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Et stikk av håp!
I Bibelen sier Gud at han vil 
gi oss håp. 

Et håp som holder alle dager, 
som tåler medgang og motgang, 

som kan gi mot til å leve.

Det står skrevet hos profeten Jeremia, 
kapittel 29, vers 11:

Jeg vet hvilke tanker jeg har med 
dere, sier Herren, fredstanker og ikke 
ulykkestanker. 
Jeg vil gi dere fremtid og HÅP.

Gunstein Vetrhus

Å bli vaksinert var en stor opp- 
levelse. Nesten litt høytidelig, 
og en følelse av lettelse. 

Kanskje er jeg så heldig å gå klar av 
viruset. Kanskje er vaksinen så effektiv 
at jeg snart kan leve tilnærmet normalt. 
Holde rundt og klemme dem jeg altfor 
lenge har måttet holde på avstand. 
Være sammen med mange på en gang, 
kjenne på gleden over å være en del av et 
fellesskap.

Et stikk av håp om bedre dager! 

HÅP er et godt og 
viktig ord. Jeg synes 
det er bedre enn TRO. 
For begrepet tro kan være 
krevende. I kristen sammen-
heng snakkes det ofte om å tro, og 
troen kan fort bli en målestokk på hvor 
kristen man er, om troen er sterk eller 
svak. Trosbegrepet kan dessverre mis-
brukes til å definere noen innenfor eller 
utenfor den kristne sammenhengen. En 
sterk tro kan være godt å ha, men jeg vil 
heller slå et slag for HÅPET.

Frivillighet i fokus
Stiliyan Minchev har overtatt 
ansvaret for frivillighet i kirken, 
og Kirkebakken tok en prat med 
ham. 

- Hvordan har oppstarten i arbeidet 
vært?

– Det å jobbe med frivillige i Holmen 
kirke er en ren glede for meg. Det var 
lett for meg å komme inn i oppgavene, 
siden jeg kjenner godt til menigheten og 
har mange venner blant de frivillige og 
staben.

– Hva betyr frivilligheten for menig-
heten vår?

– Vi i Holmen menighet er jo helt av-

hengig av våre frivillige, og det er mange 
forskjellige oppgaver som skal ivaretas. 
Derfor er vi glade for alle som ønsker å 
bidra som frivillig. 

– Hva er fokus i det videre arbeidet?

– Jeg vil gjerne at det alltid skal være 
lett å ta kontakt med meg om  en frivillig 
lurer på noe. I jobben som frivillig-
hetskoordinator vil jeg gjerne ta vare 
på våre trofaste frivillige fremover, og 
invitere nye frivillige inn i fellesskapet i 
Holmen kirke - for kirka er et godt sted 
å være! 

– Hvilke områder ønsker du å få flere 
frivillige til?

– Vi trenger frivillige til mange områder, 
Det kan være i kafeen på Supermandag, 
eller å være vert på babysang, eller kjøre 
PowerPoint på søndager m.m. Og så vil 
jeg gjerne at vi skal bli enda mer aktive 
på digitale arenaer, der vi kan nå flere 
mennesker. 

– Jeg og alle i staben takker for all 
frivillighet i Holmen kirke, og ønsker 
alle en riktig god sommer!  



Tidenes mest fleksible konfirmanter! 
For noen ungdommer vi har som konfirmanter! De tar ting på strak arm,  

tilpasser seg endringer og gjør det beste ut av situasjonen. 

