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Velkommen Ida!
Ida Buen Hanevold er tilsatt som
kapellan i Holmen menighet.
Hun startet tjenesten med å dra på
konfirmantleir til Knattholmen i
august, og siden har det gått slag i slag.
Kirkebakken har bedt Ida fortelle litt
om seg selv. Hun slår først fast: Etter
mange år som teologistudent, ser jeg
virkelig frem til å jobbe som prest i
Holmen kirke.
Min vei frem til presteyrket har vært
en lang, men viktig prosess i mitt liv.
Allerede etter videregående tenkte jeg
på presteyrket som en mulig yrkesvei,
men min interesse for kunst og musikk
krevde min oppmerksomhet noen år
til. Jeg studerte derfor billedkunst
parallelt med musikken i noen år. Da
tiden kom for å velge veien videre, sto
det mellom å bli utøvende kunstner
eller å starte på teologistudiet. Mine
venner på kunstskolen søkte
akademiet og kunsthøgskolen. Jeg gikk
for teologien. Det har jeg ikke angret
på, selv om det har vært et krevende
studie på mange måter. En prosess
hvor man ikke bare har jobbet med
fag, men med eget trosliv og egne
holdninger i møte med undervisningen
og store eksistensielle spørsmål
parallelt. I min masteroppgave tok jeg
for meg spørsmål rundt hvordan
religion kan være en kilde til mestring i
møte med egen psykisk helse.

Velkommen til
Alpha-kurs

I januar 2018 gikk jeg inn i et
vikariat som kateket i Asker
menighet.
Etter noen uker i Asker kirke
dukket annonsen om en ledig
kapellanstilling i Holmen opp og
jeg kjente med en gang at dette
var en stilling jeg ville søke på.
Men som nyutdannet teolog tok
jeg det ikke som en selvfølge at
jeg skulle bli tildelt stillingen,
derfor ble jeg ble veldig glad da
jeg fikk tilbudet.
Holmen menighet annonserte
med setningen «Kirke for alle» i
stillingsannonsen. Disse ordene
ble på mange måter avgjørende
for meg. For jeg vil være prest i
en kirke hvor det er høyt under
taket og hvor mangfoldet
verdsettes. Jeg vil være prest i en
kirke for alle.
Som prest er jeg opptatt av
møtene. Møtene med
mennesker på godt og vondt.
Både gjennom undervisning,
menighetsliv, samtaler og
sjelesorg. Jeg håper også jeg kan
bidra til å snakke om teologi med
et tilgjengelig språk og på en
måte som er relevant i møte med
menneskers livsvirkelighet.

Ta med matpakke og noe å sitte på
Gode parkeringsmuligheter

“Høyt og lavt i Oslo vest”
Jeg ønsker å snakke om tro og teologi på
en måte som gjør at barn og unge kan
oppleve at det ikke er noe i våre liv som
ikke også angår vår tro. Holmen kirke er et
flott eksempel på hvor mye kirken kan tilby
et nærmiljø. En tilgjengelig kirke som har
tilbud til så mange ulike interesser og
aldersgrupper. Kirken er ikke bare ritualer
og seremonier. Vi er en levende kirke som
er tilgjengelig for folk, også mellom
festdager og begravelser. Holmen kirke
inviterer til et fellesskap som jeg gleder meg
til å være en del av.
Tusen takk for muligheten.

Hva er et alpha-kurs?
Ønsker du å vite mer om hvem Jesus er og hva den kristne tro går ut på? Da er dette en
mulighet for deg. Alphakurs er et innføringskurs i kristen tro. Alphakurs holdes over hele
verden og følger samme lest alle steder: Vi samles over 10 kvelder til undervisning,
måltidsfellesskap (kveldsmat) og samtalegrupper.
Kurset starter 25.september, med samling annenhver tirsdag kveld kl 19.30-22.00. Det blir
fem samlinger i høst og fem til våren. Kurskveldene blir i Vardåsen kirkes nye lokaler i
underetasjen. For spørsmål og påmelding kontakt sokneprest i Vardåsen Dag Håland:
mail:dh545@kirken.no. Frist: Torsdag 20. september.

