
Den norske kirke i Asker
Asker kirkelige fellesråd 2017/2018



Asker kirkelige fellesråd 2017-20182 Asker kirkelige fellesråd 2017-2018 3

Åpne rom i Asker
Kirkene i Asker er viktige møtesteder for mange mennesker. I en 
gjennomsnittsuke kommer mer enn 4 500 mennesker til guds-
tjenester og aktiviteter i de fem kirkene våre. 

Her blir de møtt av frivillige og ansatte, som hver eneste dag 
bidrar til å skape inkluderende møtesteder. For det er det kirken er: 
den er for alle. Vi ønsker at alle som kommer til kirkene i Asker skal 
møte den åpne folkekirken. Det vil vi gjøre på en slik måte at også 
de som ikke er medlemmer av kirken kjenner seg velkomne og 
respektert. 

I de fem kirkene i Asker, Heggedal, Holmen, Østenstad og 
Vardåsen ønsker vi å bidra til gode lokalmiljøer. Våre kirker er 
viktige møteplasser i lokalsamfunnet og vi er en betydelig arena 
for kulturformidling. Det er vi stolte av. Vi er også stolte av all den 
frivillige innsatsen som gjøres i alle våre menigheter alle dager i uken 
gjennom hele året. 

Asker er en del av Oslo bispedømme. I bispedømmet er visjonen 
«Mer himmel på jord». Det vil vi skal skje ved å øke deltakelsen i 
gudstjenestene, øke oppslutningen om dåp og trosopplæring, styrke 
folkekirkens samfunnsengasjement og få flere til å få lyst til å arbeide 
i kirken. Dette er bispedømmets strategiske mål. For oss i Asker 
betyr det at vi vil ta ansvar for samfunn og lokalmiljø. Ikke minst vil 
vi være en tydelig stemme for de som ikke så lett blir hørt. I kirken 
heter dette diakoni. Diakoni er kirkens omsorgsarbeid og kirkens 
tydeligste fingeravtrykk. Enten det er i Kirkens feltarbeid blant 
rusavhengige og hjemløse, i menighetsarbeidet i institusjon eller 
lokalkirke - eller i møte med de blant oss som trenger særskilt støtte i 
livets mest krevende faser. 

I denne oppsummeringen av 2017 kan du lese mer om hver-
dagsarbeid og gudstjenesteliv, møter med mennesker i alle aldre og 
livssituasjon og om alt som handler om kirke og menighet i Asker. 
Her finner du tall og tale, fakta og følelser, stort og smått fra kirkene 
våre – god lesning!

Kirkesjef John Grimsby
Epost: jg323@kirken.no

Kirker fulle av liv
Å komme til en av kirkene i Asker er som å komme til en sydende 
oase av liv. 

Det er liv som rører seg på hverdager med barn og unge på 
mange ulike arenaer. I gudstjenester er det mange som trofast søker 
Ordet, sakramentene og fellesskapet. Unge nye foreldre kommer 
med barna sine til dåp. De ønsker å gi dem et holdepunkt utenfor 
dem selv. Et holdepunkt som også er deres hjem. 

Fortsatt har mange i Askerbygda «sin» kirke. I alle kirkene våre 
har vi møtepunkter for de eldre og dem som gleder seg over å 
komme til en kaffekopp og godt fellesskap. I kirkene er det gode og 
kompetente «vertskap» i dem som jobber der til daglig. Sammen 
med mange frivillige skapes liv og røre. 

Mangfoldet i kirkene våre er unikt; både hva aktivitet, musikkstil 
og folk angår. Vi får være der med våre liv og egenart. En årsmelding 
der det er så mye godt å oppsummere er en påminnelse om å  
TAKKE for alt det gode som gjøres. Samtidig er det en påminnelse 
om å støtte opp omkring den lokale kirke på ulike måter. 

Vi ønsker at kirken skal være en møteplass også for fremtidens 
generasjoner. 

Prost Berit Øksnes
Epost: bo234@kirken.no
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VARDÅSEN MENIGHET

Et stort barnearbeid er knyttet opp 
til myldre-tirsdagene med kor,  
familiespeider, fire-fem-klubb,  
knøttesang, bibelfortelling, middag 
og vafler. Babysang er viktig for 
barn og voksne, skape nettverk 
mellom småbarnsforeldre og legge 
grunnlag for videre engasjement. 

Ankomsten av vårt nye orgel 
er noe av det vi har gledet oss 
enormt til! Det har vært lagt ned 
stor innsats i å få dette til, ikke 
minst med innsamling av midler 
til menighetens egenandel, med 
pipekonserter, salg av «orgelpiper» 
og mange andre bidrag. 

Det har også vært glede over at 
Asker kommune bidrar med støtte 
for å innrede underetasjen i kirken 
til en ny møteplass for alle på  
Borgen. Selv har menigheten  
samlet innen nesten en million 
kroner til orgelet. 

Fra folkemøtet som ble holdt 
som idemyldring fikk vi tydelig 
innspill fra ungdommen om at det 
måtte være nok strømuttak slik at 
det kan arrangeres 
«Lan-party» og at 
det blir kjøkken 
med mulighet til å 
varme opp pizza. 
Her er planene 
klare! 

Det planlegges 
dessuten band-
rom og allrom med 
både «buldrevegg» 
og muligheter for 
lavterskel gymnastikk. Vi tror også 
at det kan bli en kjærkommen 
møteplass for personer som er 
hjemme på dagtid. 

En særlig takk til Bruktmar-
ked-gjengen, som gjennom år har 
bidratt til både det miljøvennlige 

tiltaket og til kjærkommen inntekt 
til menigheten og kjellerprosjektet. 

Stab og frivillige legger mye 
arbeid i å skape de gode møte-

plassene for folk 
i menigheten og 
i nærmiljøet. En 
viktig oppgave er å 
få inkludert stadig 
nye innflyttere, at 
de skal føle seg sett 
og ønsket, og kunne 
finne sin plass og sine 
oppgaver. 

Hele menigheten 
inviteres til å være 

med å bygge en åpen og inklu- 
derende menighet som tar sam-
funnsansvar, med tydelig formid-
ling av Bibelens budskap til tro og 
liv, gjennom forbønn, givertjeneste 
og frivillig innsats. 

Trosopplæring er et omfattende og prioritert arbeid der mange er involvert, 
inkludert det viktige søndagsskolearbeidet.

