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Gudstjenester julaften - se siste side

For svært mange av oss har dette 
vært et merkelig år. Et år med høy-
lytte nyheter om krigshandlinger 
og ufred og om en truende pande-
mi som ennå ikke er overstått. Et 

år med stengte grenser og smittevernstiltak 
der vi har vært nødt til å leve, feire og sørge 
på en annen måte enn før.

Det har også ført til mange har utforska 
og nyoppdaga det de trodde de kjente: sin 
egen heim og familie, heimstaden og heim-
landet. Det er ikke få som har fortalt meg om 
at de har begynt å gå turer i nabolaget, lytta 
til lyder de ikke har brydd seg om før, som 
fugle-sang og lagt merket til stier og  
blomster de tidligere hadde oversett.

Legge øret til jorda...
Kanskje er det også noe av det vi skal gjøre 
i juletida? Leite etter og ta inn lysglimt, 
legge øret til jorda og høre etter svake lyder 
som kan gi håp og tenke på alt det som lett 

havner i skyggen av prangende overskrifter 
og reklamebulder. 

For det er ikke sikkert at det er slik at den 
første lyden av jul er jublende gledessang 
eller utagerende familiehygge. Dette året 
har det blitt viktig for meg å oppdage at de 
første jule-orda verken handler og glede eller 
heimekos. 

De første juleorda er «frykt ikke», sagt 
med innestemme til mennesker som er 
redde eller urolige. Engelen sa det til Maria 
og gjentok det for gjeterne julenatta:  
Frykt ikke! Vær ikke redde! Da Jesus ble  
voksen sa han det gang på gang, det er 
nesten som et refreng som går gjennom 
heile Bibelen: Vær ikke redd! 

Over 400 oppfordringer
Det er over fire hundre oppfordringer til å 
ikke frykte i bibelen, flere enn det er dager 
i året. På den måten kan Gud hilse oss hver 
morgen, kanskje etter ei søvnløs natt, med 

disse ordene: «Frykt ikke - vær ikke redd!» 
Mitt håp for denne jula er at vi alle gir 

oss tid og rom til å i stillhet lytte etter Guds 
stemme, lyden av noen som sier oss at vi 
ikke trenger å være redde. Det kan være i 
form av den jevne lyden av hjerteslag, av 
småbarnspludder eller øyne som ser opp på 
oss med tillit. 

I den mørkeste av alle netter, hvisker  
Marias barn: 

«Jeg er her, jeg kommer med fred, 
gi for all del ikke opp håpet. Vi går mot 
lys.» 

Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.
Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror.
Han kom fra Guds himmel,  
Gud selv var han lik,
men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.

Kari Veiteberg, 
Oslo biskop

«De første juleorda er «Frykt ikke», 
sagt med innestemme til mennesker  

som er redde eller urolige»



Janneke - den nye soknepresten
Jeg heter Janneke  
Riskild, og begynte 
som sokneprest i 
Søndre Hurum 1.mai 
2020 –  midt i korona-
en. Det var ingen å si 
hadet til, og ingen å si 
hei til, så det ble en rar 
overgang. 
Jeg har rett og slett byttet stilling 
med Hanne Dyrendal i ett år. Nå 
er hun institusjonsprest i Asker, 
og betjener 7 omsorgssentre. Det 
gjorde jeg i 10 år. Da sjansen bød 
seg om å prøve ut soknepresttil-
værelsen, slo jeg til på det. Ofte 
angrer man på det man ikke har 
gjort, og fordi jeg er 61 år, så var 
det noe om å våge seg uti det før 
det ble for sent.

Bodde 8 år på Tofte
Jeg og familien bodde på Tofte 
fra 1989-1997. Den gang hadde 
jeg langt mørkt hår, og het 
Øksnes til etternavn. Nå har jeg 
kort lyst hår, er gift med en en-
trepenør og bor i Lommedalen. 
Ikke lett å kjenne igjen, men det 
er veldig hyggelig å treffe folk fra 
den tiden vi bodde her. Jeg har 
4 barn, som husker godt tiden 
på Tofte. 

I kirken hadde jeg 20% stil-
ling som diakon, og søndagssko-
le på SFO, og et barnekor. Før jul 
og påske var jeg rundt i alle bar-
nehagene og SFOene, og fortalte 
jule- og påskeevangeliet. Det 
var veldig meningsfylt. Ofte var 
det et barn som sa. «Det der tror 
ikke mammaen min på….» Det 
var helt greit, og da svarte jeg at 
det er flere som ikke tror, men 
denne historien er bakgrunnen 
for det dagene i påsken heter. 
For meg var det viktig å fortelle 
hele historien, og så kunne vi 
undre oss litt sammen.

I dag hender det at jeg treffer 
noen som husker meg fra denne 
tiden, og det er veldig kjekt.

Styrken min tenker jeg er 
at jeg vet noe om forskjellige 
ting som har skjedd her ute på 
Hurumlandet – både fine og litt 
mer utfordrende hendelser.

Jeg ble ferdig prest i 2009, 

så jeg er en «late bloomer»… Det 
er veldig fint å få være prest, og 
forkynne om Guds kjærlighet i 
forskjellige sammenhenger.

Åpne kirkene for enda flere
Drømmen min er å åpne kirkene 
for enda flere. Kirken er et anner-
ledes rom, der man kan tenke 
over de store spørsmålene. Noen 
ganger røsker det i tilværelsen. 
Enten det er krevende fami-
lieforhold, sykdom, død eller 
skilsmisse. Vi har ikke alltid noe 
valg på å stå i det som møter oss.

Det er så lett å tenke snevert 
om tro. Tror jeg riktig, tror jeg 
nok, hvordan kan jeg tro på noe 
jeg ikke erfarer? Tro, håp og 
kjærlighet er begreper som hører 
sammen. Hvis vi bytter ut tro 
med håp, er det lettere for noen 
å kjenne tilhørighet. Vi kan håpe 

at vi er omsluttet av Guds kjær-
lighet. Vi kan håpe at Gud ser 
smerten vi bærer på, og vi kan 
håpe at Gud hører de bønnene 
vi ber. Gud tåler oss mer enn vi 
tåler Gud.

Bibelen har mange utrolige 
flotte historier som lærer oss 
mye om Guds kjærlighet, og 
hvordan vi kan leve sammen. 
Dette har jeg lyst til å formidle 
gjennom gudstjenester, noen 
ganger ved bruk av flanellograf, 
til konfirmantene og når vi  
treffes i gravferder.

Tenne lys
Vi får snart lysglobe i Holmsbu 
kirke, og da har vi globe i alle 
kirkene. Det å tenne et lys, kan 
være en fin måte å overlate de 
vanskelige tankene til noe som 
er større enn en selv. «Deus 

semper major», lærte jeg på stu-
diet. Gud er alltid større enn…. 
Det kan gi hvile for troen å ikke 
skulle forstå alt. Ved å tenne et 
lys, kan du kanskje også få noen 
nye tanker…

Trengere flere frivillige
En liten bønn: Søndre Hurum 
trenger flere frivillige som kan 
være klokker og kirkevert på 
gudstjenestene. Hvis noen kun-
ne tenke seg å gjøre en tjeneste 
én eller to søndager i semesteret, 
så si fra. Kanskje noen kunne stå 
på en ringeliste? Er noen redd for 
å binde seg, så finner vi alltid en 
løsning om det ikke passer. Det 
er meningsfullt å ha mange med 
på laget 

Janneke Riskild

menneskene

I ett år skal Janneke Riskild være sokneprest i Søndre Hurum. 
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Sangkoret Hudrimar øver i normale tider i 
Oasen, tidligere Menighetshuset, på Tofte. 
Men tidene er ikke normale, og plassen i Oasen 
strakk ikke til for opptil 30 glade korsangere. 
Mens vi lette etter nye øvingslokaler, og fryktet 
oppløsningstilstander i koret, åpnet Filtvet 

Kirke døren for oss og lot oss få bruke kirken 
hver tirsdagskveld framover. Akkurat nå øves 
det på julesanger som skal brukes på korets 
julekonsert som i år skal holdes ute på Tofte 
den femtende desember. 

