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Punktum. Spørsmålstegn?
Fortsettelse… Utropstegn!
Jeg spurte en gang noen konfirmanter
om hva de tenkte om døden. De fikk tre
alternativer:
1. Døden er et punktum. Når et
menneske dør er alt slutt. Ikke noe
er igjen av det. Alt blir til jord.
2. Døden er et spørsmålstegn. Ingen
kan vite om det er liv etter døden.
Kanskje er det noe i oss som lever
videre, kanskje ikke.
3. Døden er en fortsettelse. Livet er

ikke slutt! Det fortsetter i en eller
annen form.
Konfirmantene ga forskjellige svar. Men
det var få som mente det første alternativet, at døden bare er et punktum.
Den kristne påskehøytiden er på mange
måter et utropstegn! Bibelens fortelling
om oppstandelse og ei tom grav er en
sterk påstand om at livet ikke slutter
med døden. Den gamle boka forteller at
Han seiret over dødskreftene og mørket.

Når Jesus
møter igjen
disiplene samme dag
som han har stått opp, hilser han dem
med ordene: FRED være med dere! Fred
mellom Gud og mennesker.
Noen sier at påskens ord mangler rot i
virkeligheten, andre sier at de formidler
selve virkeligheten….
Gunstein Vetrhus

Møte med en frivillig i Holmen kirke
TRINELISE STRÆTKVERN,
kostymeansvarlig for
musikalene
Oppgaver: tegne/designe, sy, sy om eller finne fram kostymer til de forskjellige
musikalene. De skal gjenspeile tidsepoker og kulturer og helst harmonere med
altertavlen som alltid er bakteppet på
den spennende scenen vår.
– Hvorfor og hvordan ble du frivillig i
Holmen?
– Jeg fulgte mitt barnebarn til korøvelsene, og jeg tenkte umiddelbart at
her trengte kostymene til julespillet de
øvde på å «få et løft». Jeg tilbød min
kompetanse. Jeg er utdannet kostyme-

designer og modist, og jeg ble mottatt
med vidåpne armer. Jeg har vært med
på laget i fire år allerede og hatt ansvaret
for kostymene til jule-og påskespillet,
til egyptiske Miriam, og nå også noe
helt annet; Papa Panov, hvor vi skal ha
russisk-inspirerte klær. Jeg synes det
er inspirerende å jobbe med Marilyn
Brattskar og Ingebjørg Kosmo, som både
er profesjonelle og engasjerte. Jeg
er også veldig glad i å omgås
barn og unge. Det er svært
meningsfylt å bidra med
noe som kan gagne mine
barnebarn (tre av dem
synger nå i barnekorene)
og deres venner.

Kulisser til musikalen
Papa Panov.

HILSEN FRA GATEPRESTEN I FELTARBEIDET:

Det har vært en tøff start på 2021
På varmestua og i feltarbeidet har vi
følt på at vi hadde nok begrensninger på
arbeidet fra før, og så kom sprengkulde
og muterte virusvarianter. Alle merker
at nå er det nok, og de fleste av oss
opplever nok at behovet for normalitet
og sosiale sammenkomster blir stadig
sterkere. For flere av dem som benytter
seg av tilbudene til Kirkens Feltarbeid er
det felleskapet de har hos oss det eneste
felleskapet som tar dem imot. Og selv
om vi fortsatt holder åpent, har vi sterke
begrensninger på hvor mange vi kan ha
besøk av om gangen. Det gjør at mange
mister dyrebart sosialt samvær.
Og i perioder hvor man blir sliten og
lei, blir det ekstra viktig å se etter de
positive tingene som skjer. For selv om

vi går på sparebluss og gleder oss til å
ha fullt hus i alle tiltakene våre, så er det
fortsatt gode ting som skjer.
Arbeidstiltaket, som lenge var nede for
telling, er i en forsiktig opptrapping.
Ved hjelp av midler fra helsedirektoratet
har vi fått skaffet biler som gir rom for
å ta med flere arbeidere, men fortsatt
overholde smittevern. Det betyr at vi
sakte, men sikkert kan tilby aktivitet
til flere av gjestene våre. Det betyr at
pressede økonomier får et lite tilskudd,
men viktigst er det at mennesker får
bidratt og fylt dagene med meningsfullt
innhold. Vi har en stund igjen før vi er
på normalt nivå, men det å se stadig flere
komme inn blide og litt svette på slutten
av dagen er motiverende.