Satser på trosopplæring

MANDAG: 
Internasjonal 
språkkafé for 
kvinner

TIRSDAG: 
Myldredag (kirkens 
familiedag)
Knøttesang, 
Firefemklubb, 
Barnekor 6-12 år
Middag/vafler: Fra 
kl 17.00
Vox Cordis – kirkens 
voksenkor kl 19.30
Middag på kirke-
torget. 

ONSDAG: 
Bibelundervisning 
Annenhver onsdag 
kl 19.30
Stabsmøte kl 09-11.

TORSDAG:
Bønnesamling 
annenhver torsdag 
kl 11.00
Torsdagskaffe 
eller torsdagstreff for 
seniorer hver torsdag 
kl 11.30-13.00
Seniorkor hver 
torsdag kl 13.00
Konfirmantunder-
visning og ung-
domskafé kl 17.30

FREDAG: 
Babysang kl 12.00

SØNDAG: 
Gudstjeneste og 
søndagsskole kl 
11.00. Kirkekaffe 
opå kirketorget etter 
gudstjenesten. 

l I tillegg kommer 
konserter av ulik 
karakter og for ulik 
smak, møter av ulik 
karakter, arrange-
ment for barn,  
arrangement for 
ungdommer,  
arrangement for 
voksne. 
l Følg med på  
www.vardasenkirke.
no/ og på Facebook.
 
Ønsker du å vite mer 
om disse aktivitetene? 
Ring 66 78 61 00 
eller send en epost: 
vardasen.menighet.
asker@kirken.no

Sokneprest
Dag Håland
Epost: 
dh545@kirken.no

Daglig leder
Kari Sorknes
Epost:
ks937@kirken.no

Menighetsrådsleder
Tone Hærem
Epost: 
tone.haerem@
lds.no

LEDERE I MENIGHETEN:

Ukeplan:

Jeg elsker å være her, 
og her føler jeg at jeg 
hører hjemme. Jeg vil 
gjerne hjelpe til på alle 

måter, og være med på 
å gjøre kirken til et bedre 
sted både for voksne og 

unge.
Chidera, frivillig

Nettside: www.kirken.no/askerfellesrad
E-post: fellesradet.asker@kirken.no

Følg oss gjerne 
på Facebook

På myldredagene er det alltid fellessamling i kirkerommet kl. 17 før aktivitetene starter opp.
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HEGGEDAL MENIGHET

I Heggedal kirke samles folk i alle 
aldre til ulike aktiviteter og guds-
tjenester gjennom uka. 2017 har, i 
tillegg til vårt vanlig ukeprogram, 
bydd på flere høydepunkter:

 Kontrakt på nytt orgel. Vi gleder 
oss over at kontrakt for bygging av 
nytt orgel ble signert i september. 
Orgelet skal bygges av orgelbygger 
Lyngø og Rench, og monteres 
sommeren 2019. 

Stordugnad. Første helgen i mai 
jobbet ulike grupper fra menig-

heten iherdig for å få kirken og 
Heggetun fin til 17. mai og bryl-
lupssesongen. Heggetun ble malt, 
kirken vasket grundig, 
det ble raket, luket og 
beskåret. Helgen ble 
avsluttet med en guds-
tjeneste der Heggetroll 
viste syngespillet «Jesu 
liv i ord og toner». En 
hyggelig og sosial helg!

Familiesamlinger. Nytt av året er 
familiesamlinger, som er et samar-
beid med pinsekirken i Heggedal. 

Familiesamlingene er vanligvis 
én fredag i måneden, vekselvis på 
Heggetun og i pinsekirken. På hver 

samling møtes fami-
lier til sang, andakt 
og taco, og det er fullt 
av liv!

 Vi er stolte av å 
være «kirken midt 
i bygda», og Hegge-

dølingene er glad i kirken sin. Vi 
gleder oss over stigende besøkstall 
på gudstjenestene og ser med stor 
forventning frem mot 2018!

Å være kirke er å være sammen! 

Store forventinger til 2018
TIRSDAG:
Heggetroll, menig-
hetens barnekor for 
barn fra 5 år-10 år 
kl.1700-1745
Team Heggedal, 
ungdomsgruppa til 
Heggedal menighet, 
kl.1900-2130

ONSDAG:
AU-møte, kl. 08.30-
10.00 (hver 6. uke)
Stabsmøte, kl.10.00-
11.30

TORSDAG:
Etter skoletid, annen 
hver torsdag, 5-7. trinn, 
spiser middag, leker, 
spiller, har andakt og 
lystenning, kl.1430-1630

SØNDAG:
Gudstjeneste kl.1100 
og kirkekaffe.

Ønsker du å vite mer om 
disse aktivitetene? 
Ring 66 90 71 80 eller 
send en epost: heggedal.
menighet.asker@kirken.
no

Sjekk også vår nettside:
www.kirken.no/heggedal

Sokneprest
Magnus  
Pettersen 
Kjellin
Epost:
mk493@kirken.
no

Daglig leder
Liv Ruud
Epost:
lr356@kirken.no

Menighetsrådsleder:
Ragnhild Øvland 
Tjelle
Epost:
ragnhildovland@
gmail.com

LEDERE I MENIGHETEN:

Ukeplan: HOLMEN MENIGHET

Hver mandag arrangeres «Super-
mandag». Da fylles kirken med 
barnekor, speiderne, språkkafe, 
leksehjelp, lego-klubb og kro. Med 
dyktige ansatte og frivillige er dette 
blitt et attraktivt tilbud for unge og 
gamle. 

Det er også blitt tradisjon at  
barnekorene setter opp musika-
ler. Den årlige sommerturen for 
pensjonister og nyttårslunsjen er 
viktige, faste arrangementer. Det ble 
også arrangert globalløp. I 2017 gikk 
inntektene til Bangladesh KFUK 
(jentegrupper og jenteskoler).  
73 løpere løp inn totalt kr. 45 000. 

I Holmen er vi særlig stolte av 

våre mange frivillige som på ulike 
måter muliggjør at Holmen  
menighet er en aktiv menighet og 
en attraktiv møteplass 
for mennesker i  
nærmiljøet. 

De frivillige gjør det 
mulig å opprettholde 
det høye aktivitets- 
nivået. I ungdomsarbeidet har vi 
70 frivillige ungdommer som blant 
annet bidrar inn i konfirmant- 
arbeidet gjennom deltakelse på 
konfirmantfestival, leir og  
«Crossing». Ungdommene får leder-
kurs og ledererfaring, og dette er et 
viktig og inkluderende ungdomstil-

bud i vår del av kommunen. 
Frivillige medarbeidere la også 

grunnlaget for at førjulsmessen ble 
en suksess! Helgen 18.-19. 
november var alle rom, 
både ute og inne, fylt 
med liv. 