Årets konfirmasjonsleir
Konfirmanter og ledere dro avgårde på leir 12. - 15. august i år, til
Knattholmen leirsted som ligger idyllisk plassert på en øy i
Tønsbergfjorden. Mange interessante temaer ble jobbet med,
basert på de temaene konfirmantene hadde valgt ut selv. Store og
komplekse temaer, men svært relevante, som sex & samliv, døden,
alkohol og fest og det ondes problem. Temaene ble satt inn i en større
sammenheng og ble drøftet i lys av forholdet mellom "Meg og Gud"
og forholdet mellom "Meg og andre".
Tilbakemeldingen fra et par av konfirmantene er at dette var en
lærerik og spennende uke. Det var mye som skjedde hele tiden, og skumrings på slutten av dagen var et bra tiltak
for å få fordøye alle inntrykkene fra dagen. Da var det også fint å kunne be og synge sammen. De trekker også frem
at det var hyggelig å bli kjent med nye mennesker, og at lederne tok ansvar og bidro til god stemning hele uka.

Kirkeakademiet
Høstens tema: «IDENTITET – HVEM ER JEG NÅR ALT RUNDT MEG ER I FORANDRING?»
Tre svært kompetente foredragsholdere vil drøfte identitetsbegrepet og
reflektere rundt viktige sider ved hva identitet betyr for et samfunn og for enkeltmennesker.

Tirsdag 25. september kl. 1930: Redaktør Harald Stanghelle: «Identitet som politisk markør».
Tirsdag 6. november kl. 1930: Biskop emeritus Tor B. Jørgensen:
«Norsk flerkulturell identitet – er det mulig, ønskelig, nødvendig?».
Tirsdag 27. november kl. 1930: Spesialpsykolog Gry Stålsett: «Når ytre iscenesettelse truer
identiteten».
Møtene holdes i Holmen kirke. De er, som alltid, åpne for alle, og det er fri adgang.

Førjulsmesse!
17. og 18. november
En god tradisjon gjør alltid godt! Så
sett av dagene, kom, hygg deg, vinn
fine premier og finn flotte julegaver!
Det blir kafeteria, kakelotteri, moro
for barna, salg av husflid, spennende
åresalg og mye mer. Overskuddet fra
messen går til mange gode formål i
menighetens regi. Loddsalget starter
tidlig, så benytt sjansen til å sikre deg
vinnerloddet! Gaver og salgsvarer
mottas med takk!

Førjulsmessekonsert
søndag 18.november

kl 19.00

Jacob F. Conradi og kateket
Maria Liholt holder også i år
konsert til inntekt for
menighetens arbeid. De setter
sammen et godt musikalsk
program og har med seg
musikalske gjester. Billetter
kan kjøpes på forhånd – følg
med på hjemmesiden og
facebook!

DROP-IN DÅP

Crossing 50 år

Menighetene i Asker inviterer på nytt til
«drop-in-dåp» lørdag 3. november kl. 11–13
i Asker kirke.
Udøpte i alle aldre kan komme til Asker kirke
og bli døpt, der og da. Ta med ID-papirer.

Helgen 19.-21. oktober feires Crossings 50-årsjubileum.
Et mangfoldig program med både korøvelser, jubileumsmiddag og
jubileumsforestilling fyller helgen.
Mer informasjon på Facebook/Crossing
SØNDAG 21. OKTOBER KL.14.00
JUBILEUMSKONSERT I HOLMEN KIRKE

Min salme

Salmestafetten går videre til
Marit Neegaard.