Digital konfirmant- 
undervisning
I vår har konfirmantopplegget gått 
digitalt. Etter at tredje smittebølge slo 
inn over Asker ble konfirmantfestivalen 
avlyst. Dette skulle være en arena for 
opplevelser, aktiviteter og bli kjent i kon-
firmantgruppene. En skikkelig kick-off 
for konfirmantåret. I stedet gikk vi rett i 
gang med digitale konfirmantsamlinger. 
Og her er vi imponert over ungdomme-
ne. Til tross for lange digitale skoledager 
først, har de hentet frem overskudd til å 
engasjere seg i den digitale undervisnin-
gen. Her har vi knyttet sammen temaer 
som ungdommer ønsker å snakke om: 
alkohol, sex, press og psykisk helse, med 
hvordan Bibelen løfter frem komplek-
siteten i dette. Og ikke minst hvordan 
mennesker vi møter i Bibelen har møtt 
på både gleder, utfordringer, svik og 
vennskap. Det har også vært snakket 
om hva vi tror på som kirke, og hva som 
er den røde tråden gjennom bibelen. 

I undervisningen har vi møtt mange 
reflekterte ungdommer som stiller gode 
spørsmål.  

Globalt engasjement
Konfirmantene har også engasjert seg 
for å endre verden til det bedre. Gjen-
nom innsamlingsaksjonen til Kirkens 
Nødhjelp, Fasteaksjonen, har de samlet 
inn penger som går til rent vann. Rent 
vann bidrar til at flere kan bruke tid på 
skolen i stedet for å hente vann. Vi har 
også sett hvor viktig tilgang på såpe og 
rent vann har vært det siste året, for å 
redusere smitte av Covid-19.  

Høydepunktet? 
Samtidig var nok høydepunktet så langt 
i konfirmantåret når vi endelig kunne 
møtes. Den siste undervisningssamlin-
gen ble i Holmen kirke. I små grupper. 
I mange av gruppene satt latteren løst 
og engasjementet tydet på at fysiske 
samlinger er mer inspirerende en de som 
skjer gjennom en skjerm. Samtidig som 

KRIK-konfirmantene kunne møtes på 
Torstad ungdomsskole til ballaktiviteter 
med høyt intensitetsnivå, god stemning 
og nydelig vær! 

 
Leir og konfirmasjons-
gudstjenester
Nå ser vi frem til sommerens leir. I år 
blir det leir på dagtid i Holmen kirke, 
og så sover konfirmantene hjemme. 
Dagene blir fylt med aktiviteter, god 
mat og undervisning. Så selv om vi 
ikke reiser av sted på leir i sommer, så 
planlegger vi noen dager fullspekket av 
nye opplevelser, troserfaringer og nye 
vennskap. I september blir det konfir-
masjon. En flott og høytidelig markering 
med forbønnshandling for hver av 
konfirmantene. 

VIL DU VÆRE KONFIRMANT  
NESTE ÅR? Les mer på:  
kirken.no/konfirmantiholmen



Den 8. mai hadde vi et anner- 
ledes og artig Tårnagent- 
arrangement her i Holmen. 

Det var påmeldt 36 deltagere og det kom 
39 barn i følge med foresatt. Været 
var glimrende med sol fra klar 
himmel og det ga en strålende 
ramme om dagen fordi alle 
aktiviteter bortsett fra en 
foregikk ute på området rundt 
kirken.

Det var lagt opp 8 forskjellige 
poster med variasjon og vanskelig-
hetsgrad. Det første oppdraget måtte 
de lete etter i kirkerommet. Det var en 
voksen/ungdom som kunne veilede på 
alle postene, dersom det ble for van-

skelig. Takk til alle 
foreldre, Milkere, 

og ansatte! 
Uten dere 
hadde dette 
ikke vært 
gjennomfør-

bart! 

Tema for opp-
gavene var Lys. 

Agentene fikk høre om sym-
bolene på dåpslyset. De fikk 
høre at Gud er lys, og at det 
står om dette i Bibelen. De 
fikk høre om da Gud skapte 
lyset, og at lyset har overvun-

net mørket. Til sist og ikke minst fikk de 
vite at de selv er verdifulle og at de kan 
være et lys for andre. De fikk med seg 
Tårnagent effekter og en liten premie for 

vel gjennomført.

