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Kirkeakademiet

«Riv i hjertet»

«Riv i hjertet» var tittel for årets 
Konfirmantfestival. Det handlet om å 
tørre å være ekte, tørre å føle det en 

faktisk føler og være ærlig om det.

114 konfirmanter og rundt 40 ledere var 
sammen tre dager til ende, 20.-22.01.17. 
Med sang, lek, drama, skumrings, mat, 
gudstjeneste, film og dans ble temaet 
utforsket og konfirmanter og ledere 
kjent med hverandre.

Konfirmantfestivalen ble avsluttet med 
festivalforestilling søndag kveld.

Konfirmantåret fortsetter med under-
visningssamlinger i vår, fasteaksjon, 
Globalsøndag med Globalløp, 
pilegrimsvandring, sommerleir i august 
og konfirmasjon i september.

Kjempegøy
- Jeg synes det har 
vært kjempegøy å være 
sammen med dere, 
jeg gleder meg til 
fortsettelsen. 
Slik avsluttet 
kateket Maria Liholt 
konfirmantfestivalens 
tre intense dager.

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 skatte-
fradrag 0530.10.46903

Helene Bøksle til Holmen 
HolmenSøndag 19.mars kan vi glede 

oss til et møte med den 

populære vokalisten Helene 

Bøksle og hennes venner!

Da kommer Helene Bøksle til Holmen 

kirke med et tettpakket program. 

Helene møtte Holmen kirkes organist 

Marilyn Brattskar under en seremoni 

i Asker, og i samtalens løp kom det 

fram at det kunne være hyggelig å 

gjøre en konsert sammen i Holmen. 

Det er denne konserten som nå blir 

virkelighet, med kirkens barnekor 

som Helenes «støttespillere». 

– Jeg følte raskt at det ble god kjemi 

med den dyktige og entusiastiske 

Marilyn. Hun utstråler varme og

glød, sier Helene, som gleder seg til 

å besøke Holmen kirke.

- Du er en ettertraktet artist både i 

Norge og utlandet med mange 

turneer og konserter året rundt. 

Hva er viktigst for deg?

- Formidlingen! Det er fint å kunne 

synge, men det viktigste er å kunne 

kjenne på de følelsene som gjør at 

tilhørerne kan kjenne seg igjen i 

dem. Men det må skje på en måte 

som er ekte for meg selv også. Det 

gjelder å finne de rette stedene 

mellom publikum og artist, og så 

være tro mot formidlingen. Og så 

er det rart med det: Det å holde 

konserter, lader opp batteriene 

mine. Det gir meg kraft og energi.

Lang fartstid

Helene Bøksle vokste opp i 

nærheten av Mandal, men har i 

mange år bodd i Oslo med mann og 

barn. Som 13-åring var hun den 

klokkeklare stemmen som sang 

under Nobel-prisutdelingen i Oslo,

forts.s.2

Fotograf Nina Hurum



KIRKEAKADEMIET I ASKER INVITERER TIL 
MØTER I HOLMEN KIRKE

Fasteaksjonen 4. april 2017 
Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon

«Ja vi elsker dette vannet»
Vann gir liv, til planter, dyr og mennesker. 

Men vann kan også ta liv, om det er urent og forurenset. Det er derfor Kirkens 
Nødhjelp jobber hvert år, hver uke og hver dag for å gjøre rent vann 

tilgjengelig for flere. 4. april kommer det en bøssebærer hjem til deg og du kan 
da gi ditt bidrag til å skaffe rent vann til alle mennesker.

Tirsdagene 14. mars og 25. april kl.19.30 fortsetter møteserien kalt: 
«Protestantisk samfunnsmoral – på godt og på ondt».
Vi får henholdsvis besøk av filosof og forsker Henrik Syse (14.03) og 
ekon.dr. og siv.ing. Jørn Bue Olsen (25.04). 

I 2017 vil de dyptgripende forandring-
ene av kirken som Martin Luther gav 
støtet til da han slo opp sine teser på 
kirkedøren i 
Wittenberg 
for 500 år siden, 
bli behørig mar-
kert, analysert og 
debattert over 
store deler av 
verden. Også vi 
som bor i Asker, vil 
få mange mulig-
heter til å sette oss
inn i og reflektere
rundt hva reformasjonen innebar og 
innebærer. 

