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ÅRSMELDING  
FOR HOLMEN MENIGHET 2020

Hva om det faktisk er vi
Som holder jorda oppe
Mellom hendene våre

Litt sånn
Som den

Holde ballen i lufta-greia i gymmen
Da skal den ikke havne i bakken

På vår vakt i hvert fall
avtale?
Avtale

    

Trygve Skaug

 
TAKK!
2020 har vært et meget spesielt år for Holmen menighet, som for resten av samfunnet. Holmen menighet er 
fellesskap. Kjernen i fellesskapet er når mennesker møtes, enten det er til gudstjeneste, dåp, korsang, kro, 
pensjonisttreff eller bare den gode samtalen mellom to som møtes over en kaffekopp. Dette fellesskapet 
har møtt ulike begrensninger som følge av pandemien. Vi har måtte tenke nytt, stadig justere tiltak og vise 
fleksibilitet. 

2020 ble et ganske annerledes år enn et nytt og ivrig menighetsråd hadde sett for seg. For menighets-
rådet måtte fokus dreies fra å skulle realisere alle nye ideer om videreutvikling av menighetens tilbud, 
til å bidra til stadige omstillinger av driften for å ivareta kjerneoppgaver. Møter er holdt i alle former og 
varianter – digitalt, fysisk med avstand, hybrid, med og uten bilde. 

2020 er lagt bak oss, men det er dessverre ikke pandemien. En årsmelding gir likevel grunn til å stoppe 
opp og reflektere over hvor vi står nå og hva vi fikk til i året som gikk. Menighetsrådet er stolte og takk-
nemlige for måten både stab og frivillige har håndtert den spesielt krevende tiden på. Vi er stolte over 
videoandakter, 17. maisamling på kirkebakken, utendørs julegudstjeneste, digital klesauksjon og kahoot-
kvelder. Dette, og mye mer, hadde ikke vært mulig uten en fantastisk stab og en stor mengde frivillige som 
ikke har gitt opp, men strukket seg for å skape ”mer himmel på jord”. 

STAB
Det har vært store endringer i staben i året som har gått.  Ida Buen Hanevold gikk ut i svangerskapsper-
misjon i mai 2020. Kappelanvikar Maren S. Platou ble ordinert i Holmen kirke 21.06.20. Trond Arne 
Hauge ble i gudstjenesten 13.09.2020 takket av etter 30 års fantastisk innsats for Holmen. Stein Erik 
Horjen kom inn som prostiprest (vikar) i august. 

Britta Hässlich sa opp sin stilling og sluttet i Holmen juni 2020. Funksjonen som daglig leder ble midler-
tidig ivaretatt av Øyvor Sekkelsten høsten 2020 parallelt med rekruttering av ny daglig leder i fast 100 
prosent stilling. Frode Nordahl kom på plass 1. desember. 
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Marilyn Brattskar kom tilbake fra permisjon og startet opp igjen som kantor i  september. Maria Liholt sa 
opp sin stilling som kateket. 

MENIGHETENS ØKONOMI 
Sentralt i menighetens virksomhet er en sunn økonomi. For å opprettholde tilbud og aktivitetsnivå er 
menigheten mer og mer avhengig av midler som kommer via andre kilder enn kommune og bispedømme. 
Menighetsrådet hadde planlagt for et budsjett i balanse i 2020. Koronapandemien og de strenge tiltakene 
som fulgte innebar at premissene for 2020- budsjettet ble betydelig endret.  Betydelige inntektsposter har 
uteblitt eller er redusert. Dette gjelder blant annet offer til menighetens arbeid, billettinntekter fra konserter 
som ikke kunne holdes, en redusert førjulsmesse og redusert konfirmantopplegg/ foreldrebetaling. Men 
samtidig er en rekke kostnader også redusert, flere av disse direkte relatert til forannevnte aktiviteter. Vi er 
glade for at årsresultatet endte så vidt i pluss tatt i betraktning den svært uoversiktlige og krevende situasjo-
nen.

En gruppe innenfor Y’s Men godtgjøres for arbeidet som kirketjenere i Holmen og arbeid på Asker og 
Østenstad kirkegårder med å bistå pårørende ved urnenedsettelser. Denne godtgjørelsen går til Y’s Men 
og derfra inn i menighetens arbeid, fortrinnsvis for barne- og ungdomsaktiviteter. Det er mulig å kontak-
te menighetskontoret for å se regnskapet mer detaljert enn det som vises i årsrapporten.

FØRJULSMESSEN
Førjulsmessen har gjennom flere år vært en viktig inntektskilde for menighetsarbeidet. Mangeårig førjuls-
messegeneral Per Malme hadde på forhånd annonsert at 2019 var siste år som prosjektleder for dette store 
dugnadsarbeidet. Menighetsrådet begynte derfor tidlig å planlegge for en ny prosjektorganisering. Kristen 
Tveter og Inger- Hilde Hillesund gikk i bresjen for å få realisert dette. Ganske snart viste det seg at vi ikke 
kunne planlegge for en ordinær messe med fysisk tilstedeværelse. Alle alternativer ble vurdert. Lenge var 
planen en utemesse med ”salgsboder” og uteaktiviteter. Også dette ble for risikofylt og i strid med gjeldende 
anbefalinger. Løsningen ble derfor ulike digitale arrangement; både åresalg, kahoot (quiz), klesauksjon og 
formidling av skipeparering v/ KRIK. Mange frivillige stilte opp for å realisere dette nybrottsarbeidet. Helt 
til det siste håpet vi å kunne arrangere to konserter ”Lys i mørketid” med begrenset deltakerantall, men 
dessverre måtte også dette avlyses. Det økonomiske nettoresultatet ble 110.000,-. Dette er naturligvis lavere 
enn det ville vært med en ordinær messe, men må anses tilfredsstillende tatt i betraktning situasjonen. 

MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING I 2020

VARAMEDLEMMER:

Astrid Heltne

Liene Dinvalde

Olav Karstad Isachsen

Bjørn Harald Plyhn

Tor Helge Øvrevik

MEDLEMMER:

Lars Duvaland - leder

Kristen Askjem Tveter - nestleder  
og vararepresentant i fellesrådet

Cathrine Haugen Kåsa

Cathrine Jensen - representant i fellesrådet

Maria Telle Aubert (permisjon)

Marta Haugstad

Inger-Hilde Schumacher Hillesund

Ingun Møgedal Brustugun

Gunstein Vetrhus - sokneprest

Holmen menigHeTSråd, februar 2021. 
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Årsmelding eiendomsutvalget (EU) - 2020
Sammensetning: Faste medlemmer av utvalget har vært Stiliyan Minchev, Jan Arne Austnes og Cathri-
ne Jensen der sistnevnte har vært utvalgets leder. Britta Hässlich har som daglig leder deltatt i årets to 
første møter. Ønskelig å utvide utvalget med minst ett medlem. EU har hatt 3 ordinære møter i perioden 
og i tillegg er holdt en orientering for MR.

Eiendomsutvalget har som ansvar å sørge for at bygnings- og installasjonsmessige behov knyttet til kir-
kens utstyr og inventar blir ivaretatt, og at disse sakene blir prioritert og fremmet overfor Menighetsråd 
og Fellesråd. Utvalget skal dessuten i samarbeid med administrasjonen følge opp at arbeidet blir utført i 
henhold til budsjett og menighetsrådets/fellesrådets og riksantikvarens retningslinjer.

Eiendomsutvalgets planer for investering og vedlikehold er å finne i de rullerende planene som AKF-byg-
ningsutvalget harmoniserte våren 2018. Planarbeidet inngår i grunnlaget for Fellesrådets budsjettfram-
legg for kommunestyret. Realiseringen av planlagte tiltak er avhengig av disse bevilgningene. 

Etter foregående års omfattende ombyggings- og vedlikeholdsarbeider på kirkeanlegget innendørs såvel 
som på uteområder er tiltakene utført i 2020 av mindre omfang. Her listes følgende:

Lydanlegget i Menighetssalen skal fornyes for å gi tilsvarende bruksfunksjoner som det nye an-
legget i Kirkestuen. Midler for tilpasset utstyr er budsjettert i Fellesrådet (AKF). Plan for tilpasning 
til kirkeromsanlegget skal videreføres før supplerende utstyr kan innkjøpes og installeres i 2021.

Stolene i Menighetsalen har blitt skadet i stort omfang og midlertidige reparasjoner er utført. 
Disse stolene må utskiftes i nær framtid. I dette året ble finansiering søkt gjennom Akershus 
fylkes-kommunes frivillighetsbudsjett, men uten å oppnå støtte. Denne stolutskiftingen er for 2021 
innlagt i fellesrådets investeringsbudsjett.

Hovedveien til kirkeanlegget har fått en lenge etterlengtet asfaltering fra Nesbruveien til 
kirketorget. Dette er et første skritt i retning av oppgradering av atkomst- og parkeringsområdene.

Gressklipperrobot er anskaffet for å stelle plenområdet på sørsiden av kirkeanlegget. Dette var 
påkrevet etter at arbeidshjelpen fra Kirkens feltarbeid ble utilstrekkelig.

Beplantning og rydding på uteområdet er utført i noe omfang av kirkens stab og ved dug-
nadsinnsats fra frivillige. Greinrydding i gamle trær ble utført av profesjonelle treklatrere. To store 
trær (gran og bjørk) ble felt med noe traktorhjelp og ryddet på dugnad av Holmen Y’s Men’s Club. 
Utendørs vedlikehold bør for øvrig bli en årlig rutine for et «gartnerlag». 

Veiskilting mot Holmen kirke er mangelfull. Forbedringer søkes gjennomført i samarbeid med 
veimyndighetene.

Kirkebusscarport lokalisert inntil presteboligens eiendomsgrense og med felles atkomst fra par-
keringsplassen har etter søknad blitt godkjent for bygging. Tomten er utgravd og fundamentplaten 
støpt slik at bygging kan avsluttes i 2021. Denne bygningen vil også romme ekstra avfallskasser for 
å avlaste avfallsrommet ved kirkebygget og videre gi lagerplass til alle kirkens parkarbeidsmaskiner.

Takreparasjon er utført i mindre omfang ved tårnføttene på nordsiden for å stoppe mindre 
vannlekkasjer.

I et kontinuerlig vedlikeholdsprogram for bygninger og installasjoner ventes følgende planlagte tiltak:

• Ombygging av atkomst- og parkeringsområdet settes i sammenheng med utbyggingen i 
naboskapet der reguleringsplanen ennå ikke er godkjent. Planarbeidet er budsjettert i AKF.

• Parkmessig beplantning, trefelling, oppstamming og nyplanting inngår i jevnlig vedlikehold

• Rømningsdør ved døpefonten utskiftes når den blir i kritisk dårlig forfatning.

 
eiendomSuTvalgeT 
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Årsmelding økonomiutvalget 2020
Økonomiutvalget har bestått av Birgitte N. Tveter, Bjørn Plyhn (leder) og Britta Hasslich (daglig leder)/ 
Øyvor Sekkelsten (konstituert daglig leder). Det har vært avholdt fire møter i 2020.

Aktiviteten i Holmen menighet i 2020 har preget av korona pandemien. 