Holmen kirke har vært så
heldige å få presentere enda
en konsert med bratsjist og
folkesanger Povilas
Syrrist-Gelgota. På konserten i
vår, sammen med HMVs
Dameensemle fikk vi høre
vakre folketoner. Høstens
konsert 3.november byr på
enda mye mer, og Povilas selv
lover at det blir “5 ganger
bedre en bare Povilas”.
Konserten inngår i Asker
Kammermusikkfestival sin
konsertserie denne høsten, og
er en allehelgensaften konsert
med meditativ musikk.
I tillegg til Povilas og HMVs
Dameensemle vil pianist
Kristin Lunde og Ensemble
International delta.

Tre Oslo filharmonikere og
soloharpisten fra Norrkøpings
symfoniorkester, har dannet en
kvartett med en unik besetning Roman Reznik (fagottist), Povilas
Syrrist-Gelgota (bratsjist og
folkesanger), Toril
Syrrist-Gelgota (cellist) og
Delphine Constantin Reznik
(harpist). Selv om samarbeidet
er ganske nytt, har disse
musikerne over ti år med
konsert erfaring som to duoer -bratsj/cello og fagott/harpe.
Sammen med pianist Kristin
Lunde og HMVs Dameensemble,
vil Ensemble International tilby
publikum et stort og variert
repertoar både når det gjelder
besetning og musikalsk uttrykk,
både barokk, Litauisk
folkemusikk, folkemusikk basert
samtidsmusikk, czardas med
mer. Alle som er glad i musikk
og ønsker en stemningsfull og
vakker konsertopplevelse - sett
av 3.november kl.1900 !

Hun sier:
Sanger og salmer har fulgt meg hele livet.
Jeg ble sunget mye for som barn, har gått i
pikekor og TenSing-kor. Da jeg var lærer i
folkehøyskolen startet vi nesten hver time
med en norsk sang eller salme. Det gav ro
og samhørighet. Ofte var det jeg som var
akkompagnatør og derfor var det alltid
melodien jeg først og fremst festet meg
ved. Og slik er det ennå.
På en kirkekonsert med
«Matteus-pasjonen» av J.S. Bach kom
plutselig salmen «Befiehl du deine Wege»
- «Velt alle dine veie»; en nydelig korsats
for 4 stemmer, og den har for alltid blitt en
favorittsalme for meg. Den har 12 vers,
men de 2 første versene uttrykker i sum
trøst og tillit til at Gud har kontrollen – det
gjelder å løfte blikket og se bort fra seg
selv.
«Velt på Herren din vei og håp på Ham,
han skal det gjøre». Slik blir setningen med
de første ordene fra hvert av de 12
versene. (Salme 37,5).

5.desember kan
du høre
Nidarosdomens
guttekor,
Arve Tellefsen
og Marilyn
Brattskar i
Holmen kirke.

1.
Velt alle dine veier
og all din hjertesorg
på ham som evig eier
den hele himlens borg.
Han som kan stormen binde
og bryte bølgen blå,
han skal og veien finne,
den vei hvor du kan gå.
2.
Han dryger vel til tider
og venter med sin trøst,
er skjult for den som lider,
og tier med sin røst,
som om han i sitt hjerte
var vendt en annen vei,
og ikke så din smerte
og ikke enset deg.

Kun få billetter
Foto: Budstikka
igjen - kan kjøpes på https://billett.homekirke.no/

Jeg utfordrer Lise-Lill Helgestad

Nydelig førjulskonsert!

