
«Et hav av 
muligheter»

 
Sommerleiren er årets høydepunkt for 
speiderne. I år var definitivt intet unntak. 
Drøyt 40 Holmenspeidere og 20 fra Blakstad 
var sammen om å dra på reiseleir til 
Nord-Norge. 
Godt over et døgn i buss måtte til for å 
komme frem til første destinasjon som var 
Bleik ytterst på Andøya. Deretter dro vi til 
Flesnes i Kvæfjord og sist Leknes i Lofoten. 

Vi var 2-3 netter hvert sted. Tettpakket 
program med fjellturer, kirkebesøk, 
rakettsenter, fisketur (med kjempefangst!), 
haik og surfing/vannaktiviteter. Leiren startet 
vindfull hvor de som ønsket søkte ly i et 
idrettshus og hvor lavvostangen til lederne 
knakk fra vinden midt på natta. 

Avslutningen på Lofoten var derimot helt 
strålende med eneste bekymring; at det var 
for små bølger til ordentlig surfing og kiting. 
Takk til leirstaben og speiderledere som står 
på for å lage disse og lignende unike 
opplevelser. 

Slik kan du bidra til at menigheten kan 
opprettholde sine tilbud for barn, unge og 
voksne, gi en gave: 
 
- Bankkonto: 1644 19 65463
- VIPPS til Holmen sokn  34971
- Fast givertjeneste med skatte-
  fradrag 0530 10 46903
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Lykkelig som frivillig
«Frivillig arbeid bidrar til lykke på flere måter. Det gir mer sosial kontakt, men 
bedrer også sjansen for å bli kjent med andre utover det frivillige nettverket, 
fordi det forbedrer folks sosiale evner», sies det i en nederlandsk 
forskningsrapport (kilde: forskning.no)

I Holmen menighet har mange oppdaget frivillighetens gode virkning.
Kirkebakken har intervjuet to personer som har bidratt med frivillig arbeid i 
menigheten på ulike måter. De fikk følgende spørsmål:
1.    Hva slags arbeid er du med i?
2.    Hvordan kom du med i dette arbeidet?
3.    Hva betyr denne tjenesten for deg?

Først ut er Rolf Kristian Nilsen

Jeg jobber med ungdomsarbeidet i 
kirken, det vil si hovedsakelig arbeid 
rundt konfirmantrelaterte ting. Som 
Crossing, som er Holmens Tensing, 
konfirmantfestival og leir. 

Etter konfirmanttiden valgte jeg å 
fortsette med lederkurs og Crossing i 
menigheten. Jeg har nå gått lederkurs 
nivå 2 og har i en periode vært leder for 
Crossing.

Arbeidet jeg gjør i menigheten gir meg 
mye glede, med at jeg kan hjelpe til med 
å holde konfirmanttiden gående og det 
er jeg ikke alene om. Det er mange 
ledere som også hjelper med dette. 
Uten oss hadde det ikke vært mulig og 
jeg ønsker at så mange som mulig kan 
oppleve en kristen konfirmanttid. 

Gro Elisabeth Gunnæs har et variert 
repertoar av frivillige tjenester i 
Holmen menighet. Av og til treffes 

Crossingen, som er hver torsdag, gir 
meg ro i en hektisk hverdag, der vi 
avslutter med skumrings.
Skumringsen er en rolig stund med 
dempet belysning og tenning av lys, 
med et fint innslag av salmer og andre 
sanger i bakgrunnen. Det har blitt en 
meget viktig ting for meg i en hektisk 
skolehverdag. 

hun både på 
Mandags- og 
Tirsdagskroa, 
med ulike 
oppgaver. 
Hun synger 
med de eldre 
på 
Torstadtunet 
og synger i 
kirkekoret 
HMV. Du kan 
treffe henne 

som kirkevert i døren i kirken hvor 
hun ønsker velkommen.  Og i hele 
sommer har hun stilt på kirkens 
kjøkken og sørget for trivelige 
kirkekaffer.  Dessuten var hun første 
kvinnelige medlem i Holmen Y`s 
Mens Club. 
(forts s 2)



Vise menn og 
kvinner
Tidligere i sommer kunne Holmen Y’s 
Men’s Club markere at det er 45 år siden 
den ble stiftet 05.05.1972.  Fortsatt er fem 
av «gründerne» aktive i klubben, som de 
tre siste årene har fått kvinner med som 
medlemmer. Møtene har fra første dag 
blitt holdt i Kirkestuen i Holmen kirke.
Den internasjonale Y’s Men-bevegelsen 
ble startet 50 år tidligere – 05.05.1922 – 
som støttespillere til «YMCA» - KFUK og 
KFUM. De senere år har medlemstallet i 
Holmen ligget på ca. 40 medlemmer, men 
ektefeller og andre interesserte har vært 
og er velkommen til klubbens møter. 
Her står interessante foredrag om alt fra 
vitenskap og religion til natur og 
personportretter på tapetet. Noen av 
bidragsyterne står medlemmene bak, 
mens flere kjente foredragsholdere har 
kommet til Holmen som gjester. 
I tillegg er det deilig servering, sang og 
klubbsaker før det avsluttes med 
«kveldstanker». 
Arbeidet med å etablere speiderkoia 
Rallaren ble for så vidt utgangspunktet for 
at Holmen YMC ble stiftet. 