Koret er meget takknemlig og håper at 

ordningen kan fortsette fram til tidene norma-
liseres og Oasen igjen kan brukes. Og til andre 
brukere av kirka: vi spritvasker alle flatene både 
før og etter hver øvelse.

Fred Nederhoed

Filtvet Kirke som Øvingslokale.

Kongsdelene kirke i barnefilmen «Brillebjørn feirer jul»
Spark AS fikk tillatelse av menighetsrådet til 
å bruke Kongsdelene kirkes kirkegård som 
location i en scene i barnefilmen, Jul med 
Brillebjørn. Filmen ble spilt inn tidlig i vinter.

Vi siterer fra anmeldelsen i Kinomagasi-
net: «Brillebjørn feirer jul er godt produsert. 
Den har god kvalitet på skuespillerne og 
julestemningen er til å ta og føle på. Vi får en 
påminnelse om mange av våre kjente og kjære 
juletradisjoner.

Filmen minner oss på ting vi kan gjøre 
med barna i julen for å skape god julestem-
ning. Handlingen er enkel. Brillebjørn skal 
feire jul med Johannes, men noe er annerledes 
denne jula. Bestefaren, julegeneralen er død. 
Dette elementet bidrar til å skape en dypere 
dimensjon i den ellers så barnevennlige tonen 
vi er vant med i Brillebjørn -universet.»

I scenen fra Kongsdelene kirkegård skal 
Johannes besøke graven til bestefaren sin 
sammen med bestemor. Innspillingen hadde 
hovedsete på Wærpen Gård, som ligger 1,8 
km unna Kongsdelene kirke. Illustrasjon: Kinomagasinet



Smått 
& stort
Advent for 
de minste
I advent har vi tradisjon for å 
invitere barnehagene til kirkene 
og «krybbevandring», hvor de blir 
kjent med juleevangeliet. 

I år tar vandringen en ny form 
og blir en liten forestilling, med 
voksne i alle rollene. Undervis-
ningsansatte, sokneprester og 
kantorer i menighetene Nordre- 
og Søndre Hurum, Røyken, Åros, 
Slemmestad og Nærsnes samar-
beider om å besøke alle kirkene.

På vei inn i kirken blir barna 
ønsket velkommen av fortelleren, 
før de møter keiser Augustus, som 
skriver dem inn i manntallet sitt. 
Så kommer gjeterne som passer 
på sauene, englene som forteller 
om en stor glede, og vismennene 
som viser frem de fine gavene de 
skal gi til den nye kongen. 

Sang og musikk er en viktig 
del av opplevelsen, og på forhånd 
har barnehagegruppene fått noen 
sanger å øve på. Underveis synger 
vi «Deilig er den himmel blå» og 
«Nå vandrer fra hver en verdens 
krok». Når vi kommer til Betlehem 
møter vi Josef og Maria, og følger 
dem når de banker på dørene for 
å finne et rom for natten. 

Vandringen avsluttes rundt 
barnet i krybben, hvor alle vi har 
møtt på reisen har kommet frem, 
og vi synger «Et barn er født i 
Betlehem». 

Krybbevandring - på bildet ser dere stabens kostymeprøve, vi gleder oss!

Etter å ha fremført juleevan-
geliet, setter vi oss ned og snakker 
med barna om at vi i advent 
gleder oss til jul. Vi spør dem om 
hva de gjør hjemme og i barneha-
gen på denne tiden av året, tenner 
adventslysene og synger «Tenn 
lys!». 

Konserter 
før jul
NB: Med forbehold om 
endrede lokale smitteverntil-
tak! Følg med på www.asker.
kirken.no eller via kunngjø-

ringer på våre Facebook-si-
der, annonser i RHA eller 
Budstikka.

Lørdag 19. desember kl 17.15 og 
19.15 i Teglen, Spikkestad: Jule-
konsert Røyken pikekor. 

Lørdag 19. desember kl 17.00 i
Hurum kirke. 
Adventstoner med Thormod 
Rønning Kvam, Ingeborg Soot, 
Nils Georg H. Nilsen og Magnus 
Aannestad Oseth. 

Mandag 21. desember kl 18.00 
og 20.00 i Røyken kirke: 
Adventstoner med Thormod 
Rønning Kvam, Ingeborg Soot, 
Nils Georg H. Nilsen og Magnus 
Aannestad Oseth. 

Tirsdag 22. desember i  
Slemmestad kirke:  
Konsert med Solveig Slettahjell, 
Tord Gustavsen og Sjur Miljeteig. 
En neddempet, skjør og høyti-
delig julekonsert til ettertanke og 
refleksjon. 
En eller to konserter – følg med  
på RHA, Facebook, kirken i asker.
no

Tirsdag 22. desember blir det 
konsert med Tord Gustavsen 
(bildet) og Solveig Slettahjell 

og Sjur Mailjeteig -  
i Slemmestad kirke.- 

Foto: Pål A. Berg

Noen av oss er så gamle, at vi husker 
pugging av salmevers gjennom sju år i 
den gamle folkeskolen.  De mest kjente 
julesalmene var naturlig nok en del av 
«pensum».  Nå er pugging som peda-
gogisk metode så vidt jeg vet forlatt for 
lenge siden.  Det er ikke bare heldig.  Alle 
vet at salmevers og tyske preposisjoner 
bare kan læres og huskes ved pugg.

Kalte seg «kvardagskristen»
«Det lyser i stille grender» er en salme 
jeg ikke kan huske hverken ble pugget 
eller sunget i min oppvekst på 1950 – 
60 tallet.  Om det var fordi den på den 
tid ikke var kommet med i salmeboka 
som på den tid var i bruk vet jeg ikke.  
Dikteren Jakob Sande var da heller ikke 
først og fremst salmedikter, men mange 
av diktene hans har motiver fra Bibelen. 
Ett av diktene hans heter kort og godt 
«Salme».  

Jakob Sande kalte seg en «kvardags- 
kristen» og mente at det var de «gode 
gjerninger» vi måtte legge vekt på – han 
hadde ingen sans for «vekkingspredi-
kanter».  Mange av diktene hans handler 

om mennesker som holder seg litt på 
utsida av samfunnet, tapere og outside-
re. Mest av alt huskes han nok for sine 
dikt med motiv fra vestlandsnatur og 
småfolks dagligliv der vi finner mange 
eksempler på nokså makaber humor. 
Av de mest kjente i denne stilen er 
«Likfunn», «Kallen og katten», «I morgo 
skal eg byrja på eit nytt og betre liv».  Vi 
finner forståelig nok ingen av disse i 
salmeboka!

Håper vi får synge den i alle kirker
Jakob Sande var født i Dale i Sunnfjord i 
1906 og utdannet seg til filolog.  Han var 
gymnaslektor i de fleste av åra på Ullern 
i Oslo fram til han døde i 1967.  Han var 
fra debuten i 1929 en av landets mest 
folkekjære diktere.  Han skrev i tradisjo-
nen med rim og fast rytme.  Han er altså 
lett å lese og mange av diktene hans er 
og tonesatte.