Førjulsmessen er et 
stort og viktig samlings-

punkt i Holmen menighet.

2017 har vært et aktivt år i Holmen menighet med et bredt spekter av tilbud og 
aktiviteter. 

Stolte av våre frivillige

MANDAG
kl. 12.00: Trilletreff 
våren 2018 

kl. 15.30: Superman-
dag. Barn og unge, 
Familier, Møteplasser, 
Kurs og undervisning, 
legoklubb, Kor og 
musikk - Aktivitetene 
foregår i menighets-
salen, ungdomssalen, 
kirkeloftet og i selve 
kirken 
kl. 17.30: Språkkafé 
Møteplasser, Kurs og 
undervisning, Voksne, 
Annet - Menighets-
salen 

TIRSDAG
kl. 11.00: Holmen 
Kirkekro. Møteplas-
ser, Voksne, Eldre 
- Kirkestua i Holmen 
kirke 
kl. 15.00: Konfir-
mantundervisning 
kirkekonfirmant 1
Kl 18.30: HMVs 
Dameensemble 
korøvelse
Kl. 19.30: HMV 
korøvelse

ONSDAG 
Kl. 19.00: Y’s mens 
club

TORSDAG
Kl. 12.00: Torsdags-
klubben
kl. 15.00:  
Konfirmant- 
undervisning KRIK/
Crossing 
17.30: Crossing  
kl. 20.30:  
Skumrings &  
Kirkekakao 

SØNDAG
kl. 11.00: Guds-
tjeneste Holmen 
kirke 

Ønsker du å vite mer 
om disse aktivitetene? 
Ring 66 85 50 30 
eller send en epost: 
holmen.menighet.
asker@kirken.no

Sjekk også vår 
nettside:
www.kirken.no/
holmen

Sokneprest
Anne Beate 
Tjentland
Epost:
at862@kirken.no

Daglig leder
Britta Hässlich
Epost:
bh477@kirken.no

Menighetsrådsleder
Kristine Seim 
Horni
Epost:
kristine_horni@
hotmail.com

LEDERE I MENIGHETEN:

Ukeplan:

«Kirken midt i bygda 
– Et åpent rom for 
alle livets dager»

I Holmen kirke, 
der magi skjer!

Speiderkafe: dette er fra Førjulsmessen hvor speiderne i Holmen har ansvaret for hele kafeen både lørdag og søndag. 
Speider og foreldre stiller opp og gjør en fantastisk jobb! Inntekten på førjulsmessen går til menighetens arbeid og resultatet 
i 2017 ble 267.500 kr.                                                                              Foto: Jan Olav Langset

Mangfold av aktiviteter! Øverst til venstre: Fra forestillingen «Utvalgt» av Team Heggedal. Øverst midten: Fra inngangspar-
tiet på høstens countrymesse. Øverst høyre: Linedance på kirkekaffen etter countrymesse. Midten: Fra en gudstjeneste. 
Nederst venstre: Jan Arvid Gulbrandsen og Simen Udnes fra menighetsrådet. Nederst midten: Konfirmanter varmer føtte-
ne på skogvandring på vei til konfirmantleir. Nederst høyre: Staben i Heggedal menighet etter en joggetur.
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ASKER MENIGHET

Menighetens overordnede diako-
nale mål er at alle arrangementer 
og aktiviteter skal være åpne og 
inkluderende. 

Vår menighetsfinansierte 
diakon er en viktig pådriver her, 
sammen med stab for øvrig, frivil-
lige medarbeidere i råd, utvalg og 
aktiviteter, og sammen med ulike 
aktører i Asker kommune. 

Onsdagsmiddag, fredagstreff, 
kaffekoppen på Solgården, fre-
dagsforum, November-markedet 
og gudstjenester med kirkekaffe er 
viktige møtepunkter for å utvikle 

fellesskap og frivillighet. 
Konfirmantarbeidet vårt samler 

store deler av ungdomskullet, og 
mange barn og unge søker til kor-
arbeidet vårt og til trosopplærings-
tiltakene. 

Fokus på hverdagsintegrering 
av innvandrere, flyktninger og asyl-
søkere gjennom arrangementer og 
nabostøtte, beriker våre fellesskap 
og tenkning rundt frivillighet. 

Vi har kunnet glede oss over 
flere konserter i Asker kirke i 2017, 
noen av dem knyttet til innsamling 
til nytt flygel, som vi håper kan blir 

fullfinansiert og realisert i løpet av 
2018. Sammen med nye stoler og 
nattverdbord, som vil komme på 
plass i vinter, vil dette gjøre kirken 
til en åpnere arena, med mulighet 
for mer fleksible løsninger. 

Ny lyssetting av Asker kirke, 
som fremhever dens arkitektonis-
ke preg, har gledet oss gjennom 
høstmørke og vinterkvelder. 

Det er mange som søker til 
Asker kirke og kirkegården og vi 
kjenner gjennom dette på hvor 
viktig kirken i Asker er.   

Asker menighets satsningsområder er Gudstjeneste, Felleskap og Frivillighet.

Åpen og inkluderende
Mandager:
Asker Ten Sing (fra 
8. klasse) kl. 17.30. 

Tirsdager: 
Babysang kl. 12.00. 
10 g. i semesteret.
Asker Normisjon  
(1. tirsdag i mnd).
Menighetsråds-
møte (én gang i 
måneden).