Også økonomien har vært preget av Covid-19 pandemien og strenge smittevernsrestriksjoner. Økte  
renholdsutgifter og bruk av vikartjenester i barnehagen er hovedårsaken til at menigheten (inkl. bhg.) 
gikk i underskudd med 27 596 kr. Økonomiutvalget berømmer både stab og frivillige i måten man har 
klart å begrense utgifter og generere inntekter i «annerledesåret». Selv om kollektinnsamling generelt 
gikk ned, fikk givertjenesten i år et lite oppsving – og kreative krefter klarte å gjennomføre førjulsmessen 
hel-digitalt, da det ble ytterligere innstramninger i november.

Både inntekter og utgifter har også vært preget av pandemien. Sum driftsinntekter for menigheten 
uten barnehagen er ca. 640 000 kr lavere enn budsjett, men ca 240.000 kr bedre enn revidert budsjett. 
Tilsvarende er sum driftsutgifter ca 850 000 kr lavere enn budsjett, men ca 200.000 kr høyere enn 
revidert budsjett. Netto driftsresultat ble derfor ca. 209 000 kr bedre enn budsjett og ca 32.000 kr bedre 
enn revidert budsjett.

For barnehagen var driftsinntektene ca 139.000 kr bedre enn revidert budsjett og 800 000 kr bedre  
enn budsjett. Økt tilskudd fra kommunen utgjorde ca 700 000 kr av økningen i driftsinntektene. Drifts-
utgiftene var 400.000 kr høyere enn revidert budsjett og ca. 600 000 kr høyere enn budsjett. Netto 
driftsresultat ble da ca 200 000 kr bedre enn budsjett, men ca. 255.000 kr svakere enn revidert budsjett. 
Denne svikten skyldes hovedsakelig innleie av vikarer.

Holmen menighet  
inkl barnehagen

Holmen  
menighet

Holmentoppen  
barnehage

Sum driftsinntekter -4 956 115 -2 092 338 -2 863 778

Sum driftsutgifter 5 038 148 2 140 176 2 897 972

Brutto driftsresultat 82 032 47 838 34 194

Netto finansinntekter -54 436 -47 151 -7 285

Netto driftsresultat 27 596 687 26 909

Hendelser som har hatt stor innflytelse på årsregnskapet:

• Det ble arrangert «hjemmekonfirmasjonsleir», dvs det ble ikke arrangert normal leir for konfirmantene

• Inntektene fra førjulsmessen var vesentlig lavere enn det vi har vært vant til de senere årene

• Tilskudd fra andre var betydelig høyere enn tidligere år

• Offer til egen virksomhet var betydelig lavere enn tidligere år

• Givertjenesten var vesentlig høyere enn tidligere år

• Turaktiviteter har vært betydelig lavere enn tidligere år.

• Utgifter knyttet til menighetens drift har vært betydelig lavere enn budsjettert.

• Det er investert i fundament til carport til kirkebussen med 94 688 kr ekskl. mva.

Kasse/bank er totalt 8 082 665 kr som omfatter både menigheten og barnehagen.

Summen av disposisjonsfondene er 4 513 151 kr, herav er barnehagens disposisjonsfond 2 173 445 kr.

Summen av de bundet fond er 3 387 781 kr, herav er bundet fond kirkebussen 3 009 376 kr.
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Årsmelding Holmentoppen barnehage 2020

Antall barn: Barnehagen hadde fra januar til juni 11 barn, og 6 av dem var under tre år. Fra august til 
november har vi hatt 10 barn, hvorav 5 av disse var under 3 år. Per dags dato har vi 13 barn hvorav 7 av 
disse er under tre år. Dette utgjorde henholdsvis 17, 15 og nå 20 plasser. Barnehagen har fått godkjent 
dispensasjon fra Asker kommune til å ha 20 plasser, og grunnbemanningen har derfor økt til 3,33 årsverk. 
Vi har høsten 2020 kun hatt ett førskolebarn hos oss, men i samarbeid med foreldre har vi valgt å inklu-
dere to barn til i førskoleklubben vår. Holmentoppen har et eget skoleforberedende opplegg og følger Asker 
kommunes retningslinjer for overgang barnehage/skole.

Barnehagens satsningsområder: Sosial kompetanse, lek, språk og voksenrollen. Disse satsningsom-
rådene står sentralt i all vår tid med barna. Leken har en egenverdi og skal ivaretas, og de ansatte støtter, 
veileder og anerkjenner barna i sin lek og utforskning. Vi jobber med språk i språkgrupper og ved å bruke 
språket aktivt gjennom bøker, lek, sang og spill. Vi har faste temaer hver måned, og jobber med disse gjen-
nom samtaler, kunst, drama, musikk og refleksjon. Kroppslig lek og uteaktiviteter står også sentralt i vår 
hverdag, og vi har faste turdager for både de eldste og de yngste barna. En gang i uka har vi førskoleklubb for 
noen av barna hvor vi jobber med en spennende aktivitetsbok og andre skoleforberedende aktiviteter.

Med mange barn fordelt på flere alderstrinn er det naturlig å dele barnegruppa i to: småbarn og storebarn. Sam-
lingsstunder og pedagogiske aktiviteter blir lagt opp etter barnas alder og utvikling. Alle barn skal føle glede 
og mestring hos oss. Gjennom høsten har vi jobbet med temaer som: høst, Gruffalo, Afrika, «antall, form og 
farger», vinter og jul. Adventstiden ble litt annerledes i år, som alt annet, pga covid og smittevernhensyn, men vi 
har kost oss med juleforberedelser, laget julegaver, vært på krybbevandring og hatt adventssamlinger med Heidi 
Milde (trosopplærer). Vi har gått Luciatog for menighetskontoret og hatt nissefest med besøk av nissen.

Barnehagen markerte også i år FN-dagen ved å samle inn penger til FORUT-aksjonen. Månedens tema var 
Afrika, og barna jobbet med afrikansk kunst og kultur og afrikanske eventyr hele oktober. På slutten av prosjek-
tet auksjonerte barna bort sin egen kunst til sine foreldre, og pengene ble gitt til et veldedig formål. Dette er noe 
flere av barna fortsatt snakker mye om, og som har gjort stort inntrykk og gitt masse glede og solidaritetsfølelse.

Samarbeid med andre ansatte i menigheten: I løpet av året har vi hatt tett kontakt med Heidi Milde 
som er trosopplærer i menigheten. Hun har hatt samling med barna èn torsdag i måneden, og flere dager i uka 
under adventstiden. I tillegg har vi vært på teater og krybbevandring i Holmen kirke, også i regi av Heidi. Vi 
setter stor pris på samarbeidet og det oppleves som verdifullt for både store og små. Menighetens vaktmester 
og krovert, Stiliyan Minchev, hjelper barnehagen med store og små prosjekter på en ukentlig basis, og han er 
fast sjåfør av kirkebussen når vi skal på lange utflukter. Han er en stor ressurs for barna og barnehagen.

Samarbeidsutvalgets sammensetning høst 2020:
FORELDRENES REPRESENTANTER:

Halvor Ehrnst

Carl Fredrik Sutter

EIERNES REPRESENTANTER:

Elin Dahlen, barnehageleder

Ingun Møgedal Brustugun,  
menighetsrådet

PERSONALETS REPRESENTANTER:

Sitanon Holter, assistent

Anna Gertner, barnehagelærer

Marianne Thøring, Pedagogisk leder 
(sekretær)    
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Årsrapport for barnekorene  
i Holmen kirke 2020

Samisk gudstjeneste 6.februar med HA  
i Østerås kirke, Heidi Milde og Magnus Kløften.

Utendørs julaftengudstjeneste.

Året 2020 ble et annerledes år også for barnekorene i Holmen. Så godt det lot seg gjøre, prøvde vi å holde 
aktiviteten i gang, til glede og gavn for både kormedlemmene og menigheten. Magnus Kløften spilte til 
korene fram til sommeren.

Serafene: (13-19 år) Ved årsskiftet hadde vi sju Serafer. 

His Angels: (8-12 år) Ved årsskiftet hadde vi 18 His Angels-medlemmer.

His Angels’ aspiranter: (5-7 år) Ved årsskiftet hadde vi 12 aspiranter

Felles for Serafene og His Angels
Selv om de forskjellige korene har separate øvelser, har de ofte fellesprosjekter, som f eks musikalene. 

Her kommer først en oversikt over fellesprosjektene i 2020

6. januar opptrer alle korene på «barnas julefest» med julespillet «Helligtrekongersaften»

29. feb og 1. mars arrangeres det et spennende teaterseminar med Kjersti Øvretveit fra Minkens 
Teaterskole. Veldig godt oppmøte, og en flott oppkjøring til vår planlagte påskemusikal.

Den 12.mars stenges all aktivitet for korene. Dette innebærer at planlagt opptreden både på Maria Bud-
skapsdag 22.mars og påskemusikalen 19.april må avlyses. 27.april er korene igjen i gang med øvelser. 

Neste fellesprosjekt skal være en hyggelig tur til Kragerø i juni, med konsert sammen med et lokalt kor 
lørdag kveld under kantor Robert Carding og opptreden på gudstjenesten søndag. Stor planlegging av 
foreldregruppen i forbindelse med dette for å finne overnattingssted og transport. Men ved påsketider 
skjønner vi at denne turen også går i vasken.
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Ana, Cilia og Klara under filminnspilling. Fra innspillingen av «Shelter me». Serafer og jenter fra 
His Angels gjør opptak med fotograf Marcus Karkash.

16.og 18. juni: opptak til filmen Shelter me

Ettersom det er vanskelig med alle avlysningene og at det er restriksjoner på antall publikummere, 
bestemmer vi oss for å spille inn en musikkvideo med sangen «Shelter me» av den amerikanske presten 
Michael Joncas, arrangert for korene av Marilyn Brattskar, som da fortsatt er i permisjon, men som 
har et ekstra hjerte for barnekorene. Tilfeldighetene vil at hun er hjemme akkurat under innspillingen, 
slik at hun kan spille til koret. Topp lydmann Bjørn Erik Pedersen i kombinasjon med kreativ og dyktig 
filmmann Marcus Karkash og et kor i god form gjør at vi får en nydelig film spilt inn i vår vakre kirke og i 
naturskjønne omgivelser ved Semsvannet og Teigen og Tveiter gård. Stor stemning på premièrefesten!

Filmen ligger fortsatt på kirkens nettsider, den har vært spilt ved en rekke anledninger, og nærmer seg 
4000 visninger!  (youtu.be/9cUeNpobF6g) 

I løpet av sommerferien skrives manuset til den nye musikalen vår; «Papa Panovs juledag» ferdig av 
Ingebjørg Kosmo, og Marilyn Brattskar kan sette i gang med å komponere. Musikalen er skreddersydd 
for barnekorene, for et lite orkester og Dameensemblet.

Etter sommerferien er det oppstart for korene 31.august, tidligere enn vanlig, for å komme i form til Trond 
Arne Hauges avskjedsgudstjeneste. Og Marilyn er tilbake ved flygelet!

13.september synger Serafene og His Angels på avskjedsgudstjenesten med fellesnummer og sanger hver 
for seg.