Slik er salmen slik vi finner den i 
dagens salmebok, jeg håper vi får synge 
den i alle våre kirker nå til jul.

Ole Morten Rødby

Min
salme

Det lyser i stille grender

Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld,
og tusener barnehender
mot himmelen ljosa held.

Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens Frelsar
som barn i ein vesal stall.

Der låg han med høy til pute
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng.

Der song dei for første gongen
ved natt over Davids by
den evige himmelsongen,
som alltid er ung og ny,

Den songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt
om barnet, Guds Son, vår sonar,
som døden for evig batt.

Tekst:      Jakob Sande 1931. 
Melodi:  Lars Søraas d.y.  1944.

Hvilken er din favorittsalme?  Når det nå snart er jul 
valgte jeg den julesalmen jeg synes er finest, 

«Det lyser i stille grender».

Jacob Sande - tegnet på den tiden han skrev denne julesalmen. Tegnet av Øyvind 
Sørensen.                                                                                     Illustrasjon: Jacob Sande-selskapet. 



Kirkene
våre

Hurum middelalder-
kirke fra 1150 er Asker 
eldste bygg. Kirken 
er fredet. Tilstands-
beskrivelsen fra 2017 
fastslår at kirken er i 
dårlig forfatning. 
Nå er det vår vakt – det er nå vi 
må gjøre en betydelig innsats for 
at generasjonene etter oss skal 
oppleve den gamle Mariakirken 
på Klokkarstua i århundrene 
som kommer. Målet er at Hurum 
middelalderkirke skal stå minst 
til år 2520 – fem hundre år fra nå.

 Framdriften for den tiltreng-
te rehabiliteringen har vært 

betydelig forsinket på grunn 
av dårlig økonomi i tidligere 
Hurum kommune. En ekstra- 
bevilgningen fra Asker kommu-
ne i 2020 bidrar til å øke farten i 
det planlagte arbeidet. Dette vil 
imidlertid skje med hensyn til 
rekkefølge i etappene, Riksan-
tikvarens anvisninger og god-
kjennelser - og planlagt på en 
slik måte at det også kan utløse 
statlige tilskuddsordninger. 

I 2020 planlegger Asker 
kirkelige fellesråd derfor å bruke 
å bruke 5,75 mill. kroner i Hurum 
kirke. Det kirkelige fellesrådet 
har for 2021-2023 foreslått et 
kommunalt investeringsbud-
sjett på 13,69 mill. kroner, i 
tråd med tilstandsanalyse og 
prosjektprogram for perioden. Vi 
vil da kunne opprettholde kom-

munens opprinnelige plan for å 
hindre forfall av middelalderkir-
ken som kulturminne, levende 
kirke og tusenårssted.

 
Omfattende arbeider i 2020
I løpet 2020 ferdigstiller vi 
omlegging av utvendig tak og 
reparasjon av bærebjelkene i 
taket. De er fra 1690, etter den 
store brannen i Hurum kirke i 
1680. Det betyr blant annet at vi 
i høst åpner hele kortaket både 
innenfra og utvendig. Vi skal 
også reparere råteskader i gulvet 
og legge nye kabelframføringer 
og el-anlegg i kirken. 

Stengt til 1. søndag i advent
I år vil kirken derfor være stengt 
i hele høst, fram til 1. søndag i  
advent. I løpet av 2023 håper 

vi at den gamle Mariakirken er 
ferdig rehabilitert.

 Da Svartedauden kom til 
Norge på midten av tretten-
hundretallet, hadde Hurum 
kirke allerede stått på det gamle 
hovet på Klokkarstua i to hundre 
år. Hurum kirke har følgelig sett 
kriser og huset mennesker i nød 
før. Ikke minst i krisetider, er 
kirken et viktig sted og symbol 
for fellesskap og håp. 

I utallige generasjoner har 
kirken vært helligsted ved de 
store begivenhetene i livet: dåp, 
konfirmasjon, vielse og begra-
velse. Hurum kirke er derfor et 
viktig identitetsmerke for alle 
som bor i Hurum. Nå er det felles 
kulturarv for alle Askerbøringer.

Droner inspiserer tak og kirketårn
Riksantikvaren og Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige ansatte (KA) 
har invitert Asker kirkelige fellesråd til å være norsk pilot for et statlig 
finansiert prosjekt med formål å utvikle rutine for utvendig tilsyn av 
kirkebygg. 

Nå er prosjektet i gang – og i høst går dronen til Haandverkerne AS 
opp for å inspisere taket og tårn på 19 kirkelige bygg i Asker. Prosjektet 
og samarbeidet skal hjelpe fellesråd over hele landet med å utvikle en 
enkel metode for regelmessig tilsyn og enkelt vedlikehold. Hensikten 
er å forebygge skader og utføre enkle tiltak. Det er for eksempel langt 
enklere å reparere en takrenne som lekker, enn å utbedre fuktskadene 
som vil oppstå i vegg eller mur. 

Fra i år skal derfor alle kirkelige bygg i Asker skal ha et årlig, planlagt, 
utvendig tilsyn av byggets «værhud». Haandverkerne as skal rette enkle 
feil, slik som å rette takstein og , rense takrenner o.l, og rapporterer til 
fellesrådet eventuelle behov for mer omfattende tiltak. Riksantikvaren 
dekker kostnad for avtalen, foreløpig for 2 år. Fellesrådet leder prosjek-
tet, og må dekke kostnadene ved eventuelle tilleggsarbeider.

Slik ser det ut når droner inspiserer kirketaket. 

Stor kraner måtte til da kobberplater måtte skiftes ut øverst på kirketårnet i Hurum kirke

Hurum kirke skal stå i 500 år til...

Hva skjer i Nordre 
Hurum menighetsråd?
En kort statusoppdatering om hva vi arbeider med for tiden. 
Menighetsrådet (MR) møtes med seks ukers mellomrom, 
møtene finner sted henholdsvis i soknets to kirker, den lyse 
og vakre Kongsdelene kirke i Sætre og den ærverdige, gamle 
middelalderkirke på Hurum. 

Sikre gamle gjenstamder
I høst har menighetsrådet blant annet hatt fokus på en bedre 
ivaretakelse av noen gamle gjenstander som har vært opp-
bevart i Mariakirken på Hurum. Det dreier seg om en svært 
gammel bibel, som til daglig ligger oppslått på alteret. Den 
trenger bedre sikring, men MR ønsker at den fremdeles skal 
være synlig og nærværende. 

Et gjennomsiktig lokk av plexiglass er en ide vi har. I 
tillegg har kirken en gullbrodert messehagel av rød fløyel 
hengende. Denne stammer fra 1700-tallet og er meget vakker. 
Menighetsrådet ønsker at allmennheten skal sikres tilgang til 
disse historiske bruksgjenstandene. Bjørg Woie Berg og under-
tegnede har vært på besøk med befaring i Røyken kirke og sett 
på de løsningene som venneforening og menighetsråd der har 
valgt. Vi ble inspirert. 

Kirkestue ved Kongsdelene kirke
Menighetsrådet arbeider også, meget langsiktig riktignok, 
med en drøm å bygge en kirkestue i tilknytning til Kongsdele-
ne kirke. Mens vi venter på dette, søker vi å møte menigheten 
gjennom å tilby ulike arrangement gjennom året, kulturhelg 
og salmekveld på høsten, pilegrimsvandring og friluftsguds-
tjeneste på Stikkvann i august, skumringstime på Malerhjem-
met med inviterte foredragsholdere og nytt av året. 