Når vi nå har åpnet
varmestua på
kvelden igjen,
samtidig som
både Arbeidstiltaket og
lysfabrikken har
funnet trygge
løsninger for å få
flere i aktivitet, så kan
vi koste på oss litt forsiktig
optimisme igjen. Hvis man da legger
til at nå er det vår med lysere kvelder
og varmere vær, så gir det meg troa på
at våren kan bli betraktelig bedre enn
hva de siste månedene har vært. Ikke
bare for oss i feltarbeidet, men for alle
sammen.
Gateprest K etil Borgenvik

TANKER OM KORONA

Kan situasjonen også
benyttes til noe positivt ?
Det er uvanlig stille og rolige tider. Vi
opplever dette ulikt og håndterer det
ulikt.
Noen erfarer at denne uvanlige situasjonen også gir nye muligheter. Mange
får tid til å tenke over sin livssituasjon,
tid til å stoppe opp i en ellers travel og
hektisk hverdag full av gjøremål og en
uavlatelig informasjonsstrøm.
Er det på tide å legge om kursen,
bestemme seg for hva som er viktig her i
dette lille, store livet ?
Selv har jeg brukt isolasjonen til flere
stille stunder. Gjerne om morgenen. Det
første jeg gjør. Jeg har så å si invitert
Gud mer inn i livet mitt gjennom
meditasjon, bønn og små andakter for

meg selv.
Det var litt uvant i begynnelsen og det
kunne være vanskelig å samle tankene.
Men nå går det lettere og jeg finner en
slags indre ro. Samtidig gjør jeg puste-og
avspenningsøvelser og ber på en måte
med hele kroppen, med hele meg.
Jeg kjenner at jeg nå åpner meg for Guds
stemme og blir mer vár og lydhør.
Jeg vet at Gud har en plan for akkurat
meg og mitt liv. Og jeg ber om å få lys og
innsikt til å finne min vei, nå og i tiden
fremover.
Det er vanskelig å beskrive, men jeg
opplever nå mer og mer at jeg faller til ro
og ser klarere. Jeg kjenner meg mer fri
og takknemlig for alt jeg faktisk har.

Til slutt : Denne enkle Jesusbønnen ber
jeg ofte : `Herre, forbarm deg over meg.
Jesus Kristus, miskunne deg over meg`.
Den er svært gammel og jeg lærte den av
en ortodoks munk i Hellas ….

Diakonimedarbeider Thomas Hauge

NY
MENIGHETSPEDAGOG
Jeg heter Silje og startet i jobben
1. mars. Jeg trives veldig godt med
å jobbe med ungdom, konfirmanter
og oppfølging av frivillige. Samtidig som det blir spennende å jobbe
i en så stor og engasjert menighet
som det Holmen er.
Den siste tiden har jeg jobbet
som BUA aktiv koordinator i Lier
kommune. Der har jeg koordinert
og deltatt på fritidsklubb for
ungdom, ferietilbud og Åpen hall
for barn. Før det har jeg blant
annet jobbet mange år i barne- og
ungdomsorganisasjonen NMSU
med leir, arrangementer og
ledertrening av frivillige.
Jeg vokste opp på Sørlandet,
men flyttet til Oslo for å studere
«Ungdom, kultur og tro» på MF. I
dag bor jeg i Drammen. På fritiden
liker jeg å dra ut på tur med
kajakk, ski, terrengsykkel, telt eller
med fotoapparatet mitt. Samtidig
synes jeg det er spennende å reise
og oppleve nye land og kulturer.
Dermed har det blitt mange reiser
til flere deler av verden gjennom
årene.
Å få dele troen på Jesus med unge
mennesker er noe jeg brenner for.
Jeg gleder meg til å bli kjent med
ungdommene, konfirmantene og
alle andre i menigheten. Jeg ser
også frem til å bli bedre kjent i
Asker, og med andre som engasjerer seg for ungdom i nærmiljøet.
Vh. Silje M. L josland

SUPERMANDAG
Endelig har vi begynt med
aktiviteter for barna igjen!
Vi startet supermandag den 15. februar
med aking, grilling, og aktiviteter ute
for små og store. Småbarns-gruppene
skal være ute noen mandager fremover,
inntil smittevernreglene blir lettere, og
så åpner vi opp med inne-aktiviteter så
snart det er trygt å være mange inne i
kirken vår. Kafeen vår er stengt inntil
videre. Vi er så GLADE over å være
sammen igjen, og nå er det vår med nye
muligheter.

HIMMELSK
HVERDAG MED
HVERANDRE
Ukentlige aktiviteter
i Holmen kirke
for barn og unge

TWEENS
Vi starter nytt tilbud for 5.-7. klassinger
på torsdag ettermiddag kl 14.30-16.30.
Her skal vi bli kjent og være sammen,
spise, prate, spille spill, høre musikk
og danse, se film, snakke sammen og
undre oss og mye, mye mer. Målet er
å ha et sted å være etter skolen, og vi
ønsker at det skal være en lav terskel
inn til oss og fasilitetene/tilbudene her i
Holmen kirke.

KOR
Korene har vært i gang med øvelser i
noen uker allerede. Det er en flott gjeng
under ledelse av Ingebjørg Kosmo og
Marilyn Brattskar. De har flere planer for
våren som er spennende. Har du lyst til å
være med har vi plass til akkurat deg.
Følg med på nettsiden til Holmen kirke
«Hva skjer?».

Småbarns-aktiviteter
starter opp igjen.
Kl 16.30 på mandager har vi
startet med uteaktiviteter for barn/
foreldre mellom 2 - 6 år.
Vi vurderer fortløpende muligheten
for å gå tilbake til de faste aktivitetene og åpner LEGOKLUBB, FORTELLERSTUND og SMÅTROLL så
snart det er trygt å være inne igjen.
Se info på nettsiden.
Vi gleder oss over å være sammen
og vi har god plass til deg som har
lyst til å synge, danse, spille,
leke og bygge med oss!
KOM OG BLI MED DA VEL!