Neste fellesprosjekt er åpningskonsert på førjulsmessen lørdag 14.november som blir avlyst på grunn av 
nye koronarestriksjoner.

Men vi øver trøstig videre på vårt advents -og juleprogram. Og ser fram til vår Luciakonsert 13.desember. 
Denne må dessverre også avlyses, og vi bestemmer oss for å spille inn «Luciasangen» og en sang til; «Who 
is the baby?» Med samme team som står bak «Shelter me» -som et plaster på såret for alle avlysningene 
som nå også inkluderer julespillet på julaften. Disse innspillingene kunne realiseres takket være stor 
støtte fra Holmen Y’s men Club. 

Korene får også 7000 kr i støtte fra KFUK til korkapper.

7. desember: Lydinnspilling i studio Whiteroom.
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11.desember: Filminnspilling i kirken av Lucia og «Who is the baby?»

13. desember kl 07.50 streames Luciasangen, og den blir også vist på åpen kirke samme dag.  
youtu.be/WnEZPrT0uvg 

23. desember kommer “Who is the baby?” som dessverre pga rettighetsproblematikk ikke ennå kan 
legges ut på Youtube, kun via en privat kanal. Aspirantene er også inkludert i filmen.

24. desember synger en gruppe fra korene på utendørsgudstjeneste kl 12 i kostymer fra julespillet

Innimellom alt har vi også forberedelser til Papa Panov: 
• Kostymer er samlet inn fra privat eie og kjøpt på loppemarkeder og kostymesalg. 

• Vi har fått hjelp fra Ila landsfengsel til å få snekret en flott kulisse; Papa Panovs hus.

• Lise-Lill Helgestad, vår gode scenografi-hjelper, 
forbereder interiør til Panovs hus

• Roller er fordelt.

• Musikalske og sceniske prøver er godt i gang.

• Ikke minst har en fantastisk dansegruppe fra 
His Angels hatt koreografi med koreograf Stine 
Rovelstad Smeby.

• Vi har fått økonomisk støtte til prosjektet på 20 
000 kroner av Asker kommune gjennom til-
skuddsordning for identitetsbygging.

• Stykket er planlagt å ha urpremiere 10.januar 
2021. Som det lakker og lir mot jul, og smittetal-
lene stiger, innser vi at Papa Panov må utsettes 
inntil videre. Vi kan ikke spille uten publikum.

 

Aktiviteter hver for seg:

Serafene

11.januar: Trio fra Serafene opptrer på nyttårslunsjen.

16. april spiller Serafene inn et stykke fra påskespillet utendørs: Kadosh, som en hilsen til menigheten 
som legges på kirkens nettside.

 Ved 2.pinsedags musikalske kveldsgudstjeneste deltar også Serafene. Og i forkant sender de igjen en 
musikalsk hilsen digitalt, nå med pinsesalmen ”I all sin glans nu stråler solen”.

His Angels:

6. februar opptrer koret i Østerås kirke under kveldsgudstjeneste på samenes nasjonaldag i et samar-
beid med blant andre Wolfgang Plagge. Dette er et fellesprosjekt mellom Asker og Bærum, hvor Bærum 
stiller med stab og lokale, og vi representerer Asker og stiller med barnekor.

 3. mai deltar to medlemmer fra HA og én fra aspirantene i vandringsgudstjenesten som er utendørs, 
med sin egen post «glede» med å synge vårsanger for barn.

24. mai synger HA ved gudstjenesten i Holmen.

28. november synger fem jenter fra HA, og en jente fra aspirantene ved gatekapellet i Asker sentrum et 
kort program sammen med Marilyn på klaver og Øyvor Sekkelsten på fløyte. Programmet repeteres og 
etterpå får de frosne deltagerne spise pizza på Peppes.

Modell til Papa Panov av Trinelise Strætkvern.
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20. desember deltar 4 jenter fra HA på radiogudstjenesten fra Holmen kirke.

His Angels Aspirantkor:

1. mars: Opptrer på karnevalsgudstjenesten.

25. mai opptrer aspirantkoret utendørs ved Torstadtunet som har byttet navn til Holmentunet, til stor 
glede for mange beboere og personell der.

11.oktober deltar aspirantkoret sammen med His Angels på Høsttakkefest. (gudstjeneste)

Ved utgangen av året 2020 har Serafene 12 medlemmer, His Angels har 8 og Aspirantene kun 5 medlem-
mer. Her håper vi på en økning etter nyttår! Noen har ikke kunnet være til stede på øvelsene den siste 
tiden på grunn av smittefare, men vi håper at de er i gang igjen når ting blir tryggere og smittetallene går 
ned.

Det har vært et vanskelig år, ting som planlegges må avlyses eller utsettes, og det er mye styr med smitte-
vern. Likevel har det vært et innholdsrikt år, med flere høydepunkter, og vi har mye å se fram til i 2021. Vi 
har benyttet oss av kirkebussen ved flere anledninger, og vi er svært glad for å ha den muligheten når vi 
skal bevege oss utenfor Holmen.

Vi har hatt en utmerket foreldregruppe bestående av Turid Ekrem og Claudia Ulvik som overtok etter 
Hanne Klemo Garm nå i høst. 

Full aktivitet!
Mange har gjort en formidabel innsats for korene. Spesielt må nevnes Trinelise Strætkvern som ordner 
kostymer og antrekk, og som også har laget den nydelige modellen til Papa Panovs hjem. Takk til alle 
velvillige foreldre, til kirkebussen, til hele staben og til Heidi Milde spesielt, som har stått oss mye bi, og 
ikke minst til Holmen Y’s men.  Takk til kommunikasjonsutvalget! Til menigheten og menighetsrådet! Og 
stor takk til foreldregruppen vår for utrettelig arbeid!

januar 2021, ingebjørg koSmo, dirigenT for barnekorene
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Årsmelding for diakoniutvalget 2020

Sammensetning: Inger Friedl Sveum, leder, Thomas Grindvold Hauge, diakonimedarbeider, Bjørn 
Schwensen, Inger-Hilde S. Hillesund, MR repr. , Tove Jahreie, Norunn Edvardsen, krovertinne, har møte-
rett. 

Diakoniutvalget har hatt 5 møter og behandlet 36 saker. 

Diakoniutvalget har flere arbeidsgrupper som har ansvar for hver sine oppgaver; sorggrupper, besøkere 
til hjemmet og jubilanttjenesten, sang- og besøksgrupper til omsorgsboliger, turer, nyttårslunsj, inspira-
sjonskvelder for frivillige, stillhets/retreat- og flerkulturelt arbeid. Diakonale tiltak er også Kroa og kirke-
bussen som har egne styringsgrupper og økonomi.  Forbønnstjenesten er også knyttet opp mot utvalget.

 Hovedmålet er å fremme medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid, og styrke menig-
hetens arbeid med å forebygge og avhjelpe menneskelig nød. Dette gjelder innenfor alle aldersgrup-
per – både lokalt og globalt. 

Strategi- og tiltaksplan som er utarbeidet etter menighetsrådets mal, følges, evalueres og justeres jevnlig 
og årsmeldingen er strukturert etter denne.

Det er et tett og nært samarbeid med diakonen som leder arbeidet, er en inspirator for de ca 70 frivillige 
og av disse er mange i flere utvalg og oppgaver. Diakon er også en viktig koordinator mot andre menig-
heter, offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner. 

Diakoniutvalgene i prostiet legger vekt på samarbeid for at mangfoldigheten kan bli større.  Lørdags- 
klubben, tiltak for psykisk funksjonshemmede er et prostitiltak som er ledet av diakon i Østenstad.

Holmen, Østenstad, Asker og Vardåsen menigheter tilbyr sorggrupper for voksne på tvers av menig- 
hetene. Vi samarbeider og møtes to ganger i året for å koordinere gruppene. 

En gang i året deltar ledere for kommunens sorgarbeid der de tilbyr sorggrupper for barn, ungdom og 
unge foreldre.

Det er ansatt diakoner i Asker, Vardåsen,Heggedal, Østenstad og Holmen. Diakonene samarbeider med 
Røde Kors, Frivillighetssentralen og hjemmesykepleien ang. besøkstjenesten, og møtes en gang i året.

Diakonene er fortsatt menighetens kontakt person ang. tiltak/arbeid mot flyktningene.

Språkkafe på supermandager har hatt bra oppslutning, med deltakere fra 6- 7 ulike land.
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Nabovenn, et tilbud til flyktninger som flytter inn i vårt nærmiljø er opprettholdt, men har hatt færre 
oppgaver i 2020. Det er et prostitiltak som er ledet av diakon i Asker menighet.

Stillhetskveldene, også kalt «Vandring mot påske», er blitt mer kjent og har fått flere deltakere. Bortsett 
fra i år, da vi måtte avlyse pga. smittevernhensyn.

Vi planlegger 3 nye kvelder neste år med temainnledere og meditasjon.

Nytt fra 15.12.19 er at Thomas G. Hauge ble ansatt i fast 80 % stilling. Menigheten hadde da vært uten 
diakon i 6 mnd.

Norunn Edvardsen har jobbet 10 % som frivilligkoordinator.

ÅNDELIG LIV: 
Mål: Bidra til livsnære gudstjenester og liknende fora der mennesker kan kjenne seg møtt i den livssitu-
asjon de er.

Gjennomført:

 Minnegudstjeneste for sørgende på Allehelgen søndagen 1 nov. Ca. 30 tilstede + arrangørene.

• Bønnetjenesten er opprettholdt. Men mange har bedt hjemmefra. Behov for flere nye frivillige 
medarbeidere.

• For hele Asker; Kvinnenes internasjonal bønnedag feiret 5 mars hos Frelsesarmeen, Brendsrudtoppen.

UNDERVISNING
Mål: Gi mulighet for møteplasser der voksne kan utvikle sitt trosliv.

Gjennomført:

• `Vandring mot påskè  meditasjonene ble avlyst.

• Tilbud om bibelgrupper, ingen nye grupper i 2020

• Inspirasjonssamling for frivillige 1 oktober.

• Undervisning i Kroa v. diakon ble avlyst.

LEDELSE OG ADMINISTRASJON
Mål: Rekruttere, styrke og inspirere frivillige medarbeidere til tjeneste ut fra den enkeltes nådegaver, 
evner, interesser og ønsker.

Gjennomført:

• Diakonen hadde en inspirasjonssamling for besøkere, bønnetjenesten og bussjåførene i oktober.  
Frivillige knyttet til Kroa og gudstjeneste arbeidet var også invitert sammen med flere fra staben, til 
sammen 60 deltakere.

• Diakon har kontinuerlig veiledning og informasjonssamtaler med nye frivillige medarbeidere. 

• Det er rekruttert nye besøkere til omsorgsbolig og hjemmet. 

• Nabovenn har fortsatt i samarbeid med de andre menighetene.  

TJENESTE
Mål 1: Møte mennesker i sorg og andre livskriser.

Gjennomført:

• Ny sorggruppe `Sorgen ingen sender blomster til` fra november 2020, ledet av Thomas Hauge og 
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Randi Storkaasa (pensjonert diakon).  

• Nye sorgrupper startet i Vardåsen menighet i febr. 2020.