I Kirkeakademiet i Asker hekter vi oss 
på, riktig nok litt i periferien av de rent 
teologiske og kirkepolitiske følgene av 
reformasjonen. Vi tar utgangspunkt i 
myten om at den protestantiske del av 
verden preges av nøysomhet og 
solidaritet. Foredragene vektlegger å 
utfordre denne myten, og vi spør: 
- I hvilken grad er myten sann? 
- Er det vi kaller protestantisk moral, så 
god og sjenerøs som vi ønsker og tror 
at den er? 
- Og er det et tegn på at det vi gjerne vil 
se som protestantisk samfunnsmoral, 
er på vikende front når vi opplever at 
avstanden vokser mellom dem som kan 
glede seg over rikdom og vellykkethet, 
og dem som ikke kan nyte godt av 
samfunnets privilegier? 

Henrik Syse har kalt sitt foredrag: 
«Menneskeverd, likeverd og 
ulikheter: noen protestantiske

perspek-
tiver».
- Hvis alle
mennes-
ker er 
like mye 
verd, 
hvorfor 
er det 

da store  
ulikheter i 

samfunnet? spør Syse – Hvilke ulik-
heter er positive og skapende, og 
hvilke er ødeleggende? - Og hva har 
vår kristne tradisjon å si oss i dag om 
disse krevende spørsmålene? 

Jørn Bue Olsen setter lyset på en av 
Norges første gründere, Hans 
Nielsen Hauge.
Hauge er nok mest kjent som 
forkynner og som en som kjempet 
mot at prestene var de eneste med 
rett til å forkynne Guds ord. Men 
han var også en markert 
næringslivsleder og handels- og 
finansmann. – Hauge kan med sin 
unike kombinasjon av lønnsom 
verdiskapning og etisk adferd, være 
et fyrtårn for dagens næringsliv –
200 år før vi i dag snakker om 
samfunnsansvar, uttaler Bue Olsen. 
Han har da også kalt foredraget sitt 
«Hans Nielsen Hauge som fyrtårn 
for næringslivet – i dag».

Helene Bøksle…   fra s. 1

og i 2010 holdt hun 17 konserter i 

Kina sammen med to musikere fra 

Norge i regi av Riksteateret.

- Uansett hvor, så gjelder det at du 

tror på det du gjør;  at de som sitter i 

benkeradene hører en historie som 

kan gi dem den samme hvilen i 

hjertet som jeg opplever når jeg 

synger.

- En religiøs opplevelse?

- Jeg vokste ikke opp i et kristent 

hjem, men møtet med den store 

skatten av religiøse folketoner har 

gjort det naturlig for meg å utvikle 

en egen holdning til troen også. 

Derfor er programmet mitt for 

konserten i Holmen bygget på disse 

folketonene, om enn arrangert på 

nye måter. Jeg håper programmet  

vil falle i smak i Holmen, sier Helene, 

før andre forpliktelser kaller.

Velkommen til

Menighetens årsmøte 
12.03.17, kl 13.00

Menighetsrådet oppfordrer alle til å 
delta etter gudstjenesten

søndag 12. mars. Her har du 
muligheten til å være med og påvirke 

hva slags kirke vi skal være, og du 
kan sende inn saker du brenner for 

innen 5. mars!

Helene Bøksle med venner
Søndag 19. mars kl 19:00 

Billetter á kr.300,- selges på  

http://billett.holmenkirke.no/  eller 

ved døren samme dag á kr.350,-
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Med buss til kirken

En av Holmen menighets virkelige 
institusjoner er «Kirkebussen». Etter flere 
år med «kompiskjøring» til kirke, fikk 
menigheten en anonym gave i 1982 – en 
16-seters Mercedes Benz – som var 
øremerket et tilbud til de som ikke kjørte 
selv.  Det ble flere sjåfører med 
«Kl. 2»-sertifikat  Vår nåværende buss 
med max 8 passasjerer + fører, er den 
fjerde i rekken og klar for utskiftning.   
Wencke Øksnevad er en av dem som 
nesten hver søndag står 
på «holdeplassen» i Inga
Falsen Gjerdrums vei og 
venter.
- Sjåførene er ypperlige!
Hyggelige og vennlige. De 
hjelper oss å komme opp 
og ned og ut og inn av 
bussen, sier Wencke. 
Hun og hennes Karl kom til Billingstad fra 
Vakås, og var de aller første som flyttet 
inn i blokkene i Inga Falsen Gjerdrums vei i 
1994. De gikk til kirken så lenge beina 
holdt, men fra 2010 ble de faste 
passasjerer. Det ble enda viktigere for 
henne da Karl døde, og i dag sier hun bare 
fra hvis hun IKKE skal med.
Wencke forteller at bussen går i fast rute 
til dem som gir beskjed om at de ønsker 
skyss, og at passasjerene er flinke til å 
legge sin skjerv på «bussebøssen». 