Vi har i vår hatt flere 
Supre Superman-
dager med uteak-
tiviteter for førsko-
lebarna. Det har 
vært lagt opp til lek 

og fellesskap, og med 
fokus på smittevernet. 

Rett før påske måtte vi 
stenge ned igjen, men vi satser på 

å starte opp før sommeren, i alle fall for 
en hyggelig sommer-avslutning med lek, 
konkurranser og hygge. 

Så gleder vi oss enormt til «Kick-off» 
med ny start til høsten igjen. Vi skulle 
vært i gang med tweens i vår, men pga 
situasjonen må vi vente til høsten. Da 
skal vi starte en tweens mediegruppe 
som skal få øve seg på vårt nyinnkjøpte 
utstyr. Bli med da vel! Mer info kommer 
på nettsidene.

Babysang har vært sammen 
i små grupper ute, når det 

har vært godvær. Meld 
deg på Holmen kirke 
babysang på FB for å 
melde deg på.

heidi Milde

BARNAS AKTIVITETER 

Skjedd siden sist? HIMMELSK  
HVERDAG  

MED 
HVERANDRE

Ukentlige aktiviteter  
i Holmen kirke 

 

Småbarns-aktiviteter  
starter opp etter sommeren!

 Da går vi tilbake til de faste  
aktivitetene, og åpner KAFEEN, 

LEGOKLUBB, FORTELLERSTUND 
og SMÅTROLL. 

Vi GLEDER oss STORT  
til å treffe kjente og nye!

Vi ser frem til aktivitetene og  
fellesskapet, og vi har god plass  
til deg som har lyst til å synge,  
danse, spille, leke, bygge, høre  

om den beste vennen du kan ha,  
og til å være sammen med oss her!

For spørsmål kontakt: 
hm244@kirken.no 

BABYSANG,  
mandager kl 12

Korøvelse His Angels 8 -13 år  
mandager kl 16 -17.15

Korøvelse HA aspirant 5 - 8 år  
mandager kl 17.15- 18 

Korøvelse Serafer 13 – 19 år  
Kl 18 – 19 

 Følg med på nettet,  
på Holmen kirke «Hva skjer».



Vi ordner alt det praktiske  
og er tilgjengelig hele døgnet 

Hos oss er du i trygge hender

Stort utvalg av nye gravsteiner 
 

Ny inskripsjon på gravstein fra kr 5800,- 
Vi utfører også alt av gravsteinsarbeider

Ring oss på telefon 4000 2448
gravstein24.no

Telefon: 4000 2460  
sagabegravelse.no

Berit Aalborg,  
politisk redaktør

Les mer på vl.no

«Vårt Land jobber hver 
dag for å løfte fram 
etiske og motkulturelle 
stemmer i det offentlige, 
politiske, kulturelle og  
religiøse ordskiftet.  
Denne tankegang  
preger også våre  
kommentarer  
og ledere» 

Vi er her hele ferien 
og har alt du trenger 

til varme dager

Din beste nabo

God s� mer!

Åpent 10-20 (9-18)
4 timer gratis parkering
50 butikker / 7 serveringssteder

INGEN 
SOMMER 
UTEN IS!

TAKK TIL VÅRE ANNONSØRER!

VELKOMMEN TIL OSS! 

Vi har de vakreste blomster for deg  
eller dine kjære i vår butikk på  

Holmen Senter i Asker. 
 

Dyktige blomsterdekoratører lager det  
du ønsker til alle anledninger.

 

Tlf: 66845610
E-post: bestilling@holmenblomst.no
Nettbutikk: www.holmenblomst.no



Ingebjørg Kosmo er ansatt i 
et engasjement (20 %) som 
barne-og ungdomskorleder i 
Holmen kirke. Vi har også hørt 
henne opptre med solosang i 
kirken ved flere anledninger, og 
mer skal det heldigvis bli, nå 
som pandemien er på retur. Det 
er en fryd å høre henne synge!

– Kan du fortelle litt om din musikalske 
bakgrunn, Ingebjørg?