• Gjennomført ett samarbeidsmøte om sorgarbeidet i prostiet.

• Diakonimedarbeider sender brev med invitasjon til sorggruppe til de som har mistet ektefelle. Tar 
kontakt pr. tlf. 3-4 mnd etter begravelsen. 

Mål 2: Arbeide for at menigheten er et inkluderende fellesskap gjennom holdningsskaping  
og konkrete tiltak.

Gjennomført:

• Kroa er et populært sted med en lav terskel. Se egen rapport.

• Jubileumshilsen: Besøkskorpset på 45 frivillige delte ut ca. 250  blomster til eldre jubilanter. For å 
spare utgiftene gir man nå en stor rose, fra Holmen blomst, med gratulasjonskort. Ansvarlig frivillig 
er Torbjørg I. Dahle. Strenge smitteregler.

• 3 forskjellige sang og besøksgrupper som går til Holmentunet og Vestre Nes og nye Nesbru bo og 
omsorg. Til sammen ca 18 frivillige medarbeidere. 8 registrerte besøkere og diakon har besøkt 
hjemmeboende i noen grad.

• I tillegg foregår en ”skjult” besøkstjeneste ved at naboer og bekjente vises aktiv omsorg. noe som 
gjør at Holmen er en levende omsorgsmenighet langt ut over det som skjer eller registreres fra 
kirkens hus.

• Alle besøk og kontakt med sykehjem ble sterkt begrenset pga. korona. Tett og fortløpende kontakt 
med pårørende og personalet på sykehjem.

• Vi har i stedet hatt en omfattende telefontjeneste som kompensasjon for besøk.

• Vi måtte avlyse den planlagte sommer turen for eldre og pensjonister pga. smittevern.

• Planlegging og gjennomføring av Nyttårslunsjen måtte avlyses av samme grunn.

• Språkkafeen på mandager har hatt noe fallende oppslutning i 2020, men vi satser på videre vekst.

•  Prostitilbud til psykisk utviklingshemmede fortsetter på lørdager – med en enkel gudstjeneste som 
avslutning. Egen årsrapport fra prostiet v. Jarle Klungrehaug.

 
Mål 3: Skape økt bevissthet om ansvaret for å forvalte skaperverket og arbeid for rettferdig fordeling.

Som grønn menighet er vi forpliktet til å jobbe videre med å øke bevisstheten og engasjementet rundt 
miljø, forbruk og rettferd.

Tiltakene i handlingsplanen av 2007 er satt ut i livet og er blitt fulgt opp ved skaperverkets dag og grønn 
messe. Det var ikke mulig i høst å gjennomføre grønn uke.

DU har ikke lykkes med å reetablere grønn gruppe, men MR har opprettet en ny arbeidsgruppe med mål å 
engasjere alle utvalg og arbeidsgrupper i menigheten.

Ta ansvar og vær en aktiv representant for Holmen - vår grønne menighet!  

UTSENDELSE
Mål: Forkynne evangeliet i handling.

• Dette er et ønske som vi håper å medvirke til skal fungere i vår menighet.

• Bidra til diakonalt fokus i gudstjenestene som DU er delaktige i.
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VIDERE ARBEID
Dette året har vært sterkt preget av smittevernrestriksjoner pga. Korona. 

Vi har forsøkt å være kreative og videreføre det diakonale arbeidet så langt det har latt seg gjøre.

• Det har vært etterspørsel etter besøk til hjemmet, så det er stadig behov for nye besøkere. Det er 
også behov for flere i bønnetjenesten og jubilantblomst tjenesten. Mange har sluttet pga høy alder. 
Hvordan rekruttere nye frivillige, gjerne unge ?

• Bidra til at supermandag får blomstre og utvikle seg ved å fortsette språkkafe og rekruttere nye 
frivillige medarbeidere. Det trengs nå nye lærere til språkkafeen. Kontakter : Elisabeth og Johan 
Tausjø + Bjørn Schwensen.

• Bidra til å opprettholde tiltak som grønn messe og skaperverkets dag. Jobbe for å gjennomføre 
grønn uke i 2020. Støtte opp om prostisamarbeid og nyetablert grønn arbeidsgruppe i menigheten. 
Kontakt : Bjørn Schwensen. 

Vi har som mål å arrangere en større vårfest eller vårtur som kompensasjon for den avlyste Nyttårslun-
sjen. Vi håper det kan la seg gjøre.

Inger Friedl Sveum Thomas Grindvold Hauge 

Leder for Diakoniutvalget  Diakonimedarbeider

Årsmelding gudstjenesteutvalget 2020

Utvalget ble etablert i februar og har hatt seks møter.

Utvalget består av: 
Olav Karstad Isachsen (leder)

 Kirsten Bleskestad

 Tone Bovim

 Sogneprest (Gunstein Vetrhus)

 Kantor (Magnus Kløften/Marilyn Brattskar)
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Utvalget har hatt én stor sak, og denne vil følge oss også inn i 2021. Kirkerådet har laget et opplegg for å 
fastsette «ny hovedordning for gudstjenesten». Ut fra utsendt materiell skal menighetene velge og eventu-
elt søke tillatelse for det opplegg man ønsker. Materiellet lot lenge vente på seg og vi hadde derfor mangel-
fullt grunnlag for å gjøre valg. Etter beste evne har utvalget laget forslag til tekst og musikk for liturgien 
som vi ønsket prøvet ut i noen gudstjenester i slutten av 2020 og over nyttår. Dette skulle gi grunnlag for 
vedtak i menighetsrådet før fristen i april. Med koronaens restriksjoner er denne utprøvingen utsatt. Vi 
forventer også at fristen for vedtak blir utsatt.

Utvalget vil ta tak i saken på nytt når gudstjenestene drives mer normalt i Holmen menighet.

Vi venter fortsatt på utsendt materiell fra Kirkerådet om det musikalske. Men Marilyn hadde under 
hånden fått kjennskap til hva som planlegges. Dette ble gått gjennom.

Vi antar at det er tre hovedforslag:

1. Liturgien fra 1977, med varianter for fest- og fastetid

2. En mer moderne variant

3. Forslag fra Trond Kverno

Dersom vi velger en av disse som ordning for vår menighet, så vil prosessen være enklere enn om vi velger 
noe annet.

I tillegg har Holmen menighet tradisjoner bygget på bl.a. musikk av Marilyn Brattskar. Dette kan dermed 
anses å være en fjerde variant.

Marilyn gikk gjennom disse variantene. Utvalget er enige om at forslag nr. 3 (Kverno) er mindre aktuelt. 
Vi vil derfor arbeide videre for å finne en løsning basert på nr. 1 eller nr. 2, eventuelt Holmens «egen» 
variant.

Videre prosess, basert på det vi foreløpig vet:

• Gunstein og Marilyn finner egnede gudstjenester i november – januar for å prøve ut noen liturgi-
varianter.

• Tone skriver ut forslaget til liturgi-tekst (forslag vedtatt i tidligere møte)

•  Tone lager spørsmål til en undersøkelse om syn på liturgi, som grunnlag for utvalget og menighets-
rådets vedtak i 2021.

• Menighetsrådet blir informert i sitt neste møte.

• Nytt møte i utvalget torsdag 12.11 kl. 18 i kirken.
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KIRKELIG STATISTIKK 
Noen kommentarer til statistikken                                                                                              

Hvert år leverer Holmen menighet statistikk over ulike deler av menighetens virksomhet. I denne over- 
sikten er tall for de 3 siste årene tatt med. Tallene for 2020 vil være sterkt preget av at vi har hatt smitte- 
vernrestriksjoner på grunn av corona-epidemien i store deler av året. Et eksempel på det er at selv om 
det totale antallet gudstjenester i soknet er likt fjoråret (71), er det et stort avvik i antall frammøte, fordi 
mange gudstjenester har vært dåpsgudstjenester med få frammøtte. 

FRA STATISTIKKEN 2020 2019 2018

Innmeldte 6 15 12

Utmeldte 32 37 30

Døpte i Holmen kirke 61 63 60

Konfirmerte 136 144 141

Vigde 1 7 3

Gravferd 66 59 78

Totalt antall gudstjenester avholdt i soknet 71 71 75

Gudstjenester - frammøte til sammen 5711 13808 14085

Familiegudstjenester – antall gudstjenester/fram-
møte (ikke julegtj)

3/355 9/1979 12/3273

Ungdomsgudstjenester – antall gudstjenester/
frammøtte (ikke konf.gtj)

6/646 --- ---

Nattverdgudstjenester/Nattverdgjester 36/2496 43/4619 45/4771

•  Mye av arbeidet i menigheten har vært på pause i store deler av 2020. Strenge smittevernforskrif-
ter har gjort at noe av menighetens virksomhet har blitt utført digitalt, ved bruk av hjemmeside, 
facebook og strømming.

• Påskedagene ble markert med digitale innspillinger, med forkynnelse, bønner og musikalske 
innslag. Det er også blitt produsert flere innslag rettet mot barn og med refleksjoner omkring  
søndagens tekster. 

De seks konfirmasjonsgudstjenestene i september ble strømmet, med støtte fra Y ś Men. 

•  Vi kunne ikke gjennomføre ordinære skolegudstjenester før jul, og spilte derfor inn gudstjenester 
med Mellom-Nes, Billingstad og Nesøya skoler. 

• Luciagudstjenesten 13.desember ble også strømmet.  

• 4.søndag i advent ble det overført gudstjeneste fra Holmen kirke via NRK radio.

Fordi vi ikke kunne samle så mange mennesker i kirka, har vi hatt 8 samlinger utenfor kirka – samlinger 
påskeaften og påskedag, vandringsgudstjeneste og fire utegudstjenester. De tre utegudstjenestene på 
julaften samlet 380 mennesker, og var godt forberedt av stab og frivillige.

• Annerledesåret 2020 har lært oss noe om å arbeide og nå ut på andre måter som menighet. Vi har 
fortsatt mye å lære for å bli mer digitale, men først og fremst gleder vi oss til fritt å kunne samles til 
gudstjenestefeiring for store og små.

gunSTein veTrHuS
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Årsmelding kommunikasjonsutvalget 2020

Medlemmer: Elisabeth Brøndal (Fellestjenester), Norunn Edvardsen (Stab),Gjermund Johre, Elisabeth 
Harlem Eide og Astrid Heltne (MR-representant, leder). Elisabeth Håker Sanne gikk ut av utvalget etter 
å ha vært medlem og leder i en årrekke. Vi som er igjen i utvalget takker henne for innsatsen. Astrid tok 
over som leder fra og med august. Vi er enige om at vi fortsetter med 5 medlemmer i utvalget. 

Møter: Utvalget har hatt 8 møter i 2020, hvorav flere digitalt. Alle referat er oversendt daglig leder. 

Samarbeidsform: “Intranett” på Google Workspace for Nonprofits for deling av dokumenter og mar-
kedsføringsmateriale, bilder med mer. Felles mailadresse: nettsider@holmenkirke.no

Aktiviteter: Den delvis nedstegningen av samfunnet og kirkens aktiviteter pga covid-19 har hatt 
innvirkning på utvalgets arbeid. Ved semesterstart høsten 2020 ble det for eksempel mindre behov for å 
koble oss inn, fordi aktiviteter ble avlyst. 

