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Kirkespeilet

www.fonus.no

Gravsten og stenarbeid 
Stort utvalg 
Faste, lave priser

Askim: Hovsvn. 8 Telefon: 69 88 12 64
Mysen: Anton H. Mysensgt. 17 Telefon: 69 89 74 81

Gud er…
Stor, Fader, fred, God, Gud 
og amazing. Dette er noen 
av ordene ungdommene 
brukte for å beskrive Gud, 
på ungdomsgudstjeneste i 
kirken. 

De fleste av oss har et bilde av 
Gud. Enten vi definerer Gud 
som nær eller distansert. Bildet 
er satt sammen av mange 
ulike faktorer. Jeg tror at det 
gudsbildet du har vokst opp 
med, har mye å si for hvordan 
du ser på Gud. Jeg vet at 
livssituasjon og livshistorie har 
mye å si, og kanskje kan du 
peke på en eller to personer 
som har vært med å definere 
Gud.

Jeg håper kirken har noe å si for 
ditt forhold til Gud. 

I kirken skal det være rause 
rom, akkurat slik som Gud er 
raus. Der skal du kunne komme 
med hele livet. Med alt. Med 
gleden over et nytt barn og 
med gleden over kjærligheten, 
med livets oppturer preget 
av lystighet og munterhet.        

Med sorgen over brutte 
relasjoner, og lengselen etter 
det som skulle vært. I kirken 
skal du finne rom for den 
sorgen som ikke kan plasseres 
andre steder. Og i kirken skal 
du finne plass for hverdagen. Vi 
nærmer oss sommermånedene 
og etter hvert ferie, og det 
kan føles som om alt stopper 
opp, men Gud tar ikke ferie. 
Til Ham kan du komme når 
som helst og hvor som helst. 
Kirken tar heller ikke ferie, og 
gudstjenesten og menighet er i 
gang gjennom hele sommeren, 
hit kan du komme med hele 
ditt liv.  

Gud tåler alt. Det er 
ikke alltid så lett å fatte, 
men vi kan la ordene fra 
ungdomsgudstjenesten hjelpe 
oss til å forstå at selv om vi går 
inn sommermånedene, så skal 
vi få hvile i at Gud er med oss, 
og at Gud tåler alt, til og med 
det vi ikke kan tåle selv. 

Gud er stor, Fader, fred, god, 
Gud og amazing. 

Velkommen til kirken! 

”Gud er 
stor, Fader,                       

fred, god, Gud og 
amazing. ”

Kapellan                        
Sarah Olsson Haugstad
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ASKIM PRESTEGÅRD

Nå kan du leie vakre Askim 
prestegård til møter, 
konferanser, familieselskaper 
og mottakelser. I begynnelsen 
av mars ble huset offisielt 
åpnet som byens nye fin-
stue, med besøk av to hundre 
mennesker allerede første 
dagen. Etter den tid er det lagt 
til rette for at alle kan søke om 
å få leie fasilitetene i den 150 år 
gamle bygningen.

Både naboer og turgåere 
har sett med vemod på at 
prestegården har stått tom i 
nesten to år, etter at ordningen 
med tjenestebolig for prester 
falt bort. Menighetsrådet 
tok initiativ til nye aktiviteter 
i prestegården i slutten av 
november, og nå er stuene 
vakkert møblert med sofa- og 
spisegrupper - fra samme 
tidsperiode som da huset 
ble bygget. Det er også mulig 
å dekke til middag for 40 
gjester ved langbord. Dermed 
er det lagt til rette for å fylle 
prestegården med nytt innhold, 
i vid forstand. 

Som bildet viser, har stuene fått 
et svært personlig preg, noe 
som vil danne en vakker ramme 
for et hvert arrangement. 
Kjøkkenet er komplett utstyrt 
for servering av middag til 
40 og kaffe til 80. Dette er 
et såkalt anretningskjøkken, 
dvs. at man bestiller mat fra 

cateringselskap, eller tar med 
egen mat som man har laget 
selv på forhånd. Det er også 
lagt til rette for handicappede 
når det gjelder adkomst og 
fasiliteter. 

Den flotte bygningen tilbys 
nå til møter, fagsamlinger 
og mindre konferanser for 
lag, foreninger, bedrifter 
og kommunale fagmiljøer. 
Og private kan leie seg inn 
til selskap eller mottakelse 
ved høytidelige anledninger, 
slik som fødselsdag, dåp, 
konfirmasjon og minnesamvær. 
Forespørsel om pris og leie kan 
rettes til menighetskontoret. 

Huset ble offisielt åpnet 5. 
mars, under vignetten: Askim 
Prestegård -  et sted for tro, 
åpenhet og glede. Utover 
våren har det allerede vært 
arrangementer av mange 
slag, som illustrerer dette. 
Det er også hyggelig å fortelle 
at bystyregruppene for de 
politiske partiene med selvsyn 
har sett hvor flott og praktisk 
det har blitt. 

De fire ”stylistene” Marit 
Svinningen, Nina Ullnæss, Bent 
Reidar Eriksen og Bent-Roni 
Oterholt, som har gjennomført 
alt innredningsarbeidet, jobber 
nå videre med planer for 
hagen, og med klargjøring av 
de mange formalitetene som 
må på plass for drift av et slik 
sted. 