– Veien inn gikk helt klart via kirkemu-
sikken. Da jeg var i konfirmasjonsalde-
ren fikk vi i Fauske en ny organist fra 
England, drivende dyktig. Han ønsket å 
starte et kor, men interessen var så stor 
at han endte opp med tre kor; to jentekor 
og et blandet kor. Jeg prøvesang selvsagt 
for dette, og stortrivdes i likhet med de 
andre korjentene. Vi ble veldig gode på 
kort tid, og vi reiste land og strand rundt 
og holdt konserter. Jeg tok også orgel-
timer, og kunne etter hvert vikariere 
for organisten, og fikk faktisk min egen 

jobb i en liten kirke mens jeg gikk på 
videregående. 

– Jeg kom deretter inn ved konservatori-
et i Trondheim, hvor jeg studerte musikk 
i fire år, og deretter gikk turen til Oslo 
og operahøgskolen, hvor scenisk trening 
inngår i pensum. Etter tre år der fikk jeg 
jobb som solist ved Operaen, og arbeidet 
der i hele 25 år. I tillegg hadde jeg solist- 
opptredener i Royal Albert Hall og med 
Berlinerfilharmonien. Jeg gikk av med 
pensjon for to år siden. Operasangere 
pensjonerer seg litt tidligere enn andre 
folk... Men jeg synger fortsatt konserter, 
og synes det er veldig hyggelig å øse ut av 
min erfaring på korene i Holmen. 

– Jeg dirigerer også HMV, voksenkoret 
i kirken, og Dameensemblet. I nært 
samarbeid med vår egen dyktige kantor 
Marilyn Brattskar.

– Har du noen ønsker og visjoner for 
musikklivet vårt i Holmen?

– Ja, helt klart. Først og fremst ønsker 
jeg at barn og unge (og voksne, selvsagt) 
skal føle den utrolige gleden ved å synge 

i kor, slik jeg også fikk i min oppvekst. 
Jeg ønsker å bidra til å skape et miljø og 
en arena der man kan vokse og utvikle 
seg uansett hvilket nivå man er på.

Vi takker Ingebjørg for en trivelig og 
spennende prat, og ønsker henne lykke 
til og alt godt i dette utrolig viktige og 
meningsfulle arbeidet!

Menighetsrådet ønsker å benytte denne anledningen til å 
invitere alle aldersgrupper, så vi kan bli bedre kjent på tvers, 
dele tanker og ønsker og engasjement for menigheten vår.

Dette ønsker vi å få til ved å invitere til et felles måltid i 
forkant av årsmøtet, og en felles minikonsert etter årsmøtet. 

Sakspapirer til årsmøtet og dagsorden blir lagt ut på menig-
hetens nettside!

Velkommen! Dette er en god mulighet til å bli kjent og å 
være med å bidra til at Holmen menighet er et godt sted for 
mange! Ingen påmelding. Inviter gjerne med noen! Om du 
ikke har anledning til å delta på alt, er du likevel velkommen 
til å delta på noe. 

PROGRAM

16.00-17.00:  Middag serveres i kirkestua til en rimelig pris. 

17.00-18.30:  Årsmøte i menighetssalen. Innkalling og 
saksliste gjøres tilgjengelig på kirkens 
nettsted i forkant. menighetens stab og  
menighetsrådet deltar og vil bli presentert. 
Det blir anledning til å melde seg på som 
frivillig til ulike oppdrag i tilknytning til å 
arrangere gudstjenester.

18.30-19.00: Gratis minikonsert i kirken, m/kollekt. 

Med pasjon for korsang

Årsmøtet i Holmen menighet 
blir søndag 29. august

Holmen har sangtilbud  
for alle aldre 
med Babysang og Småtroll for de 
minste, Barne- og ungdomskor, 
HMV (for voksne) og Dame- 
ensemblet (høyt nivå, prøvesang).