Onsdager:
Bibelmeditasjon kl. 
12.00 – tanker rundt 
kommende søndags 
tekst – åpent for alle
Onsdagsmiddag 
for små og store kl. 
16.30-17.20
Småbarnsang (1-3 
år) – 5 g. i semesteret 
– kl. 16.15-17.00
Snoopy-klubben 
(2-5 år) – kl. 17.30-
18.20
Knøttene barne-
kor (5-9 år).
Kl.17.30-18.20 
Tempo Tweens 
Sing (3. – 7. klasse). 
Kl. 18.00-19.30 
 
Torsdager: 
«Fredagstreff på 
torsdager» (eldre) 
kl. 11-13 – første 
torsdag i måneden 
(pt. samarbeid med 
Vardåsen menighet i 
Vardåsen kirke)  
Back in Business 
(kor for voksne) 
annenhver torsdag 
kveld
Asker kirkekor (kor 
for voksne) kl. 19.30

Fredager: 
Kaffekoppen 
(eldre) kl. 11- 13 tredje 
fredag i måneden 
(pt. på Solgården 
boligsenter)
Fredagsforum kl. 
19.30 (voksne) – 3 
ganger i semesteret

Søndager: 
Gudstjeneste kl. 11
Kveldsmesse kl. 
20.00 -  hver andre 
søndag i måneden 

Ønsker du å vite mer 
om disse aktivitetene? 
Ring 66 76 57 00 eller 
send en epost: 
asker.menighet.
asker@kirken.no

Sokneprest
Tor Øystein 
Vaaland
Epost: 
tv339@kirken.no

Daglig leder
Grete Ellingsen 
Aaby
Epost: 
ga653@kirken.no

Menighetsråds-
leder
Vibeke Bøe
Epost:
vibekececilie@
gmail.com

LEDERE I MENIGHETEN:

Ukeplan:

Kveldsmesse med sokneprest Tor Øystein Vaaland.
Foto: Are Grøsland

ØSTENSTAD MENIGHET

. I barne- og ungdomsarbeidet har 
vi mye å glede oss over:

• Økende deltakelse på baby-
sang høsten 2017. I tillegg har 
vi en fin gjeng på småbarnsang

• Økende deltakelse og opp-
levelse av større stabilitet på 
søndagsskolen

• Barnekoret har hatt god 
rekruttering

• Suksess og glede med å jobbe 
med babyteater!

Vi har gjennom flere år kunnet 
glede oss over en sterk og målrettet 
satsing på konfirmantarbeidet.  

Strategien er å integrere kon- 
firmantene i Pappas Barn (Ten-
Sing). Vi har 
også satset på at 
idrettsinteressert 
ungdom kan 
delta i konfir-
mantarbeid i regi 
av Kristen Idretts-
kontakt (KRIK). 
Dette ryktes blant 
ungdommen, 
og vi har god 
oppslutning om konfirmant- 
arbeidet.

Østenstad har også stort enga-
sjement i vårt misjonsprosjekt til 

støtte for Normisjons arbeid rettet 
mot barnehelse og ernæring ved 

sykehuset i Okaldhunga 
i Nepal. I tillegg til pen-
ger, sender menigheten 
hvert år babytepper 
som vi strikker selv. 

Høydepunktene i 
menighetens årshjul er 
også de 2 store årlige 
dugnadsprosjekte-
ne – loppemarkedet i 
april og julemarkedet 

i november. Her deltar mye folk i 
alle aldre.

Oppslutning om menighetens gudstjenenester er jevn og god, og flere  
gudstjenesteteam medvirker ved gjennomføring

Mye å glede seg over

Mandag:
Kirkefrokost,  
(eldre) kl. 11.00-13.00
Korøvelse Østen-
stad Sangeri (kor 
for voksne) kl. 1930-
2200

Tirsdag:
Stabsmøte, kl. 
13.00-14.30
Tirsdagsmiddag, 
tilbud til familier med 
middag og korøvelser 
for barna,  
Fortellerstund, 
Småbarnsang
Minigospel, Barne-
kor kl. 16.00-18.00
Dig Deeper, ung-
domsklubb kl.18.30-
20.00
MR-møte, kl.19.00-
22.00(én gang i mnd)

Onsdag:
Babysang, kl. 
13.00–14.00
Milk-kurs, mini-
lederkurs ungdom 
kl.18.00–20.00
Y’s men (voksne) kl. 
19.00–21.00) én gang 
i mnd)

Torsdag: 
Ten Sing Pappas 
barn med Ten 
Sing-konfirmanter 
kl. 18.20-21.30

Søndag: 
Gudstjeneste og 
søndagsskole kl. 
11.00 og kirkekaffe.

Ønsker du å vite mer 
om disse aktivitetene? 
Ring 66 79 99 60 
eller send en epost: 
ostenstad.menighet.
asker@kirken.no

Sokneprest
Astrid Sætrang 
Morvik
Epost: 
am762@kirken.no

Daglig leder
Liv Ruud
Epost:
lr356@kirken.no

Menighetsråds-
leder
Per Johannes 
Helgebostad
Epost: perjhelg@
online.no

LEDERE I MENIGHETEN:

Ukeplan:

Østenstad kirke  
- et åpent hus med 

mange rom. 
Østenstad menighet skal 

være inkluderende  
og preget av  

nestekjærlighet.

I Østenstad trekkes menigheten aktivt inn under gudstjenesten. Her leses dåpstekster av en fadder.  Foto:  Jens O. Kvale
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sjoner og underforbruk kjøp av 
varer og tjenester. Regnskapet 
viser et samlet underforbruk 
lønn og sosiale kostnader på 
1,8 MNOK. Dette er medregnet 
refusjoner. Kjøp av varer og 
tjenester viser et underforbruk 
på 1,1 MNOK. 

Kirkens feltarbeid hadde 
i 2017 samlede tilskudd og 
driftsinntekter på 9,3 MNOK. 
Botilbudet på Elveplassen er 
ikke medregnet – se nedenfor. 
Feltarbeidet hadde et beskje-
dent overforbruk lønn, men et 
tilsvarende underforbruk for 
varer og tjenester. Gaveinn-
tektene i feltarbeidet var i tråd 
med budsjett på 0,6 MNOK. 
Regnskapsmessig resultat for 
den samlede virksomheten 
viser et underforbruk på kr. 307 
937. I dette er medregnet kr 359 
922 fra øremerket fond som 
fellesrådet stilte til disposisjon 
for feltarbeidet i 2017. 

Elveplassen botilbud hadde 
samlede tilskudd på 6,9 MNOK. 
Virksomheten hadde et overfor-
bruk på kr. 245 379 på lønn, men 
har mottatt sykelønnsrefusjoner 
på kr. 334 278. Med et underfor-
bruk varer og tjenester, blir det 
det samlede underforbruket på 
Elveplassen i 2017 kr. 323 364.

Investeringsregnskapet for 
2017 viser et forbruk på kr. 10 
691 184. Regulert budsjett var 
på kr. 9 792 447. Merforbruket 
på kr 898 737 skyldes i hoved-
sak driftsbygning Østenstad 
kirkegård. Dette prosjektet er 
i henhold til plan dekket over 
investeringsbudsjettet for 
2018. Det er i 2017 tatt ut fra 
kommunen disponible midler 
ut over forbruk 2017 med kr. 2 
836 531. Dette har sin grunn i 
avsetninger i valuta til kjøp av 
orgler i Vardåsen og Heggedal 
kirker. Per 31.12. har fellesrådet 
1 269 094 i ubundne midler fra 
Asker kommune, i tillegg til den 
kommunale bevilgningen til 
investeringer i 2018.

