Kirkebakken
Meldingsblad for Holmen menighet— sommer 2017

Olsok – den glemte feiringen
slaget sto og Olav døde. Her blir
Spelet om Heilag Olav fremført og
et yrende folkeliv og middelaldermarked finner sted i flere dager
rundt Olsoktider. I Oslo er det
Maridalen som er stedet for
organisert Olsok-feiring.
Òlafsvaka
Navnet Olsok kommer fra norrønt
«Òlafsvaka» og betyr «våkenatt for
Olav». Helligdagen ble avviklet ved
reformasjonen, men på grunn av
helgenkonge-tradisjonen, Olavs
kristning og sterke og særegne
posisjon i norsk historie lot ikke
Olsok seg avskaffe som festdag i
Norge. Olavsdagen var opprinnelig
en katolsk høytid. Olav var konge i
Norge fra 1016 -1028. Etter hans
død ble han regnet som martyr og
ble bare et par år senere erklært
som helgen.
I århundrene som fulgte ble
minnedagen for Olav snart den
største norske kirkefesten. Flokker
av pilegrimer strømmet hvert år til
Olavskirken i Trondheim, der
Nidarosdomen står i dag. Det ble
våket og holdt nattlige tidebønner
der og over hele landet. Våkenetter med messer nattestid ble
etter hvert avskaffet. Til tross for
dette forsvant aldri feiringen fra

Friluftsgudstjeneste
søndag 11.juni, kl 11
Hvalstrand
«Sabeltannbrygga»

Kirkeakademiet

29. juli 1030 falt Olav Haraldsson i
slaget på Stiklestad. Fra denne datoen
av blir Norge regnet som et kristent
land. Det var først etter sin død at
Olav Haraldsson fikk navnet Den
hellige Olav.
Olav Haraldsson - eller Olav Digre – er
sammensatt og vanskelig å skildre. Fra
å være en brutal og hensynsløs kriger,
en genial hærfører og dyktig konge,
ble han kåret som helgen. Men han
fullførte kristnings-verket i Norge etter
sterk innflytelse fra kristne ledere i
Spania og Frankrike.

Feiring mange steder
Olsok ble feiret i hele Norden, på
samme måte som St. Hans ble
markert. I Norge var feiringen spesielt
viktig i middelalderen, men Olsokfeiringen fortsatte å være viktig lenge
etter reformasjonen. I dag vet de
færreste hvorfor det heter Olsok og
hva dagen betyr. De fleste middelalderske tradisjonene har dødd ut. På
Færøyene er, derimot, Olsok fortsatt
en av de viktigste festene i året. Det vil
si bortsett fra på selve Stiklestad, der

Ta med matpakke og noe å sitte på
Gode parkeringsmuligheter
den folkekirkelige tradisjonen. Olavs
kristning av landet og alle historiene
om hans liv stod så sterkt i den norske
bevisstheten at Olsok ble opprettholdt
som folkelig festdag, første gang
offisielt i 1930 i forbindelse med 900årsdagen for slaget. Samtidig ble dagen
offisiell flaggdag.
Tidebønnene
Den norske kirke legger mindre vekt på
Olavs helgenstatus, men velger å
markere Hellig Olav og Olsok til minne
om den betydningen han har hatt for
Forts.s.3

SOMMERTUR FOR PENSJONISTER

«Historiske Hadeland»
Diakoniutvalget i Holmen kirke inviterer dette året på dagstur til
HADELAND med besøk til Kistefosmuseet og Søsterkirkene på Granavollen.

Tirsdag 29. august 2017 kl 09.30 til 18.30
Se detaljert program og informasjon om påmelding inne i «Kirkebakken».

