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B L A D  F O R  H O L M E N  M E N I G H E T

Velkommen til kirken høsten 2022
Vi er takknemlige over å starte 
denne høsten uten restriksjoner 
og begrensninger!

Gudstjenesten hver søndag er menig-
hetens hovedsamling og pulsslag, og 
utover i uka er det mange møtesteder for 
barn, ungdom og voksne.

Denne utgaven av Kirkebakken handler 

først og fremst om det som er planlagt 
for denne høsten. 

Vi har mye fint og variert som skjer, og 
vi vil spesielt ønske alle dere som nylig 
har flyttet inn i området vårt, hjertelig 
velkommen inn i fellesskapet! 

Ordet FRI kan ha både et politisk og 
religiøst innhold, og vi håper at du kan 

Supermandag i Holmen kirke 

INFORMASJON

Fra mandag 22. august ønsker vi velkommen til følgende 
aktiviteter:

• Babysang kl 12.00 – 13.00 for babyer og foreldre

• Etter skoletid kl 14.00 – 15.30 for barn i 3. og 4. klasse 

• Korøvelser:   
 His Angels kl 16.00 – 17.15, 8-12 år                       
 His Angels aspiranter kl 17.15 – 18.00, 5-7 år 
 Serafene kl 18.00 – 19.00, 13-18 år 

• Felles skattekistesamling  
 kl 17.00 – 18.00 etterfulgt av hobbyverksted 

• Språkkafé kl 17.30 – 19.00  

Kl 16.00 – 17.15 serveres det middag til hele familien. 
Ferdig laget og alt er klart! Ingen påmelding, bare å komme. 
Velkommen!

Andre trosopplærings- 
aktiviteter utover høsten:
18. september: Familiegudstjeneste og utdeling av 6-årsbok 
(6-åringene får egen invitasjon).

17. oktober: Oi se teaterforestilling – Dåpen, for 1- og 2-åringer 
(egen invitasjon) 
13. november: Oi se teaterforestilling – Gud skaper, for 
3-åringer i Asker kirke (egen invitasjon)

26. - 27. november: Lys Våken-helg for barn som går  
i 6. klasse (egen invitasjon)

28. november: Juleverksted i menighetssalen fra 4 til 18 år

For mer informasjon og oppdatering følg med på  
www.kirken.no/Holmen og Holmen kirke på Facebook. 

Lurer du på noe rundt aktivitetene, er du velkommen til å ta 
kontakt med trosopplærer Ann Hansen, ah954@kirken.no

Kontaktpersoner for andre Supermandags-aktiviteter er: 
Middagen: menighetsarbeider Janne Haug, jh.usher@hotmail.com  
Korene: dirigent Ingebjørg Kosmo, ingebjorg.kosmo@gmail.com  
Språkkafé: diakoniarbeider Heidi Milde, hm244@kirken.no

Supermandag regnes som barnas dag i Holmen 
kirke. I tillegg er Supermandag et møtepunkt for 
mennesker i alle aldre. Et sted å komme for å treffe 
andre, slappe av med ferdig middag og kanskje slå 
av en hyggelig prat mens barneaktivitetene pågår. 

kjenne deg FRI
- til å komme og være i kirka slik du er.
- til å dele tro, tvil, håp og 

kjærlighet sammen med 
andre i et fellesskap.

 
Vennlig hilsen 
Gunstein Vetrhus,  
sokneprest

Middag:
60,- for voksne 

30,- for barn
Vaffel: 15,- 

Kaffe/te: 10,-          

Foto: N
orunn Edvardsen



Seniortur til Prøysen- 
huset! 
Holmen kirkes diakoni inviterer til seniortur til Prøysen-
huset i Ringsaker kommune tirsdag 30. august. 

Her blir det omvisning og et herlig middagsmåltid. Etter-
på drar vi på kirkebesøk til Veldre kirke hvor vår kjære 
sogneprest Gunstein Vetrhus leder en liturgisk samling 
med påfølgende servering av kaffe og noe godt til. Turen 
varer fra kl. 09 – 18 og koster kr 650. Påmelding til Heidi 
Milde så raskt som mulig på mobil 99 35 16 31. Vi gleder 
oss og håper på at du vil være med!

Konsert med  
Kyiv kammerkor
Dette er hovedstaden Kyivs offisielle kor som synger 
ved viktige anledninger og turnerer verden over for å 
formidle sitt lands og sin kulturs tradisjonsmusikk. 
Velkommen til en stor musikalsk opplevelse og mulighet 
til å uttrykke kulturelt samhold med et folk i en særdeles 
krevende situasjon. 