Asker kirke kl 19.00
Foredrag ved Dr. theol/Prof 
Svein Åge Christoffersen  
- om reformasjonens betydning 
for gudstjenestelivet.

Kvelden avsluttes med  
Luther-inspirert gudstjeneste

Asker Prosti markerer reformasjonsdagen
31. oktober 

Vardåsen kirke kl 08.30
Gudstjeneste med skriftemål 
og nattverd, v/Dag Haaland.

Forts fra s 1
Jeg kom til Holmen kirke for 10 år 
siden og det tok 5 år før jeg ble 
skikkelig kjent med noen, sier Gro. Og 
det var på kirkekaffen. Etter hvert ble 
hun spurt om å være med i kirkekoret 
og møtestedene og engasjementet 
vokser stadig.

Nå føler jeg at Holmen menighet er 
som  mitt andre hjem. Jeg har lite 
familie i Norge, men her har jeg fått 
mange venner og det oppleves 
meningsfylt å delta på ulike måter.

Tanken om en mannsforening som 
kunne bygge og bruke muskelkrefter, lot 
seg godt forene med ingeniørkunst og 
markedsføring. Da Willy Hartmann 
foreslo at arbeidet skulle knyttes til den 
internasjonale Y’s Men-bevegelsen og 
Knut Skarpaas ble valgt til den første 
president, var klubben raskt oppe å gå. 
Det første prosjektet ble loppemarked til 
inntekt for Rallaren og senere andre 
utfordringer. Blant dem har hele tiden  
barne-, ungdoms- og speiderarbeid vært, 
men også andre lokale, nasjonale og 
internasjonale tiltak. I 2003 ble 
loppemarkedene en saga blott, men 
allerede i 2001 var «Kunstmønstringen» 
etablert. Den baserte seg på at 
kvalitetskunst skulle gjøres tilgjengelig – i 
omgivelser der kirkens aktiviteter og en 
hyggelig atmosfære også ble 
ledsaget av gospelkonsert og foredrag.
I dag er det Kirketjenerordningen som 
Y’s Men har drevet siden 2003 og 
urnetjenesten i Asker som er 
hovedoppgaver. Vil du være med på en 
av oppgavene, så er det bare å ta 
kontakt med president Per-Kristian 
Pederssen, tlf 98816948.

Kan du tenke deg en frivillig tjeneste i 
Holmen kirke? Det er bruk for frivillige 
med mange slags evner og interesser.
Ta kontakt, tlf. 66855030 og for 
mailadr - se siste side.

Er du frivillig i Holmen menighet?
Vi inviterer til TAKKEFEST!

14. september kl 19.
Variert program, bl.a. Inspirasjonsforedrag ved 
konserndirektør i SAS Eivind Roald. Servering.
Meld deg på til menighetskontoret tlf. 66855030 eller mail

holmen.menighet.asker@kirken.no innen 11.september.

 



Min salme

Salmestafetten gikk denne gangen videre til 
Gjermund Johre. Han skriver: 
Det var en spennende og morsom utfordring - 
og vanskelig. De som kjenner meg vet at jeg 
er veldig glad i Gospel/Negro Spirituals, men 
disse  finner jeg ikke så mange av i 
salmeboka. Likevel synger vi ofte gospel i 
kirka. Men salmeboka inneholder veldig 
mange flotte salmer og sanger som betyr mye 
for meg. En av disse salmene er basert på 
Kong Davids Salme 121 - veldig gammel - 
skrevet for ca 3000 år siden. Teksten, 
refrenget  samt melodien gjør meg glad! 
Hverdagen og livet kan mange ganger være 
vanskelig og tungt, men jeg tror at Herren er 
med oss - alltid! 

