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Velkommen, Gunstein!
Vi vil gjerne bli enda
bedre kjent med vår
sogneprest Gunstein
Vetrhus, og har stilt ham
noen spørsmål.
Når bestemte du deg for å bli
prest? Er det noe ved
teologistudiet du vil fremheve
som overraskende eller spesielt
lærerikt?
Det å begynne å studere teologi
var en prosess. Etter videregående
fikk jeg jobb i Norges Bank, og
planen var videre å studere på
Handelshøyskolen. Men i løpet av
året i bank, vokste lysten til å
studere teologi seg fram. Med
frykt og beven startet jeg på
Menighetsfakultetet høsten 1979,
og lovet meg selv å slutte i løpet
av høsten, hvis studiet ikke passet.
Jeg trivdes fra dag én, og spesielt
spennende og nytt var det å dykke
ned i bibeltekstene.
Hva er det mest utfordrende i
møtet ditt med andre mennesker
når du jobber som prest?
Det er utfordrende å møte hvert

menneske med respekt og en
åpen og inkluderende holdning.
Hvordan synes du kirken har
endret seg i løpet av de årene du
har jobbet som prest?
Kirken har endret seg både
teologisk og organisatorisk. Jeg
opplever at kirken har blitt en
mer åpen folkekirke, uten at det
har gått ut over kirkens vesen,
som er å formidle Guds kjærlighet
og nåde i Jesus Kristus.
Hva mener du er den største
utfordringen for kirken
fremover?
Å være et nåde-fellesskap som
kjennes relevant for menneskers
liv.
Hvordan kan kirken best
forholde seg til økt mangfold og
ulike trosretninger, og hvordan
kan vi alle best sameksistere?
Som kirke bør vi tenke at alle ser
stykkevis og delt, og at ingen
sitter med hele fasiten på troens
mysterium. Jeg tror vi best
forholder oss til mangfold og
ulike trosretninger gjennom å
vise respekt og å være i dialog.
Hvilke av kirkens verdier er det

viktig å ta ekstra godt vare på?
Likeverd. Alle mennesker er skapt
Guds bilde og elsket av ham.
Hvordan har oppstarten i Holmen
kirke vært så langt? Det har vært
en god start. Jeg har møtt mange
flotte mennesker, og begynner å
bli kjent med det mangfoldige
arbeidet i en aktiv og levende
menighet.
Er det noen sider ved Holmen du
spesielt vil fremheve?
Frivilligheten og et godt
eierforhold til kirka.
Er det noe spesielt du ønsker å
formidle til oss i menigheten?
Jeg ønsker å formidle troen på
Jesus – hvem han er, hva han har
gjort og hva han vil gjøre i våre liv.

Kirkevalget - valg til menighetsråd og bispedømmeråd
9. september er det Kirkevalg og
nominasjonskomiteen i Holmen
har startet arbeidet med å finne
kandidater til menighetsrådet.
Har du lyst til å være med på å
bestemme hvordan Holmen kirke
skal være i dag og i fremtiden?

Har du lyst til å bidra for
lokalsamfunnet og i fellesskapet, eller
vet du om noen som bør stille til valg?
Ta kontakt med
nominasjonskomiteen innen 20.april:

Kristine Horni, leder
(kristine_horni@hotmail.com) eller
Birgitte Tveter, Inger-Johanne Skarpaas,
Johan Tausjø, Camilla Robstad.
Mer informasjon på www.kirkevalg.no
og på kirkens hjemmeside.

Et bredt tilbud til sangglade barn i Holmen kirke
Holmen kirke har mange ulike kortilbud som tilbyr både sangglede,
fellesskap og mulighet for å være med på å utforske egne talenter !
Uansett alder og kjønn, finnes det et kor for de fleste barn i Holmen kirke.
Småtroll for de aller yngste, barnekoret His Angels med aspirantkor og ungdomskoret
Serafene. His Angels og Serafene har et høyt aktivitets- og musikalsk nivå. Foruten
sangglede og skuespill legges det vekt på at barna lærer både å bruke stemmen sin
riktig og at de får scenetrening. Korene har satset spesielt på egenproduserte
musikaler som fremføres både i og utenfor kirken og deltar også med sang på kirkens
gudstjenester.
De siste årene har korene vært ledet musikalsk av operasanger Ingebjørg Kosmo og
kantor Marilyn Brattskar. Frivillige bidrar med kostymer m.m. På side 4 under
Himmelsk hverdag finner du en oversikt. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har barn
som vil være med!