Investeringer 
og vedlikehold
l Kirkebygg, kirkelige eiendom-
mer og gravplasser er viktige 
steder i mange menneskers 
liv. Fellesrådet har ansvaret 
for betydelige materielle og 
kulturelle verdier. Målsettingen 

Kirken og  
Asker kommune
l Kirken i Asker har avtale med 
kommunen og mottar betyde- 
lige tilskudd over det kommu-
nale budsjettet. Kommunen 
støtter også andre livssyns- og 
trossamfunn. Vi opplever at  
Asker kommune tar et stort  
ansvar for at menighetene kan 
ivareta oppdraget som lokal 
kirke. I dette samarbeidet er 
kirkene «frivillighetssentraler» 
og viktige identitets- og kultur-
bærere i lokalmiljøene. Kirkens 
feltarbeid driver arbeids- og 
botilbud innen rus- og psyki-
atrifeltet på oppdrag for Asker 
kommune.

I 2017 ble Den norske 
kirke løsrevet fra staten, men 
vi arbeider som før tett og nært 
med kommunen og til tjeneste 
for Askers befolkning. I tillegg 
til kommunale tilskudd mottar 
vi støtte fra staten til trosopp-
læring. Dette bidrar til utstrakt 
aktivitet og engasjement for 
enkeltmennesker og miljøer i 
hele kommunen. 

En av prosessene som følger 
av kirkens selvstendige rolle, er 
overdragelse av kirkelige eien-
dommer fra Asker kommune til 
Asker kirkelige fellesråd. Felles-
rådet er fortsatt i prosess med 
kommunen å finne omforente 
eiendomsgrenser. 

2013 2014 2015 2016 2017
Antall medlemmer av Den norske kirke 38290 38224 37955 37670 37453
Tilhørige 1) 2335 2419 2389 2333 2345
Sum medlemmer og tilhørige 40625 40344 40003 39798
Medlemmer av kirken i % av befolkningen 69,6 68,2 67,1 65,8 65,3
Besøk i kirkene i snitt per uke 2) 5505 4930 4891 4627 4567
Deltakere i gudstjenester søn- og helligdag 47192 47997 44140 46374 41388
Gravferder i kirker og kapell i Asker 314 298 307 277 299
Kirkelig gravferd i % av antall døde 87,7 79,9 81,9 80,1
Antall dåp i de fem kirkene 303 307 296 295 246
Døpte i % av fødte hjemmehørende i Asker 49,9 48,2 49,9 51,4
Antall konfirmerte 403 442 436 415 385
Antall konfirmerte i % av årskull 50,3 50,1 53,2 52,3
Kirkelige vielser i Asker 3) 60 72 64 62 61

  
1) Barn under 18 år, der minst en av foreldrene er medlemmer av Den norske kirke.
2) Telt i uke 10, 36 og 49. De samme ukene er telt på samme måte siden 2002. De tre ukene for telling er valgt 
ut fra at de er «normale» uker i året, dette for å gi et så riktig bilde av bruken som mulig. Noen av årene faller 
konfirmasjonsgudstjeneste i en telleuke for noen av menighetene.
3) Medregnet borgerlig vielse med kirkelig velsignelse av ekteskap

Samlet statistikk for menighetene Asker, Heggedal, Holmen, Vardåsen og Østenstad:

Kirken i 
Nye Asker
l Asker kommune forbereder 
seg nå på å slå seg sammen med 
Hurum og Røyken til Nye Asker. 
De fem menighetsrådene i Asker 
prosti har et fellesråd som sørger 
for samarbeid med kommune 
og forvaltning av felles ressur-

ser. Tilsvarende har Røyken og 
Hurum sine fellesråd. 

Fra 1.1.2020 blir vi både én 
kommune og ett fellesråd. I juri-
disk forstand skjer dette i form 
av en virksomhetsoverdragelse. 
I hverdagen vil vi kanskje ikke 
merke så mye til endringen. De 
lokale kirkene og menighetene 
vil fortsatt ha samme oppdrag 
og i all hovedsak arbeide som 
før sammenslåingen. Likevel gir 
sammenslåingen oss muligheter 
til å arbeide enda bedre sammen 
for å utnytte ressurser og skape 
nye synergier mellom menig-
hetene og våre mer 120 ansatte. 
I likhet med den kommunale 
prosessen forbereder en kirkelig 
fellesnemnd prosessen for de tre 
fellesrådene. 

Felles tiltak  
i prostiet
l Menighetene i Asker samar-
beider på tvers. Ett av tiltakene 
er lørdagsklubben for mennes-
ker med psykisk utviklingshem-
ming. Klubben har lang historie 
og fortsatt faste møtepunkter. 
Felles gudstjenester, møter og 
konserter er det ellers mange 
av. Av fellestiltakene i Asker er 
Kirkens feltarbeid kanskje mest 
kjent.

Driften av
kirkegårdene
l Gravferdsstartestikken for 
2017 viser en økning på 9,1 % i 
forhold til året før. I fordelingen 
mellom ulike seremonityper er 
det bare mindre forskjeller fra 
tidligere år. Det ble i 2017 forret-
tet 383 seremonier. Kremasjons-
prosenten var for 2017 på 79 %. 
Dette utgjør 3 % økning fra året 
før. Legat og stellavtaler øker 
gradvis. Fra 2010 til 2017 har 
antall avtaler økt fra 1013 til 1210 
oppdrag. Fellesrådet arrangerte i 
mars 2017 årlig gravferdsforum 
for gravferdsbyråene og ansatte i 
Askerkirken. 

Økonomi
l Driftsregnskapet for 2017 
viser for hele virksomheten 
inntekter på kr. 69 174 078 og 
kostnader på kr. 66 746 554. Det 
gir et regnskapsmessig resul-
tat i 2017 på kr. 2 885 551. Den 
kommunalt finansierte delen av 
regnskapet viser kr. 48 273 398 
i tilskudd og inntekter mot kr. 
45 780 586 i kostnader. Denne 
delen av regnskapet har følgelig 
et underforbruk på 2 453 855. 

