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Holmen menighetKIRKEBAKKEN
B L A D  F O R  H O L M E N  M E N I G H E T

Mysteriet
Det som gjør sterkest inntrykk 
på meg ved julas historie er  
det lille barnet. Et barn som 
trenger beskyttelse, som alle 
andre barn.

Det er et mysterium for meg at Gud, som 
har skapt universet, kom på den måten 
- helt avhengig av å bli tatt i mot og holdt 
rundt.

Han kom, slik alle barn kommer til 
verden, og ble lagt i noens hender. 

Den sårbare Gud møter det sårbare 
mennesket.

De rike visste ingen ting, men noen 

fattige gjetere uten status får se Herrens 
herlighet i det lille barnet. De er de 
første som får høre englesangen: 

Ære være Gud i det høyeste,  
og fred på jorden blant mennes-
ker som Gud har glede i!

Mysteriet er  
at den Hellige har flyttet  
fra himmelen til stallen,  
at den Hellige bor hos oss,  
helt alminnelige mennesker.

Når det lille, sårbare barnet 
blir født i oss, «skjer julen».

Gunstein Vetrhus

Et godt sted «å henge»
arenaene som til sammen utgjør et 
mangfoldig og godt sted å ferdes og delta 
i. I 1978 begynte jeg som menighetsse-
kretær og klokker som stillingsbetegnel-
sen var den gang. 

I 12 år ble det varierte oppgaver 
med barnegrupper, kontor-

arbeid, menighetsblad og 
diverse. Etter studier 
i Trondheim og Oslo 
ble det mye givende 
arbeid i flere år i  
barnehage og skole. 

Men også noen runder 

i menighetsrådet og arbeid med Førjuls-
messe og Kirkebakken. Kirketjener- 
oppgaver og ekstrahjelp på kontoret er 
stadig givende oppgaver og gir mange 
gode samvær med stab og frivillige. 

Kirka vår har en vakker altertavle; «Den 
seirende Kristus».  Etter endte oppgaver 
og med trøtte bein kan jeg sette meg ned 
på første benk og ha en god prat med vår 
Herre. Bildene står for meg som et godt 
bilde på hva troen betyr, og for meg gir 
det alltid styrke og godt mot. Håper jeg 
fortsatt kan få «henge» med!

Lise-LiLL heLGestad

INFORMASJON
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En tidligere ansatt uttrykte en 
gang at hun skjønte at Holmen 
menighet var et godt sted «å 
henge».

Et uttrykk som kan tolkes som litt  
negativt, men som egentlig er positivt. 
Fordi det alltid er noe som fore- 
går i Holmen menighet. Hele  
uka igjennom kan man  
treffe ansatte og frivillige  
og folk i alle aldre.

I mange år har jeg vært  
så heldig å få lov til nettopp  
å henge rundt i de ulike  



Kirkeakademiet i Asker  
– en høstlig restart
«Hva er det vi må snakke om?» var 
spørsmålet Kirkeakademiet i Asker 
(KiA) satte som overskrift over møtene 
som var planlagt for våren 2021. Vi 
hadde invitert noen engasjerte profiler 
til selv å velge temaer som de mente 
inneholder viktige verdimessige og 
etiske problemstillinger.

Pandemien satte en stopper for vårplanen.  
Heldigvis var foredragsholderne villige til å 
komme nå i høst. I de 56 årene som har gått, har 
KiA vært et åpent forum for dialog, samtale og 
refleksjon. Møtenes temaer har speilet skiftende 
tider i kirke og samfunn, men hele veien har målet 
vært å skape innsikt og forståelse gjennom dialog. 
Også i dag søker vi å gi rom for et mangfold av 
stemmer og se til at enhver blir møtt med  
respekt for egne meninger og eget ståsted. 