Presentasjon av ny prost i Asker,
Tor Øystein Vaaland.

de

- Man kan høre at du er oppvokst i Stavanger, og adressen din nå er
Nesbru, men hvor har du ellers levd og bodd?
- Faktisk er jeg opprinnelig østfolding. Jeg er født i Halden, og bodde
fire første årene i Rødenes, før familien flyttet til Stavanger.
Som voksen har jeg bodd i Oslo, Bærum og Asker, samt tre
år i Ringsaker og ett år i Latin-Amerika, i hovedsak som student i
Buenos Aires.

- Du er for mange kjent som journalist i NRK. Hva var det som trakk deg tilbake til presteyrket?
- Et vannskille, når jeg ser tilbake, var en erfaring av å miste et barn. Da jeg i 1995 ble far første gang, ventet vi
tvillinger, og den ene overlevde bare to dager. Jeg var midt i trettiårene, og hadde en morsom jobb i Dagsnytt
Atten, men av dette kom et alvor inn i livet. Jeg grunnet på hva jeg egentlig ville bruke livet mitt til, og tre år
senere ble jeg ordinert i Ringsaker kirke. Det har jeg ikke angret på.
- Som prost er du en av lederne i Asker-kirken. Hvilke ønsker har du for kirkene og menighetene våre?
- At vi som lokale kirker lever tett på lokalsamfunnet, og oppleves som en trygg havn for folk i all vår tids uro.
Slik kan vi som kirke, på ulike måter, peke på kjærlighetens og nådens evangelium.
- Har du en favoritthistorie i Bibelen?
- Det må være lignelsen om den barmhjertige samaritan. Her gjør Jesus noe meget frekt. Som et eksempel til
etterfølgelse, peker han på en som tilhørte fiendefolket, en som de ellers kunne være enige om å forakte og
gjerne drepe. Men samaritanen var han som elsket mest og handlet rett.
- Hvilke kvaliteter ved Jesus er det du setter høyest?
- At han snur opp ned på vedtatte sannheter, og løfter opp livet som hellig. Alt han sier og gjør, peker mot
fellesskap uten noen former for maktmisbruk. Hos Jesus er kjærligheten absolutt. Vi skal elske hverandre, og
slik gjøre livet hellig. Så enkelt, og så vanskelig.

VELKOMMEN TIL DÅP!
Dåpen er en av de store dagene i familien.
Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født.
Og den er noe mer.
Noen ganger
opplever vi ting
som overgår
og sprenger all
fornuft.
Dåpen er nettopp
en slik hendelse.
Dåpen forkynner Guds kjærlighet, nåde og frelse,
og den som døpes ønskes velkommen i et trosfellesskap.
Etter 1.oktober i fjor får ikke Den norske kirke lenger navn i
Folkeregisteret for å sende direkte invitasjoner til dåp.
Da er det viktig for oss i Holmen kirke å nå ut med informasjon om
dåp på annen måte.
Den enkleste måten å kontakte oss om dåp er å gå inn på vår
hjemmeside under ”DÅP” og melde dåp elektronisk, så kontakter vi
deg etterpå. Har dere spørsmål, ring oss gjerne!
Hjertelig velkommen til å feire dåp i Holmen kirke. Vi vil gjøre vårt
beste for at dåpen blir et minne for livet.

Påsken i kirken
Palmesøndag 14.april:
Kl. 11.00 Gunstein Vetrhus, Kari Bergaplass. Nattverd. Kirkekaffe.
Skjærtorsdag 18.april:
kl. 19.00 Trond A. Hauge. Marilyn Brattskar.
Langfredag 19.april:
kl. 11.00 Trond A. Hauge. Marilyn Brattskar, orgel, Geir Daasvand,
jazz tenorsaksofon.
1.påskedag søndag 21.april:
kl 11.00 Gunstein Vetrhus, Marilyn Brattskar. Trompeter: Petter
Udnes og Carl Martin Schaathun.
Søndag 28.april:
kl. 11.00 Påske musikal
med Serafene og His Angels,
Ingebjørg Kosmo regi,
Inga Scheitz obo og
engelsk horn,
Kari Bergaplass orgel,
Ole Martin Thorset percussion,
Marilyn Brattskar piano
og keyboards.

