Kirkebakken
Meldingsblad for Holmen menighet - høst 2019

“Jeg tror kanskje jeg trenger noen å snakke med”
Sjelesorg i Holmen kirke
Sjelesorg kommer fra det tyske ordet seelsorge, som betyr «omsorg for sjelen». Sjelesorg er å gi omsorg
til sjelen og omsorgen skjer gjennom lytting og samtale. Visste du at sjelesorg er en del av
profesjonsutdanningen i teologi? Vi skriver dette innlegget fordi vi gjerne vil gjøre oppmerksomme på at
dette er et tilbud som finnes her i Holmen. Sjelesorg er en integrert del av vår arbeidshverdag som
prester og vi møter hele tiden mennesker som befinner seg i ulike livssituasjoner. Mennesker som står
der liv og død møtes og som trenger hjelp til å komme seg videre etter tap av sine nære, eller som
ønsker hjelp til å bearbeide relasjoner til andre eller til Gud. Sjelesorg handler først og fremst om en
samtale der den ene lytter og den andre får fortelle. Det handler om å lytte seg inn i andre menneskers
liv.
Man kan også definere sjelesorg som «en samtale med himmel imellom». Himmelen representerer den
tredje personen som er tilstede i samtalen, nemlig Gud. Hvem er det for? Alle! I utgangspunktet er
ingenting for stort eller for lite for å snakke om. Samtalen behøver heller ikke berøre kristne spørsmål. I
sjelesorg er det plass for hele spekteret av livet. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker en prat. Vi vil gjerne
lytte til deg.
Med vennlig hilsen prestene i Holmen, Gunstein Vetrhus, Ida Buen Hanevold og Trond Arne Hauge.

Felles sentralbord for menighetene i kommunen
2.september 2019 får kirkene i Asker, Røyken og Hurum felles telefonnummer og sentralbord::
66 75 40 90. Gravferd og kirkegårder: 66 75 40 95. Sentralbordet har åpent mandag-fredag, klokken
0900-1500. Påmelding til dåp: minkirkeside.no/Asker.
Sentralbordet betjenes av dyktige medarbeidere med erfaring fra kirkekontorene i alle de tre
fellesrådene. Gjennom å samle kunnskap, øke kapasiteten og ha forutsigbare åpningstider ønsker vi at
det skal være enkelt å komme i kontakt med oss og få hjelp. Sentralbordet blir den første av flere
administrative funksjoner som skal utføres av Fellestjenester på vegne av alle menighetene i nye Asker.
Fellestjenester har tilhold i Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter. Kontaktperson: Jørgen Guntveit
Svartvasmo, leder for Administrativ enhet og Fellestjenester, tlf: 932 91 226, Epost: js878@kirken.no

Kirkevalget - valg til menighetsråd og bispedømmeråd
9. september er det valg til menighetsråd/fellesråd og bispedømmeråd/Kirkemøtet. Bruk
stemmeretten og bidra til å forme morgendagens kirke! Se presentasjoner inne i bladet.
Mer informasjon på www.kirkevalg.no og på Holmen kirkes hjemmeside.

Kirkeakademiet høsten 2019 ALLE MØTER FINNER STED I HOLMEN KIRKE KL.19.30.
RELIGION I EN BRYTNINGSTID er tema for høstens tre møter i Kirkeakademiet i Asker. Religion spiller en
annen rolle for enkeltmennesker og samfunn i dag enn for en generasjon eller to siden. Også kirken har endret
seg når det gjelder synspunkter og arbeidsformer. I høstens tre møter skal vi gå nærmere inn på hva
forandringene består i, og undersøke hvilke roller religion og kirke har i vår tid.
Tirsdag 10.september

Tirsdag 29.oktober

Tirsdag 19.november

Kristendommens nye rolle

Har Gud skiftet mening?

