2.ons –
kl. 19.00-21.00.
Torsdag: Torsdagsklubben kl. 11.30
annenhver torsdag
- Crossing/Ungdomsklubb kl.17.00-21.00
Fredag: KRIK-gruppe kl. 17.30 i gymsalen på
Torstad u-skole

Kontakt oss:
Holmen menighet: Tlf 66 85 50 30,
Epost: holmen.menighet.asker@kirken.no
Følg oss på våre nettsider:
www.holmenkirke.no
og Facebook: facebook.com/holmenkirke

Gudstjenester i jule- og nyttårshelgen i Holmen kirke

Julaften
Kl. 12.00 Julens fortelling i musikalform, med Holmentroll, His Angels,“ Serafene”
Aleksander G. Gullaksen, Marilyn Brattskar
Kl. 13.15 Holmen Skolekorps, Aleksander G. Gullaksen, Marilyn Brattskar
Kl. 14.30 Sang: Ingrid-Martine Belgau, Marion Meriles mfl,
Anne Beate Tjentland, Marilyn Brattskar
Kl. 16.00 Sang: Beate Solem. Anne Beate Tjentland, Marilyn Brattskar.
Juledag
kl 11.00 HMV-koret, Trond Arne Hauge, Marilyn Brattskar, julekirkekaffe
Nyttårsdag
kl 11.00 Trond Arne Hauge

Barnas julefest
Pass på! Lørdag 6. januar får Holmen kirke kongelig besøk av tre vise menn.
Det skjer under Barnas julefest i tidsrommet 16.00-18.00.
Festen begynner med juletregang. Deretter blir det kaker, kaffe og saft før
høydepunktet: Musikalen om «De hellige tre konger». Den er spilt av barna i
Holmentroll, His Angels og Serafene. Musikalen er del fire av Holmen kirkes
egenproduserte julespill som spenner seg fra «Maria budskapsdag» via «Mot
Betlehem» og «Julenatt» til «De hellige tre konger». Tekst og regi av Ingebjørg
Kosmo og musikk av Marilyn Brattskar.
Alle 3-åringer og 5-åringer i soknet er spesielt inviterte.
Festen er åpen for alle! Sett av dagen og gled dere!