Mandag 5. september kl. 19.00 i Asker kirke

Arrangører: Kirkelig kulturverksted i samarbeid med 
Kirkeakademiet i Asker.

Støttet av Asker kommune.

Misjonsmøte med fokus 
på Etiopia
Torsdag 15. september kl 19.00.  
Utlodning. Kveldsmat.

Holmen kirke er en del av den verdensvide kirke og vi 
har to misjonsavtaler. Gjennom disse støtter vi helse- 
arbeid og sosialt arbeid i Etiopia og Nepal. Misjons- 
avtalene er en del av Den norske kirkes prosjekt  
Samarbeid menighet og misjon.

Denne kvelden får vi besøk av rådgiver Espen Schiager 
Topland fra Det Norske Misjonsselskap og får høre nytt 
om et viktig migrasjonsarbeid i den etiopiske Mekane 
Jesu-kirken.

Vel møtt til en fin og inspirerende kveld med både 
utlodning og kveldsmat i kirkestua!

Kirkeakademiet i Asker
avholder sine møter i Holmen kirke, og høstens  
samlinger kretser rundt temaet Frihetens dilemmaer

Torsdag 22. september 19.30: 
Gunnveig Grødeland: Frihet og pandemi - motsetninger, 
eller selve premisset for suksess?

Torsdag 20. oktober 19.30: 
Torbjørn Røe Isaksen: Konservatismen som 
idegrunnlag.

Torsdag 24. november 19.30: 
Geir Gundersen: Deg være ære for kjærligheten som er 
sterkere enn døden. 

Alle foredragene er gratis og åpent for alle. Velkommen 
skal du være!

Händels Messias 
Sangere fra HMV og flere kor i Asker slår seg sammen  
og framfører Händels storslåtte oratorium Messias.  
Kor, orkester og flotte solister. Billettsalg.

Lørdag 24. sept. kl. 18 i Vardåsen kirke

Søndag 25. sept. kl. 18 i Asker kirke

HVA SKJER?
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Sjelesorg kommer fra det tyske 
ordet Seelsorge som betyr «om-
sorg for sjelen». Sjelesorg er å 
gi omsorg til sjelen, og omsor-
gen skjer gjennom lytting og 
samtale. Vi vil gjerne gjøre alle 
oppmerksomme på at dette er 
et tilbud som finnes her i Hol-
men menighet. 

Sjelesorg er en integrert del av vår ar-
beidshverdag. Som prest og diakon mø-
ter vi hele tiden mennesker som befinner 
seg i ulike livssituasjoner. Mennesker 
som står der liv og død møtes og kanskje 
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». Himme-
len representerer den tredje personen 
som er til stede i samtalen, nemlig Gud.

Hvem er det for? Alle! I utgangspunktet 

Ny sorggruppe  
starter i høst 
Har du mistet ektefelle eller et nært familiemedlem i 
det siste? Da er du velkommen til informasjonsmøte om 
sorggrupper i Østenstad kirke onsdag 14. september 
kl. 19.      

Menighetene i Asker samarbeider om samtalegrupper 
for etterlatte.  Ny sorggruppe starter i høst, og den vil bli 
ledet av diakon Jarle Klungrehaug fra Østenstad menig-
het og pensjonist og tidligere psykiatrisk sykepleier Evy 
Kjønigsen fra Heggedal.   

Gruppene kalles selvhjelpsgrupper og møtes hver 14. dag 
og varer fram til neste sommer.   Gruppemedlemmene 
deler opplevelser med hverandre, og vi kommer innom 
ulike aktuelle temaer gjennom dette året. Se menig- 
hetenes hjemmesider eller kontakt diakonen på mobil  
91 36 88 03 om du har spørsmål.  

DET HJELPER
Bruker- og pårørende- 
organisasjon 
Denne organisasjonen vil starte opp 
selvhjelpsgrupper i Holmen kirke for 
både brukere og pårørende i august 
2022. 

Pårørendegruppa er for deg som enten er pårørende til noen som 
sliter med rusmidler, piller eller alkohol, sliter psykisk eller du 
selv har vært i vanskelige forhold.  

Brukergruppa er for deg som har kommet ut av rusavhengighet/
alkoholavhengighet eller du sliter psykisk. (Man kan ikke komme 
påvirket av rusmidler på gruppa). Det kan også gis hjelp for å 
komme inn i behandling. 

