
     

Meldingsblad for Holmen menighet - høsten 2020

Kirkebakken

Noe for deg? 
Redaktør søkes til 

Kirkebakken

Menigheten søker etter en 
frivillig som kan ta 
hovedansvaret for utgivelsen 
av Kirkebakken. Finnes det en 
entusiast, eller kanskje flere, 
som kan ta ansvar? Jo flere, jo 
bedre – en redaksjonskomité 
gjør det kanskje mulig å utvide 
bladet til et noe mer tidsriktig 
blad enn det du holder i 
hånden?

Vi ønsker utgivelse 4 ganger i 
året. Bladet lages i samarbeid 
med noen av de ansatte, samt 
andre frivillige. Det trykkes p.t. 
hos Asker Print og distribueres 
av ca. 90 frivillige. 
Er dette noe for deg, ta kontakt 

med sokneprest Gunstein 
Vetrhus, gv875@kirken.no 

eller 
tlf. 95297385

Vi gleder oss til å samles i Holmen kirke i høst, etter en vår med krevende virussituasjon og nødvendig 
isolasjon. Vi må sikkert i lang tid framover forholde oss til nødvendige smitteverntiltak, men håper at det vil 
være mulig å samle alle generasjoner til gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter for barn, unge og 
voksne. Høsten blir en ny start etter en tid med unntakstilstand, der vi har blitt tvunget til å drive 
menighetsarbeid på en annen måte. Digitale kontaktflater og telefonen har vært nyttige arbeidsredskaper for 
å kunne være kirke for folk flest i Holmen, og disse gode erfaringene vil vi ta med videre i arbeidet. Kirkens 
Gud er god på nye starter. Bibelen er full av nye begynnelser og håp om en bedre framtid. Ordene fra 
profeten Jeremia kan være en hilsen til oss, her og nå:

God høst fra Gunstein Vetrhus, sokneprest 

Pensjonistlunsj tirsdag 
1. september 2020
I år har vi gleden av å invitere til 
lunsj i naturskjønne omgivelser  
Asker Museum tirsdag 1.september. 
Alle må selv ordne med transport til 
museet. Vi starter med lunsj kl 1300 
med påfølgende omvisning i 
utstillingen om boligarkitektur i Asker 
og bostedet til Hulda og Arne Garborg 
og Tilla og Otto Valstad. Man kan også 
besøke utstilling/hagen med 
dyreskulpturer av Anne Grimdalen. 
Meny: Lunsj – Huldasodd (røkt 
svinekjøtt, kålrot, gulrot, sellerirot, 
purre, byggryn) servert med flatbrød 
og vann som drikke. Dessert – 
Labråtenkake (egg, melk, smør, mel, 
sukker, kardemomme, rosiner,sukat ) 
kaffe/te.
Pris: 300 kr per person              
Påmelding til: 
post.asker@kirken.no   - eller til 
Thomas eller Norunn i Holmen kirke                
Påmeldingsfrist: 20. august. 
Avmelding etter 20 august refunderes 
ikke  

 

Foto Norunn Edvardsen

Konfirmasjonguds-
tjenester i Holmen 

kirke høst 2020

● 5. september, kl. 11.00, 13.00 
og 15.00

● 6. september, kl. 11.00 og 
13.00

● 12. september, kl. 11.00 , 
13.00, 15.00

Vi gleder oss også til å treffe alle 
konfirmantene på camp i uke 30. 

Hilsen alle i campcrew i Holmen kirke
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Himmelsk hverdag for deg mellom 0 og 100 år
I Holmen menighet er det ukentlige aktiviteter for store og små. Bli med!

