
     

Meldingsblad for Holmen menighet - våren 2020

Kirkebakken

Thomas Hauge er ny 
diakonimedarbeider
Først, takk for god 
mottakelse i Holmen kirke!

Det å overta etter Anne-Grete etter 16 år, er ikke 
bare enkelt. Men jeg kjenner meg både kompetent 
og takknemlig for oppgavene som venter. Jeg er 
faktisk vokst opp i denne menigheten. I 1974 var 
jeg konfirmant her og deretter aktiv i Crossing i 
2-3 år. Det var en herlig tid som har preget meg. I 
30 år har jeg jobbet som psykiatrisk sykepleier og 
psykoterapeut bl.a. på Dikemark, Blakstad og 
Modum Bad. Jeg har mye erfaring på å møte 
mennesker i ulike situasjoner og med ulike 
utfordringer. Jeg har alltid vært aktiv i kirken på de 
ulike stedene jeg har bodd og deltatt aktivt i 
Korsvei-sammenheng, Kirkens bymisjon og 
Retreat-arbeid. Teologisk sett er jeg utpreget 
Økumenisk orientert dvs. tverrkirkelig og opptatt 
av dialog. Sjelesorg og den gode samtalen opptar 
meg meget. På fritiden bruker jeg tid på musikk, 
litteratur, seiling og friluftsliv.

Vennlig hilsen
Thomas 

Konfirmantåret er i gang

139 konfirmanter kickstartet 
undervisningsåret med festival i Holmen 
kirke med innføring i Bibelen og ulike 
aktiviteter som dans, kor, perling av 
kristuskransen og lek.  Alle konfirmantene 
fremførte “Riv i hjertet” av Sondre Justad 
på presentasjonsgudstjenesten samme 
helg. Vi er veldig glade for å ha en så stor 
og positiv gjeng med konfirmanter. 
Konfirmantene har nå vært med på å 
bestemme undervisningstemaene og det 
skal bli spennende å ta del i viktige 
samtaler med konfirmantene frem til 
sommeren og til konfirmasjonen i 
september.

Hilsen 
Ida kapellan og Kristina kateketvikar

Veien helt frem 
Som ganske ny i Asker strever jeg ennå med å finne frem i mengden av små og store veier. Hadde det ikke vært for GPS-en, hadde det 
blitt mye leting, prøving og feiling for å finne riktig adresse. I overført betydning kan det ”å finne veien” være krevende for folk flest. 
Små og store valg former livsveien vår. Vi kan ha klare ønsker for hvordan livet skal bli, men ofte blir det noe helt annet enn vi hadde 

forventet. Det er både spennende og frustrerende.
Oftest er det lettest å forstå livsveien i etterkant, og det er god visdom i ordtaket ”Veien blir til mens man går”.

Påsken nærmer seg. Den handler også om en vei. En krevende vei fra krybba i Betlehem til korset på Golgata. Han som gikk veien 
visste nok ikke om alt som ventet, men han var villig til å gå den helt frem. Påska forteller om at Jesus gikk hele veien frem til lidelse, 

død og oppstandelse for vår skyld. På den måten åpnet han veien for oss til Gud. Helt frem.

Gunstein Vetrhus, sokneprest 

Menighetstur til Hermon 
Høyfjellssenter 7.-9. februar

Takk til familieKRIK-komiteen som 
nok en gang arrangerte flott tur til 
Hermon Høyfjellssenter. Takk for 
god mat, gode samtaler, godt 
fellesskap, ski, badeland og 
gudstjenestesamvær. Vi håper 
flere vil være med på denne 
tradisjonen neste år. 

Foto: Hedvig Halgunset 
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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:
Babysang for foreldre og barn som ikke går på skolen. Åpent 
for alle  Kl. 12.00-14.00
Kro med salg av middag og vafler. Åpent for alle. Kl. 16.00 – 
19.00
Korøvelse His Angels. Kor for alle mellom 8-13 år. Kl: 15.30
Korøvelse Serafene. Kor for alle mellom 13-19 år. Kl: 16.45
His Angels aspiranter. Kor for alle mellom 5-8 år. Kl. 17.45
Fortellerstund for alle. Kl: 17.30
Legoklubb for førskolebarn: Kl 17.45
Koret småtroll - åpent for alle. Kl 17.30
Språk-kafé: Kl 17.30 - 19.00
Tirsdag:
Åpen kirkekro for voksne kl 11.00 med foredrag kl 12.
HMV - Kor for voksne. Åpent for alle. Øvelse fra 
19.00-21.00
Kirkeakademiet 10.mars og 28.april kl 19.30
Ulike foredrag. Se eget program på nett eller facebook. 
Onsdag:
Holmen Y’s men’s club - hver 2.ons kl 19.00-21.00
Torsdag :
Torsdagsklubben kl 11.30 annenhver uke.
Crossing Ten Sing. Ungdomsgruppe for alle mellom 13-19 år 
hver torsdag i ungdomssalen fra 17.30-21.00.
Felles middag fra 17.30-18.00
Fredag:
KRIK. Idrettsgruppe for ungdom kl 17.30-19.00 i 
gymsalen på Torstad ungdomsskole. Åpent for alle - Egen 
facebookgruppe
Søndag:
Gudstjeneste for alle. Søndagsskole siste søndag hver 
måned 