Ler mer på organisasjonens nettside dethjelper.no 

Kontaktperson: Jannicke Becher Carlsen, regionleder for 
pårørende i Viken, mobil 41 20 26 89

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 kontakt dersom du ønsker en prat. Vi 
vil gjerne lytte til deg!

Med vennlig hilsen prestene Gunstein 
Vetrhus, Ida Buen Hanevold og Kari 
Anne Omberg Lier og diakoniarbeider 
Heidi Milde

«Jeg tror kanskje 
jeg trenger noen 
å snakke med» 

Foto: B
ruce Lam

, Pixabay
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SUPERMANDAG 
Se eget oppslag, men vi fremhever 
spesielt et helt nytt tilbud:

ETTER SKOLETID for barn som går 
i 3. og 4. klasse. Tilbudet er for alle uav-
hengig av kirketilknytning, og innholdet 
er religionsnøytralt. 

Etter skoletid finner sted kl. 14.00 – 
15.30 og er en del av Supermandag som 
avvikles hver mandag i skoleåret. Vi 
samles i menighetssalen, og det blir satt 
av tid til leksehjelp. I tillegg blir det lek 
og ulike aktiviteter i fellesskap. Fra kl. 
15.30 er det mulighet til å kjøpe middag 
på Supermandagen.  

Tilbudet forutsetter påmelding. For 
mer informasjon viser vi til kirken.no/
holmen 

Oppstart er, som de andre Superman-
dag-aktivitetene, mandag 22. august. 

BARNEKORENE
Vi starter opp etter ferien mandag  
22. august, og vi håper å se nye  
sangere i alle korene!

His Angels (8-12 år) kl. 16 – 17.15

His Angels aspiranter (5-7 år) kl. 
17.15 – 18.00

Serafene (fra 13 år) kl. 18.00 – 19.00 + 
torsdager kl. 15.30 – 16.30

Korene deltar i gudstjenester, har egne 
konserter og setter opp musikaler i 
kirken.

Vil du være med? Kontakt dirigent 
Ingebjørg Kosmo: ingebjorg.kosmo@
gmail.com

FOR BARN & FAMILIER

VELKOMMEN TIL SPEIDEREN!
Holmenspeiderne er en gruppe med rundt 100 medlemmer som har sin 
speiderhule i Holmen kirke. Vi ønsker nye speidere i alle aldre velkom-
men!  Det vanligste er å starte i speideren på barneskolen. De som starter 
i 3. klasse kan bli ”oppdagere” mens 4. og 5. klasse er ”stifinnere”. Fra 
6.-10. klasse er barna inndelt i patruljer, før de fra 16 år og oppover blir 
”rovere”. De yngste speiderne har foreldreledere, mens patruljene i større 
grad styres av ungdommer med hjelp fra unge voksne. 

Vi liker å være ute på tur i nærmiljøet og deltar på speiderleirer. Aktivi-
teter er førstehjelp, bålbrenning, matlaging på bål, knuter og surringer, 
orientering og mye mer.

Lyst til å finne ut mer? Kom til Holmen kirke mandag 22. august 
kl. 18 så kan du møte de ulike gruppene og teste ut forskjellige 
speideraktiviteter! 

For mer informasjon se holmen.kmspeider.no 

Følg med  på hva som skjer på kirken.no/ 
holmen
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FOR VOKSNE

Kirkebussen
Trenger du skyss til kirken? Kirkebussen kjører til 
gudstjenester på søndager og til kirkekro på tirsdager 
etter fast rute: I.F. Gjerdrumsvei kl. 10.15; Esso 
Slependen kl. 10.25; Nesvangen kl. 10.30; Nesåsen 
kl. 10.35; Breiviklia kl. 10.40. Kontakt Per Malme på 
mobil 971 77 056 hvis du har spørsmål.

Utleie i Holmen
Trenger du lokale til et arrange-
ment? Vi tilbyr utleie av kirkens 
lokaler til både store og mindre 
grupper. Nærmere informasjon 
finnes på våre nettsider eller 
kontakt AKF Fellestjenester på 
telefon 66 75 40 90.  

SPRÅKKAFÉEN 
Vi inviterer deg som ønsker å øve på å snakke norsk, lære 
mer om norsk kultur og samtale ut fra ulike temaer.

Samlingene starter med kaffe og gratis vafler. Det er også 
mulig å spise middag under Supermandagen i forkant.