Hovedårsaken til underfor-
bruket er høye sykelønnsrefu-

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

Uke 10 Uke 36 Uke 49 Sum Snitt

Barn under 13 år. 364 163 1090 1617 539
Konfirmanter 125 1571 0 1696 565
Annet ungdomsarbeid 177 48 88 313 104
Voksne 4) 696 713 630 2039 680
Familiesamlinger 163 314 378 855 285
Pensjonister og diakonale grupper 238 44 207 489 163
Gudstjenester 699 2564 1162 4425 1475
Gravferder 534 279 813 271
Andre konserter og kulturarrangement 369 50 830 1249 416
Samtaler og kontorbesøk (9a) 28 23 51 17
Samtaler og kontorbesøk (9b) 41 67 46 154 51

  
4) Konserter i de aktuelle ukene medregnet

Ansattes representanter, kirkevergen i Røyken og Hurum og kirkesjefen i 
Asker samarbeider om forberedelsene til å slå sammen de kirkelige felles-
rådene i Nye Asker. Fra venstre: Kirkesjef John Grimsby, kirkeverge Reidun 
Gatland Reve, fellestillitsvalgt Merete Fossli (Røyken), hovedverneombud 
Janneke Riskild, fellestillitsvalgt Elisabeth Brøndal (Asker) og fellestillits-
valgt Unni Fadum (Hurum).  

Detaljert oversikt over hvilke grupper som brukte kirkene i de faste telleukene i 2017. 

Sokneprest Astrid Sætrang Morvik i Østenstad menighet.                Foto: Jens O. Kvale
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Du ska 
få en 
dag i 
måra
Det å begynne forfra med 
blanke ark og fargestifter 
til, er arbeidsmetoden vi 
i Kirkens feltarbeid daglig 
arbeider med. 

Vi ønsker å gi mot til å 
tåle livet. En rusavhengig i 
arbeidstiltaket som sitter om 
morgenen og sier «at arbeid 
gir meg mindre tid til å ruse 
meg». Ei forfrossen jente som 
får ligge et par timer og hvile, 
mens fargen kommer tilbake 
i ansiktet. En eldre alkoho-
liker som vi får til å spise en 
porsjon suppe. 

Små skritt for mange av 
oss, men for noen er en varm 
seng, mat og tak over hodet 
ikke en selvfølge. For dem 
utgjør Kirkens feltarbeid en 
stor forskjell. 

Vi i feltarbeidet arbeider 
fra dag til dag. Vi gir mennes-
ker mat, varme og en seng. 
Grunnleggende behov som 
gjør at livet blir litt lettere. Det 
er Kirkens oppdrag å hjelpe 
dem som trenger en hånd å 
holde i, og et øre som lytter.

Du skal få en dag i måra´ 
– men først må du overleve, 
slik at morgendagen kan 
komme.

Nytter det? Se på den 
rusavhengige som er stolt av 
å jobbe, jenta som får hvilt 
seg og alkoholikeren som får 
en porsjon mat. Se dem - og 
avgjør det selv.

Flemming Jacobsen, 
gateprest og leder av 

Kirkens feltarbeid i Asker

er å utnytte våre ressurser best 
mulig for å ta vare på og utvikle 
bygg og eiendom som ramme 
for alt kirken representerer og 
forvalter.

Institusjons- 
prestetjenesten
l Asker kirkelige fellesråd løn-
ner en institusjonsprest i 100% 
stilling. Institusjonsprestens 
arbeid er en del av det tverrfag-
lige tilbudet på Risenga bo- og 
omsorgssenter, Bråset bo- og 
omsorgssenter, Gullhella syke-
hjem, Solgården sykehjem,  
Søndre Borgen sykehjem og 
Nesbru sykehjem. Presten er en 
ressurs i forhold til beboere, på-
rørende og pleiere. I møte med 
alderdom, sykdom og død kan 
presten være en samtalepartner.

Av sykehjemsforskriftens 
§4-6 framgår at beboere skal ha 
frihet til å leve i samsvar med 
sitt livssyn. I dette må det inn-
fortolkes en plikt for helse- og 
omsorgstjenesten til å legge til 
rette for den enkeltes mulighet 
til fri tros- og livssynsutøvelse. 
(Rundskriv fra Helse og om-
sorgsdepartementet. I-6/2009).

Institusjonspresten ønsker 
å være et tilbud for alle som øn-
sker å reflektere over eksisten-
sielle, relasjonelle og åndelige 
utfordringer. Det er en selvfølge 
for tjenesten å legge til rette for 
at beboeren skal få snakke med 
en fra sitt eget trossamfunn, der 
dette er ønsket.

Fra institusjonsprestens 
årsstatistikk kan vi nevne at 
hun i 2017 hadde 275 samtaler 
med beboere i sykehjem, 212 
tverrfaglige samtaler og 49 guds-
tjenester med 547 beboere. 

Institusjonspresten er brukt 
til veiledning i hjemmesykeplei-
en ved krevende pasientopp-
drag og hadde i 2017 samlet 50 
gruppeveiledninger. Hun har 
den holdningen at hun kommer 
der det blir spurt etter henne, og 
alle institusjonene vet at de kan 
ringe etter IP ved behov. IP er 
med i Etisk Råd, som er et sted 
der kommunens innbyggere 
kan melde saker innenfor helse 
og omsorg, og få en uttalelse om 
et etisk dilemma. Hun undervi-
ser, og veileder gruppeledere i 
kommunens etikkarbeid. IP har 
i 2017 hatt et samarbeid med 

Antall stilling (finansiering) 2015 2016 2017
Asker kirkelige fellesråd (Asker kommune) 41,53 39,23 39,23
Elveplassen botilbud (Kirkens feltarbeid) 8,87 8,87 8,87
Tilskudd over statsbudsjettet (trosopplæring og kateketer) 6,40 6,40 6,40
Menighetene (innsamlede lønnsmidler) 3,06 3,06 3,46
Kirkens feltarbeid (innsamlede lønnsmidler) 1,1 1,1 1,1
Menighetsbarnehagene i Holmen, Vardåsen og Østenstad 12,65 12,65 12,87
Prester med tjenestested Asker (ansatt i Oslo bispedømme) 10,5 11,5 11,5
Samlet 84,11 82,81 83,43

  

ÅRSRAPPORT

Antall stillinger:

Asker eldreråd, og blant annet 
holdt foredrag i Asker kulturhus 
med temaet «Døden- en del av 
hverdagen». 250 personer var 
tilstede og foredraget ligger på 
YouTube. 