Jeg løfter mine øyne opp til fjellene,
hvor skal min hjelp komme fra?
Min hjelp kommer ifra Herren,
himmelens og jordens skaper.
Han skal ingenlunde la din fot vakle,
din vokter skal ingenlunde slumre,
se, han slumrer ikke og sover ikke, 
Israels vokter.
Herren er din vokter, Herren er din 
skygge
ved din høyre hånd.
Solen skal ikke stikke deg om dagen,
ei heller månen om natten.
Herren skal bevare deg fra alt ondt,
han skal bevare din sjel.
Herren skal bevare din utgang og din 
inngang
fra nå av og til evig tid. Amen!
Fra nå av og til evig tid.
La la la la la, la la la la la, la …...
Norsk salmebok nr 327

Salmestafetten går videre til Inger-Hilde 
Hillesund. 
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Førjulsmesse!
18. og 19.november 

går årets Førjulsmesse av stabelen. 
Tradisjonen tro blir det lotteri og salg av 
en mengde varer og godsaker. Åresalget 
som foregår kontinuerlig er viden kjent 
for fine gevinster fra nærmiljøets 
butikker og tjenesteytere. Gevinstlisten 
på hovedlotteriet er storartet, så det er 
bare å komme og kjøpe lodd! Inntekten 
går til menighetens arbeid, det er et 
svært viktig tilskudd til menighetens 
økonomiske forpliktelser. Av innsamlede 
midler lønnes ansatte innen diakoni, 
barn- og ungdoms- og seniorarbeid. Du 
får kjøpt lodd på menighetskontoret fra 
ca. 1.oktober. 

  Gaver og salgsvarer mottas med takk!
Hjertelig velkommen til messedagene og 

programmet lørdag formiddag!

Førjulsmessekonsert kl. 19.00 
søndag 19.november.

Det er Jacob F. Conradi og kateket Maria 
Liholt som også i år gir av sin tid og 
holder konsert til inntekt for 
menighetens arbeid. De setter sammen 
et godt musikalsk program og billetter 
kan kjøpes på forhånd – følge med på 
hjemmesiden og facebook!

DROP-IN DÅP

Menighetene i Asker inviterer på nytt til 
«drop-in-dåp»  lørdag 25. november 
kl. 11–14. Udøpte i alle aldre kan komme 
til Asker kirke og bli døpt, der og da. 
To prester, bl.a. Trond Arne Hauge fra 
Holmen, kommer til å være til stede.
Dette er andre gang Asker prosti inviterer til 
dåp på denne litt uortodokse måten. Lørdag 
5. mai kom åtte personer i alle aldre til Asker 
kirke for å bli døpt. 

Drop-in dåp forts.

Sokneprest Tor Øystein Vaaland i Asker 
menighet forteller at de ikke visste om 
noen ville komme i det hele tatt, men 
det kom flere som ønsket dåp og flere 
kom  med familie og venner som deltok 
i seremonien. 
– De som kom uttrykte at seremonien 
var høytidelig og verdig, selv om 
rammen var enkel og uformell, forteller 
Vaaland. 
– Hva skjer når folk dukker opp?
– Man behøver ikke å melde fra på 
forhånd, men kan helt enkelt «droppe» 
innom. Den som vil døpes må bare 
huske å ta med fødselsattest og 
legitimasjon. I våpenhuset får man et 
skjema som fylles ut og deretter blir det 
en prat med en av prestene før man blir 
døpt.
– Hva med faddere?
– Hver dåpskandidat skal ha minst to 
faddere. Hvis man ikke har noen som 
kan være fadder, stiller kirken med 
frivillige som påtar seg rollen.
En av grunnene til drop-in-dåp, er å 
tilby et annerledes tilbud for små, store 
og gamle, troende og tvilende, som 
ønsker dåp. Slik håper vi å vise at dåpen 
er for alle.
 
Det blir orgelmusikk og etter dåpen bys 
det på kaffe, saft og kransekake. 
Ønsker du mer informasjon, ta kontakt 
med sokneprest i Holmen, Anne Beate 
Tjentland.

Meditasjonskonsert
med tekst, musikk og bilder
Holmen kirke 1. nov. kl 19.00.
Tekster av Askerforfattere og bilder fra 

Asker satt sammen med musikk av 

Chopin, Piazzolla, Bach, Schumann og 

Negro spirituals.  Arr Asker 

Kammermusikkfestival

Info og billetter: 

www.askerkammermusikkfestival.no

Ikke gå glipp av denne:



Søndag er 
kirkedag

Himmelsk 
hverdag….
Faste poster:
Supermandag: 
Kro kl.16.00 – 19.00
-    Leksehjelp: 17.30-19.00
- Korøvelse «12+»: 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: 
- Trilletreff  kl. 12.00-14.00
- Asker Soul Children kl. 19.00-20.30
- Holmen Y’s Men’s - hver 2.ons – 
  kl. 19.00-21.00. 