Religion på godt og vondt

Journalist og forfatter Åshild
Mathisen hevder at kristne
verdier har fått mer plass i det
politiske ordskiftet, men spør: er
det plass for troen? Finnes det en
samlet kristenhet når Den norske
kirke har gått til venstre og
konservative kristne ser seg selv
som minoritet? Dette er spørsmål
hun vil drøfte i sin presentasjon.

Tidligere prost, forsker Trond
Bakkevig utgav i 2018 boken Da
Gud skiftet mening, sammen med
journalist Tomm Kristiansen.
Forfatterne hevder at 1968 var et
tidsskille både i samfunn og kirke.
Den urettferdige fordeling av
ressurser mellom fattige og rike
land ble satt på dagsorden,
rasismen i Det sørlige Afrika ble
fokusert, og det ble stilt spørsmål
ved etablert samlivsetikk.
Spørsmålet som vil ligge
under hans
presentasjon
vil være om Gud
egentlig har
skiftet mening!

Tidligere biskop Gunnar
Stålsetts perspektiv vil være
kirke og religion i internasjonale
sammenhenger der nyhetsbildet
preges av terror motivert av
religion, etnisitet og nasjonalisme.
Religion er for mange dypt
personlige spørsmål om tro og liv.
Men religion har også en viktig
rolle for menneskeverd og for
klodens fremtid. Kan vi forsvare
religion i det 21. århundre, spør
han.

Stort ekstra-arrangement i samarbeid med Asker menighet:
Torsdag 26. september kl. 1900 i Asker kirke
Fred i Palestina og Israel – en solidaritetsforestilling
Medvirkende: Skuespiller Svein Tindberg
Musikerne Miriam Segal, vokal, Georg Reiss, klarinett, Ulf Nilsen,
klaver og orgel og Geko Fattal, oud

Vi vil rette en stor takk til diakon Anne-Grete H. Aamodt og trosopplærer Tone Louise Stranden, som
slutter i sine stillinger, for innsatsen og engasjementet i Holmen menighet. De har begge bidratt til at
menigheten oppleves som et sted for oss alle, både liten og stor. Vi håper å kunne formidle mer av deres
tanker rundt arbeidet de har gjort i neste utgave av Kirkebakken.

Velkommen til Kristina,
vår vikarkateket!

Velkommen til Magnus,
vår vikarkantor!

Lys i
mørketid

Kristina Amundsen
Nomme skal jobbe som
kateket i Holmen i et års
tid. Hun har en allsidig
bakgrunn og har nylig tatt
en bachelor i praktisk
teologi og ledelse. Hun har
også jobbet i
sjømannskirken i
Torrevieja i Spania de siste
to årene. Kristina sier hun
gleder seg til å ta fatt på
jobben, og spesielt til å
møte alle ungdommene i
menigheten. Hun tar med
seg 10 års erfaring med
barne-og ungdomsarbeid i
Norges KFUK-KFUM og i
den norske kirken. og sier:
“Jeg elsker dette arbeidet,
og det er viktig for meg at
ungdom får kjenne på den
tilhørigheten og
fellesskapet jeg selv fikk
kjenne som 14-åring. Jeg
brenner for en livsnær og
hverdagslig kirke for alle,
også de som ikke har vært
innom enda”.

Magnus Kløften skal jobbe
som kantor i Holmen kirke i
13 måneder. Han er 51 år,
gift og med fast bopel på
Voss i Hordaland, så det vil
bli en del pendling mellom
hjem og arbeid. Han er
opprinnelig fra Trondheim og
er utdannet ved byens
musikkonservatorium og har
svært allsidig erfaring. Han
har arbeidet som
kirkemusiker, adjunkt på
videregående skole, kor- og
korpsdirigent,
kulturskolelærer og som
freelance-musiker. Magnus
har også en kreativ side, noe
som resulterer i ulike
komposisjoner, arrangement
og improvisasjoner og verk
både for kor, korps,
orgelsolo, fiolin + klaver. Selv
sier han at “det vil bli kjekt å
få stifte nærmere
bekjentskap med Holmen
menighet, ansatte og Asker
generelt! Jeg ser fram til å
jobbe som kirkemusiker blant
dere, takk for at dere har tatt
så godt imot meg!”