Råd og 
utvalg
l Fellesrådet  
Fra Vardåsen menighet: Nils Inge 
Haus (leder). Hege B.N. Blich-
feldt (vara). 
      Fra Holmen menighet: Irene 
Egset (Nestleder). Tone Helene 
Bovim (vara).
      Fra Asker menighet: Anders B. 
Mikelsen. Ellen Hagemo (vara). 
      Fra Heggedal menighet: Ole 
Johnny Yggeseth (medlem). 
Simen Westgaard Larsen (vara) 
til 31.10. Kjell Vidar Jørsensen 
fra 1.11. (vara). 
     Fra Østenstad menighet: Geir 
Haugland. Sidsel Baasen (vara). 
     Representant fra Asker kommu-
ne: Annemor Onarheim.  
     Geistlig representant: Berit 
Øksnes. Dag Håland (vara).  
     Kirkesjefen: Øyvind Stabrun til 

17.8.2017. John Grimsby fra 1.12. 
Maud Kari Berntsen (vara)
     Fellesrådet hadde i 2017 14 
møter og behandlet 94 saker. Fel-
lesrådet hadde dessuten ett felles 
møte med de fem menighetsråde-
ne i Asker. 

Fellesrådets arbeidsutvalg 
Har bestått av Nils Inge Haus 
(leder), Irene Egset (nestleder), 
Berit Øksnes (prost), Maud 
Kari Berntsen (personalsjef) og 
Øyvind Stabrun/John Grimsby 
(kirkesjefer), 
     Det var i alt 11 møter i arbeidsut-
valget i 2017.

Kirkelig administrasjonsut-
valg (KAU): Anders Mikelsen 
(leder), Hege Norset Blich-
feldt, John Kristian Stranden, 
Elisabeth Brøndal (arbeids-
takerrepresentant), Inga-Mari 
Ramsfjell-Kind (arbeidstaker-
representant) og Maud Kari 
Berntsen/Maria Nerdrum 
(sekretær). 
     KAU har i 2017 hatt 6 møter, ett 
møte per e-post og behandlet 24 
saker.

Forhandlingsutvalget: Nils 
Inge Haus (leder), Anders Mi-
kelsen og kirkesjef. 

Fellesrådets bygningsutvalg:   
Lars Gunnerød Asker menighet, 
Jan Arne Austnes fra Holmen, 
Knut Møgedal fra Østenstad, 
Gunnar Enga fra Heggedal og 
Dagfinn Holthe fra Vardåsen. 
Kommunearkitekt Ingunn Rams-
fjell er kommunens representant. 
Fra fellesrådet møter driftssjef 
Even Frogh og kirkesjefen. 

Styringsgruppe for  
kirkesaker:  
Dette er et felles møte mellom 
kommunens eiendomsdirektør 
og kirkesjef og deres staber. Sty-

ringsgruppen drøfter pågående og 
framtidige prosjekter som kommu-
ne og kirke samarbeider om.

Vi som arbeider 
i kirken i Asker 
l Den norske kirke har to 
ansvars- og arbeidsgiverlinjer: 
prosten er leder for de fleste 
av prestene og har ansvar for 
forkynnelse og åndelig liv. Alle 
andre som arbeider i kirkene i 
Asker har Asker kirkelige felles-
råd som sin arbeidsgiver. Kirke-
sjefen er kirkens «rådmann», 
ansatt av fellesrådet. Kirkesjef er 
det samme som kirkeverge, med 
personalansvar for alle ansatte 
i fellesrådet og drift av kirkegår-
der og gravplasser.

Insitusjonsprest Janneke Riskild

Kirkens feltarbeid i 
Asker er et lavterskel-
tilbud i Asker sentrum 
for mennesker med 
rusavhengighet og 
psykiske utfordringer.

Varmestua. 2017 ble året hvor 
drøm ble virkelighet: For første 
gang i feltarbeidets 33-årige 
historie, kunne vi holde åpen 
hver kveld og hver dag. 365 
dager i året. 

Varmestua er et rom for om-
sorg, hvile, mat og trygghet – et 
alternativ til det hjemmet som 
mange savner. Et godt samar-
beid mellom kirken i Asker og 
Asker kommune har gjort Asker 
til et sted hvor tilbudet til rusav-
hengige er i særklasse. 

40-70 gjester kommer 
innom hver dag. Varm mat blir 
tryllet frem med overskuddsmat 
hentet av Lions-klubbene og 
servert av frivillige og ansatte.

Elveplassen. Asker kirkelige 
fellesråd og Kirkens feltarbeid 
driver Elveplassen på oppdrag 

fra Asker kommune. 
Her gir vi tak over hodet til 

8 hjemløse, tilbud om felles-
kap på Varmestua og arbeid i 
arbeidstiltakene. Elveplassen er 
ikke et oppbevaringssted, men 
et botilbud med det ekstra som 
kan gjøre livet bedre.

Arbeidstiltaket. Å føle seg 
overflødig er drepende for 
selvfølelsen. Alle kan gjøre noe. 
Vi har bruk for alle for at gjøre 
bygda vår til et godt sted å bo. 

I arbeidstiltaket blir hver dag 
14-17 mennesker gitt arbeids-
oppgaver som både hjelper 
andre og som gir en meningsfull 
hverdag. Å vite at noen har bruk 
for deg og arbeidet ditt gjør livet 
lettere å leve.

Bruktbutikken. I 2017 om-
satte vi for nesten 1,4 millioner 
kroner. Det kommer godt med 
for feltarbeidet, men er også 
samfunnsnyttig. 

Bruktbutikken er et bidrag 
til det grønne skiftet, fordi gjen-
bruk er sunt for et samfunn og 
får oss til å tenke over hva vi gjør 
med vår overflod. 

Bruktbutikken har plass for 

flere frivillige som ønsker å gjøre 
en innsats og arbeide sammen 
med våre gjester fra Varmestua! 

Lyspunkt1. Et godt samarbeid 
med Fontenehuset har fornyet 
virksomheten i lysfabrikken i 
Heggedal. Nå er der full drift og 
mange glade arbeidstakere. Der-
med gleder lysene både når de 
blir produsert - og når de senere 
blir tent i kirker og hjem.

Prestetjenesten. Vi har inntil 
videre mistet gatekapellet i 
2017 og vi savner det fryktelig. 
De mange fine stunder med 
lystenning og god kontakt med 
mange mennesker forsvant. 
Gatekapellet er foreløpig lagret 
ved driftsbygningen ved Asker 
kirke, men kommunen og fel-
lesrådet arbeider med å finne ny 
plassering for dette kapellet som 
mange er så glade i. 