Det er på dette grunnlaget vi frimodig inviterer  
til høstens møteserie om «Hva er det vi må  
snakke om?». Ett møte er allerede avholdt.  
De to gjenstående er:

Alle møtene er åpne, og det er fri adgang. 
Velkommen!

einar soLbu,  
styreleder Kirkeakademiet i Asker

Mona Pederssen og Bjørg Malme er  
ildsjeler og primus motor for gruppa. 
Mona sier at hun ble med fordi hun 
ønsket å bli kjent med miljøet i kirken 
da hun og mannen flyttet hit i ca. 2006. 
Klubben har vært etablert lenge før det  
– antakelig helt siden kirken ble bygget 
for over 50 år siden!

Målet har vært – og er å lage hjemme- 
lagde ting/håndarbeider til julemessa, til 
inntekt for kirkens arbeid. I tillegg har 
fellesskapet – det å komme sammen for 

prat og hygge, vært vel så viktig. Alle har 
med seg matpakke og kaffe og som regel 
er det noen som har en liten kakebit som 
deles raust. Det er også ord for dagen 
eller en andakt,  samt en salme i løpet 
av samlingen. Ellers går praten lett og 
det er mye latter og trivsel. Det er gjort 
forskning på at håndarbeid er med på å 
styrke den mentale helsa – og det kan 
klubben skrive under på. Det er plass til 
flere, så om du har lyst, så heng deg på! 

heidi MiLde

TORSDAGSKLUBBEN
Du spør deg kanskje hva Torsdagsklubben er og hvem som er 
med? Vi har lyst til å gjøre litt stas på damene som sitter og lager 
håndarbeid i et fellesskap i kirken hver torsdag gjennom året.  
Det er gjennomsnittlig 10 damer som samles ukentlig.

28. oktober kl 19.30  
i Holmen kirke:  
Forfatter Cathrine Sandnes med 
foredraget «Hvordan forandret 
vi oss etter 22. juli?».  
Hun vil bl.a. drøfte polariseringen 
i samfunnsdebatten og hvilke 
følger det kan få.

18. november kl 19.30  
i Holmen kirke:  
Filmskaper Nina Grünfeld holder 
foredraget Evig jøde i Norge? 
der hun vil snakke om jødisk og 
annen minoritetstilværelse i en 
norsk majoritetskultur. 
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Mitt navn er Ann. Jeg er opprinnelig fra 
India, men er født og oppvokst i Norge. 
Sammen med mine foreldre har jeg gått 
i Den amerikanske kirken (ALC) som 
holder til på Frogner i Oslo. Jeg kaller 
ALC for min «homechurch», og kirken er 
en mangfoldig og internasjonal menig-
het. Den kristne troen er dypt forankret 
i min oppvekst. Jeg snakker flytende 
engelsk, hindi og norsk. Jeg anser meg 
selv som en «third culture kid».

Gjennom min barndom og ungdomstid 
har jeg deltatt på ulike ungdoms-
konferanser og ungdomsmøter i 
ALC og i Europa, og gjennom denne 
utvekslingen av tro og fellesskap, ble 
det skapt et engasjement for å jobbe og 
bidra med å videreutvikle tro til barn 
og unge gjennom ulike aktiviteter og 
sammenkomster.  

 

Jeg har studert  
«Ungdom, kultur og  
trosopplæring» på MF. I studietiden 
hadde jeg praksis i kirkene i Gamle 
Oslo, og dette har bidratt til at jeg har 
blitt kjent med Den norske kirke og 
trosopplæringsplanen. 

På fritida er jeg en ivrig «flightspotter». 
Jeg liker å lese bøker, høre på musikk, er 
også glad i matlaging, dans og yoga. Jeg 
liker også godt å reise, men pandemien 
har satt en stopper for dette. Håper på å 
kunne reise igjen neste år. Å oppleve nye 
steder er en berikelse for både sjel og sinn. 

Jeg ser frem til å bidra med noe positivt 
i Holmen gjennom mitt arbeid, og gleder 
meg til å bli kjent med menighetens barn 
og unge, og alle andre i menigheten.

ann hansen

HIMMELSK  
HVERDAG  

MED 
HVERANDRE

Ukentlige aktiviteter  
i Holmen kirke 

 

SUPERMANDAG  
i Holmen kirke  

for alle mellom 0 -100år
Kafé med middag og vafler til hele 
familien. Åpner kl 16 og stenger  

kl 17.30

Småbarns-aktiviteter 
Kl 17.00 - 17.15  

Samlingstund for førskolebarn.