Norsk salmebok nr 464, T: T: Paul Gerhardt 1653
O: M. B. Landstad 1861M: Leo Hassler/J. S. Bach

Vakkert og
stemningsfullt

Søndag er
kirkedag
Søndag 16. september
kl 11.00 Sjømannskirkens dag
Gudstjeneste v/Anne Beate
Tjentland og Knut Erik Skarpaas,
Sjømannskirken. Dåp og nattverd.
Mellom-blæs spiller. Kirkekaffe.
Søndag 23. september
kl 11.00 Gudstjeneste v/Anne Beate
Tjentland. Dåp og nattverd.
Kirkekaffe.
Søndag 30. september
kl 11.00 Gudstjeneste v/Anne Beate
Tjentland. Nattverd. Lørdagsklubben
deltar i gudstjenesten. Kirkekaffe.
Søndag 7.oktober
kl 11.00 Gudstjeneste v/ Gro H.
Barth. Dåp og Nattverd. Kirkekaffe
Søndag 14. oktober
kl. 11.00 Gudstjeneste v/Anne Beate
Tjentland. Nattverd. Kirkens
Feltarbeid, HMV, musikere,
HVM/Dameensemblet og
diakoniutvalget deltar. Kirkekaffe
Søndag 21.oktober
kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Ida Buen
Hanevold, Tone Louise Stranden.
Babyteater. Dåp. Kirkekaffe.
Crossing deltar i gudstjenesten.
kl.14.00 Crossing jubileumskonsert
Søndag 29. oktober
kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Elling
Erichsen. Nattverd. Kirkekaffe.

Himmelsk
hverdag….
starter opp uke 35
Supermandag:
- Trilletreff kl. 12.00-14.00
- Kro kl.16.00 – 19.00
- Leksehjelp: 17.30-19.00
- Korøvelse Serafene: 15.30
- Korøvelse His Angels: 16.30
- Fortellerstund: 17.30
- Korøvelse Småtroll: 17.30
- Korøvelse Minitroll: 17.30
- Korøvelse Holmentroll 17.30
- Legotroll: 17.45

Søndag 4. november
kl. 11.00 Allehelgensdag
Keltisk gudstjeneste v/ Trond Arne
Hauge. Dåp og Nattverd. HMV,
musikere. Kirkekaffe.
Søndag 4. november
kl 19.00 Minnegudstjeneste
Søndag 11. november
kl. 11.00 Avskjedsgudstjeneste med
sokneprest Anne Beate Tjentland.
Prost Berit Øksnes og kirkens prester.
Nattverd. Serafene og His Angels
deltar. Kirkekaffe.
Søndag 18.november
kl. 11.00 Gudstjeneste v/Trond Arne
Hauge. Dåp og nattverd. Førjulsmesse.
Søndag 25.november
kl. 11.00 Musikalgudstjeneste v/Ida
Buen Hanevold, Tone Louise Stranden.
Musikalen “Mot Betlehem” framføres
av His Angels og Serafene. Utdeling av
4-årsbok. Dåp. Kirkekaffe.
Søndag 2.desember
kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Gro H. Barth.
HMV, musikere. Dåp og nattverd.
Søndag 9. desember
Kl 1700 (Merk) Lysmesse
v/ Ida buen Hanevold og Speiderne.
Kirkegløgg.

Redaksjonen i Kirkebakken
trenger medarbeidere
til layout og tekstbidrag!
Noe for deg? : )

Faste
poster
Tirsdag: Åpen Kirkekro kl.11.00 med
foredrag kl.12.00. Se eget program.
- HMV korøvelse kl. 19.30 - 21.00
Onsdag:
- Holmen Y’s Men’s - hver 2.ons –
kl. 19.00-21.00.
Torsdag: Torsdagsklubben kl. 11.30
hver torsdag om høsten
- Crossing/Ungdomsklubb
kl.17.30-21.00
Fredag: KRIK-gruppe kl. 17.30 i
gymsalen på Torstad ungdomsskole

Kontaktinfo:
Holmen kirke, tlf. 66 85 50 30
Mail: holmen.menighet.asker@kirken.no
www.kirken.no/holmen
og facebook/holmenkirke
Sokneprest Anne Beate Tjentland (til 26.oktober)
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 Ida Buen Hanevold
k: 66 85 50 38
ih229@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: 93 48 60 42 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
Trosopplæringsleder 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
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