MR hadde planlagt en gammeldags julemesse i Sætre 
sentrum. Den måtte dessverre avlyses pga smittevernhensyn, 
men Malerhjemmet er allerede bestilt for lørdag 27. november 
2021. Da er du hjertelig velkommen! 

Mer Åpen kirke
Kongsdelene kirke har de siste årene hatt åpen dør på Allehel-
gen, med mulighet for å be en stille bønn, tenne et lys for sine 
kjære eller bare ta en pause fra alle hverdagens forventninger.  

Menighetsrådet har fått gode tilbakemeldinger på at vi 
arrangerer Åpen kirke. De som kommer har ulike behov, noen 
ønsker å minnes i stillhet og andre trenger en kaffekopp og 
noen å samtale med.  Menighetsrådet vil vurdere om det skal 
endres på dagens praksis, der det har blitt spilt musikk og 
tilbudt en kaffekopp, til at det kun er stille.

Kirkestua på Klokkarstua
En siste ting verdt å nevne av alle sakene vi arbeider med, er 
gladmeldingen om at både kirke og kirkestue på Klokkarstua 
skal få et skikkelig løft. Vår dyktige kirkesjef John Grimsby har 
lenge arbeidet med å sørge for budsjettering av det omfatten-
de restaureringsarbeidet i Mariakirken. Her er mange involvert 
og et stort arbeid igangsatt. Det siste nå er at kirkestuen i nær 
fremtid vil få en oppgradering. Venneforeningen er meget 
engasjert i saken og samarbeider tett med menighetsråd og 
fellesråd. Her må alle som er interessert i å gi en gave, bare ta 
kontakt med Lars Tore Woie, leder av venneforeningen. 

Avslutningsvis vil jeg sitere kirkesjefen  “Prosessen må 
med nødvendighet ta noe tid, men med omforente planer 
og felles anstrengelse vil kirkestua bli en stor berikelse for 
kirkestedet”. 

La det være et nyttårsønske for 2021. Med de beste 
ønsker om en velsignet advent- og julehøytid og et godt 
nytt år til dere alle sammen.

Hilsen Marianne Arctander, 

Kirkene
våre

Mens man tidligere måtte opp med store stillas og stiger kan man nå stå 
på bakken og inspisere kirketakene fra en skjerm. En revolusjon som 
sparer både tid og penger!



Raust miljø i Holmsbu
I 1947 tok hele familien fatt på 
reisen til Norge og Holmsbu, 
og ble boende under svært 
enkle forhold i Støa. Selv om 
Rosatifamilien som utlendinger 
og katolikker skilte seg ut fra 
fiskerbefolkningen i Holmsbu, 
kan Simonetta fortelle om et 
inkluderende lokalsamfunn og 
mange gode vennskap.

– Far, «han Alberto» som de 
kalte ham, var godt mottatt blant 
fiskerne. Jeg fikk mange venner 
blant pinsevennene, og spilte 
gitar og sang pinsevennsanger 
på bedehuset deres. 

Samtidig opplevde Simo-
netta somrene med kunstner-
kolonien der Henrik Sørensen 
var det samlende punktet. Da 
medlemmer av kunstnerkolo-
nien utsmykket Holmsbu kirke 
i 1954, var Rosatis bidrag selve 
døpefonten – også kalt «Livets 

tre». Dette ble det siste verket 
Alberto Rosati fullførte i Norge. 
Lengselen etter hjemlandet ble 
for stor, og han dro alene tilbake 
mens familien flyttet til Oslo.

Den siste gaven
Utsmykningen i Holmsbu kirke 
var kunstnerkoloniens takk til 
lokalbefolkningen for gjestfrihe-
ten de møtte i Holmsbu. Det var 
også Simonettas motivasjon da 
hun fikk spørsmålet om å deko-
rere bårerommet i 2006. 

Da hadde hun en lang karrie-
re som kunstner bak seg. I tillegg 
til virksomheten som bildende 
kunstner, hadde hun i over 20 år 
drevet sitt eget dukketeater.

Oppdraget i bårerommet 
hadde en ramme som satte en 
del begrensninger: Kapellet 
skulle kunne brukes også til 
ikke-kristne seremonier. Simo-
netta synes fortsatt ikke om 

dette premisset:
– Jeg blir oppbrakt. Dette 

huset er et kristent sted, det er 
kors på taket, og så skal vi fjerne 
kristne symboler innendørs? Det 
er ikke kirkens oppgave å gjøre 
alle til lags, enten de er ateister 
eller tilhører andre trosretninger. 

Simonettas løsning ble å 
lage en utsmykning basert på 
symboler som er felles i flere 
kulturer og religioner, men som 
samtidig har en betydning i 
kristendommen. Slik kan hver 
enkelt dikte inn det de måtte 
føle for. Dekorasjonen i rommet 
der de døde venter, skal gi trøst, 
og for den som vil se handler 
motivene om at døden ikke er 
det endelige, livet fortsetter her 
på jorden – og i himmelen.

– Jeg har ønsket å gjøre 
eldgamle og almenmenneske-
lige symboler meningsfulle 
for dagens mennesker, sier 

Livets tre i de dødes rom

Kapellet ved Holmsbu kirke 
ble bygget i 1920. I det trange 
bårerommet bakerst plasseres 
kistene med de avdøde i påvente 
av den siste etappen. I dette 
rommet er bakveggen dekket 
med «Livets tre». Dekorasjonen 
ble utført av Simonetta Saenger 
som en gave i 2006. 

Simonettas far var Alberto 
Rosati, den italienske kunst- 
neren som gjennom ni år var 
en del av kunstnerkolonien i 
Holmsbu.  Alberto var gift med 
datteren til Oluf Wold Torne, 
mannen som lokket de første 
kunstnerne til Holmsbu  
sommeren 1911. 

Barndom i krig
Simonetta ble født i Italia i 1937. 
Familien Rosati bodde i et ned-
lagt kloster på hovedveien mel-
lom Firenze og Roma, og hadde 
krigen tett på husveggene med 
stadige troppetransporter på 
veien og fangeleirer i nabolaget. 
Simonettas barndomsminner er 
likevel ikke preget av frykt:

– Det var først og fremst et 
rikt og spennende liv, huset vårt 
var fylt av billedkunstnere og 
kultur i disse årene.

Freden kom til et Italia lagt i 
ruiner. Moren og de tre søstrene 
reiste til Norge, for barnas del for 
aller første gang.

– Det var rørende hvordan 
de tok imot oss i Holmsbu da vi 
kom. Henrik Sørensen hadde 
organisert alle barna i Støa for å 
ønske oss velkommen. Mange 
av de voksne stilte opp med 
bunader og norske flagg. For 
oss, som kom fra et bombardert 
Europa, var dette som å komme 
til et paradis. Men vi ble bare to 
måneder denne gangen. 

kirkene 
våre

Et kunstverk nesten ingen har sett eller får se. 
Simonetta Saenger utsmykket bårerommet ved Holmsbu kirke med 

symboler som er felles for mange kulturer og religioner. 
Det er hennes takk for årene i Støa og kunstnerkolonien.

Simonetta Saenger, den siste 
kunstneren med direkte røtter i 
Holmsbukolonien.