Mandag:
Kro/kafé med salg av suppe/rundstykker og vafler fra 
kl.16.00 -18.00   ÅPENT FOR ALLE
Babysang for foreldre/barn fra 0-1 år, kl.12.00-14.00
Leksehjelp kl 15.30 -16.30
Fortellerstund kl. 17 - 17.15 for førskolebarn
Småtrollsang for barn 2 - 5 år kl. 17.15 -17.45
Legoklubb for førskolebarn kl 17.30 - 18.15
Korøvelse His Angels 8 - 13 år kl. 16 - 17.15
Korøvelse HA aspiranter 5-8 år kl. 17.15 - 18.00
Korøvelse Serafer 13 -19 år kl. 18.00 - 19.00
Språk kafe, norskopplæring for voksne kl. 17.00 -19.00
Tirsdag:
Åpen kirkekro for voksne kl. 11.00 med foredrag kl. 12.
HMV - Kor for voksne. Åpent for alle. 
Øvelse fra kl. 19.00-21.00
Kirkeakademiet  aktuelle foredrag
Se program på Holmen kirkes  nettside eller facebook. 
Onsdag:
Holmen Y’s men’s club - hver 2.onsdag  k.l 19.00-21.00
Torsdag :
Torsdagsklubben kl. 11.30 annenhver uke.
Fredag:
KRIK. Idrettsgruppe for ungdom kl. 17.30-19.00 i 
gymsalen på Torstad ungdomsskole. Åpent for alle 
Egen facebookgruppe
Søndag:
Gudstjeneste for alle kl 11.00. Søndagsskole siste søndag 
hver måned 
Følg med, følg med på nettsiden Holmen kirke. Velkommen!

Holmentoppen barnehage eies og 
drives av Holmen menighet. Barnehagen 
ligger fint til i Holmen kirke, Billingstad, 
med flott uteområde. Vi har 18 plasser i 
alder 1-6 år på en avdeling. I våre 
barnehager er det godt å være barn! 
Omsorg handler om å bry seg om og ta 
vare på andre. Gjennom lek viser barna 
initiativ, fantasi og engasjement. Slik er 
barnehagen vår med på å gi barna 
spennende opplevelser, utfordrende 
bevegelser og opplevelse av å mestre 
livet. Det gir barna tro på egen utvikling 
og læring. Erfaringer handler om å løse 
utfordringer, uten å gi opp. Derfor er 
nestekjærlighet, tillit og håp 
kjerneverdier i barnehagen vår. Det 
arbeider omsorgsfulle og kvalifiserte 
voksne. Velkommen til å søke for ditt 
barn! Les mer: 
www.holmen.barnehageside.no

Avskjedsgudstjeneste for 
seniorprest Trond Arne Hauge 
13.september kl. 11.00
Trond Arne Hauge har vært prest i Holmen 
menighet i 31 år.Gjennom sin forkynnelse, 
væremåte og gode kontakt med mennesker har 
han satt dype og gode spor. Vi gleder oss til å 
takke ham for hans lange og trofaste tjeneste i 
Holmen!

Korene er i full aktivitet - nå med release av ny innspilling 
med sangen “Shelter me”

I vår måtte både påskemusikalen og en 
kortur til Kragerø avlyses pga pandemien. 
Så dukket heldigvis et nytt prosjekt opp: 
En videoinnspilling av en nyskrevet salme,
“Shelter me”, av den amerikanske 
pastoren Michael Joncas, med korona-tiden
som bakteppe. 
His Angels og Serafene takker Y’s men 
for støtten!

Se resultatet på kirkens nettsider!

Søndagsskolen starter opp igjen 
30 august! Alle barn velkommen!
Bli med på søndagsskole siste 
søndag hver måned.

Korene starter opp med 
øvelse etter ferien
31 august
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Kapellan-vikar 

i Holmen kirke

Maren Sundvall Platou er vår nye vikarprest og hun 
presenterer seg selv her

Jeg har fått gleden av å starte min yrkeskarriere her hos dere. 
Den 21. juni ble jeg ordinert til prest av biskop Kari i vakre 
Holmen kirke. Det var stor stas!

Jeg kommer fra Oslo, og bor nå på Sandaker med min lille familie - 
med mannen min, Peter, og sønnen min på 2,5 år, Henrik. Jeg har 
tidligere studert noen år juss, og tatt fag i sjelesorg, 
religionspsykologi og statsvitenskap/utviklingsstudier. De siste 
årene har jeg studert teologi på MF vitenskapelige høgskole og
 har stortrivdes med det. Jeg håper jeg kan dele noe av gleden 
over faget med dere.