Kommunikasjonskanaler:  Kommunikasjonsutvalget har fokusert å få ut informasjon i disse kanalene: 

• www.holmenkirke.no  

• Menighetens facebook-side

Utvalget yter også teknisk bistand til informasjonstavlen i kirken, Kirkebakken,  menighetens YouTube- 
kanal og menighetens elektroniske billettsystem.

Førjulsmessen: Planlegging og gjennomføring av den digitale førjulsmessen krevde til gjengjeld mer inn-
sats enn normalt fra utvalgets side. Gjermund og Astrid deltok på flere planleggingsmøter og samarbeidet 
tett med komitéen og arrangementsansvarlige underveis. Mette Blom ble trukket inn og bidro sterkt til at 
annonseringen ble gjennomført så optimalt som mulig. Vi laget blant annet et eget område på websiden 
og vi opprettet Facebook- arrangementer for alle aktivitetene og opprettet en egen Youtube-kanal (vi man-
gler fremdeles nok følgere til å få en egen url) . Vi gjenbrukte bannere og bakgrunnsbilder fra tidligere år, 
men for å lage mer profesjonelle profilbilder og oppslag, tok vi i bruk canva.com. 

Kirkebakken (menighetsbladet): Utvalget har bistått med teknisk tilrettelegging og andre har sett på 
layout. Utvalget har i flere omganger uttrykt bekymring for utgivelse av Kirkebakken og kommet med 
forslag overfor stab og MR mht hva behovet er og hva som kan være alternative løsninger. MR har bestemt 
at trykt utgave av Kirkebakken skal fortsette. 

Bilder: Norunn har ryddet i bilder og fotografert kirken inne og ute, samt til Førjulsmessen og samlet 
disse i delte mapper. Vi har blitt mer bevisste på copyright på bilder før vi legger ut.

Web/EPi (nettløsningen): Utvalget har fordelt ansvarsområder mellom seg (artikler, Hva skjer, teknisk, 
opprydding), gjennomgått og oppdatert flere undersider og bilder for å gjøre dem så relevante for Holmen 
som mulig (Bryllup, gravferd, mfl), ryddet i og arkivert artikler med tanke på gjenbruk.

Publiseringskalender: Vi ble enige om å lage en plan for publisering av hva, i hvilken kanal og av hvem. Vi 
tror dette kan være et godt hjelpemiddel når det er mange saker som skal ut samtidig og ønsker å videre-
føre den i 2021.

Infoskjermen i menighetssalen: Før nedstengingen opplevde vi at skjermen stadig var avslått. Dette må 
følges opp når det blir normale tider. KU har foreslått at administrasjonen og abonnementet overføres til 
AKF. 

kommunikaSjonSuTvalgeT
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Årsmelding trosopplæring 0-13 2020 

Forandringens år

Mulighetens vår?

Vi høster det vi sår

Jesus har sagt Han er med oss mens vi går 

I Holmen menighet har vi et barne- og trosopplæringsutvalg med leder Ingun Brustugun og representan-
tene Lene Johannesen, Ingebjørg Kosmo, Siw B. Pilegård og Heidi Milde. Vi ønsker oss flere representan-
ter i utvalget for 2021. Det ble avholdt 3 møter i 2020. Vi har jobbet for å ha gode og målrettede tiltak for 
barna 0-18 i Holmen menighet også i dette annerledes året. 2020 har vært litt bak – frem, eller opp- ned, 
men vi har klart å ha aktivitet når det har vært mulig med smittevern, vi har tilrettelagt noe aktivitet ute, 
og vi har hatt aktivitet via det digitale, og en del avlysning har det også blitt. Vi har likevel håp og tro for 
at mye godt vil skje i 2021. Jes. 43.19: «Se jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire frem»

Holmen kirkes trosopplæringsprogram er aktivitetstilbud til barn og unge som inneholder et stort og va-
riert program med mange innholdsrike og tilpassede aktiviteter. Menigheten har en trosopplæringsplan 
fra 0-18 år. Trosopplæringen fokuserer på tiltak som gjør barn og unge kjent med kirken og den kristne 
tro og verdier.

Disse er tilrettelagt ut fra menighetens plan for barnearbeidet, med utgangspunkt i de behov barna har 
og gir respons på samt alderstilpassede aktiviteter. Variasjon og innhold med pedagogisk ramme er viktig 
satsning, men viktigst av alt er at de får kjenne omsorg, trivsel og lærer om kristen tro og bibelhistorier i 
hverdagen. Vi har faste aktiviteter, ulike arrangementer gjennom hele året, og deltagelse i Gudstjenestene 
på søndagene.

I 2020 har vi planlagt 6 familiegudstjenester og vi har gjennomført 3 pga. corona-situasjonen. Vi hadde 
Karnevals gudstjeneste, utdeling av 6 års-bok og høsttakkefest. Vi hadde også åpen kirke med utdeling 
av 4 års-bok der de fikk komme og tenne lys, høre på orgelmusikk og fikk en individuell prat for å bli litt 
kjent, og så fikk de boka med seg når de gikk hjem. Til påske laget vi en digital innspilling med tilpasset 
program for førskole og barnetrinnet.

Vi har dyktige profesjonelle medarbeidere og frivillige som gjør en stor innsats i trosopplæringen og vi vil 
takke disse for all innsats i året 2020.

Aktiviteter
Babysang – Vi har invitert mødre og babyer til sang og lek mandager fra kl.12.00 – 14.00 til sang, dans, 
meditasjon og fellesskap. Det å være en være en lavterskelgruppe der alle foreldre uavhengig av nasjonalitet 
og status kan komme og være er viktig. I begynnelsen av året hadde vi kaffe og fruktservering for prat og fel-
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leskap. Den 12 mars måtte vi corona-stenge. Det ble da laget en digital liste med babysanger som de kunne 
følge hjemmefra. I begynnelsen av mai startet vi opp igjen med babysang ute pga smittevern. Det var totalt 
26 foreldre som var registrert i la våren. På høsten startet vi opp igjen inne, men det ga noen utfordringer.  
Vi fikk inn en bekymringsmelding i høst. Vi tok grep. Vi stengte ned i slutten av oktober og fikk dessverre 
ikke åpnet opp igjen før jul. Vi har en FB gruppe der kontakten med foreldrene har blitt holdt.

Legotroll har vært en fin aktivitet spesielt for guttene. Det har vært en trofast deltager og et par som 
kun har vært innom på besøk. Likevel har vi opprettholdt aktiviteten – da det er et godt alternativt tilbud 
til de andre aktivitetene. Vi hadde mål om å rekruttere flere til gruppa, men fant ut at vi må utsette  ny 
markedsføring av tilbudet pga corona-situasjonen.

Småtroll er en fin gruppe med 2-5 åringer som synger kjente og kjære barnesanger og søndagsskole-
sanger med foreldre og besteforeldre på mandager. Dette er gøy og gruppa har økt ila 2020 fra 6 til 11 
deltagere. Det legges vekt på tilrettelagt program for aldersgruppen, som er tilpasset motorikken og 
utviklingsnivået.  

Supermandag middagstilbudet er fortsatt et flott tilbud til alle aldersgrupper med varierende besøk. 
Vi har startet med enkel middag – lapskaus, suppe med rundstykke o.l. Vaffler er fortsatt populært og 
det felleskapet som det legges til rette for er uvurderlig. Det har i perioder på vår og høst vært stengt pga 
Corona situasjonen 

Søndagsskolen – Vi klarte å komme i gang med søndagsskolen før nedstengingen første gang. Vi startet 
opp igjen etter sommeren og måtte stenge i november. Kontinuitet ble det ikke. Gruppa har også veldig 
stor spredning i antall og alder, men de samlingene vi har hatt har vært veldig fine. Vi bruker Søndags- 
skolen Norge sin undervisnings-veileder.

Samarbeide barnehagen – Vi hadde krybbevandring med barnehagene i nærmiljøet, der hver enkelt 
barnehage med sin kohort fikk en stund med vandring, undring og fortelling i kirken.  I corona-tiden fikk 
tros-opplærer lov til å vikariere litt i barnehagen. Det gav et godt utgangspunkt for å bli kjent med barn og 
voksne. Etterpå har vi hatt et godt og nært samarbeide – med samlinger hver måned og julesamlinger på 
hverdagene i desember.

Diakonalt arbeide i trosopplæringen – er noe TO ser som nødvendig og verdifullt. Det har derfor 
vært noe fokus på dette ila året. Det å kunne utgjøre en liten forskjell i menneskers hverdag gir mening og 
er berikende.  

Aldersrettede tiltak 

1 år  babysang

2 år  babyteater  

3 år  småtroll, søndagsskole og babyteater

4 år fireårsbok, småtroll, lego-gruppe, søndagsskole

5 år  påskeverksted og teater ”Oi, se jula varer helt til påske” ble avlyst i kirken i år, men vi inviterte til 
utendørssamling foran kirken med utdeling av aktivitetsposer. Vi hadde forteller-stund, småtroll, 
lego-gruppe, søndagsskole.

6 år  seksårsboka, fortellerstund, småtroll, lego-gruppa

7 år  Juleverksted med besøk av de Hellige 3 konger ble avlyst, men vi hadde Gudstjeneste ute.

8 år  Halloween-fest ble gjennomført, men med færre antall deltagere enn tidligere. Tårnagent kun 1 
påmeldt og ble avlyst.

9 år  Harry Potter fest planlagt i samarbeide med Heggedal menighet, invitasjoner ble sendt ut, men 
rett før arrangementet måtte vi stenge ned alle aktiviteter .

10 år  globalløpet ble vi oppfordret til å gjennomføre med familiene og det var god respons på dette. Vi 
inviterte til vandringsgudstjeneste ute i naturen i stedet for.
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11 år  Lys våken ikke gjennomført

12-13 år prøvde vi å starte opp med Betweens i høst men pga nedstenging ble også dette lagt på is pga 
Coronasituasjonen

Speideren

I Holmen speiderne har vi i stor grad klart å gjennomføre et tilnærmet normalt speider år. Vi hadde en 
pause fra mars til mai, men kom i gang med utendørs møter for alle enhetene før sommerferien. 

Høsten 2020 har også gått ganske normalt med begrensninger på innendørs aktiviteter, dvs at vi ikke har 
hatt møter innendørs eller overnatting innendørs. Når det gjelder antall møter har oppdagere (3. klasse) 
og stifinnere (4.-5.klasse) hatt møter annenhver uke, mens de som er i troppen/patruljene har ukentlige 
møter. Mange større leire har dessverre blitt avlyst i 2020, men vi har allikevel vært på overnattingsturer 
med de ulike enhetene i gruppa og hatt flere deltakere på kurs i regi av KFUM-KFUK sentralt.  Noen av 
patruljemøtene er blitt gjennomført digitalt og vi avholdt også to digitale gruppeting i løpet av året.

Holmen speidergruppe hadde 117 medlemmer i 2020. 