Symbolene i Livets tre
Her er noen av symbolene 
Simonetta har tatt i bruk, og 
bakgrunnen for dem slik hun 
selv beskriver det.

Selve treet er et symbol 
brukt i mange religioner, og som 

spiller en viktig rolle i kristen 
tradisjon. Mennesket ble utvist 
fra Edens hage da de spiste av 
kunnskapens tre, treet er også 
et symbol på den kristne kirke, 
med Kristus som stammen og de 
troende som grenene.

Fisken oppstod i katakom-
bene under de første kristen-
forfølgelsene som et symbol 
på Kristus, og ble et kodeord 

de kristne brukte for å gi seg til 
kjenne for hverandre. Det greske 
ordet for fisk, ICHTYS, er de før-
ste bokstavene i «Jesus Kristus 
Guds Sønn Frelser.»

Sommerfuglen som for-
vandler seg fra larve til en vakker 
skapelse, har mennesket brukt 
som et symbol på deres egen 
sjelelige forvandling som frigjør 
seg fra bindingen til jorden og 

opp i de erfarnes lys.
Bien representerer aktivitet, 

omsorg, arbeid og god orden.
Liljen står for uskyld og 

renhet. Jesus viser til denne 
blomsten i Bergprekenen som et 
bilde på tillit til Gud.

Treet i dekorasjonen har en 
tilnærmet form som et kors. 
Dette er et symbol som har vært 
brukt mange steder i verden og 
mye tidligere enn den kristne 
tro. På toppen av korset er peli-
kanen, som nærer ungene sine 
med sitt eget blod. Pelikanen er 
et eldgammelt kristent symbol 
som står for Kristi oppofrende 
kjærlighet og omsorg.

(En lengre artikkel om Simo-
netta Saenger og utsmykningen 
finnes i «Årbok for Hurum 2020», 
utgitt av Hurum Historielag.)

Av Frank TangenGravkapellet ved Holmsbu kirke.

Simonetta Saenger, den siste kunstneren med direkte røtter i Holmsbukolonien. Fotos: Pål A. Berg
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Slekters
gang

Jul
hjemme

Mange av oss får ikke gått til gudstjeneste i kirken på 
julaften slik vi pleier i år.  Men vi kan fortsatt høre  
fortellingen om da Jesus ble født, og kanskje synge en  
julesalme og be en enkel bønn. 

Her er et forslag til noe du kan gjøre hjemme, enten alene eller 
sammen med andre.  Husk at det sendes julaftensgudstjeneste på 
NRK, og sjekk tilbudene til din lokale menighet på: 
www.asker.kirken.no.
Med ønske om en god jul!

Julaften hjemme?

Tenn et lys og be en bønn

Kjære Jesus du som ble et barn.
Vi kommer for å høre fortellingen om hyrdene og om Maria og 
Josef og om englene.
Nå vil også vi bli med til Betlehem for å hilse deg velkommen.
Du eide alt, både himmel og jord, men du ble fattig, du ble født i en 
stall. La oss få se himmellyset fra Betlehemsmarkene i kveld.
Sammen med barn og voksne over hele verden  
vil vi stå rundt din krybbe. 
Gud, vi ber i Jesu navn.
Amen

Takkeannonse
Takk for varm deltakelse i forbindelse med Tormod Ander-
sen sin bortgang.

Reidun og Torun med familie

Fasteaksjonen 
2021
Kirkens Nødhjelp arrangerer hvert 
år Fasteaksjonen i tiden før påske og 
den går neste gang av stabelen 21. – 
23.mars 2021. 

30–40 000 konfirmanter, barn, 
unge og voksne i hele landet går 
vanligvis fra dør-til -dør for å samle 
inn midler til det mest elementære og 
grunnleggende for alle mennesker, 
rent vann. Dette skaper engasje-
ment og gir viktig kunnskap og gode 
holdninger overfor dem som virkelig 
trenger vår hjelp. I tillegg til bøsseinn-
samlingen kan folk bruke Vipps, sms 
eller gi direkte på konto til Kirkens 

Nødhjelp. I 2020 ble det pga. korona 
en gjennomført digital aksjon. 

Neste år håper vi det igjen kan 
gjennomføres på vanlig måte med 
kombinasjonen dør-til-dør og digitale 
løsninger. 

Du kan gi din gave direkte til 
Fasteaksjonen på Vipps/SMS på 2426 
eller Kirkens Nødhjelp sin konto: 
1594.22.87493. 

I menighetenes guds-
tjenester i tiden før påske kan 
du bruke Vipps 72037 (Nordre 
Hurum sokn) og 626276 (Søndre 
Hurum sokn). Merk gaven med 
«Fasteaksjon 2021.» 

Det er ennå en stund frem til 
selve aksjonen og mer oppdatert 
informasjon kommer i media.

Les julevangeliet: 

D
et skjedde i de dager at det gikk 
ut befaling fra keiser Augustus 
om at hele verden skulle inn-
skrives i manntall. Denne første 

innskrivningen ble holdt mens Kvirinius 
var landshøvding i Syria. Og alle dro av 
sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea 
opp til Judea, til Davids by Betlehem,  
siden han var av Davids hus og ætt for 
å la seg innskrive sammen med Maria, 
som var lovet bort til ham, og som  
ventet barn. Og mens de var der, kom 
tiden da hun skulle føde og hun fødte 
sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte 
ham og la ham i en krybbe, for det var 
ikke husrom for dem.

Det var noen gjetere der i nærheten 
som var ute på marken og holdt nat-
tevakt over  okken sin. Med ett sto en 
Herrens engel foran dem, og Herrens 
herlighet lyste om dem. De ble overvel-
det av redsel. Men engelen sa til dem: 
«Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en 
stor glede, en glede for hele folket: I dag 
er det født dere en frelser i Davids by; 
han er Messias, Herren. Og dette skal 
dere ha til tegn: Dere skal  nne et barn 
som er svøpt og ligger i en krybbe.»

Med ett var engelen omgitt av en 
himmelsk hærskare, som lovpriste Gud 
og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og 
fred på jorden blant mennesker Gud har 
glede i!»

Da englene hadde forlatt dem og 
vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne 
til hverandre: «La oss gå inn til Betle-
hem for å se dette som har hendt, og 
som Herren har kunngjort for oss.» Og 
de skyndte seg av sted og fant Maria og 
Josef og det lille barnet som lå i krybben. 
Da de  kk se ham, fortalte de alt som var 
blitt sagt dem om dette barnet. Alle som 
hørte på, undret seg over det gjeterne 
fortalte. Men Maria tok vare på alt som 
ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 
Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste 
Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var 
slik som det var sagt dem.

Du finner Juleevangeliet her:
Evangeliet etter Lukas 

2. kapittel, versene 1-20 

Malerier i gave til Kongsdelene kirke
Terje Wiggo Nielsen har gitt to ma-
lerier i gave til Kongsdelene kirke. 
Maleriene er malt i det 16. århundre 
og har vært i familiens eie siden 
1970-tallet.

Menighetsrådet i Nordre Hu-
rum har søkt biskop og riksantikvar 
om tillatelse til å henge maleriene 
opp i kirken – og fått søknaden 
innvilget. Nå er maleriene hengt 
opp i kirken.