Torsdag: Torsdagsklubben kl. 11.30      
hver 2.tors.
- Crossing/Ungdomsklubb 
kl.17.00-21.00

Fredag: KRIK-gruppe kl. 17.30 på 
Torstad u-skole gymsal

Kontaktinfo:
Holmen kirke,   tlf.  66 85 50 30
Mail: holmen.menighet.asker@kirken.no 

https://kirken.no/holmen
og facebook/holmenkirke

Sokneprest Anne Beate Tjentland
p: 48 06 79 55 k: 66 85 50 32
at862@kirken.no

Daglig leder Britta Hässlich
p: 46 22 10 21 k: 66 85 50 33
bh477@kirken.no

Seniorprest Trond Arne Hauge
P: 92 09 19 90 k: 66 85 50 47
th947@kirken.no

Kapellan Aleksander G. Gullaksen
p: 95 70 11 62 k:  66 85 50 38
ag445@kirken.no

Saksbehandler Elisabeth Brøndal
p: 95 82 04 64 k: 66 85 50 30
Holmen.menighet.asker@kirken.no

Krovertinne Norunn Edvardsen
p: 91 13 11 06 k: 66 85 50 36
ne245@kirken.no

Organist/kantor Marilyn Brattskar
p: 93486042 k: 66 85 50 45
mb822@kirken.no

Renholder/Vaktmester Stiliyan Minchev
p: 47 89 72 66 k: 66 85 50 41
sm679@kirken.no

Trosopplærer Tone Louise Stranden
p: 93 89 44 58 k: 66 85 50 40
ts894@kirken.no 

Trosopplæringsmedarbeider 
Siw Christine Bodahl-Pilegård
p: 94 16 91 61  k: 66 85 50 34
sb755@kirken.no

Kateket Maria Maimanatu Krogtoft Liholt
p: 90 73 26 54 k: 66 85 50 39
ml574@kirken.no 

Soknediakon Anne Grete H. Aamodt
p: 99 71 35 72 k: 66 85 50 35
aa558@kirken.no

Sekretær Tone Ruth
p: 67 54 88 39 k : 66 85 50 30
tr755@kirken.no

Holmentoppen  - Holmen menighets barnehage    
k: 66 84 89 25
holmentoppen.barnehage@kirken.no

Holmen menighetsråd
leder Kristine Seim Horni
p: 452 65 994, kristine_horni@hotmail.com

Søndag 10.september
Sjømannskirkens dag
Kl 11.00: Gudstjeneste v/Anne 
Beate Tjentland. Dåp. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.
Søndag 17.september
«Skaperverket er ikke til salgs»
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Gro H. 
Barth. Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 24.september
Supersøndag
kl. 11.00: Gudstjeneste v/ 
Aleksander G. Gullaksen og Tone 
Louise Stranden. Holmentroll, His 
Angels og «Førsteklasses» deltar. 
Dåp. Kirkekaffe v/KRIK.
Søndag 1.oktober
Fokus på Estland, nytt 
misjonssamarbeidsprosjekt 
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Anne 
Beate Tjentland, repr. fra NMS og 
flere. Dåp og nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 8.oktober
Kirkens Feltarbeid
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Anne 
Beate Tjentland og Gustav 
Kristoffer Schmidt. Dåp og 
nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 15.oktober
«Frelsen er ikke til salgs»
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Trond 
Arne Hauge og Diakoniutvalget. 
Dåp og nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 22.oktober
kl. 11.00: Gudstjeneste v/ 
Aleksander G. Gullaksen. Dåp og 
nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe 
v/KRIK.
Søndag 29.oktober
Bots- og bønnedag
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Anne 
Beate Tjentland, Nattverd. 
Kirkekaffe.
Søndag 5. november
Alle Helgensdag
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Trond 
Arne Hauge. HMV deltar. Dåp og 
Nattverd. Søndagsskole. 
Kirkekaffe.
kl. 19.00: Minnegudstjeneste.
Søndag 12. november
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Gro H. 
Barth. Dåp og Nattverd. 
Kirkekaffe.

Søndag 19.november
Førjulsmessegudstjeneste
kl. 11.00: Gudstjeneste v/ 
Aleksander G Gullaksen, Tone 
Louise Stranden. Musikalen «Mot 
Betlehem» v/Holmentroll og His 
Angels. Dåp og nattverd. 
FørjulsmesseKafé.
Søndag 26.november
«Mennesket er ikke til salgs»
Forbønnsgudstjeneste
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Trond 
Arne Hauge og Diakoniutvalget. 
Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 3.desember
Lysmesse
NB! kl. 17.00: Gudstjeneste v/Anne 
Beate Tjentland, Speidere, His 
Angels. Kirkekaffe. 
Søndag 10. desember
Lessons and Carols
NB! kl. 19.00: HMV, musikere, 
tekstlesere. Anne Beate Tjentland.
Søndag 17.desember
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Trond 
Arne Hauge. Søndagsskole. Dåp og 
nattverd. 

Redaksjonen i Kirkebakken       
trenger medarbeidere
til layout og tekstbidrag!
Ta kontakt!