Høstens store merkedager!
9.9: Kirkevalg
31.8. og 1.9. og 7.9.: Konfirmasjoner
7.10. kl. 19: Bremen Knabenkor gir gratis konsert
1.11. kl 18-20: Halloween
10.11. kl 16: Barneteater
16. og 17.11: Førjulsmesse og konsert

Søndag den 17.november kl 1900, som en
avslutning på årets julemesse, holder Maria
Liholt, Ida Hanevold og Jacob Conradi konsert;
Et lys i mørketid. Konserten begynner etterhvert å bli en kjær tradisjon for mange - også
for oss som er med. Våre flinke musikere Ture
Janson, Kristian Wentzel, Dag Henning Kalvøy
og Øystein Bang er blitt gode venner av
Holmen kirke og trengte ikke lang betenkningstid for å si ja til en ny konsert.
Repertoaret blir som vanlig en god blanding
av jazz, soul og viser - låter som vi selv er
glade i og som vi gjerne vil dele med dere.
Håper dere finner tid for litt lys og varme inne
i Holmen kirke denne mørke høstkvelden
sammen med oss. Billetter blir lagt ut som
e-billett. Alt overskudd går til Holmen kirke sitt
mangfoldige arbeid. Vi gleder oss!

Julemessen 2019:
16.-17. november
Kjøp julepresanger, få nypreppede
ski, eller en ridetur! Vi byr på
håndarbeid, småkakesalg,
årelotteri, utlodninger, aktiviteter
og selvsagt åpen kafé.
Ta med venner og familie - støtt
en god sak!

Søndag er kirkedag
Søndag 25.august
Kl. 11.00 Samlingsgudstjeneste
v/Gunstein Vetrhus. 1.klassinger
invitert. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Lørdag 31.august
Konfirmasjonsgudstjenester
kl. 11.00, 13.00 og 15.00
Søndag 1.september
Kl 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste
Lørdag 07.september
Konfirmasjonsgudstjenester
kl. 11.00, 13.00 og 15.00

Holmens Kirkebuss
Kirkebussen kjører på søndager til
gudstjeneste:
kl. 10.15 fra I. F. Gjerdrumsvei 72
kl. 10.25 fra bussholdeplassen
Slependen v/Esso
kl. 10.30 fra Nesvangen
kl. 10.35 fra Nesåsen 28
kl. 10.40 fra Breiviklia 39
kl. 10.45 fra Vestre Nes
Andre hentesteder kan avtales
god tid i forveien.
Hver tirsdag til Kirkekroa. Ønsker
du skyss til kirken, så ring! Vi
ønsker at Kirkebussen skal være
en servicetjeneste for de som
trenger slik transport.
Kontakt menighetskontoret
tlf. 66754090 (nytt nummer!)

Søndag 08.september
Kl. 11.00 Gudstjeneste v/Trond
Arne Hauge. Dåp. Nattverd.
Kirkekaffe.
Søndag 15.september
Kl.11.00 Gudstjeneste
v/Gunstein Vetrhus. Dåp.
Nattverd. Kirkekaffe
Søndag 22.september
Kl. 11.00 Gudstjeneste
v/Gunstein Vetrhus.
Høsttakkefest. Barnehagen
deltar. Dåp. Nattverd.
Kirkekaffe.
Søndag 29.september
kl. 11.00 Gudstjeneste v/Ida B.
Hanevold. Dåp. Nattverd.
Kirkekaffe.
Søndag 06.oktober
Kl 11.00 Gudstjeneste
v/Gunstein Vetrhus. Dåp.
Nattverd. Kirkekaffe
Søndag 13.oktober
Kl 11.00 Gudstjeneste
v/Gunstein Vetrhus. Dåp.
Nattverd.
Søndag 20.oktober
Kl 11.00 Gudstjeneste v/Ida B.
Hanevold. Dåp.
Barnegudstjeneste. Kirkekaffe.
Kl 19.00 Kveldsgudstjeneste
v/G. Vetrhus og T. A. Hauge.
Nattverd. Kirkekaffe.
Endringer kan forekomme.