Kl 17.15 - 18.00  
Småtroll – sang og lek

Kl 17.15 – 18.00 
Legoklubb 4-8 år

Kl 16.00 – 17.15  
His Angels, kor 8-13 år

Kl 17.15 – 18.00  
HA aspirantkor, 5-8 år

Kl 18.00 – 19.00  
Serafene, kor 13-18 år

Kontaktpersoner for 
Supermandags-aktiviteter er: 

Ingebjørg Kosmo (korleder),  
Ann Hansen (trosopplærer),  
Heidi Milde (diakon), Stiliyan 

Minchev (frivillighetskoordinator)

VELKOMMEN TIL OSS!

Er Bob Dylan  
noe for oss?
Hør Nobelprisvinnerens dypt- 
loddende tekster i nye arrangemen-
ter av Marilyn Brattskar. 
Solister: Jacob Conradi, Beate Løvaas 
Solem, Lill-Ann Blauenfeldt, Janne Haug 
og Nora Evans flankert av korene HMV, 
Dameensemblet og Serafene. Dirigent 
Ingebjørg Kosmo.
Band: Espen Wensaas (gitar), Håvard 
Lindtvedt (bass), Marilyn Brattskar (piano).
Konserten ledes av Gunstein Vetrhus og 
Tone Dokken.

Lørdag 27. november kl 18.  
Billetter kr 200.

Vinterens vakreste 
oppvåkning
Våre dyktige barnekor Serafene og 
His Angels inviterer til stemningsfull 
Luciakonsert mandag 13. desem-
ber, GRYTIDLIG (07.00)

Etter konserten serveres nybakte 
Lussekatter og kaffe. Kan man få en 
bedre start på dagen?!

Marilyn Brattskar, tangenter, Lena Rist-
Larsen, fiolin, Ingebjørg Kosmo, dirigent

Bill inkl servering kr 100, barn gratis. 
I salg fra 1. desember. 

HMVs store  
julekonsert
Søndag 19. desember kl 19. 

Urpremiere  
på musikal!
Barnekorene i Holmen fremfører for 
første gang Papa Panovs Juledag, 
en musikal av Marilyn Brattskar og 
Ingebjørg Kosmo etter Leo Tolstois 
fortelling om den gamle skomake-
ren som drømmer om å få besøk av 
Jesus på juledagen.

Et stort og samlet løft for menig-
heten. Kulissene er snekret av Ila 
fengsel.

Søndag 9. januar kl 13 (tilknyttet 
julelunsjen) og kl 18 (for alle).

Billetter kr 150 i salg fra 1. des.  
Barn gratis. Følg med på nettet,  

på Holmen kirke «Hva skjer».

Ny trosopplærer



HVA SKJER?
Søndag 31. oktober 
11.00 Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus 
Dameensemblet deltar. søndagsskole. 
Menighetsrådets bord. Dåp. Nattverd. 
Kirkekaffe. Kirkebuss - ring 971 770 56.

Søndag 7. november. Allehelgensdag. 
11.00 Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus  
HMV-koret deltar. Dåp. Nattverd. 
Kirkekaffe. Kirkebuss - ring 971 770 56. 

19.00 Minnegudstjeneste 
Menighetens prester deltar. Vi minnes 
dem i vår menighet som er døde siden 
forrige Allehelgensdag. Fiolinspill ved 
Birgitte Stærnes. Kirkekaffe. Åpent for 
alle. Kirkebuss - ring 971 770 56. 

Søndag 14. november 
11.00 Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus 
og Ann Hansen. Familiegudstjeneste. 
Utdeling av 4-års bok. Dåp. Nattverd. 
Kirkekaffe. Kirkebuss - ring 971 770 56.