Diakonatets sommertur blir 27.august!
Følg med på hjemmesiden i juni for mer informasjon.

Global gudstjeneste 26. mai
Globalsøndagen har fokus på menighetens støtte
til KFUKs arbeid blant barna i Bangladesh.
I Bangladesh må mange barn arbeide for å tjene
penger istedenfor å gå på skole. Du kan være
med å gi flere barn muligheten til å gå på skole
og delta i fritidsaktiviteter.
Globalløp er et sponsorløp, det vil si at noen
sponser deg for å delta, enten ved å betale en
fast sum eller en sum pr. runde du løper. På den
måten samler du inn penger til barn i
Bangladesh! Sponsorer kan være foreldre,
besteforeldre og naboer. I tillegg blir det globalkafé
med salg av kaker, kaffe/te/saft mm. Felles
oppvarming, leker og konkurranser!
Du velger selv om du vil ha på deg treningstøy
eller et morsomt kostyme. Poenget er å være
med og ha det gøy. Kanskje det blir premier til
den som løper lengst, den som er mest kreativ
og til den som samler inn mest penger?

Hymn Festival - en salmekveld
2. pinsedag,, mandag 10. juni,, kl. 19.00.
Hymn Festival som er en slags salmekveld
finner sted 2. pinsedag, kl. 19.00.
Det finnes mange flotte salmer som handler
om naturen. Det er slagere som folk elsker
å synge. Disse salmene kan gi oss et
fantastisk Gudsbilde; "I all sin glans", "Ein
fin liten blome" og "Den signede dag" er
blant noen av salmene som vi skal synge.
HMV koret er med og løfter sangene til nye
høyder. Ole Martin Thorset er med på
percussion siden det også blir sanger fra
Afrika og fra Sioux Indians i USA. Kantor:
Marilyn Brattskar. Liturg: Gunstein Vetrhus.

Søndag er
kirkedag
Søndag 7.april
Kl 11.00 Gudstjeneste v/Trond A.
Hauge. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Se eget oppslag for gudstjenester i
påskehøytiden og 28.4. på side 3.
Søndag 5.mai
Kl. 11.00 Gudstjeneste v/Gunstein
Vetrhus. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 12.mai
Kl. 11.00 Gudstjeneste v/Gunstein
Vetrhus. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 19.mai
Kl. 11.00 Gudstjeneste v/Gunstein
Vetrhus. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 26.mai
kl. 11.00 Gudstjeneste og global
kirkesøndag v/Ida B.Hanevold. Dåp.
Nattverd. Kirkekafé og globalløp.

Holmens Kirkebuss
Kirkebussen kjører på søndager til
gudstjeneste, samt 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.

Kontaktinfo:
Torsdag 30.mai
kl 11.00 Gudstjeneste v/Trond A.
Hauge. Dåp. Nattverd.
Søndag 2.juni
kl. 11.00 Gudstjeneste v/Trond A.
Hauge. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 9.juni - Pinsedag
kl. 11.00 Gudstjeneste v/Ida B.
Hanevold. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Mandag 10.juni - 2.pinsedag
NB! kl. 19.00 Hymn festival for hele
prostiet. Gudstjeneste v/Gunstein
Vetrhus. HMV-koret.
Søndag 16.juni
kl. 11.00 Gudstjeneste v/Gunstein
Vetrhus. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 23.juni
kl. 11.00 Gudstjeneste v/Gunstein
Vetrhus. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 30.juni
Ingen gudstjeneste.
I sommer har vi gudstjeneste med
nattverd og mulighet til å bestille dåp
nesten hver søndag. Følg med i aviser
og på nett i sommer.

Holmen kirke, tlf. 66 85 50 30
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
p: 95 29 73 85 k: 66 85 50 32
gv875@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 38
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
Frivillighetskoordinator/Kroa 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

Kontakt menighetskontoret
tlf.66 85 50 30 eller ring til
Per Malme på tlf. 971 770 56.

Himmelsk
hverdag….

Faste
poster

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

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
p: 94 16 91 61 k: 66 85 50 34
sb755@kirken.no
Kateket Maria M. K. 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