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, som bidrar til at barna kan 
utvikle seg. Velkommen til å søke for 
ditt barn! Les mer: 
www.holmen.barnehageside.no
 

Kveldsmesse - En ny satsning i Holmen

Menigheten har ønsket å tilby gudstjenestlige samlinger på 
kveldstid noen søndager i halvåret. For våren 2020 er det planlagt 
3 stykker. Tilbudet blir lagt opp med en enklere liturgi enn på 
ordinære høymesser, og med bruk av frivillige medarbeidere, egne 
krefter og andre eksterne aktører både til tekstrefleksjon og 
sang-/musikkformidling. Som menighet vil man oppleve en mer 
intim atmosfære disse kveldene. Vær hjertelig velkommen!

Søndagsskolen er endelig i gang! 
Bli med på søndagsskole siste søndag hver 
måned.

Søndagsskolesangen: Kom og se!
Tekst: Merete Føyen Arnevåg
Melodi: Karin Kvalvaag Manvik

Ref: 
Gud i ditt gode rike har vi stor verdi. 
Din kjærlighet til oss, den varer til evig tid.
Gud i ditt gode rike har vi stor verdi. 
Din kjærlighet til oss, den varer til evig tid 

 

2020-Kirkebakken-varen-A4utfallende-216x303-versjon-C.pdf   2 2/23/2020   8:52:09 PM2020-Kirkebakken-varen-A4utfallende-216x303-versjon-C.pdf   2 2/23/2020   8:53:45 PM



 

Diakoni i fokus 
Vi i diakoniutvalget er blitt utfordret til å si noe om utfordringer og 
visjoner fremover her i Holmen kirke.

Vi ønsker å ta vare på det beste fra det arbeidet som allerede er 
etablert, men samtidig se dagens behov med nye øyne og fornye 
oss.

Derfor blir det viktig med aldersspredning i diakoniutvalget. 
Inger-Hilde (MR) har allerede utfordret oss på å trekke unge med i 
besøks-og omsorgstjenesten. Spennende !

Diakonien skal være menighetens omsorgs- og sosialtjeneste. Det 
er et gratis tilbud, noe som i seg selv er mangelvare i dagens 
samfunn. Lav terskel inn, som det heter.

Vi er helt avhengige av frivillige i dette arbeidet. Derfor har vi bl.a. 
en inspirasjonskveld for besøkere minst en gang i året. 
Rekruttering av nye  frivillige i alle aldre blir derfor et 
satsingsområde fremover.

Sorggrupper og sorgarbeid vil alltid være viktig å kvalitetssikre. Vi 
arrangerer tre kveldsmeditasjoner før påske som vi kaller Vandring 
mot påske. Stillhet og ettertanke er mangelvare. I den hektiske og 
medieskapte verden vi lever i, ønsker vi å skape en motvekt i 
menigheten med stillhet og kontemplasjon innenfor en 
retreat-ramme. Vi tenker oss også ulike samtalegrupper f.eks. 
livssynsgruppe her i kirken. Bibelgruppene er viktige og må 
ivaretas.

Vi skal engasjere oss i klimaproblemene og forvaltning av 
skaperverket, det er vedtatt fra sentralt hold i den norske kirke. 
Derfor skal vi bli en såkalt grønn menighet. Det gir mening i dagens 
verden.

Så er vi selvsagt åpne for andre prioriteringer og innspill fra alle 
dere i menigheten! Veien blir til mens vi går ….

                             Thomas, diakonimedarbeider

            Møt en av våre frivillige: 
                                         Sigrid Riddervold

Da jeg ble pensjonist, tenkte jeg at jeg hadde lyst å gjøre noe som 
frivillig.  Etter et halvt års tid valgte jeg å engasjere meg i Holmen 
menighet og på Asker museum. Her i Holmen menighet har jeg blitt 
godt mottatt.

Jeg er frivillig på supermandag. Da serverer vi middag, og jeg synes 
det er så morsomt å oppleve at hele familier kommer og spiser 
sammen. Små og store.  Det er et fint fellesskap og det skaper mye 
begeistring.

På tirsdagene jobber jeg i turnus og forbereder lunsj for alle 
gjestene som kommer på formiddagen til Holmen kirkekro.  Det er 
et kjempehyggelig arrangement med god stemning.  Selv velger jeg 
å  jobbe  når jeg synes det er spennende foredrag. De starter kl. 
12.00.