PROGRAM FOR ÅRETS SOMMERTUR FOR PENSJONISTER

Foto: Kari Røken Alm

PROGRAM
FOR ÅRETS SOMMERTUR FOR PENSJONISTER:
Kl 09.30:
Oppmøte ved Holmen kirke – registrering.
Kl 10.00:
Avreise til Hadeland –
Kl 11.00:
Kistefosmuseet: Skulpturparken,
kunstmuseet og industrimuseet er åpne og
tilgjengelige, men det blir ingen
organisert omvisning. Årets kunstner er
Louise Bourgeois (1911-2010), samtidskunst, skulptur og
maleri.
Kl.13.00:
Diakonatet tar med lunsj, som kan nytes i det fri
Kl 13.30:
Avreise til Søsterkirkene.
Kl 14.15:
Omvisning i Søsterkirkene, varighet ca en time.
Det er avsatt tid til å rusle rundt på
området ved Granavollen på egen hånd.
Steinhuset kan være verdt et besøk.
Kl 15.30:
Vi spiser middag på Granavollen Gjestgiveri,
med to retter, med hovedrett av kjøtt eller
fisk, samt kaffe/te.
Kl 17.00:
Retur til Holmen kirke.
Det tas forbehold om mindre endringer i programmet, avhengig av været!
PÅMELDING:
Meld deg på turen til Holmen menighetskontor, telefon 66 85 50 30 (mellom
kl 10.00 0g 14.00) eller på e-post til holmen.menighet@asker.kirken.no.
Du får så tilsendt giro for betaling. Pris for turen er kr 550,00. Påmeldingen
blir først registrert når tilsendt giro er betalt.
Av hensyn til våre samarbeidspartnere er siste frist for avmelding med
refusjon av betaling mandag 15. august.
Restauranten må ha beskjed om antallet som ønsker fisk til lunsj. Gi derfor
beskjed til menighetskontoret hvis du ønsker fiskemeny.
Vi ser frem til en hyggelig dag sammen!
Med hilsen turkomitéen i Holmen diakoni

Vil du være med i kor?
HMV-koret er et godt etablert kor
hjemmehørende i Holmen kirke. Koret består
av 40 sangere som samles i kirken hver tirsdag,
og er kjent for å ha et godt miljø og en høy
kvalitet. Vi bidrar også regelmessig til
gudstjeneste og konserter. Vi har samarbeidet
med flere dyktige solister og instrumentalister
og med det kjente Traces Gospel Choir. Vi har
et bredt repertoar fra Mozarts "Requiem" til
folketoner og gospel.
NB: Vi har flere spennende prosjekter på gang
og ønsker oss flere gode sangere. Sopraner er
spesielt velkommen!
Ta kontakt med dirigenten vår, Marilyn
Brattskar på tlf 934 86 042 for å prøvesynge.
En liten spørrerunde
Vi har stilt fire av sangerne i HMV et par
spørsmål om å synge i kor. Her er svarene:
Bjarte Drivenes, Billingstad:
- Jeg har alltid likt å
synge, men i kor begynte
jeg fordi kona mi drog
meg med.
Etter at vi flyttet til
Billingstad i 1990 har
jeg alltid vært
med i koret i Holmen
kirke.
- Jeg liker
mestringsfølelsen når vi "får det til", og så liker
jeg pausene og Marilyn! HMV er et fint
avbrekk i en travel hverdag.
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Ja!

Min salme

I 2016 var det 22537 par som giftet seg, hvorav 4 i Holmen kirke.
Måten det skjer på er mange – stor fest, hverdagsbryllup, vielse utendørs og
utenlands, i kirken eller for en dommer. Det er ulike måter et par kan gi hverandre
sitt ja på.
I Holmen kirke ønsker vi å bidra til at ønskene oppfylles, og til også å gjøre det
enkelt å gifte seg. Ta kontakt hvis dere ønsker å gifte dere – og så finner vi utav det
meste. Nedenfor følger to fortellinger om to ulike vielser – begge i Holmen kirke.

For Eva og Kjell Erik
var ønsket en enkel vielse i
kirken. De forteller:
"Først vil vi takk for den
veldig gode mottakelsen vi
fikk i Holmen Kirke, og for at
dere gjorde dagen til utrolig
fin opplevelse for oss. Vi har
i lengre tid snakket om å
gifte oss. For oss var det
primære å vise både ovenfor
hverandre og våre barn at vi er en famille, samtidig hadde vi et ønske om å gjøre
det enkelt. I en periode med nokså mye turbulens (heldigvis ikke jobb/familie), tok
vi kontakt med Holmen Kirke. Det var derfor særdeles gledelig å bli mottatt så
godt i Holmen kirke fra første stund. Det ble skapt en ro og et fokus på hvorfor vi
nå valgte å gifte oss, som gjorde at vi opplevde dagen som ekstra spesiell. Både
innledende samtale og preken var veldig fine opplevelser for oss. Det var godt å
stoppe opp i en travel hverdag og bekrefte og fokusere på oss som familie."