Holmen menighet

Holmen menighet

Årsmelding 2020

HOLMEN MENIGHET



KIRKENS FELTARBEID I ASKER SITT ARBEIDSTILTAK

Relasjoner og erfaringer 
«Jeg får jo vondt av epletreet 
når vi beskjærer greinene sånn 
som dette, men jeg tenker også 
at vi hjelper det.» Bjørn Erik står 
og trimmer treet og viser meg 
hvordan man skal klippe det 
ned slik at treet strekker seg 
utover i stedet for oppover – da 
kan man også nå eplene fra 
bakken. 

Vi står under noen gamle epletrær og 
kikker på knoppene som er like ved å 
sprette. Jeg spør hva han syns er bra 
med arbeidstiltaket. «Det er å få noen 
rutiner, og så lærer jeg hvordan jeg skal 
drive en hage. Det passer godt nå når jeg 
har fått min egen hage.»

Vi snakker om jordsmonnet, og hvilke 
trær som evner å gro hvor. Vi møtes 
på fast grunn og deler tanker og kunn-
skap. Det er sola som gir oss varme, 
og hendene våre berører de samme 
trærne. Vi bygger en felles erfaring 
og opplevelse. Hun som bor i huset til 
hagen kommer ned med redskap som 
kan hjelpe oss i arbeidet, og vi slår av en 
prat. I arbeidstiltaket bygges erfaringer 

og relasjoner som er knyttet til men-
nesker og steder rundt om i Asker, og vi 
møter hverandre på noen grunnleggende 
menneskelige premisser - i et fysisk 
arbeid. 

Fysisk arbeid, det kan være tungt og 
krevende, men man gjør det kroppen 
evner. Trond, en annen av karene 
som er med, forteller at det fine med 
arbeidstiltaket er hvordan kroppen får 
komme seg i form etter stygge skader. 
Han har knust den ene skuldra, men jo 
lenger han jobber jo sterkere blir han, 
og kroppen tåler etter hvert et tyngre 
arbeid. Det minner meg på epletrærne 
som beskjæres - det er brutalt å kutte 
vekk friske greiner, men de greinene som 
står igjen bærer god frukt og er mulige 
å nå fra bakkeplan. Jobb gjennom ar-
beidstiltaket kan være fysisk krevende, 
og man må “trimme” dagsrytmen. Man 
er nødt til å stå opp på morgenkvisten og 
komme seg ned til Asker sentrum, men 
der får man også plante føttene sine i et 
godt jordsmonn, og smil, lønn, muskler, 
vennskap og kunnskap kan etter hvert 
høstes inn. 

aV Gateprest, solVeiG Vatn Weisser

Informasjon
 
Arbeidstiltaket er et lavterskel jobb- 
tilbud for dagarbeidere i aktiv rus, 
men også et springbrett for folk som 
er på vei til et liv uten rus. Den som 
møter opp på Varmestua i Asker  
sentrum kan få mulighet til å gjøre  
ulike jobber. Det kan være hage- 
arbeid, snømåking, transport/flytting, 
nedvasking av kommunale leiligheter 
og henting av varer til Feltarbeidets 
bruktbutikk. Bruktbutikken er en viktig 
del av arbeidstiltaket hvor dagarbei-
derne betjener kassa, priser varer og 
sorterer det som kjøres til Yggeseth. 
Butikken tar imot det du ikke lenger 
bruker, og er det noe du trenger kan 
du ta turen innom for å handle.  
I tillegg til dette holder Lyspunkt1 til  
i Heggedal Fabrikker hvor deltakere 
får arbeidstrening. Her produseres lys 
i mange varianter – vanlige stearinlys, 
trearmede lys til jul, globelys og ikke 
minst Norges største produksjon av 
alterlys. 

Bruktbutikken, og etter hvert  
også Varmestua, er på flyttefot!  
Et par nummer du kan nå oss på er  
derfor hendig. Arbeidstiltaket: 
40449423. Bruktbutikken: 67414022.