Jeg synes vi som frivillige blir satt stor pris på. og tatt godt vare på! 
Vi blir invitert til koselige lunsjer til jul og til planleggingslunsj i 
forkant av semestrene. 

Vil du bli frivillig? Vi har mange ulike oppgaver. Ta kontakt med 
frivillighetskoordinator Norunn på 45910927 

Uten frivillige ville ikke Holmen kirke vært til. Takk til alle 
dere som står på hver uke! 

 Du er hellig, du er hel. 
Du er alltid mye mer enn vi 
noen gang forstår. Du er nær 
oss nå, velsignet være du, vår 
Herre og vår Gud. Din 
velsignelse på jord blir til brød 
på vårt bord. 

Du er hellig, Du er helhet, Du 
er nærhet. Hele Kosmos lover 
deg! Hosianna, hosianna, 
hosianna Hosianna, vår Gud.

Salmestafetten
Leirsjef på årets konfirmantleir: Hedvig Halgunset

 Salme 287: Du er hellig du er hel
                                    T/M: Per Harling 1990
                                         O: Sindre Eide 1990

“Første gangen jeg hørte denne var da jeg var konfirmant. 
Den var utrolig fengende og lett å lære. 
Også var det gøy med en salme som tekstuelt var 
tradisjonell, men der melodien var en skikkelig gladsang. 
Jeg vil gjerne utfordre ungdomsleder i KRIK, Knut Andreas 
Rugsland 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
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 

Holmentoppen  - Holmen menighets 
barnehage, tlf: 452 97 331
holmentoppen.barnehage@kirken.no

For andre henvendelser ring sentralbordet, 
tlf 66 75 40 90, eller se kirkens nettsider.

Datoer og program for våren (med forbehold om endringer).
Søndag 8.mars
Kl 11.00 Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus
Sang av Ingebjørg Kosmo. Søndagsskole. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe
Søndag 15.mars
Kl 11.00 Gudstjeneste v. Janneke Riskild. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe
Søndag 22.mars
Kl 11.00 Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus
Sang av Serafene. MILK-ungdommer deltar. Menighetens årsmøte. Dåp. 
Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 29.mars
Kl 11.00 Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus
Dåp. Nattverd. Søndagsskole. Menighetsrådets bord. Kirkekaffe  
Konfirmantene samler inn penger på kveldstid for Kirkens nødhjelp
PÅSKEN I HOLMEN.
Søndag 5.april – Palmesøndag.
Kl 11.00 Gudstjeneste v. Ida B. Hanevold. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Torsdag 9.april – Skjærtorsdag.
Kl 19.00. Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus. Nattverd. Påskemåltid.
Fredag 10.april – Langfredag.
Kl 11.00. Pasjonsgudstjeneste v. Gunstein Vetrhus.
Søndag 12.april – Påskedag
Kl 11.00. Høytidsgudstjeneste v. Gunstein Vetrhus. Dåp. Nattverd. 
Kirkekaffe.
Søndag 19.april
Kl 11.00 Familiegudstjeneste v. Ida B. Hanevold.
PÅSKEMUSIKAL ved barnekorene. Speiderne deltar. Nattverd. 
Kirkekaffe.
Kl 19.00. Kveldsmesse v. Ida B.Hanevold. Tema: Livet.
Søndag 26.april
Kl 11.00 Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus. Søndagsskole. Dåp. 
Nattverd. Menighetsrådets bord. Kirkekaffe.
Søndag 3.mai
Kl 11.00 Jazzmesse v. Gunstein Vetrhus og Trond Arne Hauge.
Dåp. Nattverd. Se omtale nedenfor!
Søndag 10.mai
Kl 11.00 Gudstjeneste v. Janneke Riskild og Kristina Nomme. Dåp. 
Nattverd. Barnekor deltar.
Globalløp etter gudstjenesten. Konfirmantene deltar. Kakesalg til 
inntekt for globalaksjonen. 

 

 

 

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!)

Vandring mot påske 

Det har blitt en tradisjon i Holmen kirke med 3 kvelder 
før påske der vi søker Gud i stillheten og 
kontemplasjonen. Vi møtes i kirkerommet til en enkel 
liturgi, sang og stillhet sammen, en spennende ny 
erfaring for mange.
Datoene er : 16., 23. og 30. mars kl. 20-21. Kom gjerne 
15 min. før for å finne ro.
Kontaktperson : Thomas Hauge, tlf : 99640325

Jazzmesse 3.mai kl 11.00
Det blir en liturgisk og musikalsk gudstjeneste 
utenom det vanlige, når vi den 3. mai inviterer til 
«Jazzmesse» i kirken vår. Møt en sammensatt 
jazz-combo, koret HMV, solist og andre som  
sørger for fengende rytmer og melodier av en litt annen karakter enn 
det man vanligvis møter på  gudstjenesten. Vi har vært så heldige å få 
med oss en profesjonell sanger, Live Foyn Friis, på vokal. Dette må du 
få med deg!
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