Kristine og Fredrik forteller: "Vi giftet oss i Holmen kirke 20. august 2016,
og hadde et tradisjonelt bryllup med rundt 100 gjester tilstede under vielsen.
Vi hadde mange valgmuligheter som gjorde at vielsen
ble personlig. De musikalske innslagene og salmene
var en fin ramme rundt seremonien. Vi hadde også
lystenning der vi og gjestene tente lys mens Marilyn
spilte piano. Prestens tale gjenspeilte hvem vi er,
og vi satte stor pris på det personlige preget.
For oss var det et enkelt valg å gifte oss i kirken, da
Foto: Andreas Eriksson
vi opplever at kirken er et naturlig sted for å
markere store begivenheter i livet. Grunnen til at vi valgte Holmen kirke, er at det
er vår nærkirke, og den vi føler tilknytning til. Vi er begge konfirmert i Holmen
kirke, og Kristine er også døpt i kirken og har vært aktiv i kirken siden barneårene.
Selve vielsen var en viktig del av vår bryllupsdag, og vi har mange fine minner fra
den.»

Olsok – den glemte…

forts fra s.1

Norge og kristendommen i landet. Siden midten av 1990-tallet har tidebønner
vært en viktig del av gudstjenestelivet i Nidarosdomen under Olsok.
Tidebønner er gudstjenester som griper langt tilbake i kirkens historie. De har
røtter i den jødiske tradisjonen og ble videreført i den tidlige kristne kirke. Det
nye testamentet vitner om at de første kristne ba til visse tider, både enkeltvis
og i fellesskap.
Olavstradisjonen har skutt fart de siste ti-år med fokus på nye og gamle
liturgier, markering av pilegrimsleden, Olavskilden, Stiklestadspelet og andre
historiske spill. I Den norske kirkes kollektbønn for Olsok takker vi for Guds
budbærere til vårt folk. Det handler ikke bare om Olav den hellige, men om
alle troshelter og håpsbærere som har risset troen inn i oss og er forbilder for
kristne i dag.

I serien "Min favorittsalme" sendte kona
mi, Gudrun Skretting, stafettpinnen
videre til meg, Arve Moen Bergset. Det er
hyggelig å bli oppfordret til å plukke ut en
favoritt, men lett er det likevel ikke.
Som tidligere kvedar har jeg jo jobbet en
del med religiøse folketoner, og valget
har derfor falt på en salme som det
finnes - jeg hadde nær sagt utallige folketoner til, nemlig "Herre Gud, ditt
dyre navn og ære". Denne salmen av
Petter Dass teller egentlig 16 vers(!) og
tar for seg hele skaperverket. Salmen er
dessuten en oppvisning i de to edle
kunstarter rim og rytme.
Ett av versene som ikke står i salmeboka,
lyder slik:
Ja før GUD sin Ære skal forlise,
Før skal Hav og grommen Hval
ham prise,
Samt og Tanteyen, som løber Leyen,
Steenbid og Seyen
og Torsk og Skreyen og Niise.
Jeg oppfordrer tidligere nabo Gjermund
Johre til å ta neste etappe i salmestafetten.
1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
over verden høyt i savn må være,
og alle sjele og alle træle
og hver geselle de skal fortelle din ære.
2 Det er smukt og kosteligt at høre
at man Gud sin lebers plikt mon gjøre:
De dyp' avgrunder, de grønne lunder
skal Herrens vunder hver tid og stunder
utføre.
5 Gud er Gud, om alle land lå øde,
Gud er Gud, om alle mann var døde.
Om folk forsvimler, i Herrens himler
utallig vrimler som slår på cimler hin
søde.
8 Høyen hall og dypen dal skal vike,
jord og himmel falle skal tillike.
Hvert bjerg og tinde skal slett forsvinne,
men Herrens minne til tusind sinne
3
skal stige.
Norsk Salmebok nr 1/278