Mandager i menighetssalen kl. 17.30 – 19.00. 
Velkommen!

HOLMEN KIRKEKRO
Kirkekroa er et samlingspunkt for seniorer med 
foredrag, lunsj og den gode 
samtalen. Vi starter opp igjen 
i kirkestua tirsdag 6. sep-
tember kl. 11.00. Høstens 
program legges ut på nettsiden 
og kan fås i papirform i kirken. 

Varmt velkommen til fellesskap 
og et allsidig program!

 

HMV
Holmen kirkes blandede kor søker nye sangere i alle 
stemmegrupper.

Vi øver hver tirsdag kl. 1930 – 2100 og har et 
vidtfavnende repertoar.

Vil du være med? Ta kontakt med dirigent Ingebjørg 
Kosmo, ingebjorg.kosmo@gmail.com

SAMTALEGRUPPE 
Et tilbud som startet i koronatiden var samtalegruppe i 
kirka hver torsdag kl. 10.30 – 11.30. Dette ble fort et 
viktig pulsslag og møtested i uka. En av prestene er alltid 
med og leder samlingen.

Vi starter med en kaffekopp og prat om løst og fast. Så 
leser vi kommende søndags bibeltekster, sitter litt stille 
og reflekterer, kanskje 
tenner lys i lysgloben og 
har en åpen samtale om 
tekstene. 

Det er ingen påmelding, 
bare å møte opp når du 
han anledning. Hjertelig 
velkommen!

TORSDAGSKLUBBEN
Liker du håndarbeid og kan tenke deg å møtes med an-
dre for å lage ting til Førjulsmessa? Da er du velkommen 
til Torsdagsklubben som samles i kirkestua torsdager 
kl. 11.30 – 13.30. Vi spiser medbrakt matpakke 
sammen, prater og lager masse fine ting!  

HOLMEN Y’S MEN’S CLUB
Holmen Y ś Men er en forening tilslut-
tet KFUK/KFUM og er et fellesskap 
bestående av godt voksne mennesker 
fra 50 år og oppover. Selv om navnet 
tilsier noe annet, kan både menn og 
kvinner bli medlem i klubben.

Klubben feiret i mai 50-årsjubileum og har i alle år vært 
en viktig del av Holmen menighets arbeid. 

En typisk klubb-kveld består av et foredrag, sang, 
bevertning og kveldstanker. Programmet for høsten byr 
på mange dyktige og interessante foredragsholdere, og 
åpningsfesten er onsdag 24. august kl. 19.00. Da blir 
det krabbe på menyen, og Trond Bakkevig skal tale over 
temaet Desmond Tutu – Fred og forsoning.

Velkommen til å bli med i Holmen Y ś Men!

Kontaktperson er Gunstein Vetrhus, mob. 95 29 73 85
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Dåpstreet
En dag i mai i fjor kom det flyvende en idé fra det 
herværende prestekontor. Hvordan kunne vi på en 
enda tydeligere måte synliggjøre dåpshandlingen i 
gudstjenesten? Hva med et tre og duer? For hvert 
barn som døpes, kunne det kanskje lages en due med 
barnets navn og dato for dåpsdagen?

Og tanken ble til handling. En frivillig tente på ideen og løp til 
skogs. En hasselstokk ble funnet i skogen ved Kjærlighetsstien. 
Finn.no ble løsningen for fot (litt pusset opp fra et juletre i 
Slemmestad), og trollhasselgreiner fra Krokstadelva fikk utgjøre 
trekrona. Så litt verktøy, boring og liming. Og treet står der. 
Duene formes ut av modeller-pasta, lufttørkes og males.

Som et ledd i dåpshandlingen henger nå en fra familien duen på 
treet. Duen minner oss om Ånden som viste seg over Jesu hode 
da han ble døpt, og assosieres også av de fleste som et fredssym-
bol. Med duene på dåpstreet synliggjøres dåpen og antall døpte 
for hele menigheten. Fra den første duen i mai 2021 og til ut juni 
2022 har det nå «fløyet» mer enn hundre duer på treet.  

Det gjenstår å finne en god løsning for hvordan duene kan fly 
videre og hjem til de døpte de tilhører, men det jobber vi med. 

Nye ansatte
Siden sist utgave av Kirkebakken er 
det kommet fem mer eller mindre 
nye ansatte i menigheten:

Kristina Amundsen Nomme, tilsatt 
som menighetspedagog – hun jobbet også i 
Holmen for to år siden. Spesielt ansvar for 
konfirmantene og aldersgruppa 13-18 år.