Et nytt kapittel i livet
Thomas G. Hauge har nå jobbet 
som diakonal medarbeider  
i Holmen i ett og et halvt år.  
Før han ble ansatt i fast stilling, 
var han frivillig medarbeider  
i diakoniutvalget i fem år.  
Han var også ansatt i en 20% 
stilling et par år, for å avlaste 
den forrige diakonen. 

 
Nå starter et nytt kapittel i livet. Thomas 
er blitt 62 år, og har bestemt seg for å gå 
av med AFP til sommeren. 

 – Hvordan var det å begynne som dia-
konal medarbeider i Holmen menighet, 
Thomas? 

– Jeg var veldig motivert, og kjente på 
en glede over å få muligheten til å jobbe i 
Den norske kirke, som jeg er veldig glad 
i.  Det var også utfordrende å begynne, 
siden stillingen hadde stått ubemannet 
et halvt år. Mye arbeid var blitt satt på 
vent. Det var store forventinger om at 
nå skulle ting skje raskt. Men, så kom 
koronatiden, og arbeidet måtte drives på 
en annen måte.

– Hva har du trivdes med i arbeidet?

– Jeg har først og fremst trivdes med å 
ha kontakt med mennesker, gjennom 
samtaler, hjemmebesøk og telefoner. 
Jeg er glad i å snakke med folk om alt 
mulig, er nysgjerrig på mennesker. 
Det er så meningsfullt når det oppstår 
en fortrolighet, når folk åpner seg om 
såre og vanskelige problemer. Da er det 
stort å kunne være der og gi veiledning 
og støtte. Noen har spurt om jeg 
ikke blir sliten av å snakke om 
problemer, om jeg orker mer. 
Svaret er JA, jeg tåler veldig 
godt å høre om andre 

menneskers smerte, og jeg lærer mye og 
får mye tilbake. 

– Jeg skulle ønske at jeg hadde fått enda 
mer tid til det jeg kaller «feltarbeid» 
Jeg er en «bymisjonær» i mitt hjerte, 
og skulle gjerne satt bort mye av det 
administrative arbeidet til en sekretær. 
Vi må vokte oss for å bli en byråkratisk 
nettkirke. Vi må ikke fjerne oss fra 
menneskene. 

– Det har vært trosstyrkende å jobbe i 
menigheten. I tiden som ansatt har jeg 
hørt mye forkynnelse, og blitt utfordret 
til å holde andakter. Det har røsket 
opp i egen tro og gitt større klarhet og 
trygghet.

– Hva nå, Thomas?

– Jeg gleder meg til å 
fortsette som frivillig i 
diakoniutvalget, drive 
med sorggrupper, 

og ha klokkertjeneste på gudstjenesten. 
Jeg har mange interesser og hobbyer og 
et stort nettverk, og har lyst til å bruke 
tid på sosiale relasjoner og få bedre tid 
til venner og familie. Jeg er en lesehest, 
glad i musikk og å gå på konserter. Jeg 
liker også å komme meg ut i skog og 
mark – i skaperverket som jeg kaller det 
– og å drive med fysisk aktivitet. 

Vi takker Thomas for praten og for den 
fine jobben han har gjort som diakonal 
medarbeider i Holmen. Vi ønsker han 
Guds velsignelse og velkommen tilbake!

Foto: N
orunn Edvardsen



Holmen menighet•  66 75 40 90
•  holmen.menighet.asker@kirken.no
•  www.kirken.no/holmen 
•  facebook.com/holmen kirke

HVA SKJER?