Familie KRIK

Hadde tur til Hermon i Sudndalen i Hol i våres. Der var det mange familier samlet med flotte aktiviteter, 
og vår kapellan Ida var med og hadde forkynnelse under arrangementet

Årsmelding trosopplæring 13-18 2020

Holmen Crossing
Nora Helene Schnitler sluttet som leder i Holmen Crossing juni 2020. Den påfølgende høsten har Crossing 
ligget nede siden de fleste av de 5-7 deltakeren som kom jevnlig har reist ut for å studere. Cathrine Kåsa job-
bet med å endre Crossing fra TenSing til Klubb innen januar 2021, men det var ikke nok engasjement blant 
ungdomsledere til å få gjennomført endringen. På grunn av dette vil det ikke være Crossing konfirmanter i 
2021, slik det har vært før. 

Vi ber og håper på at endringen til klubb skal kunne skje på et senere tidspunkt, for det er mange av ung-
dommene våre som trenger et sted å samles. 

KRIK Holmen ungdom 
Styret

Leder: Simon Haugstad Moosmayer          
Styremedlemmer: Sigurd Tveter, Knut Andreas Rugsland, Nora Koppervik Christiansen,  
Fredrik Skjulestad

Første samling 29.01 i gymsalen på Torstad ungdomsskole. Da oppstart med 21 konfirmanter. Ukentlige 
samlinger i gymsalen 17.30 -19.00. Stopp 11.03 for videre samlinger pga covid-situsajonen. Sommerav-
slutning 09.06 på Holmenskjæret med bading, volleyball og pizza.
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I høstsemesteret enkeltsamlinger utenom gymsal som squash og tennis.   

Digital – Skipreparering, YouTube-film samt preparering av ski til inntekt for menighetens førjulsmesse. 
Tradisjonell juleavslutning på Peppes Pizza. Godt oppmøte der også «gamle krikere» (som nå er studen-
ter) var inviterte.

Marta Haugstad 
voksenleder

 

Trosopplæring 13-18 punkttiltak
Konfirmasjon (14 åringer):

Året 2020 har vært et år utenom det vanlige. Konfirmasjonsåret startet med konfirmantfestival i januar, 
hvor alle konfirmantene møttes til samling, undervisning, lek og pizza i kirken. Flere av fjorårets ung-
domsledere, og også årets MiLK-ere deltok sammen med kateketvikar Kristina og kapellan Ida.  Vi fikk 
gjennomført to konfirmasjonsundervisningssamlinger for alle gruppene før Norge stengte ned. I perioden 
mars-mai ble det opprettet en instagramkonto hvor konfirmantene fikk digitalt opplegg og mulighet for 
enkeltsamtaler underveis. Denne kontoen fikk mange gode tilbakemeldinger, både av konfirmanter og 
foreldre. Konfirmantene hadde også i denne perioden en digital fasteaksjon, og samlet inn 90.865 kroner 
til Kirkens nødhjelp via vipps og facebookinnsamling. 

I 2020 ble (også) konfirmantleiren litt annerledes enn tidligere år, da vi besluttet å gjennomføre en 
bo-hjemme-leir, under fanen «#KæmpHolmen». Årets konfirmantkull ble delt opp i to, og hver gruppe 
fikk delta på en tre dager lang leir. På leir fikk konfirmantene dykke inn i spennende og viktig tematikk 
– knyttet til tro, liv og samfunn. De fikk, oppdelt i mindre grupper, reflektert og diskutert temaene i 
undervisning og gruppearbeid. Det ble også tid til å etablere nye bekjentskaper i de fine omgivelsene 
utenfor kirkebygget, noe som nok var spesielt stas for konfirmantene i en tid der de har vært nødt til å 
holde mye avstand. Generelt var leiren preget av mye moro og glede – med alt fra vannkrig, gode måltider 
og en avsluttende konsert med innleide artister. Mot slutten av leirdagene hadde vi også en samling rundt 
noen gode ord, og en av dagene også nattverd. 

Mange av konfirmantene ga i avsluttende samtaler om konfirmasjonstiden uttrykk for at de var spesielt 
positivt overrasket over leiren; at de koste seg og lærte mye. Tilbakemeldingene som gikk igjen var: «den 
ble mye morsommere enn ventet» og «den kjentes som et avbrekk i koronatiden». Det er mye grunnet 
gode og engasjerte ungdomsledere at vi fikk til å arrangere leir i år, og det på en måte som gjorde at 
konfirmantene kunne kjenne at Holmen er et godt og trygt sted å være.  

Konfirmasjonsgudstjenestene

I september 2020 gjennomførte vi årets konfirmasjonsgudstjenester, med et tak på 200 personer til-
stede (ikke inkl. medvirkende). Totalt feiret vi 6 gudstjenester, hvor 136 konfirmanter ble bedt for. Hver 
konfirmant fikk ha med seg syv stykk til å overvære den store begivenheten i person. Ved hjelp av økono-
misk støtte fra Y ś Men fikk vi streamet gudstjenestene, slik at langt flere fikk deltatt digitalt. I etterkant 
mottok vi mailer som tydet på at tilbudet ble brukt og satt pris på av mange. Konfirmasjonsgudstjeneste-
ne ble høytidelige og flotte, også i år! 

MILK (15 åringer):

I år har vi 18 deltakere på MiniLederKurs (MiLK). Vi følger Norges KFUK-KFUM sitt kursopplegg, hvor vi 
skal ha 7 samlinger annenhver onsdag. Temaene for kurskveldene er: 

1. Vær deg selv

2. Stå opp for andre 
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3. Mange slags ledere 

4. Makt, kropp og grenser 

5. Leder på leir 

6. Andaktskurs 

7. Gudstjenesten og ledelse 

På slutten av hver kveld har vi en liten skumringsstund i kirkerommet hvor det blir holdt andakt, vi synger 
og tenner lys. 

Parallelt med kurskveldene skal ungdommene få tildelt praksisoppgaver i hovedsakelig trosopplæringen, 
hvor de skal få prøve seg som ledere og å bruke den kunnskapen de tilegner seg på samlingene i praksis. I 
løpet av våren 2021 skal gruppen på en helgetur, for å bli bedre kjent med hverandre og for å gå enda dypere 
inn i det å være leder i kirken, men også andre steder. Kursdeltakerne sin første praksissoppgave blir konfir-
mantfestivalen i januar 2021, etter som at de fleste arrangementer er blitt avlyst. Vi håper at deltakerne skal 
få flere oppgaver i løpet av vinter/vår 2021.  Etter endt kurs vil deltakeren få et kursbevis som er godt å ha 
med seg videre i livet. 

Gruppen med årets MiLK’ere er reflekterte, engasjerte og interesserte! Vi ser stort potensiale i denne 
gruppen og gleder oss stort til å jobbe med dem og å lære dem å kjenne bedre!  

De fire første kurskveldene har høsten 2020 blitt holdt av kapellan vikar Maren Sundvall Platou, 
ungdomsarbeider Erlend Skår og kateket Maria Liholt. De resterende kurskveldene og kurshelgen er det 
kapellan Ida Buen Hanevold og tiltredende kateket som skal holde.  

Myndighetsmesse (18 åringer):

Høsten 2020 ble det ikke gjennomført myndighetsmesse pga. korona og smittevern.  

Ledertrening og noen tanker for det nye året:

LOVED 16 åringer (= elsket, ingen forkortelse.) ble ikke avholdt i år, da det var for få påmeldte 

Maren Sundvall Platou, kapellanvikar er ferdig med sitt vikariat og Maria Krogtoft Liholt, kateket skal slutte 
i sin stilling i januar 2021. Dette er enda en endring i Holmen menighets stab, men med Ida Buen Hanevold, 
kapellan tilbake i slutten av januar og en ny kateket, forhåpentlig så fort som mulig, kan 2021 bli et år med 
mer stabilitet og forutsigbarhet, sett bort i fra korona.  

kriSTina nomme, kaTekeTvikar, maren Sundvall plaTou, kapellanvikar og maria krogTofT liHolT, kaTekeT 
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Årsmelding ungdomsutvalget 2020

Medlemmer

Ida Hanevold kapellan/permisjon

Maren Platou kapellanvikar/sluttet

Maria Liholt kateket/sluttet

Kristina Nomme kateketvikar/sluttet

Erlend Skaar ungdomsarbeider

Erlend Storaker

Inger-Hilde Hillesund representant fra menighetsrådet

Kathrine Kåsa, representant fra menighetsrådet

Marta Haugstad, leder, representant fra menighetsrådet 

Utvalget har hatt 4 møter i løpet av året. Vi har diskutert ungdomsarbeidet i menigheten, forsøkt å tenke 
nytt, og bistått i planlegging av ungdomsarbeidet. Planer har stadig blitt endret pga covid-pandemien. 
Gode møter preget av optimistisk stemning tross krevende tider. 

Ungdomsarbeid 2020
God start på året med konfirmantfestival, fin gruppe med konfirmant KRIK-ere og samlinger frem til 
12.mars. Resten av året bar sterkt preg av covid-situasjonen. Lyspunkt: Svært vellykket hjemme-leir for 
konfirmantene med engasjerte ungdomsledere. God oppslutning om milk-kurs, 18 deltakere. Positive 
opplevelser og mange gode tilbakemeldinger for ungdommene som bidro på menighetens digitale julemesse.

Maren startet opp på slutten av året med ungdomsgudstjenester i form av samtalegudstjenester. Målet var å 
ha ungdomsgudstjeneste en gang i måneden.  

Crossing nedlagt pga for få deltagere.

Mål om å starte band er ikke blitt realisert.

Planer for vårsemester 2021
Konfirmantfestival er utsatt til 13.-15. mars. Planlagt 2 milk-samlinger i februar. KRIK-ungdommene  
planlegger å starte opp i etterkant av konfirmantfestivalen, 20 konfirmanter skal være med.   
Covid-situasjonen vil i stor grad prege ungdomsarbeidet også kommende halvår.  

Vise til årsmelding for trosopplæring 13-18 år og årsmelding for KRIK-Holmen ungdom

marTa HaugSTad, leder av ungdomSuTvalgeT
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Koronatilpasset førjulsmesse vel i havn

Årets førjulsmesse foregikk i den digitale verden. I tråd med myndighetenes økte smittevernrestriksjoner, 
måtte menigheten bare 9 dager før den planlagte markedsdagen ved kirken avlyse både markedsdagen og 
de planlagte konsertene. Messen besto dermed av i alt 8 kveldsarrangementer fordelt mellom Facebook, 
Teams, Instagram og Youtube. 

Den digitale satsningen og smittesituasjonen gjorde at flere nye konsepter ble prøvd for første gang i 
førjulsmessesammenheng. Ungdommer i menigheten arrangerte klesauksjon på Instagram og lagde 
videoer om pepperkakebaking og skipreparering. Klesauksjonen hadde modeller som både danset og 
slo hjul - til stor glede for publikum – mens prisene ble presset i været. Skiløperne fra KRIK fulgte opp 
instruksjonsvideoen sin med i år å inkludere henting og bringing i skipreptilbudet sitt. Nytt av året var 
også spørreleken Kahoot, som to kvelder samlet mange titalls deltagere og familier foran skjermen og 
skapte stor stemning. 