Under Asborg Nødings bisettelse kom det 
fram at det var hun som i alle år hadde 
sikret driften av bussen økonomisk. Det 
forteller Asbjørn Haukedalen, som i 
mange år var formann i kirkebuss-
komiteen. Den har hatt ansvar for at bilen 
holdes i god teknisk stand, men også tatt 
seg av kjøringen av bussen  til og fra 
gudstjenester, samt til andre arrangement 
som f.eks. kirkeklubben og til Kirkekroa
hver tirsdag formiddag.
Gjennom betydelig frivillig innsats har 
bussen rullet uten stopp, og en ny 
testamentarisk pengegave sikrer bussens 
drift i lang tid framover.

Globalt engasjement

Holmen menighet samarbeider 
med Bangladesh KFUK om å 

finansiere skolegang for jenter i 
slummen i Chittagong.

Møt Mim, 10 år

Mim lever i Lalkhan Bazar, i 
Chittagong, Bangladesh, sammen 
med mor og far og lillesøster på to 
år. Faren er fabrikkarbeider og 
moren deltids syerske. 
I slummen i Chittagong drives det 
gratisskoler i regi av Bangladesh 
KFUK. Bøker, skoleuniformer og 
andre nødvendige ting til 
skolehverdagen skaffes til veie 
gjennom stipend fra 
samarbeidspartnere.
Mim er en av de heldige som har 
fått stipend. Hun går nå i 4.klasse 
og er en flittig elev.
Mim er glad for at hun fikk 
muligheten til å gå på skolen. Det 
er mange jenter i slummen som 
ikke får det.
En dag, håper hun, at hun selv kan 
bli lærer, og få lære barna som 
vokser opp å lese og skrive. Det er 
viktig, synes Mim.

Globalgudstjeneste 7. mai med 
globalløp etterpå med fokus på 
prosjektet i Bangladesh.

Globalløpet foregår på denne 
måten:
Du kan løpe så mange runder rundt 
kirken som du orker og/eller
Du kan være sponsor til en som 
løper (for eksempel kr 20 pr runde)

Hver løper kan ha mange 
sponsorer. Hver av sponsorene 
betaler det de har lovet.
Til sammen gjør sponsorer og 
løpere en sterk innsats for å samle 
inn penger til skolestipend til 
jenter.

Min salme

Salmestafetten i Kirkebakken går videre 
og denne gangen er det pianist og 
barnebokforfatter Gudrun Skretting 
som er utfordret. Hun skriver: «Jeg har 
valgt meg salmen «Å leva det er å 
elska». Kjent og kjær, og for meg 
uløselig knyttet til både vakre og triste 
merkedager i livet.
Selv regner jeg meg ikke som troende, 
men i møte med natur, musikk, kunst 
og poesi, har jeg absolutt himmelske 
opplevelser. Og salmens budskap om å 
speile himmelen av, er en vakker 
oppfordring til å være den beste 
utgaven av seg selv, på denne jorda, 
her og nå.
For øvrig synes jeg verset om å legge 
urett og løgn i grav må sies å være 
brennende aktuelt i en verden der 
enkelte statsledere betegner 
sannheten som relativ.
Og sist, men ikke minst, hva slags 
himmel man enn ser for seg: størst av 
alt er kjærligheten.

Å LEVA, DET ER Å ELSKA
Anders Vassbotn

Å leva, det er å elska
Det beste di sjel fekk nå,
Å leva, det er i arbeid
Mot rikare mål å trå.

Å leva, det er i livet
Å finna det største verd;
Å leva, det er å vinna
til sanning i all si ferd.

Å leva, det er å leggja
All urett og lygn i grav;
Å leva, det er som havet
Å spegla Guds himmel av

Jeg lar stafetten fortsette i eget hus, og 
sender stafettpinnen videre til ektefelle 
og musiker Arve Moen Bergset.

Beste hilsen Gudrun

Kirkebuss nr. 3, 
en Volkswagen.