Prestetjenesten på gatene 
i Asker er imidlertid fortsatt i 
full gang. I Asker skal vi være 
kirke der hvor mennesker er. Å 
gi mennesker mot til å tåle livet, 
det er mottoet for feltarbeidet. 
Det er også et motto som passer 
for hele kirken. 

Kirkens feltarbeid i Asker

Asker kirke har fått ny lyssetting. 



Asker kirke
Adresse: Kirkelia 3, Asker
Telefon: 66 76 57 00 
Epost: asker.menighet.asker@kirken.no 
Web: www.kirken.no/asker

Holmen kirke
Adresse: Nesbruveien 55, Billingstad.
Telefon: 66 85 50 30
Epost: holmen.menighet.asker@ 
kirken.no
Web: www.kirken.no/holmen

Vardåsen kirke
Adresse: Vardefaret 40, Borgen.
Telefon: 66 78 6100 
Epost: vardasen.menighet.asker@
kirken.no 
Web: www.vardasenkirke.no

Østenstad kirke
Adresse: Gudolf Blakstadsvei 40, 
Vettre.
Telefon: 66 79 99 60 
Epost: ostenstad. menighet.asker@
kirken.no 
Web: www.kirken.no/ostenstad

Heggedal  kirke
Adresse: Heggedalsbk. 8, Heggedal
Telefon: 66 90 71 80 
Epost: heggedal.menighet.asker@
kirken.no 
Web: www.kirken.no/heggedal

Holmen menighet 
Gospel explosion:
l 22. april inviterer HMV og 
Holmen menighet til forrykende 
gospelkonsert i Holmen kirke 
med Traces Gospel Choir og 
gospelartist Anthony Leach, 
som for anledningen dirigerer 
gospelprosjektkoret. Holmen 
menighets egne kor og solister 
er også med: HMV koret, HMVs 
Dameensemble, Serafene, His 
Angels og Jacob F. Conradi og 
Christiane Roald.

Globaldag:
l 6.mai: Globaldag etter guds-
tjenesten. Inntekt av globalløpet 
til solidaritetsprosjektet i Bangla-
desh. Globalkafé.

Musikalen Miriam
l 3.juni Musikalen Miriam 
med Holmentroll og His Angels, 
Ingebjørg Kosmo og Marilyn 
Brattskar med musikere.

Asker menighet
ASKER KIRKEKOR 100 ÅR
l Våren 2018 feirer Asker 
kirkekor 100 år og er med det et 
av landets eldste kirkekor. 
     Dette skal markeres med en 
stor jubileumskonsert i kirken 
søndag 22. april, der koret 
både synger «Sunrise mass» 
av Ola Gjeilo og urfremfører et 
verk av Askerkomponisten Kjell 
Marcussen som er skrevet til 
anledningen. 
     Med seg på konserten har 
koret Asker symfoniorkester, en 
solistkvartett og instrumental-

kvartetten «Ensemble internati-
onal».  Som en del av markerin-
gen reiser også Asker kirkekor 
til Arendal siste helg i april for å 
fremføre Kjell Marcussens verk 
også der.

Drop-in-dåp 
l De fem menighetene i Asker 
inviterer også i 2018 til drop-in-
dåp. På to lørdager i 2017 ble ni 
mennesker mellom ett og seksti 
år døpt på denne måten.
Når og hvor? Lørdag 5. mai 
2018 og lørdag 3. november 
2018 kl. 11.00-14.00 i Asker kirke.
Hva skjer? En prest og organist 
tar imot til samtale og enkel og 
verdig dåpsseremoni, mens 
frivillige byr på kransekake, kaffe 
og saft i våpenhuset.
Kreves påmelding? Nei, det 
eneste vi trenger er en fødsel-
sattest og legitimasjon.
Hvorfor bli døpt? I dåpen får 
vi bekreftet Guds kjærlighet til 
oss mennesker, og stadfestet at 
vi hører hjemme i kirken. Mange 
udøpte har savnet en gyllen 
anledning for dåp. Her er den.
       Kontaktperson: Sokneprest 
i Asker Tor Øystein Vaaland, 
tv339@kirken.no

Heggedal menighet
Konfirmantmusikal:
l 2. september, forestillinger 
kl. 1700 og kl.1930

Bispevisitas: 
l 25-30. september, her 
foreligger det ikke noe program 
enda, men det er tenkt at Bisko-
pen skal få oppleve Heggedal 

menighet, lokalsamfunnet og 
besøk hos Asker kommune og 
bedrifter som det eventuelt er 
naturlig å samarbeide med.

Østenstad menighet
Konfirmantmusikal 
l 13-15. september, forestil-
linger 13. september kl.1900, 
14. september kl.1900, og 15. 
september kl.1500.

Vardåsen menighet
Innvielsesgudstjeneste
l Søndag 18.mars kl 11.00
Velkommen til orgelinnvielse i 
Vardåsen kirke!

Innvielseskonsert
l Søndag 18.mars kl 18.00
Karstein Askeland har vært faglig 
konsulent for det nye orgelet 
vårt og vi gleder oss til at han 
skal spille innvielseskonserten. 
Bill: 150/50

Påskesangfest
l 2. påskedag 2.april kl 18.00
Vardåsen Vox Cordis inviterer til 
den tradisjonsrike påskesangfes-
ten 2.påskedag.
        Kor og tekstleser leder oss 
gjennom en vandring fra palme-
søndag til 1.påskedag og alle får 
bli med og synge alle de vakre 
påskesalmene sammen med kor 
og musikere. Fri Entré

Jubilantfest
l Torsdag 24. mai kl. 1130: 
Den årlige jubilantfesten med 
bursdagsfeiring for alle som blir 
75, 80. 85, 90 og 95 år i løpet 
av året.
 
Kormaraton 
l Søndag 27. mai kl 17.00-
21.00. Vi inviterer til stor 
kormønstring i Vardåsen kirke. 
12 kor er påmeldt og skal synge 
sammen med det nye orgelet. 
Korene synger egne avdelinger 
og sammen synges det felles-
numre. Det blir storkor med 
opptil 150 sangere som synger 
samtidig. Publikum kan komme 
og gå som de vil og det vil være 
kafeteria på kirketorget under 
hele arrangementet. 

Sommerfest
l Fredag 1. juni kl. 1900: Stab 
og menighetsråd inviterer til 
den årlige sommerfesten, med 
spesiell invitasjon til frivillige 
medarbeidere. 

Her er noe av det vi 
skal arrangere i 2018