Stein Erik har det siste året virket 
som prostiprest i Holmen kirke 50% 
og resten av prostiet 50%. Han er en 
medarbeider som vi har lært å kjenne 
som en engasjert prest som vi har satt 
pris på. Den første dagen på kontoret 
kom han omtrent likt kledd som 
sognepresten - med jeans, blå skjorte 
og brune skinnsko - og vi var enige om 
at han derfor passet godt inn i miljøet. 
Han falt fort til rette i prestetjenesten 
og ble tidlig utfordret til å holde en hel 
masse konfirmasjonsgudstjenester i 
Heggedal den første tida. Han tok det på 

«strak arm», for som han sier så er det 
i menigheten han trives. Han er en god 
lytter, har en underfundig humor og er 
ærlig i ytringene sine – og han sier med 
ettertrykk at «Det er lov å bruke hue». 
Han har hatt sitt kontor i fløyen sammen 
med organisten vår Marilyn og har 
trivdes i dette landskapet. Koronapan-
demien har preget dette året, men han 
har vært glad for prestegjerningen både 
i begravelser og gudstjenester m.m. Nå 
velger han å gå tilbake til stillingen han 
har hatt permisjon fra i Norad. Vi ønsker 
ham alt godt over liv og tjeneste videre! 

Søndag 4. juli  
11.00 Gudstjeneste v. Ida Buen  
Hanevold. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 11. juli 
11.00 Gudstjeneste v. Dag Håland. Dåp. 
Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 18. juli 
11.00 Gudstjeneste v. Hans Aage 
Gravaas. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 25. juli  
11.00 Gudstjeneste v. Hans Aage 
Gravaas. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 1. august 
11.00 Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus. 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 8. august 
11.00 Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus. 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 15. august 
11.00 Gudstjeneste v. Irene Wenås 
Holte. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 22. august 
11.00 Gudstjeneste v. Kari Anne Omberg 
Lier. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 29. august 
11.00 Samlingsgudstjeneste v. Gunstein  
Vetrhus og Ida buen Hanevold.  
Søndagsskole. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

16-17: Middag.  
17-18.30: Menighetens årsmøte.  
18.30-19.30: Konsert.

Lørdag 4. september 
11.00, 13.00 og 15.00  
KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER

Søndag 5. september 
11.00 og 13.00   
KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER

19.00: Kveldsmesse v. Gunstein Vetrhus

Lørdag 11. september 
11.00, 13.00 og 15.00  
KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER

Søndag 12. september 
11.00 Familiegudstjeneste v. Gunstein 
Vetrhus. Utdeling av 6 års-bok. Dåp. 
Aspirantkoret deltar. Kirkekaffe.

Søndag 19. september 
11.00 Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus. 
50-års konfirmantjubileum. HMV-koret 

deltar. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 26. september 
11.00 Gudstjeneste v. Kari Anne 
Omberg Lier. Lørdagsklubben del-
tar. Søndagsskole. Menighetsrådets 
bord. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. 
MENIGHETSMØTE etter gudstjenesten.

Torsdag 30. september 
Kl 19.00 Bibelsamling v. Ida Buen 
Hanevold og Gunstein Vetrhus. Fokus på 
profeten Jeremias bok.

Søndag 3.oktober 
11.00 Gudstjeneste v. Gunstein Vetrhus. 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. 

Søndag 10.oktober 
11.00 Gudstjeneste v. Kari Anne Omberg 
Lier. Fokus på menighetens misjonspro-
sjekt. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

19.00: Kveldsmesse v. Gunstein Vetrhus

Søndag 17.oktober 
11.00 Familiegudstjeneste v. Ida Buen 
Hanevold. Høsttakkefest. His Angels 
og Aspirantene deltar. Dåp. Nattverd. 
Kirkekaffe.

Sokneprest Gunstein Vetrhus 
95 29 73 85 // gv875@kirken.no

Daglig leder Frode Nordahl 
47 36 03 77 // fn824@kirken.no

GI EN GAVE: VIPPS nr 34971 til Holmen sokn 
Gavekontonummer: 0530 10 46 903

KONTAKTINFO HOLMEN KIRKE

Takk til prostiprest Stein Erik Horjen

GUDSTJENESTER & ARRANGEMENT