Kontaktinfo:
Holmen kirke, tlf. 66 75 40 90
Mail: holmen.menighet.asker@kirken.no
Gi en gave: VIPPS nr. 34971 til Holmen sokn.
www.kirken.no/holmen og facebook/holmenkirke
Sokneprest Gunstein Vetrhus
tlf: 95 29 73 85
gv875@kirken.no

Daglig leder Britta Hässlich
tlf: 46 22 10 21
bh477@kirken.no
Seniorprest Trond Arne Hauge
tlf: 92 09 19 90
th947@kirken.no
Kapellan Ida Buen Hanevold
tlf: 97 68 46 56
ih229@kirken.no
Saksbehandler Elisabeth Brøndal
tlf: 95 82 04 64
Holmen.menighet.asker@kirken.no
Frivillighetskoordinator/Kroa Norunn Edvardsen
tlf: 66754090
ne245@kirken.no
Organist/kantor Magnus Kløften
tlf: 96 64 34 44
mk526@kirken.no
Renholder/Vaktmester Stiliyan Minchev
tlf: 47 89 72 66
sm679@kirken.no
Trosopplæringsleder
Sentralbord 66754090

Himmelsk
hverdag….
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
- His Angels aspiranter: kl.
17.30
- Fortellerstund: 17.30
- Korøvelse Småtroll: 17.30
- Legotroll: 17.45
- Språk-kafé: 17.30 - 19.00

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 club hver 2.ons – kl. 19.00-21.00.
Torsdag: Torsdagsklubben kl.
11.30
hver annen torsdag
- Crossing/Ungdomsklubb
kl. 17.30-21.00
Fredag: KRIK-gruppe kl. 17.30 i
gymsalen på Torstad
ungdomsskole

Trosopplæringsmedarbeider
Siw Christine Bodahl-Pilegård
tlf: 94 16 91 61
sb755@kirken.no

Soknediakon
Sentralbord 66754090
Holmentoppen - Holmen menighets barnehage
k: 66 84 89 25
holmentoppen.barnehage@kirken.no

Presentasjon av kandidater til
menighetsrådsvalget i
Holmen menighet

Menighetsrådet skal bestå av 8 medlemmer og 5 varamedlemmer.
Valgdag er 09.09.2019 kl. 09.00-21.00
Sted: din stemmekrets, se valgkortet.
Forhåndsstemming ved kirkene i Nye Asker:
På Askertun, Kirkelia 3, Asker, tirsdag-torsdag kl. 10.00-14.00 fra 13.08. til og med 05.09. og i
Teglen, C.A. Johansens plass 1, Spikkestad, tirsdag-torsdag kl. 10.00-14.00 fra 13.08. til og med
05.09.
Fra uke 35 på menighetskontoret i Holmen, Nesbruveien 55, Billingstad tirsdag-torsdag kl.
10.00-14.00 fra 27.8. til og med 5.9. og
søndag 25.8. kl. 12.00-13.00 i kirken.