19.00. Konsert, Førjulsmesse 
Ida Buen Hanevold og Jakob Conradi 
med band. Billetter kjøpes via menig-
hetens hjemmeside.

Søndag 21. november  
11.00 Gudstjeneste v. Kari Anne Omberg 
Lier. Bønnevandring. Sang av Ingebjørg 
Kosmo. Nattverd. Kirkekaffe. Kirkebuss - 
ring 971 770 56.

Lørdag 27. november 
18.00 Bob Dylan-konsert med menig-

hetens kor og solister. Billetter kjøpes via 
menighetens hjemmeside.

1. søndag i advent. 28.november 
11.00 Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus. 
Søndagsskole. Dåp. Nattverd. 
Menighetsrådets bord. Kirkekaffe. 
Kirkebuss - ring 971 770 56.

19.00 Kveldsmesse v. Gunstein Vetrhus 
Nattverd. Sang av Ida Buen Hanevold.

2. søndag i advent. 5.desember 
17.00 Lysvandring utenfor kirka v. Ida 
Buen Hanevold. Menighetens speidere 
deltar.

3. søndag i advent. 12.desember 
11.00 Gudstjeneste v. Kari Anne Omberg 
Lier. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. Kirkebuss 
- ring 971 770 56.

4. søndag i advent. 19.desember 
19.00 Jul i ord og toner. Menighetens kor 
og solister.

Julaften - 24. desember 
12.00 Familiegudstjeneste v. Ida Buen 
Hanevold. Julemusikal ved menighetens 
barnekor.

13.30 Familiegudstjeneste v. Ida Buen 
Hanevold.

14.45 Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus. 
Sang av Dameensemblet.

16.00 Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus. 

GUDSTJENESTER & ARRANGEMENT

Holmen menighet•  66 75 40 90
•  post.asker@kirken.no 
•  www.kirken.no/holmen 
•  facebook.com/holmen kirke

Sokneprest Gunstein Vetrhus 
95 29 73 85 // gv875@kirken.no

Diakonimedarbeider Heidi Milde 
99 35 16 31 // hm244@kirken.no

GI EN GAVE: VIPPS nr 34971 til Holmen sokn 
Gavekontonummer: 0530 10 46 903

KONTAKTINFO HOLMEN KIRKE

Lørdag 13. nov kl 10.30 - 16.00

Søndag 14. nov kl 12.00 - 14.30  
Trekning blir kl 14.30

Søndag 14. nov kl 19.00:  
Konserten «Lys i mørketid»

Mer detaljert program og billetter til konserten blir 
lagt ut på kirkens nettsider. Det blir salg av billetter 
på noen kirkekaffer etter at billettsalget er startet. 
Velkommen! 

2021

Sang av Birgitte Kristensen.

1. juledag - 25.desember 
11.00 Høytidsgudstjeneste v. Ida Buen 
Hanevold og Gunstein Vetrhus. Nattverd. 
HMV deltar. Kirkekaffe. Kirkebuss - ring 
971 770 56 for avtale.

Nyttårsdag - 1. januar 
11.00 Gudstjeneste v. Kari Anne Omberg 
Lier. Nattverd. Kirkekaffe. Kirkebuss - 
ring 971 770 56 for avtale.

Søndag 9. januar 
13.00 Urframførelse av musikalen Papa 
Panovs Juledag. Menighetens barnekor.  
(for dem som er påmeldt nyttårslunsjen.

18.00 Musikalen Papa Panovs Juledag. 
Menighetens barnekor. For alle. 
Påmelding via kirkens hjemmeside.

Søndag 16. januar 
11.00 Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus. 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. Kirkebuss - 
ring 971 770 56 for avtale.

Søndag 23. januar 
11.00 Gudstjeneste v. Ida Buen 
Hanevold. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. 
Kirkebuss - ring 971 770 56 for avtale.

Søndag 30. januar 
11.00 Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus. 
Søndagsskole. Lys Våken- barn deltar. 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. Kirkebuss - 
ring 971 770 56 for avtale.