Kari Anne Omberg Lier, 50 % prostiprest 
og 50 % prest i Holmen, nå tilsatt i fast 
stilling.

Ingebjørg Kosmo, dirigent for korene i 20 
% har også fått fast stilling.

Janne Haug, menighetsarbeider i 40 %. 
Janne skal spesielt ha ansvar for middags-
serveringen under Supermandag i tillegg til 
å bistå med ulike trosopplæringsaktiviteter.

Solveig Elin Bru-Olsen, ny daglig leder.

Janne Haug

Kari Anne Omberg Lier

Ingebjørg Kosmo

Kristina Amundsen Nomme

Solveig Elin Bru-Olsen
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Vinterens Vakreste  
Oppvåkning
Tradisjonen tro inviterer Serafene og His An-
gels til en stemningsfull konsert med juletoner 
grytidlig om morgenen på Luciadagen.

Tirsdag 13. desember kl. 07.30 i kirken. 
Etter konserten byr vi på kaffe og lussekatter.  
Billetter kr 100 for voksne, barn gratis.

Vi synger julen inn
HMV inviterer til stor julekonsert 
søndag 18. desember kl. 19.00.

Kjente og kjære juletoner med menighetens 
eget kor –  og du får være med på allsang!

Billettsalg.

Alle gode ting er tre … Vi har måttet avlyse den to 
ganger, men endelig spiller vi den:

Familiemusikalen  
PAPA PANOV 
av Marilyn Brattskar og Ingebjørg Kosmo, basert på en historie av 
Leo Tolstoi

Søndag 8. januar i gudstjenesten kl. 11  
og som familieforestilling kl. 17

Til forestillingen kl. 17 selger vi billetter: voksne kr 100, barn gratis

Medvirkende: His Angels, Serafene, Dameensemblet og band

ADVENT OG JUL

Førjulsmesse 12. og 13. nov. 
• Lørdag kl. 10.30 – 15.00: Åresalg, ridning, barneaktiviteter, 
portrett-tegning, salg av sveler og vårruller, kakelotteri, speiderka-
fé, marked med salg av håndarbeid, mat, julepynt, bruktmarked, 
hovedlotteri 

• Søndag kl. 12 – 14.30: Åresalg, speiderkafé, marked med 
salg av håndarbeid, mat, julepynt, bruktmarked, hovedlotteri

• Søndag kl. 14.30: Trekning av hovedlotteriet

• Søndag kl. 19: Konsert med Ida Buen Hanevold og Jacob 
Conradi

Sett av helgen - velkommen innom!

Ta kontakt med Inger Vik Drivenes på mob. 97 17 48 46 eller 
ingervikd@gmail.com hvis du kan bidra med gevinster, med 
sponsormidler eller du kan hjelpe til under selve messen.

Familiemusikalen  
PAPA PANOV
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PROGRAM
Høsten 2022:

Søndag 21. august  
11.00 Oppstartsgudstjeneste, Gunstein 
Vetrhus. Takke av kirketjener Stiliyan 
Minchev. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. 

Søndag 28. august  
11.00 Gudstjeneste, Kari Anne Omberg 
Lier. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. 

Lørdag 3. september  
11.00, 13.00 og 15.00 Konfirmasjons-
gudstjenester, Ida Buen Hanevold og G. 
Vetrhus m.fl.

Søndag 4. september  
11.00 og 13.00 Konfirmasjons-
gudstjenester, Ida Buen Hanevold og 
Gunstein Vetrhus m.fl.

Lørdag 10. september  
11.00, 13.00 og 15.00 Konfirmasjons-
gudstjenester, Ida Buen Hanevold og 
Kristina Amundsen Nomme m.fl.

Søndag 11. september  
11.00 Gudstjeneste, Kari Anne Omberg 
Lier. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. 

19.00 Kveldsmesse, Gunstein Vetrhus 
og Kåre Birkeland. Sang av Janne Haug. 
Nattverd

Torsdag 15. september  
19.00 Misjonsmøte med fokus på Etiopia

Søndag 18. september  
11.00 Familiegudstjeneste, Gunstein 
Vetrhus og Ann Hansen. Utdeling av bok 
til 1. klassinger. Aspirantkoret synger. 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. 