Terje Wiggo Nielsen skriver 
følgende om de to maleriene: 

«Bildene er arvet fra min far 
Wiggo Nielsen som hadde dem i 
familiens hjem på Ullern i Oslo. Jeg 
antar de er kjøpt en gang i 1970 åre-
ne, i en av auksjonslokalene i Oslo 
som min far jevnlig besøkte. Det 
var Wangs og et som het Platou. Jeg 
arvet bildene da mine foreldre døde. 
Siden har de vært i mitt hjem i Oslo. 
Selv er jeg nu 80 år og ønsker at 

de, om mulig, skal komme et større 
felleskap til glede. Om det kunne bli 
benyttet i Kongsdelene kirke så ville 
det glede meg. 

Bildene er tydelig malt i det 16 
århundrede . Jeg kjenner ikke til 
hvem som er maler, men jeg ser 
ikke bort fra at de kan være malt 
av kjente malere på den tiden. Det 
ene er malt på lerret , det andre på 
en kobberplate som visstnok skal 
være mer sjeldent. Et mulig navn 
er at det siste er malt av elevene til 
Murillo. Jeg  forlater bildene uten å 
vite verdien. »

En formell innvielse og en 
uformell takksigelse er foreløpig 
utsatt til vi alle igjen kan møtes 
uten forbehold.

Marianne Arctander
Leder av Nordre Hurum 

menighetsråd

Terje Wiggo Nielsen og de to maleriene som er gitt i gave.
Foto: Julie Arctander



Intervjuet

– Fortell litt om innholdet og 
hvem vi møter i boken?

– Vi møter tre barn: Astrid, 
Sigurd og Sara, og følger dem 
i ulike situasjoner gjennom et 
år, fra nyttår til jul. Alle tre er i 
fireårsalderen og går i samme 
barnehage. Det er en bok om 
vennskapet mellom dem – og 
om å leke, om å være glad, om 
å utforske både naturen og 
menneskenes verden, om å være 
ulike, om konflikt og forsoning, 
om å sørge og å håpe. 

Mange store spørsmål
– Det er en bok om en tilværelse 
som rommer mange store spørs-
mål – og hvordan barna møter 
disse spørsmålene i sine egne liv. 
Hvem er den mannen som ofte 
sitter på et teppe foran kirken 
– med en kopp foran seg? Kan 
han være en hemmelig venn? 
Hvorfor skal vi være snille mot 
sommerfuglene? 

– Hva er det som gjør at en 
voksen er fin – sett med blikket 
til en fireåring? Hvordan skal 
barna våge å si fra når voksen 
kaster fra seg plastsøppelet sitt i 
strandkanten? Hva er den fineste 
gaven den tiggende mannen 

Hva har vært viktigst for deg i 
arbeidet med boken?

– For meg har det vært viktig 
at dette skal være en god bok! En 
bok som barn og voksne gjerne 
vil lese, fordi den engasjerer og 
berører dem. 

– Jeg har forsøkt å skrive 
den slik at de opplevelsene og 
samtalene som forteller noe 
om kristen tro, fremstår som en 
naturlig, integrert del av fortel-
lingen; slik at det hele er vevet 
sammen som én fortelling om liv 
og tro. Så har jeg forsøkt å skape 
undertekster i fortellingene om 
barna og i bibelfortellingene som 
gjør at de gjensidig beriker og 
tolker hverandre.

Julehilsen

Jeg vet at det er delte meninger om at 
julesjokoladen og julepynten hentes 
frem i butikkene allerede midt i oktober, 
men for meg kan ikke julen komme fort 
nok. 

Når sommeren er på hell, tennes lengselen i meg 
etter advent og jul. Jeg gleder meg til mørke kvel-
der med lys i vinduene, og julegraner som lyser 
opp torgene i mørketiden.

Det heter seg at å glede seg er halve gleden, 
og jeg har barnlige forventninger til julestemning! 
Derfor er adventstiden noe av det hyggeligste jeg 
vet. 

Våre faste tradisjoner gir ro i urolige tider - som 
å forberede julemat, pakke inn julekalendergaver 
eller vår faste litt rare «julegateåpning» sammen 
med venner og familie 1 søndag i advent – der på 
den lille inneklemte gangstien mellom huset og 
garasjen.

Vi har sammen med barna gjort det til tradi-
sjon på lille julaften å besøke våre to gamle naboer 
for å ønske god jul og bytte hjemmelaget hode- 
sylte mot hjemmelaget sild. Ingen av barna liker 
verken sylte eller sild, og de gamle naboene 
kjenner de egentlig ikke lenger. Men nåde den 
som foreslår å droppe denne tradisjonen. Gløden 
i øynene på våre naboer og den enorme takknem-
ligheten vi merker idet døren åpner seg gir oss alle 
en påminnelse om hva julen egentlig dreier seg 
om. 

Jul og advent er for meg som for så mange 
andre en tid med hyggelige familie- og vennetreff, 
og en tid med kjærkommen ro og tid til ettertanke.

Lene Conradi, 
ordfører

Tradisjoner  
gir ro i  

urolige tider

På Bibeldagen 2021 samler 
vi inn penger til å gi bibler 
til 5000 familier på Cuba. 
Det er lang tradisjon å feire den såkalte 
Bibeldagen i Norge på Såmannssøn-
dagen. Den er søndag 31.januar 2021 
og markeres i en rekke gudstjenester 
rundt hele landet. 

Bibeldagen er en god anledning til 
å skape fornyet glede og inspirasjon 
om den viktigste boken for kirken. 
Tekstene denne dagen handler om 
Guds ord og takknemligheten for at vi 
har hatt dette ordet blant oss i mange 
hundre år. Men dette er ingen selvfølge 
alle steder i verden og derfor gir vi en 
gave til bibelarbeidet i andre land på 
Bibeldagen.

Kirker i sterk vekst
De siste 20 årene har alle kirker på 
Cuba vært i sterk vekst og vekkelsen 
pågår fremdeles. For noen år siden 
hjalp norske menigheter til med å 
skaffe en million bibler til Cuba: Til stor 
glede for kubanske kristne og kirkene 
i landet. 

Men kirkene har fortsatt å vokse og 
nå er det igjen et stort behov for bibler! 
Det er ikke mulig å kjøpe bibler på 
Cuba fordi de er ulovlig å importere for 

salg, men bibler kan lovlig gis som gave 
til Bibelselskapet på Cuba. Derfra spres 
de til kirkene og de lokale kristne. Den 
eneste måten kubanske kristne kan få 
en bibel, er derfor ved at vi gir penger 
til bibler på Cuba.

På Bibeldagen 2021 samler vi inn 
penger til å gi sterkt etterlengtede 
bibler til 30 000 mennesker i 5 000 
familier på Cuba. 

Får en kurv med bibler
På Cuba bor ofte tre generasjoner 
under samme tak, gjerne i små boliger. 
Familiene får en kurv med bibler: Bar-
nebibel og ungdomsbibel til de yngste 
i familien, en bibel i storskrift til beste-
foreldre, en vanlig bibel til foreldrene, 
og kanskje en studiebibel for de som 
ønsker å lære mer. 

Utdelingen starter i øst, den delen 
av Cuba hvor kirkene vokser mest, og 
hvor mangelen på bibler er mest pre-
kær. Vi er glad for alle som ville være 
med å støtte dette arbeidet og gaven i 
kirkene våre i Hurum 31. januar går til 
Det norske bibelselskap og innsamling 
av midler til bibler på Cuba.

Gaver kan gis på Vipps 72037 
(Nordre Hurum sokn) og Vipps 626276 
(Søndre Hurum sokn). Gaver til Bibel-
selskapet kan også gis direkte på konto: 
3000.16.16869 merket «Bibeldagen 
2021» 

Bibler til Cuba

Handelsboikott og koronapandemien har tært beinhardt på cubansk økonomi og 
brorparten av innbyggerne mangler det aller meste - som matvarer, bensin og såpe. 