For spørsmål, ring tlf. 66 85 50 30/66 75 40 90.
www.kirkevalg.no

Se Kirkevalg.no

Presentasjon av kandidater til
menighetsrådsvalget i Holmen menighet

Presentasjon av kandidater til
menighetsrådsvalget i Holmen menighet
Navn:
Inger-Hilde Hillesund
Yrke:
Daglig leder
Alder:
49 år
Bosted:
Nesbru
Relevant erfaring: Tidligere søndagsskolelærer og styremedlem i Crossing (Ten Sing).
Satsingsområder:
Jeg er opptatt av å skape en åpen og inkluderende kirke for alle aldersgrupper, der alle
kan føle seg hjemme. Videreutvikle gudstjenesten som bærebjelke og samlingspunkt, med
rom for varierte former og uttrykk, der Guds ord står sentralt. Etablere arenaer for unge
voksne/barnefamilier (vi står foran et generasjonsskifte). Kirken som en viktig aktør i
lokalmiljøet (eks. eldreomsorg, flyktninger, skoler/barnehager, næringsliv etc.)

Navn:
Kristen Askjem Tveter
Yrke:
Bedriftsrådgiver
Alder:
55 år
Bosted:
Billingstad
Relevant erfaring: Stifinnerleder og gruppeleder i Holmenspeiderne
Satsingsområder:
Ungdomsarbeid, Engasjement i lokalmiljøet, Inkluderende mangfold

Navn:
Cathrine Haugen Kåsa
Yrke:
Lærling i helsefag
Alder:
20 år
Bosted:
Asker
Relevant erfaring: Ungdomsarbeid i samarbeid med konfirmanter (Medarbeider) og
nåværende styreleder i Crossing (Ten Sing)
Satsingsområder:
Barne- og ungdomsarbeid i kirken

Navn:
Maria Telle Aubert
Yrke:
Hjemmeværende
Alder:
36 år
Bosted:
Nesøya
Relevant erfaring: Dirigent småtroll holmen kirke og sanger i HMV holmen kirke.
Satsingsområder:
Jeg brenner for en raus og inkluderende kirke med rom for både tvil, sorg, sinne, glede og
applaus. Er lidenskapelig opptatt av sang og musikk og glad for at dette har en stor plass i
Holmen kirke. Jeg har tro på at musikk og kultur kan skape et møtepunkt i kirken for
mange ulike mennesker. Jeg ønsker meg en kirke der alle har mulighet til å delta, og der
de som ønsker det får plass til å være med, bidra og forme sin menighet.

www.kirkevalg.no

Presentasjon av kandidater til
menighetsrådsvalget i Holmen menighet
Navn:
Olav Karstad Isachsen
Yrke:
Seniorrådgiver
Alder:
65 år
Bosted:
Hvalstad
Relevant erfaring: Vararepr. Holmen menighetsråd og medlem i Sofienberg menighetsråd
Satsingsområder:
Økt bevissthet om miljøspørsmål og ungdomsarbeid i menigheten.

Navn:
Liene Dinvalde
Yrke:
Barn- og ungdomsarbeider
Alder:
36 år
Bosted:
Nesøya
Relevant erfaring: Lærer og aktivitetsansvarlig i den latviske skole i Oslo.
Satsingsområder:
Jeg er opptatt av familier og enkeltpersoner som viktige ressurser i vårt lokalsamfunn. I
Holmen kirke er det plass for alle uansett språk, alder, nasjonalitet, familiestatus,
funksjonsevne – alle vil kunne føle seg velkommen. Jeg vil gjerne dele min erfaring, og
bruke den, for å bidra til å utvikle Holmen kirke til et møtested for alle i lokalmiljøet.

Navn:
Lars Duvaland
Yrke:
Avdelingsdirektør
Alder:
45 år
Bosted:
Nesbru
Relevant erfaring: Speiderleder Holmen KM
Satsingsområder:
Jeg ønsker å bidra til å legge til rette for et vitalt barne- og ungdomsarbeid, som gjør
Holmen kirke til et naturlig samlingspunkt i nærmiljøet. Åpenhet og inkludering av alle som
vil bidra til innsats i Holmen kirke er også noe jeg er opptatt av.