Søndag er 

kirkedag

«All you need is love»
Konsert i Holmen kirke mandag 1. mai kl 19.00

HMVs Dameensemble i samspill med 
Birgitte Stjærnes, fiolin, 
Martin Haug, gitar
og Håvard Lindvedt, contrabass,  
gir oss høydepunkter fra The Beatles.

Info om billettsalg på
www.holmenkirke.no
og facebook/holmenkirke i april

Kirkestaben:

Sokneprest Anne Beate Tjentland
m: 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 Lo ise Stranden
p: 93 89 44 58                k: 66 85 50 40
ts894@kirken.no 

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

Kateket Maria Maimanatu Krogtoft 
Lihol
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 Horni
m: 452 65 994
kristine_horni@hotmail.com

www.holmenkirke.no og 
facebook/holmenkirke

Søndag 5. mars 

Holmenknottdag

Kl 11.00 Karnevalsgudstjeneste

v/ Aleksander Garmann Gullaksen 

og Tone Louise Stranden. 

Holmentroll, His Angels. 

Aktiviteter etter gudstjenesten

Søndag 12.mars

kl. 11.00: Gudstjeneste v/Anne 

Beate Tjentland. HMV, 

Dameensemblet og musikere 

deltar. Nattverd. Kirkekaffe.

Menighetens Årsmøte etter 

gudstjenesten

Søndag 19.mars

kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Anne 

Beate Tjentland. Dåp og nattverd. 

Kirkekaffe

Søndag 26.mars Maria 

Budskapsdag

kl. 11.00 Gudstjeneste v/Trond 

Arne Hauge. Musikal V/His 

Angels. Dåp. Kirkekaffe.

Søndag 2.april Fasteaksjon

kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Anne 

Beate Tjentland. Dåp og nattverd. 

Kirkekaffe.

Søndag 9.april Palmesøndag

kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Anne 

Beate Tjentland. Dåp og nattverd. 

Kirkekaffe.

Torsdag 13.april Skjærtorsdag

Gudstjeneste kl 19.00 

v/Aleksander Garmann Gullaksen. 

Nattverd.

Fredag 14.april Langfredag

kl 11.00 Pasjonsgudstjeneste 

v/Aleksander Garmann Gullaksen

Søndag 16.april Påskedag

kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste 

v/ Trond Arne Hauge. 

Messingblåsere. Dåp og Nattverd. 

Kirkekaffe

Søndag 23.april St Georgs dag

kl. 17.00: Påskefestgudstjeneste 

v/Anne Beate Tjentland, Tone 

Louise Stranden, Speidere, 

Tårnagenter, kor og  musikere. 

Nattverd. Kveldsmat

Søndag 30.april

kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Anne 

Beate Tjentland. Dåp og Nattverd. 

Kirkekaffe.

Søndag 7.mai Globalgudstjeneste

kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Trond 

Arne Hauge, Maria Liholt, Tone 

Louise Stranden. Dåp. HMV. 

Globalløp etter gudstjenesten. 

Søndag 14.mai

kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Anne 

Beate Tjentland. Dåp. 

Søndag 21.mai 

Musikalgudstjeneste: Musikalen 

Miriam

kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Anne 

Beate Tjentland, Holmentroll og 

His Angels, Ingebjørg Kosmo, 

musikere. Kirkekaffe

Søndag 25.mai 

Kristi Himmelfartsdag

kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Trond 

Arne Hauge. Dåp og nattverd. 

Kirkekaffe.

Søndag 25.mai 

Kristi Himmelfartsdag

kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Trond 

Arne Hauge. Dåp og nattverd. 

Søndag 28.mai 

kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Trond 

Arne Hauge. Dåp og nattverd. 

Kirkekaffe.

Søndag 4.juni Pinsedag

kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Anne 

Beate Tjentland. Dåp og nattverd.

Mandag 5. juni 2 Pinsedag

kl 1900 Hymn Festival, HMV, 

Musikere, Anne Beate Tjentland 

Søndag 11. juni 

Friluftsgudstjeneste Hvalstrand

kl 11.00 v/Anne Beate Tjentland

Søndag 18.juni

Kl 17.00 v/Aleksander Garmann 

Gullaksen, Tone Louise Stranden, 

avslutning kirkeklubb. Nattverd. 

Kveldsmat.

Søndag 25. juni

kl 11.00 Gudstjeneste v/Trond 

Arne Hauge. Nattverd. 

http://www.holmenkirke.no/
http://www.holmenkirke.no/