VELKOMMEN!

LIKER DU Å SYNGE?
Er du under 20 år?
Bli med og syng i kor!
Vi øver nå mot vår egen musikal
”Miriam”, som har premiere i juni.
Kontakt: Ingebjørg Kosmo, kordirigent.
Tlf 92 66 30 65 ingebjorg.kosmo@getmail.no

MANDAGER:
His Angels 8 -13 år
kl 16 -17.15
HA aspiranter 5 - 8 år
kl 17.15 - 18.00
Serafer 13 - 19 år
kl 18.00 - 19.00

Jeg har allerede erfart at Holmen
kirke er viktig for mange - som
trosfellesskap, som kulturbærer og
som samfunnsaktør.

Ny daglig leder
Frode Nordahl er ny daglig leder i
Holmen sokn. Han startet i desember i
fjor. Kirkebakken tok en prat med ham.

Ellers er jeg gift, har to gutter på 6 og 15
år og bor i Oslo. Må vel også si at musikk
alltid har vært en del av livet.

– Kan du fortelle litt om deg selv?

– Hvilke tanker har du om jobben du nå
har begynt i? Hvilket fokus kommer du
til å ha?

– Jeg har en variert bakgrunn, og
har jobbet mye med kommunikasjon,
internasjonalt arbeid, innsamling og
organisasjonsutvikling for ulike
organisasjoner. Jeg har blant annet vært
avdelingsleder, seksjonsleder og
rådgiver. Det har blitt en del interkontinentale jobbreiser, og jeg har også
bodd i utlandet. Før jeg begynte i
Holmen var jeg kommunikasjonsleder i
MAF, som er et ideelt flyselskap. Jeg er
utdannet innen prosjektledelse,
kommunikasjon og internasjonale
forhold.

– Jeg tenker at jeg nå er i en fase hvor
jeg prøver å få oversikt og innblikk. Som
leder ønsker jeg å være trygg og tydelig.
Jeg vil at alle skal bli sett, anerkjent og
verdsatt, og at vi spiller hverandre gode.
Samtidig forventer jeg at folk tar ansvar
for sine arbeidsoppgaver og følger opp
det som blir bestemt. Jeg skal prøve å
skape prosesser som utløser entusiasme
blant ansatte og frivillige.

SØNDAG ER KIRKEDAG
Søndag 28.mars. Palmesøndag
11.00 Gudstjeneste v. Gro Haaversen
Barth. Søndagsskole. Dåp. Nattverd.
Kirkekaffe.

Søndag 25.april
11.00 Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus
Menighetsrådets bord. Dåp. Nattverd.
Kirkekaffe.

Torsdag 1.april. Skjærtorsdag
NB! 19.00. Gudstjeneste med påskemåltid v. Ida B. Hanevold.

NB! 19.00 Kveldsmesse v. Gunstein
Vetrhus.

Fredag 2.april. Langfredag
11.00 Pasjonsgudstjeneste v. Gunstein
Vetrhus.
Søndag 4.april. 1.påskedag
11.00 Høytidsgudstjeneste v. Gunstein
Vetrhus. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 11.april
11.00 Familiegudstjeneste – påskemusikal v. Ida B.Hanevold.
Korene His Angels og Serafene. Dåp.
Kirkekaffe.
Søndag 18.april
11.00 Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus.
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 2.mai
11.00 Gudstjeneste v. Stein Erik Horjen.
Markering av St.Georgs dag. Speiderne
deltar. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe
Søndag 9.mai
11.00 Gudstjeneste v. Ida B. Hanevold
og Silje Ljosland.
Konfirmantene deltar. Nattverd. Globalløp etter gudstjenesten. Kirkekaffe.
Søndag 16.mai
11.00 Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 23.mai. 1.pinsedag
11.00 Høytidsgudstjeneste v. Stein Erik
Horjen. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 30.mai
11.00 Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus.
Søndagsskole. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 6.juni
11.00 Familiegudstjeneste – musikalen
MIRJAM v. Gunstein Vetrhus og Heidi
Milde. Barnekorene deltar. Dåp. Kirkekaffe.
Søndag 13.juni Skaperverkets dag
v. Stein Erik Horjen.
11.00 Gudstjeneste på kirkebakken. HMV-koret deltar. Dåp. Nattverd.
Kirkekaffe.
Søndag 20.juni
11.00 Gudstjeneste v. Ida B. Hanevold
og Ketil Borgenvik. Kirkens Feltarbeid i
Asker deltar. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 27.juni
11.00 Gudstjeneste v. Stein Erik Horjen.
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

KO NTAK TINFO H OLM E N K I R K E
•

66 75 40 90

•

holmen.menighet.asker@kirken.no

•

www.kirken.no/holmen

•

facebook.com/holmen kirke

Sokneprest Gunstein Vetrhus
95 29 73 85 // gv875@kirken.no
Daglig leder Frode Nordahl
47 36 03 77 // fn824@kirken.no

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