Foto: Pål A. Berg

Ny kirkebok til  
alle 4-åringer
Sindre Skeie har gjort som sin far - skrevet en ny  
kirkebok for 4-åringer. – Jeg har prøvd å skrive en 
bok med håp - ikke en bok om håp, sier forfatteren. 

En verden som er dyrebar
– På den måten håper jeg at jeg 
kan være med på å styrke barnas 
erfaring av å leve i en verden 
som er dyrebar, vakker og 
spennende – en verden som er 
verdt å leve i, fordi Gud alltid har 
elsket den og alt som lever – og 
fremdeles gjør det. 

– Så vil jeg si til sist at jeg 
har prøvd å skrive en bok med 
håp. Ikke en bok om håp. Men 
fordi jeg har forsøkt å la hele 
boken være preget av troen på 
at verden er skapt av Gud, og 
at Jesus er stått opp igjen, så er 
det en bok med håp. Et varsomt, 
stillferdig, men også sterkt og 
livskraftig håp, sier Sindre Skeie. 

Eksempel på illustrasjon i boken. 

Søndag 18. oktober feiret vi familiegudstjeneste i Holmsbu kirke. Tre 
stolte fireåringer tok imot hver sin kirkebok. Sogneprest Janneke hadde 
med seg flanellograf og fortalte om Sakkeus som fikk besøk av Jesus. 
Både store og små fulgte ivrig med.  Foto: T. Ø. Vaaland

foran kirken har fått?
Dette er noen ting man får 

vite mer om hvis man leser boka. 
Og innimellom fortellingene 
om de tre vennene, er det noen 
innslag – ikke mange, men noen 
få utvalgte – bønner og sanger, 
samt gjenfortellinger av tre 
sentrale bibelhistorier.

En bok med håp
– Ved å skrive en kirkebok vil 
du nå frem til veldig mange 
fireåringer, og fortellingen 
vil komme inn i mange hjem. 

34 år etter at faren, Eivind Skeie, 
kom med sin kirkebok, har 
sønnen, Sindre skrevet en ny kir-
kebok for 4-åringer. En ny bok for 
en ny tid - med håp, sier han selv.  



Kirkeakademiet i Asker (KiA) 
ble opprettet i 1966. Gjennom 
de mer enn 50 årene akade-
miet har vært i virksomhet, er 
det først og fremst etiske sider 
ved kulturelle og samfunns-
messige spørsmål vi har satt på 
dagsorden. 

Styret for KiA velger 
et tema for hvert halvår og 
engasjerer foredragsholdere 
som kan belyse sider ved dette 
temaet ut fra sin kunnskap 
og erfaring. I etterkant av 
foredragene er det åpen 
samtale. Eksempler på temaer 
fra de siste årene er «Religion i 
brytningstider», «Uro», «Å finne 
Gud i kunsten», «Den andres 
ansikt» og «Noen tror og noen 
tviler – hvem vet?» 

Vårens tema
Temaet for våren 2021 er «Hva 
er det vi må snakket om?». 
Vi har gjort avtale med tre 
fremtredende fagpersoner 
og samfunnsdebattanter og 
utfordret dem til å drøfte etiske 
spørsmål de mener er viktige 
at vi reflekterer rundt i vår tid. 

Forfatter Cathrine Sand-
nes vil i møtet 26. januar ta for 
seg den økende polariseringen 
både i verden og her i Norge. 
Hva er det som forårsaker det-
te, spør hun, og hvordan kan 
polariseringen motvirkes? 

Filmskaper Nina Grün-
feld, som nylig har utgitt 
boken FRIDA – min ukjente 
farmors krig, vil den 9. mars 
reflektere rundt forholdet 
mellom minoritet og majoritet 
i samfunnet, både historisk og 
i vår tid. 

I vårens siste møte 13. april 
vil professor Thomas Hylland 
Eriksen drøfte de ideologiske 
motsetningene som preger vår 
tid, og se disse motsetningen i 
lys av nye medier og akselerert 
globalisering.

Møltes i Holmen kirke
Kirkeakademiets møter holdes 
for tiden i Holmen kirke. De 
begynner kl. 1930 og varer nor-
malt halvannen time. Møtene 
er åpne for alle, og det koster 
ikke noe å komme inn. I disse 
tider ivaretar vi naturligvis 
smittevernhensyn. 

Kirkeakademiet har en 
epostliste som brukes når vi 
sender ut informasjon om 
møtene. På listen står det nå 
rundt 400 personer. Den som 
ønsker å komme med på listen 
for å bli holdt løpende orientert 
om KiAs virksomhet, kan 
sende en epost til einar.solbu@
eskulturdialog.com. 

Einar Solbu,
Styreleder 

Kirkeakademiet i Asker

Den norske 
kirke

Adresser:
Sentralbord for Den norske 
kirke i Asker:  
Telefon: 66 75 40 90

Menighetskontor:
Menighetskontor for menig- 
hetene i Røyken og Hurum: 
Teglen, C.A. Johansens plass 1, 
3430 Spikkestad
 
Oppdatert informasjon om 
arrangementer - og beredskap 
rundt koronaviruset - følg med på 
Facebooksidene til Den norske 
kirke i Asker. Eller på Facebook-
sidene til Kirken i Hurum. 
:
 Daglig leder for menighetene 
i Røyken og Hurum:
Tove Sveva. 
Epost:  ts977@kirken.no. 
Telefon: 924 55 985
 
Fungerende sokneprest  
Søndre Hurum 
Janneke Riskild
Epost: jr827@kirken.no
Telefon: 906 85 945

Sokneprest Nordre Hurum 
Ragnar Elverhøi 
Epost: re578@kirken.no
Telefon: 404 01 532
 
Organist 
Unni Fadum 
Epost: uf587@kirken.no
Telefon: 954 44 334
 
Organist 
Tatiana Kapustina 
Epost: tk 742@kirken.no
Telefon: 458 62 648
 
Trosopplærer  (permisjon)
Anne Linn Kopperud Berg 
Epost: ab799@kirken.no
Telefon_ 400 93 138
  
Kirketjener/ 
kirkegårdsarbeider
Evelyn Iversen 
Epost: ei837@kirken.no
Telefon: 91743654
 
Gravferdsavdelingen i Asker 
kirkelige fellesråd:  
66 75 40 95

Råd og utvalg:
Menighetsråd Nordre Hurum
Leder: Marianne  Østerby  
Arctander. Nestleder: Elin Christel 
Volden  Drijfhout. Medlemmer:  
Bjørg Woie Berg, Elisabeth John-
sen Fosen, Morten  Sandnes, Ole 
Morten Furua Rødby, Sokneprest 
Ragnar  Elverhøi, Daglig leder 
Tove  Sveva. 
Vara: Henrik  Thrana, Kari  Johan-
sen, Kristin  Wold, Morten Anton 
Tangen, Tord Aabøe Løtveit.

Menighetsråd Søndre Hurum
Leder: Randi  Roås. Nestleder:  
Linda Lyngstad Marthinsen. 
Medlemmer: Dag Trygvessøn 
Berntsen. Frode  Andersen. Hege 
Merete  Andersen. Timea Bakay 
Holby.  Sokneprest Hanne  Dy-
rendal. Daglig leder Tove  Sveva.
Vara: Ingen vararepresentanter. 