Navn:
Bjørn Harald Plyhn
Yrke:
Pensjonist
Alder:
73 år
Bosted:
Asker
Relevant erfaring: Medlem av menighetsrådet.
Satsingsområder:
Min viktigste prioritet er å arbeide for at kirken er åpen for alle og har et lavterskel tilbud til
alle som søker kirken.

Navn:
Cathrine Jensen
Yrke:
Sykepleier
Alder:
58 år
Bosted:
Nesøya
Relevant erfaring: Speiderleder
Satsingsområder:
Med sine brede og solide tilbud til alle generasjoner har Holmen Kirke gjennom sine
medarbeidere og ansatte en unik stilling i nærmiljøet. Jeg vil jobbe for at Holmen kirke
fortsetter å være den åpne, rause og inkluderende kirken den er og har vært. Holmen
Kirke har gitt meg så uendelig mye og har vært av stor betydning for at jeg har blitt den jeg
har blitt, -det er en glede og en ære og kunne få gi tilbake.

www.kirkevalg.no

Presentasjon av kandidater til
menighetsrådsvalget i Holmen menighet
Navn:
Marta Haugstad
Yrke:
Overlege ved Oslo universitetssykehus
Alder:
52 år
Bosted:
Nesøya
Relevant erfaring: Styremedlem i Bergen kristelige studentlag. Søndagsskolelærer og
speiderleder i Holmen menighet. Startet opp og er fortsatt leder i KRIK Holmen ungdom
(den sportslige delen av Holmen menighets ungdoms- og konfirmantarbeid).
Satsingsområder:
Inkluderende og mangfoldig ungdomsarbeid. Jobbe for å få større aldersspredning på
gudstjenestene, bredde i form og musikalsk uttrykk. Trosopplæring, styrking av
søndagsskolen. En menighet med lav terskel og stor takhøyde.

Navn:
Tor Helge Øvrevik
Yrke:
Pensjonist
Alder:
72 år
Bosted:
Billingstad
Relevant erfaring: Varamedlem Holmen menighetsråd, Y's men kasserer Holmen klubben,
Y's men president, Y's men kirketjener
Satsingsområder:
Korsang, barnesang og gudstjeneste

Navn:
Astrid Heltne
Yrke:
Seniorbibliotekar, Handelshøyskolen BI
Alder:
58 år
Bosted:
Billingstad
Relevant erfaring: Søndagsskolelærer, hatt flere verv i lokal menighet i ungdomstiden og
sunget i kirkekor i mange år og vært frivillig i Kirkens SOS. Er for tiden medlem i
kommunikasjonsutvalget i Holmen kirke,
Satsingsområder:
Jeg vil jobbe for at Holmen kirke blir en god møteplass i lokalsamfunnet og for at vi kan
inspireres til å leve som gode medmennesker i hverdagen. Jeg har sett viktigheten av et
godt barne- og ungdomsarbeid og av et aktivt musikkliv og vil jobbe for at dette
videreføres i Holmen
Navn:
Ingun Møgedal Brustugun
Yrke:
Psykolog
Alder:
49 år
Bosted:
Hvalstad
Relevant erfaring: Aktiv i barne- og ungdomsarbeid siden egen ungdomstid. Vokst opp i
Asker.
Satsingsområder:
Fellesskap på tvers av generasjoner. Kirken i møte med ulike kulturer, med
enkeltmennesker og med samfunn og miljø, globalt og lokalt.

Hva gjør menighetsrådet?
I september er det kirkevalg og da skal det velges nytt menighetsråd. Menighetsrådet, sammen
med frivillige og ansatte, legger på ulike måter til rette for at kirken skal være et godt sted å komme
til, uansett hvem du er og hvor i livet du er.
Menighetsrådet har bl.a. ansvar for trosopplæring for døpte mellom 0-18 år, diakonalt arbeid
(kirkens omsorgstjeneste), samarbeid med frivillige og langsiktig planlegging av menighetsarbeidet.

www.kirkevalg.no