Søndag 25. september  
11.00 Gudstjeneste, Gunstein 
Vetrhus. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. 
Menighetsrådets bord 

Søndag 2. oktober  
11.00 Gudstjeneste, Ida Buen Hanevold. 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. 

Søndag 9. oktober  
11.00 Gudstjeneste, Kari Anne Omberg 
Lier. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. 

Torsdag 13. oktober  
19.00 Allsangkveld, Jacob Conradi og 
Marilyn Brattskar m.fl.

Søndag 16. oktober  
11.00 Gudstjeneste, Gunstein Vetrhus. 
Fokus på misjonsprosjekt HimalPartner. 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. 

Søndag 23. oktober  
11.00 Familiegudstjeneste – Høst-
takkefest, Ida Buen Hanevold og 
Ann Hansen. Korene His Angels og 
Aspirantene synger. Dåp. Nattverd. 
Kirkekaffe. 

19.00 Kveldsmesse Drammen 
Gospelkor synger. Nattverd.

Søndag 30. oktober  
11.00 Gudstjeneste, Kari Anne Omberg 
Lier. Dåp. Nattverd. Menighetsrådets 
bord. Kirkekaffe. 

Søndag 6. november. Allehelgensdag 
11.00 Gudstjeneste, Gunstein Vetrhus. 
HMV-koret deltar. Dåp. Nattverd. 
Kirkekaffe.  

19.00 Minnegudstjeneste 
Menighetens prester deltar. Vi minnes 
dem i vår menighet som er døde siden 
forrige Allehelgensdag. Kirkekaffe.  

Søndag 13. november  
11.00 Gudstjeneste, Gunstein Vetrhus. 
Serafene synger. Dåp. Nattverd. 
Førjulsmesse. Salg av mat, produkter og 
lodd etter gudstjenesten. 

19.00 Konsert i anl. Førjulsmessa. 
Ida Buen Hanevold og Jacob Conradi 
med band. Billetter kjøpes via menig-
hetens hjemmeside.

Søndag 20. november  
11.00 Gudstjeneste for de forfulgte, 
Kari Anne Omberg Lier og Heidi Milde. 
Forbønn. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. 

1. søndag i advent. 27. november 
11.00 Familiegudstjeneste, Gunstein 
Vetrhus og Ann Hansen. Barn fra Lys 
Våken deltar. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. 
Menighetsrådets bord.  

19.00 Kveldsmesse, Gunstein Vetrhus 
og Kåre Birkeland. Nattverd.

2. søndag i advent. 4. desember  
17.00 Lysmesse, Ida Buen Hanevold. 
Menighetens speidere deltar

GUDSTJENESTER & ARRANGEMENT

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

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

Daglig leder Solveig Elin Bru-Olsen 
40 20 45 46 // sb396@kirken.no

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

KONTAKTINFO HOLMEN KIRKE

Kirkebuss - ring 971 770 56 
Kirkebussen kjører til gudstjenester  
på søndager og kirkekro på tirsdager.  
Se rute og mer info på s 5! 

* Med forbehold om endringer

3. søndag i advent. 11. desember  
11.00 Gudstjeneste, Kari Anne Omberg 
Lier. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. 

13. desember. Luciadagen 
07.30 Luciakonsert med menighetens 
barnekor

4. søndag i advent. 18. desember 
11.00 Gudstjeneste, Gunstein Vetrhus. 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. 

19.00 Jul i ord og toner. HMV-koret med 
solister

JULAFTEN. 24. desember 
12.00 Familiegudstjeneste, Ida Buen 
Hanevold. His Angels synger

13.30 Familiegudstjeneste, Ida Buen 
Hanevold. Serafene synger

14.45 Gudstjeneste, Gunstein 
Vetrhus m.fl.

16.00 Gudstjeneste, Gunstein 
Vetrhus. Dameensemblet synger

1. juledag. 25. desember  
11.00 Høytidsgudstjeneste, Ida Buen 
Hanevold. Nattverd. Kirkekaffe.  

2023:

Nyttårsdag. 1. januar  
11.00 Gudstjeneste, Kari Anne Omberg 
Lier. Nattverd. Kirkekaffe.  

Fredag 6. januar  
17.00 Julefest for hele menigheten med 
besøk av De hellige tre konger.

Søndag 8. januar  
11.00 Gudstjeneste med urframfø-
relse av musikalen om Papa Panov. 
Menighetens barnekor og solister.

12.00 Nyttårslunsj for eldre. Påmelding.

17.00 Papa Panov-forestilling. Billetter.