Søndag er
kirkedag
Søndag 4.juni Pinsedag
kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Anne
Beate Tjentland. Dåp og nattverd.
Mandag 5. juni 2 Pinsedag
kl 1900 Hymnfestival, HMV,
Musikere, Anne Beate Tjentland
Søndag 11. juni
Friluftsgudstjeneste Hvalstrand
kl 11.00 v/Anne Beate Tjentland
Søndag 18.juni
NB kl 17.00 v/Aleksander
Garmann Gullaksen, Tone Louise
Stranden. Nattverd. Grilling og
vannsklie etter gudstjenesten
Søndag 25. juni
kl 11.00 Gudstjeneste v/Trond
Arne Hauge. Nattverd.
Søndag 2. juli
kl 11.00 Gudstjeneste v/
Aleksander Garmann Gullaksen
Dåp og nattverd. Kirkekaffe
Søndag 9.juli
Kl 11.00 Gudstjeneste v/ Trond
Arne Hauge. Dåp og nattverd.
Kirkekaffe.
Søndag 16.juli
kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Trond
Arne Hauge. Dåp og nattverd.
Kirkekaffe.
Søndag 23. juli
kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Trond
Arne Hauge. Dåp og nattverd.
Kirkekaffe.
Søndag 30. juli
kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Anne
Beate Tjentland. Dåp og nattverd.
Kirkekaffe.
Søndag 6.august
kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Trond
Arne Hauge. Dåp og nattverd.
Kirkekaffe.
Søndag 13.august
kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Anne
Beate Tjentland. Dåp og nattverd.
Kirkekaffe.
Søndag 20.august
kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Anne
Beate Tjentland. Nattverd.
Kirkekaffe.

Holmen menighet
Tlf: 66 85 50 30
e-post:
holmen.menighet@asker.kirken.no
Nettsider: https://kirken.no/holmen

Søndag 20.august
kl. 17.00: Takkegudstjeneste v/
Maria Liholt og Aleksander
Garmann Gullaksen. Nattverd.
Søndag 27.august
kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Anne
Beate Tjentland. Dåp og nattverd.
Kirkekaffe.
2., 3 og 9. september
Konfirmasjon
se egen annonsering
10.September
kl. 11.00: Sjømannskirkens dag
Gudstjeneste v/ Anne Beate
Tjentland. Dåp og nattverd.
Kirkekaffe.

Konfirmasjon i Holmen
2. September kl 11,13,15
3. September kl 11
9. September kl 11

500 år siden starten på
reformasjonen
Fire temagudstjenester høsten 2017
setter søkelys på sentrale tema:
27.August «Nåden alene»
17.september: Skaperverket er ikke
til salgs
15.oktober: Frelsen er ikke til salgs
26.november: Mennesker er ikke til
salgs

Lutherrosen (over) er Martin
Luthers personlige segl fra 1530.

Slik kan du bidra til at
menigheten kan opprettholde
sine tilbud for barn, unge og
voksne:
- Bankkonto: 1644.19.65463
- VIPPS: HOLMEN SOKN #34971
- Fast givertjeneste med skattefradrag 0530.10.46903

Vær med å synge…
fra s. 2

Karin Bondensson, Billingstad:
- Som barn var jeg mye sammen med
nabojenten der pappaen var skolens
musikklærer og mammaen leder for både
barnekor og kirkekor i bygda. Det ble
naturlig å både synge
sammen med dem i deres
hjem og i
barnekoret.
- Det jeg liker best ved å
synge i HMV er
kombinasjon av
sangglede, høyt
musikkfaglig nivå på
korleder samt korets
funksjon i menigheten.
Randi Brelin Furu, Nesbru
- Jeg hadde gått i
musikalsk barnehage og
begynt med pianoundervisning da
foreldrene mine meldte
meg inn i Møllergata
skoles pikekor. Jeg hadde
trallet og sunget fra jeg
var to år!
- Jeg er begeistret for
Marilyn’s eminente
musikalitet, kreativitet og entusiasme. Det er
det jeg liker aller best ved HMV. Og så er jeg jo
rett og slett glad i å synge i kor!
Morten Sandbu, Oslo
- Det var etter å ha hørt
koret synge at jeg tok mot
til meg og ba om å få
"prøvesynge" i HMV. Jeg
likte repertoaret og
arrangementet, men var
litt redd for nivået. Det
hjalp at vi var to fra
samme kor som «meldte
overgang» samtidig.
- Det beste er dirigenten Marilyn! Hennes
engasjement, utvalget av sanger/salmer og
arrangementene som er vakre og gode å synge.
Hun har ambisjoner med koret: at vi lærer noe
hele tiden og "brukes til noe", for eksempel en
rolle i gudstjenesten, eller å variere med
skiftende besetninger som gir en musikalsk
opplevelse. Og så liker jeg øvelsestidene: kl.
19.30-21.00 hver tirsdag!