Asker kirkelige fellesråd 
2019-2023
Medlemmer: Cecilie Vivette  Arnet, 
Asker menighetsråd. Hallvar Gisle  
Hognestad, Heggedal menig-
hetsråd. Cathrine Haugen Kåsa, 
Holmen menighetsråd.  

Morten  Sandnes, Nordre Hu-
rum menighetsråd. Åge  Ras-
mussen, Røyken menighetsråd. 
Alise Narjord Thue, Slemmestad 
og Nærsnes menighetsråd. Hege 
Merete  Andersen, Søndre 
Hurum menighetsråd. Nils Inge 
Haus, Vardåsen menighetsråd. 
John Kristian  Stranden, Østen-
stad menighetsråd. Guro Høgeli 
Sjåfjell, Åros menighetsråd. Prost 
Tor Øystein Vaaland. Kirkesjef 
John Grimsby.   
Bygningsutvalg
Utvalget skal bidra til å sikre 
forsvarlig vedlikehold av kirkelige 
bygg, bruk av kommunale tilskudd 
og samarbeid med frivillige og 
foreninger. 
      Medlemmer: Alf Tore Vierli 
(Asker). Gunnar  Enga (Hegge-
dal).  Ole Morten Furua Rødby 
(Nordre Hurum). Harald Søvold 
Kjos (Røyken). Lars Andreas  Kir-
kerud (Slemmestad og Nærsnes). 
Knut Kristiansen (Søndre 
Hurum). Dagfinn  Holte (Vardå-
sen).  Jan  Duvaland (Østenstad). 
Oddgeir  Frøysok (Åros). Even 
Frogh (driftssjef) og John Grimsby 
(kirkesjef). Kommunens represen-
tant: Ingunn Ramsfjell. 

Smått  
& stort

Kirkeakademiet – forum 
for refleksjon og dialog

Vårens gjester: Nina Grünfeldt 
(over), Cathrine Sandnes (øverst 
til høyre) og Thomas Hylland 
Eriksen (nederst til høyre). 

Døgnvakt: 33 79 42 50
buskerudbegravelse.no

Lokalkunnskap
og nærhet

Catering, kantine og kafe for alle. 
Møtemat, marsipankaker, og kringler

er noen av våre spesialiteter.
For mer opplysinger se www.jobbhuset.no

Annonse i menighetsbladet?

Ta kontakt:
 

 elisabeth.fosen@gmail.com

Bli med i 
forsangergruppe
Alle som vil synge på gudstjenester 
er hjertelig velkommen til å delta 
forsangergruppe. Dette er en fin 
anledning til å bli kjent med salmer 
og liturgi. Man forplikter seg ikke til 
å være med på alle gudstjenester, 
men kommer når man kan. 
Ønsker du å delta ta kontakt med 
organist Tatiana Kapustina, 
mobil 46741685 eller e-post 
tk742@kirken.no



Gudstjenester

Julaften - 24. desember.
Det blir familiegudstjeneste på 
tre ulike tidspunkt på julaften. 
Kl 13.00: Familiegudstjeneste.
Kl 14.30: Familiegudstjeneste.
Kl 16.00: Familiegudstjeneste.

Søndag 17. januar 
Gudstjeneste kl 11.00

Søndag 31. januar
Gudstjeneste kl 11.00
Bibeldagen

Søndag 14. februar 
Gudstjeneste kl 11.00

Søndag 21. februar
Gudstjeneste kl 11.00

Søndag 14. mars 
Gudstjeneste kl 11.00

Søndag 28. mars –  
Palmesøndag 
Gudstjeneste kl 11.00

Søndag 11. april
Gudstjeneste kl 11.00  

Holmsbu 
kirke

Kongsdelene 
kirke

Filtvet
kirke

Hurum
kirke

Du kan bruke VIPPS ved ofringer i kirken. Søndre Hurum: 626276. Nordre Hurum: 72037

Søndag 13. desember 
Åpen kirke kl 18.00-19.00

Julaften 24. desember
Kl 16.00: Familiegudstjeneste. 

Søndag 31. januar 
Gudstjeneste kl 11.00
Bibeldagen 

Søndag 28. februar 
Gudstjeneste kl 11.00

Søndag 14. mars
Gudstjeneste kl 11.00

Julaften - 24. desember
Det blir familiegudstjeneste på 
to ulike tidspunkt på julaften. 
Kl 13.00: Familiegudstjeneste
Kl 14.30: Familiegudstjeneste

1. juledag - 25. desember
Høytidsgudstjeneste kl 11.00

Søndag 10. januar
Gudstjeneste kl 11.00

Søndag 24. januar
Gudstjeneste kl 11.00

Søndag 7. februar
Gudstjeneste kl 11.00

Søndag 7. mars
Gudstjeneste kl 11.00

Søndag 21. mars
Gudstjeneste kl 11.00

Søndag 4. april – 1.påskedag
Gudstjeneste kl 11.00

Søndag 11. april
Gudstjeneste kl 11.00

Julaften - 24. desember
Det blir familiegudstjeneste på 
to ulike tidspunkt på julaften. 
Kl 14.30: Familiegudstjeneste
Kl 16.00: Familiegudstjeneste

1. januar - 1. nyttårsdag
Høytidsgudstjeneste kl 11.00

Søndag 10. januar
Gudstjeneste kl 11.00

Søndag 7. februar
Gudstjeneste kl 11.00

Onsdag 17. februar –  
Askeonsdag
Gudstjeneste kl 19.00

Søndag 7.mars
Gudstjeneste kl 11.00

Søndag 2. april – Langfredag
Gudstjeneste kl 11.00

Søndag 18. april
Gudstjeneste kl 11.00

Julaften 24. desember
Klokkarstua Helsetun:
Juleandakt v/Ragnar Elverhøi

Julaften 24. desember
Filtvet Helsetun:
Juleandakt

Søndag 3. januar
Teglen, Spikkestad:
Felles prostigudstjeneste. 

Den lokale forskriften om smitteverntiltak for å forhindre 
koronasmitte i Asker kommune overstyrer den nasjona-
le smittevernveilederen på flere områder. Forskriften er 
uendret siden 13. november, og gjelder inntil videre. (www.
lovdata.no - se forskrift 2020-11-11-2343).

Dagens gjeldende lokale forskrift kan bli endret i dagene før 
jul og tiltakene kan bli lempet - eller skjerpet - det vet vi ikke: 
Følg med på www.asker.kirken.no

Påmelding til gudstjenster på julaften:  
Vi planlegger for at de lokale smitteverntiltakene vil bli 
lempet før jul. Det betyr at vi planlegger for å kunne ha 
gudstjenester på julaften innendørs med 50 personer. Dette 

krever påmelding og registrering. Med forbehold starter vi 
derfor påmelding til gudstjenestene julaften   10. desember. 
Påmelding kan gjøres på to måter:
Elektronisk: gå inn på: www.asker.kirken.no
Telefon:  Asker kirkelige fellesråd, tlf. 66 75 40 90. 

Dersom dagens regler for smittevern ikke blir endret, eller 
skjerpet, vil det ikke være mulig å ha julegudstjenester i 
kirkene våre. Da vil vi i stedet ha  «Åpen kirke» på julaften.

Tidspunkt for Åpen kirke og andre endringer i guds-
tjenester og arrangement vil bli annonsert på: 
asker.kirken.no,  Facebook,  i RHA og Budstikka. 
Du kan også ringe sentralbordet på 66754090 

Smittevern, advent og jul i våre kirker