Også to kjente og kjære innslag lot seg gjennomføre på digitale plattformer. Åresalgsdamene hadde 
kjempesuksess med sine to arrangementer. De kombinerte feelgood pludre-TV med svært effektivt og 
innbringende åresalg. Takk til lokale bedrifter som bidro med flotte gevinster. Stor takk også til de mange 
i menigheten som hadde laget produkter for salg.  Denne gangen foregikk salget på Teams. Også da var 
det blide fjes foran både kamera og skjerm. 

Til tross for et dramatisk redusert program, leverer førjulsmessen et overskudd på 110 000 kr, som 
kommer meget godt med i menighetens drift, ikke minst barne- og ungdomsarbeidet.

Årsmelding HMV-korene  
inklusive dameensembelet 2020 

Det har vært et spesielt år med sterke begrensninger i øvelser, arrangement og deltagelse i gudstjenester. 

For våren hadde vi, under vikar dirigent Magnus Kløften, planlagt et større verk med Grundtvigs salmer 
i en kabaret med kor, solister og skuespillere. Grunnet Koronaen ble det sterke begrensninger i øvelser, 
og prosjektet kunne ikke gjennomføres.  Mot sommeren ble det igjen mulig å øve, med avstand og andre 
restriksjoner.  Vi deltok således bare i en kveldsmesse med jazz-preg, og utegudstjenesten 14. juni, som 
også var siste gang med koret for Magnus.  Han ble behørig takket av.

Styret i HMV, under ledelse av Marit Neegaard, har i lengre tid arbeidet for å endre Statuttene for koret 
slik at de er i tråd med de andre kirkekorene i Asker.  Det gir også anledning til innmelding i Norges 
Kirkesangforbund, med de fordeler det innebærer.

MR godkjente dette initiativet, og nye statutter ble vedtatt av årsmøtet i koret, forsinket til 22.09.20, 
grunnet Koronaen.

Det ble valgt nytt styre med Johan Tausjø som leder, Tone Dokken som sekretær og styremedlemmer 
Katrine Ringvold og Stiliyan Minchev, Marit er varamedlem og Elisabeth Eide kontaktperson i  Dame- 
ensembelet.  Kåre Ruth har velvilligst påtatt seg å være kasserer, noe vi er svært takknemlige for.

Etter innmelding i Brønnøysundregisteret som eget foretak med organisasjonsnummer og bankkonto , 
har MR også overført korets oppsparte midler som startkapital for koret.
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Årsmøtet vedtok å øke kontingenten til NOK 600 pr.semester, første gang på 15 år.  Økte økonomiske 
forpliktelser vil bli en utfordring fremover. Vi vil takke Holmen Y’men som i alle år har gitt praktisk og 
økonomisk støtte som er uvurderlig for musikklivet i kirken.

Fra i høst er vi heldige og har fått Ingebjørg Kosmo som dirigent, mens Marilyn Brattskar etter sin retur, 
blir akkompagnatør.  Vi tror dette vil borge for kvalitet og utvikling av musikklivet i Holmen.

Medlemmer i Dameensembelet er også medlemmer i koret, selvom ikke alle deltar begge steder.  Flere har 
også kommet tilbake  etter permisjon, slik at vi ved slutten av året er 32 i alt.

Det er kun gjennomført noen få øvelser i høst, men vi fikk delta i Allehelgensgudstjenesten 1. nov, 
før alt igjen stengte ned.  Dameensembelet beriket imidlertid radiogudstjenesten 20. desember.  Til 
Gudstjenesten kl 14 Julaften fikk vi samlet 9 fra koret som forsangere, og avsluttet med «Midt i hardest 
vinter»; vi håper og tror vi går mot lysere tider og kan fortsette med å bidra i Menigheten.

HMVs damensemble- årsrapport
Skrevet av musikalsk leder Ingebjørg Kosmo

HMV’s dameensemble øvde vinteren 2020 inn et sprekt og variert program for en turne til Geneve i mars  
Planen var å besøke Marilyn Brattskar og synge ved flere events, bl.a. i Sjømannskirken og Kirkenes 
Verdensråd.  

Like før planlagt avreise ble det nedstengning, og vi måtte holde oss hjemme.  Det er ønske fra ensemblet 
om ta opp igjen det fine programmet og lage en «sveitsisk aften» i Holmen kirke.  Når dette kan realiseres 
er usikkert.  Vi får se hvordan situasjonen blir utover i 2021.

Høsten 2020 møttes Dameensembelet igjen for å øve til NRK’s radiogudstjenesten fra Holmen 20. desem-
ber.  En del plunder med å møtes til øvelser ble det, men vi fikk det til!!

Dameensembelet er prosjektbasert og øver kun mot de forskjellige prosjekter som settes opp. Høsten 
2020 består det av 14 medlemmer, hvorav noen også synger i HMV-koret.

Marilyn’s Jubileumskonsert

Vår organist Marilyn Brattskar, hadde i 2020 vært 25 år i Holmen kirke.

Dette ble den 8/11 markert med en Jubileumskonsert av høy kvalitet, med solister Arve Tellefsen og 
Ingebjørg Kosmo som bidro gratis.
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HMV koret fikk stå som arrangør og Marilyn lot overskuddet tilfalle koret.

Konserten ble raskt utsolgt, og ble en stor musikk opplevelse for alle.  Hun ble hyllet og takket av Ordfører, 
Kirkesjef og Menighet, og til konserten bidro Gjermund og Stiliyan spesielt med teknisk og praktisk 
bistand.

For styret i HMV,

joHan TauSjø

Årsmelding Holmen Y´S Men´s club 
2020

Holmen Y’s Men’s Club ble stiftet 5.5 1972 og hadde ved årsskiftet 2020/21 totalt 48 medlemmer, 16 
kvinnelige og 32 mannlige, og dessuten er det tilknyttet 13 klubbgjester og -venner. Nye medlemmer er 
hjertelig velkommen til et fellesskap over generasjoner!

Ved årsskiftet er styret: President Tor Helge Øvrevik, visepresident Per Malme, sekretær Jan Arne Aust-
nes, kasserer Kåre Ruth, styremedlem Haakon Kyrkjeeide og past president Finn Edvin Brøndal. 

I året 2020 hadde vi 11 ordinære klubbmøter. I tillegg var vi invitert til Nyttårsfest hos Østenstad Y’s 
Men’s Club. Smittevernreglene satte en stopper for i alt 9 planlagte møter dette året, og vi går inn i det nye 
året 2021 der våre planlagte samlinger er stilt i bero inntil videre.

Det har vært god deltakelse på møtene i 2020. Klubben har regnet seg som en menighetsklubb fordi klub-
bens medlemmer utfører en rekke frivillige oppgaver for menigheten. Det har for eksempel vært oppgaver 
som kirketjenere i Holmen menighet og urne-nedsettelser ved Asker og Østenstad kirkegårder. Asker 
kirkelige fellesråd betaler klubben en årlig godtgjørelse for denne oppgaven. Medlemmer av klubben har 
også vært sjåfører på Kirkebussen og bistått som  frivillige vikarer på menighetskontoret.

Klubbens formål har vært å støtte barne- og ungdomsarbeidet i menigheten og gjennom Regionspro-
sjekter å yte økonomisk støtte langt utover landets grenser. Menigheten har fått overført mer enn 5 mill. 
kroner i klubbens nesten 50 årige levetid. Det årlige bidraget varierer med hvilke behov menigheten søker 
inndekket. Menighetens 55 årspassering ble markert med et overført driftstilskudd på kr 130.000.

Vennskapsklubben er Århus Y’s Men’s Club Marselisborg som har vært til inspirasjon og hyggelig kontakt 
over en 30-40 år. De to vennskapsklubbene har besøkt hverandre  annethvert år. Den danske klubben 
inviterte i 2020 til et felles klubbarrangement på Hotel Søparken, Aabybro, men av smittevernsårsaker 
måtte dette arrangementet avlyses.

Fellesnevneren for møter og arrangementer skal være at medlemmene opplever støtte og fellesskap av 
åndelig verdi. Etter beste evne forsøker vi å leve opp til vårt motto: «Vi vedkjenner oss den plikt som 
følger med enhver rett».

Holmen Y’s Men’s Club

Tor Helge øvrevik (preSidenT)
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Kirkebussen i Holmen i 2020  
– En lokal servicetjeneste for de som trenger slik  
transport til og fra kirken

Initiativet til Kirkebussen i Holmen, kom fra Asborg Nøding i 1983. Alle økonomiske tilskudd fra Asborg, 
og senere gaveinntekter – samt inntekter fra utleie, har igjennom denne perioden på 37 år betalt for 
innkjøp og drift av etterhvert 3 stk 17 seters busser, 1 stk 9 seter, samt nåværende 9 seters buss. Kjøp og 
drift av disse bussene har ikke belastet menighetens økonomi.

I 2016 mottok Kirkebussen i Holmen en ny betydelig testamentarisk gave, øremerket kirkebussen. Gaven 
er bokført i menighetens regnskap som et bundet fond, med egne vedtekter og eget styre:  Per Malme, 
styreleder, Olav K. Isachsen, Kirsten Bleskestad, Per-Kristian Pederssen og Per Muren. 

Kirkebussen kjører normalt på søndager til gudstjeneste og tirsdager til kirkekroa. Bussen brukes også til 
kjøring for Holmentoppen barnehage, samt Speider̀ n og Lørdagsklubben, eller til andre aktuelle arrange-
menter i kirken.

For året 2020 har bussen dessverre ikke vært i tjeneste p.g.a.smitteregler, i den tiden 
Holmen kirke har vært korona-stengt, bortsett fra kortere tillatte perioder. 

 
Bussen kjøres av frivillige sjåfører, p.t. Per-Kristian Pederssen, Carl Otto Berner, Olav K.Isachsen, Jan 
Erik Andersen, Stilian Minchev, Per Malme og Bjørn Schwensen. 

Styret arbeider nå for å bygge en permanent carport for kirkebussen, og håper på gjennomføring  i 2021.

Vi ønsker at kirkebussen skal være en servicetjeneste for de som trenger slik transport, og det følges en 
kjørerute i nærområdet. 

Om mulig finner vi også tilpassede løsninger, ta kontakt med undertegnede på mobil 971 770 56.

 
per malme   
epost: permalme@frisurf.no

Kirketjenere, blomstergruppe  
og urnemedhjelpere

Avtalen mellom Asker kirkelige Fellesråd og Holmen Y’s Mens Club 
ble siste år utvidet slik at også urnenedsettelser mandager på Øst-
enstad kirkegård kom med. Alt i alt har denne frivillige tjenesten 
iberegnet kirketjeneroppgaver og blomsteransvar fungert greit. Og 
den årlige bevilgningen er økt til kr.170.000. Disse midlene går til 
Holmen Y’s Mens Club, som igjen støtter menighetens barne- og 
ungdomsarbeid etter søknad. Klubben har dette året bidratt med 
kr.30.000 til streaming av konfirmasjonsgudstjenestene, kr. 
50.000 til telt for speiderne og en jubileumsgave.
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Arbeidsoppgavene fordeler seg slik:

Kirketjeneransvar på gudstjenester, gravferder og vielser, lydansvarlig på en del konserter og foredrag 
samt ansvar for blomster på alteret, ettersyn og stell av lysglobe, tekstiler og sølv.