I juni steppet jeg inn som vikar for kapellanen, Ida, som er ute i 
svangerskapspermisjon frem til slutten av januar. Det jeg gleder 
meg mest til fremover er gode møter og samtaler med folk i alle 
aldre og livssituasjoner, på hverdager og høytidsdager. Allerede
 har jeg fått gleden av å bli kjent med folk litt her og der, og et 
spesielt høydepunkt var møte med de fine Holmenkonfirmantene, 
som har  bo-hjemme-leir i juli.

Takk for god mottakelse – det blir fint å dele liv og tro med dere 
det kommende halvåret.  

Vi ønsker Maren varmt velkommen til Holmen kirke!

            

Ny prest i Holmen 

kirke og Asker prosti
                                         

Stein Erik Horjen er vår nye prest i Holmen og Asker 
prosti. Her kan du bli bedre kjent med Stein Erik:

Jeg er bedt om å si noe om meg selv her i menighetsbladet fordi 
jeg i august skal begynne som prest i Holmen. Det er et års 
vikariat som prostiprest, hvor jeg også skal ha oppgaver andre 
steder i Asker.

Om meg selv kan jeg fortelle at jeg hadde en trygg oppvekst i 
Stavanger på seksti- og syttitallet og fikk allerede som treåring 
mitt første diplom for godt fremmøte på søndagsskolen i 
Misjonskirken. Senere ble jeg domkorgutt og speider, men dro 
etter hvert til Oslo for å studere teologi. Etter et par år i 
prestetjeneste tok livet meg videre til andre jobber. Først
 frivillige organisasjoner, som Studentforbundet, Kirkens
 Nødhjelp og Fellesrådet for Afrika, men for femten  år siden
 ble jeg en statsansatt bistandsbyråkrat.

Dette har vært spennende år, hvor jeg bl.a. fikk sju år til Afrika. 
Å bo og jobbe som diplomat på generalkonsulatet i Juba og 
ambassaden i Nairobi var noe av det mest spennende jeg har 
gjort. For fire år siden kom jeg tilbake til Norge og har de siste 
årene jobbet med migrasjon og utvikling i Norad.

Nå gleder jeg meg til å begynne som prest i Asker, tretti år etter at 
jeg var vikarprest i nabosognet Tanum. 

Vi ønsker Stein Erik varmt velkommen til Holmen kirke!

 

Deg være ære
Herre over dødens makt
Evig skal døden være, 
Kristus underlagt
Lyset fyller haven, se en 
engel kom 
åpnet den stengte graven
Jesu grav er tom
Deg være ære, Herre over 
dødens makt
Evig skal døden være
Kristus underlagt!

Salmestafetten  
Ungdomsleder KRIK, Knut Andreas Rugsland

 Salme 197  Deg være ære                                                                    

T: Edmond L Budry, 1885, O: Arne Fjelberg 
 M: G. Fr. Händel 1746

Jeg vet ikke akkurat hvorfor dette er salmen min, men den har vært med meg i veldig 
mange år. Min farfar var prest, og han var veldig glad i denne salmen og det er nok 
fra han jeg har fått den. Jeg husker  at vi sang denne   spesielt i påskegudstjenester
 da jeg var yngre, og vi synger den fortsatt.

Jeg synes salmen er veldig fin, og har et flott budskap. Jeg utfordrer tidligere 
speiderleder Nora Duvaland til å ta stafettpinnen videre, og fortelle om sin favorittsalme
 i neste nummer av Kirkebakken.
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Søndag er kirkedag  
Kontaktinfo:
Holmen kirke, tlf 66 75 40 90

Mail: holmen.menighet.asker@kirken.no

 www.kirken.no/holmen og 
facebook/Holmen kirke

Gi en gave: VIPPS nr.34971 til Holmen 
sokn 
Sokneprest Gunstein Vetrhus
Tlf: 95 29 73 85 gv875@kirken.no

 Daglig leder vikar Øyvor Sekkelsten 
mailadr.0s543@kirken.no

 Holmentoppen- Holmen 
menighetsbarnehage, tlf: 45 29 73 31 
holmentoppen.barnehage@kirken.no

 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,Bussen kjører også hver tirsdag til 
Kirkekroa.

Vi ønsker at kirkebussen skal være en 
servicetjeneste for de som trenger slik 
transport.

Trenger du skyss til kirken,  ring 
menighetskontoret: tlf 66754090

 

Datoer og program for høsten 2020 (med forbehold om 
endringer).  
Søndag 23.august
Kl 11.00 Gudstjeneste v. Stein Erik HorjenDåp. Nattverd. 
Kirkekaffe
Søndag 30.august
Kl 11.00 Samlingsgudstjeneste v. Gunstein Vetrhus. Dåp. 
Nattverd.
Søndagsskole. Menighetens årsmøte! Kirkekaffe.
Lørdag 5.september
Kl 11.00, 13.00 og 15.00. Konfirmasjonsgudstjenester v. 
Maria Liholt, Maren Sundvall Platou og Gunstein Vetrhus
Søndag 6.september
Kl 11.00 og 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste v. Maria 
Liholt og Gunstein Vetrhus
Lørdag 12.september
Kl 11.00, 13.00 og 15 Konfirmasjonsgudstjenester v. 
Maria Liholt, Maren Sundvall Platou og Gunstein Vetrhus
Søndag 13.september
Kl 11.00 Avskjedsgudstjeneste for seniorprest Trond 
Arne Hauge. Prost Tor Øystein Vaaland og Gunstein 
Vetrhus deltar. Sang- og musikkinnslag. Dåp. Nattverd. 
Kirkekaffe.
Søndag 20.september
Kl 11.00 Familiegudstjeneste v. trosopplærer Heidi Milde 
og Stein Erik Horjen. Dåp. Nattverd. Barnekoret 
Serafene deltar. Kirkekaffe.
Søndag 20.september. NB! 
Kl 19.00. Kveldsmesse Gunstein Vetrhus, Nattverd.
Søndag 27.september 
Kl 11.00 Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus. GRØNN 
SØNDAG. Fokus på miljø. Dåp. Nattverd. Søndagsskole. 
Menighetsrådets bord. Kirkekaffe
Søndag 4.oktober. 
Kl 11.00 Gudstjeneste v. Maren Sundvall Platou. Dåp. 
Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 11.oktober
Kl 11.00 Familiegudstjeneste v. trosopplærer Heidi Milde 
og Maren Sundvall Platou. Høsttakkefest. Tårnagenter 
og barnekorene His Angels og Aspirantene deltar. Dåp.
Søndag 11.oktober
NB! Kl 19.00. Kveldsmesse v. Gunstein Vetrhus. 
HMV-koret deltar. Nattverd.

Speideren er i gang igjen
«Det er gøy å endelig komme i gang 
med møter igjen... Jeg har savnet å møte 
gjengen og komme oss ut på tur sammen». 
Det sier Bjørn Willy Robstad som er speider
leder for stifinnerne.

Holmenspeiderne har startet opp igjen etter at koronapausen.. Alle enhetene er i sving, både digitale møter og med mer tradisjonelle 
speider- aktiviteter som orientering og kanopadling. Normalt er det over 122 medlemmer i speidergruppa som håper å komme i normal 
drift så snart det er forsvarlig.  «Dessverre er leirene i sommer avlyst, men det er veldig bra at speiderne får møte hverandre før ferien. 
Vi sikter inn mot oppstart i slutten av august, og da er nye 3. klassinger med foreldreledere spesielt velkomne» sier Bjørn Willy.
Speiderne har avholdt et digitalt gruppeting for første gang i historien. Der ble Kristen Tveter, speiderleder og gruppeleder for 
speiderne i Holmen de siste 7 årene, behørig takket av. Bjørn Willy ble valgt som ny gruppeleder. 

Vil du bli frivillig i Holmen kirke?

Bli med å bidra i et arbeid  som betyr noe 
for nærmiljøet og stift samtidig nye 
bekjentskaper. Se skjema på denne linken 
her: 
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