Mandager og fredager i tiden mai og ut september, uten juli mnd, er det et team som møter de pårørende 
på kirkegården henholdsvis på Østenstad og Asker og er med på urne-nedsettelser. Koordinator har 
ansvar for å asjourføre informasjonsperm, sette opp kvartalsvise vaktlister og følge opp behov for og 
informere kirketjener til ulike tjenester etter ønske fra administrasjonen.

Frivillige kirketjenere i 2020: 6 personer Blomstergruppen: 4 personer Urnemedhjelpere: 3 
personer. I alt 69 urner på Asker kirkegård og 33 på Østenstad                                               
 
Det er behov for flere frivillige til de ulike tjenestene.

liSe-lill HelgeSTad     
Koordinator

Årsmelding for KRIK Holmen ungdom 2020

Styret:

Leder: Simon Haugstad Moosmayer         

Styremedlemmer: Sigurd Tveter, Knut Andreas Rugsland, Nora Koppervik Christiansen,  
Fredrik Skjulestad 
 
Første samling 29.01 i gymsalen på Torstad ungdomsskole. Da oppstart med 21 konfirmanter. Ukentlige 
samlinger i gymsalen 17.30 -19.00. Stopp 11.03 for videre samlinger pga covid-situsajonen.

Sommeravslutning 09.06 på Holmenskjæret med bading, volleyball og pizza.

I høstsemesteret enkeltsamlinger utenom gymsal som squash og tennis.   

Digital – Skipreparering, YouTube-film samt preparering av ski til inntekt for menighetens førjulsmesse.

Tradisjonell juleavslutning på Peppes Pizza. Godt oppmøte der også «gamle krikere» (som nå er studen-
ter) var inviterte.

marTa HaugSTad 
voksenleder
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Årsmelding Holmen kirkekro

Et møtested for alle, - tilhørighet – tro – tjeneste 

På mandagskroa selges vanligvis middag, vafler, kaffe og te. Da vi åpnet opp etter nedstengingen 
serverte vi bare suppe og rundstykker(og en gang i blant Torbjørgs lapskaus). Vi har vanligvis omtrent 30 
middagsgjester hver uke, og en del som bare vil kose seg med en vaffel.  I høst har det vært noen færre. 
Kroa er en del av Supermandagen i Holmen kirke. Barna i His Angels koret/Serafene har tilbud om et 
middagsabonnement inkl. vaffel og saft.  

Reidun Austnes har arbeidet på mandager  fra 14.30 – 19.30. Og noen ganger har en frivillig servert 
maten, fra kl. 16.00 – 19.30.   

Tirsdager   

Vi hadde vanlig kro fram t.o.m. 10. mars. Etter det har det vært mange avlyste treff.  På vårparten og tidlig 
høst har vi gjennomført med gjeldende smittevernsregler.  Vi har bare servert vafler, kaffe og te, slik at 
fokuset ble på smittevern.

Da vi var åpne hadde vi et foredrag kl. 12.00.  Avlyste foredrag har fortløpende blitt flyttet ett semester 
fram.  Bare ett foredrag har vi «mistet».

Til å tilberede salg av lunsj, servering og rydding, har vi 3 frivillige hver gang. De går i turnus.

Vi har hatt rundt 30 besøkende hver gang. Dette året har våre gjester virkelig satt pris på de treffene vi 
har hatt. Alle har hatt mer behov for å treffe folk, det har vært merkbart. Den største utfordringen har 
vært å holde avstand når hørselen ikke er god.  Sommertur og juleturen måtte avlyses i år. 

I forkant av hvert semester inviteres de frivillige til en planleggingslunsj.  I januar gikk det som vanlig. 
Dette fikk vi også gjennomført i august, men ansatte ble ikke invitert denne gang, for å ha god avstand. 
Norunn innledet med å vise noen bilder, så planlegging, og til slutt koser vi oss med ekstra god mat.  Det 
skal være hyggelig  å være frivillige i kroa.  Vi ønsker alle velkommen til Holmen kirkekro.  Både som gjest 
og frivillig. 

Takk for godt humør og god innsats i dette spesielle året!

norunn edvardSen

Leder for Holmen kirkekro 

Foto: N
orunn Edvardsen
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Kirkeakademiet i Asker

Kirkeakademiet i Asker (KiA) er en frittstående organisasjon som samar-
beider tett med menighetene i Asker og ser sitt arbeid som en del av kirkens 
virksomhet i bygda vår. KiA er et forum for dialog, samtale og refleksjon, 
forankret i kristen kultur og tradisjon. KiAs virksomhet er åpen for alle. 
Arbeidet retter seg særlig mot kirke-, kultur- og samfunnsengasjerte men-
nesker. Det legges vekt på åpenhet og at enhver skal bli møtt med respekt 
for egne meninger og eget ståsted. KiA er medlem i Norske kirkeakademier 
som bl.a. bidrar med økonomisk støtte til KiAs virksomhet.

Det var planlagt seks ordinære åpne møter i 2020. På grunn av koronapandemien kunne bare fire av dem 
gjennomføres. Møtene holdes i Holmen kirke. De siste årene har oppslutningen om møtene vært svært 
god med et snitt på mellom 150 og 200 personer pr. møte. I 2020 ble oppmøtet av naturlige grunner mer 
begrenset. Gjennomsnittlig deltok i overkant av 90 personer på møtene. 

Overskriften over vårens tre møter var «Hva er da et menneske?». I sitt foredrag oppfordret matemati-
ker Silvija Seres til å gå aktivt inn i debatten om etiske sider ved teknologiutviklingen som i dag styres 
nesten utelukkende av profittjag. Kirkehistoriker Eivor Andersen Oftestad drøftet i sitt foredrag etiske 
utfordringer i utviklingen av bioteknologien. Hun viste til hvordan de muligheter den gir for å designe 
barn etter eget ønske, brer om seg i verden. Høsten tema var «Uro». Professor Sturla Stålsett drøftet 
verdien av verdier i en urolig tid og fremholdt selvstendighet, sårbarhet, samarbeid og sannferdighet som 
verdier som må holdes høyt for å motvirke destruktive krefter i samfunnet. Forfatter Dag Hareide gav et 
til dels skremmende bilde av utviklingen på informasjonsteknologiens og bioteknologiens områder. Mens 
teknologien i seg selv er nøytral, er teknomaktene farlige fordi de kynisk legger etiske betraktninger til 
side, hevdet han. Etter foredragene inviteres det til åpne, reflekterende samtaler.

KiA ledes av et selvsupplerende styre: Einar Solbu (leder), Inge Westly (kasserer), og styremedlemmene 
Mette Blom, Knut Brakstad, Kristin Gunleiksrud Raaum og Kristin Bødtker Walstad. Styret gleder seg 
over den store interessen det tydeligvis er for å få innsikt i og delta i refleksjon rundt temaer som ligger 
i det store grenselandet mellom tro, kunst, kultur og samfunn, et grenseland fylt av etiske, estetiske 
og mellommenneskelige utfordringer. Året avsluttes med et håp om at vi i løpet av 2021 igjen kan åpne 
dørene for mange mennesker til dypdykk i slike temaer. 

einar Solbu

PROSTITILTAK
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«Å være nær i en tid med avstand» 
Årsmelding kirkens feltarbeid Asker 2020

Menighetene i Asker har siden 1984 drevet Kirkens Feltarbeid, et diakonalt lavterskelarbeid blant rusmid-
delbrukere i Asker. Arbeidet består av Varmestua, Elveplassen overnatting, Nødovernatting, Arbeidstilta-
ket, Bruktbutikken, Lyspunkt1 og prestetjeneste.

2020 har vært et annerledes år for Kirkens Feltarbeid. Koronaepidemien har naturligvis preget driften 
store deler av året, men vi har hatt gode smittevernrutiner og klart å holde tiltakene åpne gjennom året, 
men med noe redusert aktivitet. Kirkens Feltarbeid holdt åpent som et av få tiltak i sitt slag i Asker, og 
vi erfarte mer enn noen gang betydningen av å representere noe som er trygt, kjent og konstant. Antall 
gjester, arbeidere og frivillige har vært noe lavere enn i et normalår, kontakten med menighetene har 
heller ikke vært så tett som vi hadde ønsket da formiddagstreff, diakontreff, gudstjenester mm har blitt 
avlyst. Det var med tungt hjerte vi også måtte avlyse vår tradisjonsrike julefest 23 desember. Isteden dro 
vi hjem til alle våre gjester med julemat, gaver og blomster. Det ble mange fine, små samtaler på trappa 
rundt om i Asker lille julaften.  

Bemanning 

KFA har 21 faste ansatte fordelt på 16 årsverk.

Daglig leder Flemming Jacobsen og gateprest Christoffer Schmidt sluttet i februar.  
Ny daglig leder Gudrun Brøvig Silde, samt gateprest Kjetil Borgenvik var på plass 1. august.

Vi vil takke faste givere, støttespillere, frivillige, samarbeidspartnere og Asker kommune for godt  
samarbeid og heiarop i et krevende år. Vi er tilstede der livet butter imot. Gjennom vår visjon  
«Gi mot til å tåle livet» ønsker vi å være tilstede der livet butter imot. 

gudrun brøvig Silde
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Ansatte i Holmen menighet 2020

 

HOLMEN MENIGHET

Gunstein Vetrhus sokneprest 100 %

Ida Hanevold kapellan 100 % (permisjon fra mai)

Maren Sundvall Platou kapellanvikar (juni-desember). Ble ordinert i Holmen 
kirke 21.06.20

Marilyn Brattskar kantor 100 % (permisjon frem til august) 

Magnus Kløften vikarkantor 100 % (til august)

Britta Hässlich daglig leder 100 % (til juli) 

Øyvor Sekkelsten konstituert daglig leder (juli-desember)

Frode Nordahl daglig leder 100 % (fra desember)  

Heidi Milde trosopplæringsleder 0-12 100 %

Siw-Christine Bodal-Pliegård trosopplæringsmedarbeider 0-12 50 %

Thomas Hauge diakonmedarbeider 80 %

Norunn Edvardsen kroaansvarlig og frivilighetskoordinator 50 % 

Stilyian Minchev vaktmester/renhold 80 % 

Ingebjørg Kosmo barnekordirigent 20 %

Maria Liholt kateket 100 % (permisjon frem til august. 80 % i peri-
oden august-desember) 

Kristina Nomme Amundsen kateketvikar 100 % (til mai)

Erlend Skår ungdomsarbeider på timebasis

Trond Arne Hauge seniorprest 50 %. Avskjedsgudstjeneste 13.09.20

Stein Erik Horjen prostiprest 50 % (fra august) 

HOLMENTOPPEN BARNEHAGE

Elin Dalhen barnehageleder 25 %

Marta Stein pedagogisk leder 100 % (våren)

Marianne Thøring pedagogisk leder 100 % (fra august)

Anna Gertner pedagogisk leder 2 100 %

Else Nordby assistent (frem til august)

Sitanon Holter assistent/tilkallingsvikar

Tove Tunge assistent/tilkallingsvikar
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Driftregnskap 2020
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Eiendeler
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Investeringsregnskap 2020
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Noter til regnskap 2020
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