Hovedlinjene for høstens 
program i prestegården er snart 
på plass. Bl.a. introduseres 
såkalte ”Prestegårdskvelder”. 
Denne programserien 

starter onsdag 30. august, 
med fortellingen om Askim 
prestegård gjennom mange 
hundre år, illustrert av musikk 
og en titt inn på det mørke, 
gamle loftet. Ut over høsten 
vil det bli allsangkveld, 
fortellerkveld, konserter 
og teater. Så følg med på 
prestegårdens Facebook-
side, Askim menighet sin 
hjemmeside og Smaalenenes 
Avis. 

Legg gjerne også trimturen 
til prestegårdsskogen og 
hagen ved kirken, der det 
nå er satt fram utemøbler i 
solkroken. Våronna i hagen er 
unnagjort, og på lengre sikt 
er det planer om å gjenskape 
”oldemors” hage, under kyndig 
veiledning av Hagelaget. De 
gamle singelgangene, som 
er synlig på flyfoto fra før 
krigen, skal rekonstrueres, 
og stauder, busker og 
nytteplanter skape nytt liv i 
det gamle kulturlandskapet. 
Med andre ord -  et koselig 
rekreasjonsområde for alle 
og enhver, en vakker rammer 
rundt brudefotografering 
og familiebilder og et sted 
for friluftsgudstjenester og 
konserter fra scene-åpningen 
”Prestegårdsgarasjen”.  
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TROSOPPLÆRING

Vi i Askim kirke ønsket å gjøre litt stas på 
6-åringene som skal begynne på skolen til høsten, 
og inviterte dem derfor til et førsteklasses 
opplegg i Askim kirke tirsdag 21.mars og «Barnas 
gudstjeneste» søndag 26.mars.

På samlingen hadde vi aktiviteter for barna med 
fokus på skolestart, bibelhistorie og sang. Vi ville 
bli mer kjent med barna, og i tillegg få fortelle 
dem hvor førsteklasses de er! Askim Barnegospel 
var med og sang. 6-åringene fikk også gå på 
en liten vandring i kirken, og de lette etter en 
skattekiste. 

BABySANG PÅ LøKENTuNET
vERDIFuLLT TREFF FOR BÅDE LITEN OG STOR

Hver torsdag samles rundt 10 babyer med sine mødre i Askim kirke 
for å synge, danse og spise sammen. Torsdag 30. mars reiste vi på 
besøk til Løkentunet og viste frem samlingen for beboerne der. 
Nysgjerrige barneøyne studerte sitt godt voksne publikum denne 
dagen. Godt over 20 beboere på Løkentunet møtte frem for å 
høre på babysangen. Smilende, vinkende og fornøyde satt de eldre 
og hørte på. Det er noe helt spesielt når de eldste og de yngste 
møtes. Musikk binder sammen alle aldersgrupper, og bringer frem 
gode minner. Både nye og gamle sanger ble framført, og trolig var 
babysangen en god medisin for beboerne på Løkentunet denne 
dagen!

Oppi der fant de både godteri og noen 
oppgavehefter. Alle fikk med seg en matboks 
som de kan bruke når de begynner på skolen til 
høsten. Vi avsluttet kvelden rundt lysgloben hvor 
alle fikk tenne lys, og vi sang «Kjære Gud jeg har 
det godt».

Søndag 26. mars var 6-åringene igjen på plass 
i kirken til «Helt førsteklasses»-gudstjeneste. 
Mye folk fylte kirken, og over 20 spente barn 
kom for å få 6-årsboka. Det ble en gudstjeneste 
med mye sang og musikk, og i tillegg ble lille 
Caisa Elise døpt. Under kirkevandringen var 
det en egen stasjon hvor barna kunne finne sin 
bokstav og plassere på «hendene til Jesus». Etter 
gudstjenesten ble det servert pølser og saft. Det 
var hyggelig at så mange foreldre, søsken og 
besteforeldre også tok seg tid til å være med.
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TROSOPPLÆRING
TÅRNAGENTER
I ASKIM KIRKE, 
SøNDAG 7. MAI

Tårnagentdagen startet med Barnas Gudstjeneste. 
Tredjeklassingene møtte spent opp i kirken for å få 
utdelt eget agentbevis og forstørrelsesglass. 

Under gudstjenesten ventet allerede oppdrag under 
benkeputene. Videre utover dagen måtte de 18 
spente barna løse oppdrag og mysterier både inne 
i kirken og ute på kirkegården. I kirkerommet ble 
benker, tangenter og kors telt. Ute lærte barna litt 
om hvordan man skal oppføre seg når man er på en 
kirkegård, de lette etter en gammel grav og så om de 
kunne finne noen fine ting. 

Veldig spennende var det nok for noen å få komme 
opp i kirketårnet. Her utforsket de hva som stod på 
kirkeklokkene, og fikk se på den gode utsikten. Etter 
alle oppdragene var agentene sultne og vi kosa oss 
med pølser og kake. En spennende dag ble avsluttet 
med en fin stund rundt lysgloben, hvor alle barna 
tente et lys for hverandre. 

Vi håper på å se alle dere 8- og 9-åringer igjen til 
høsten, for da er det Amigosleir på Sjøglimt 20.-21. 
oktober.
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TROSOPPLÆRING
HøSTEN 2017

Babysang- nytt kurs starter 31.08

Småbarnssang
Solstråler 1-3 år starter opp igjen 24.08
Gullfugler 3-6 år starter opp igjen 28.08

Amigosleir på Sjøglimt
for 4.klassinger

20.-21.10

Utdeling av 4- årsbok 24.09

Krøllekveld for 2-åringer 08.11

Pysjsamling for 3-åringer 22.11

JENTEKORET øNSKER 
FLERE MEDLEMMER

Askim kirkes Jentekor ønsker alle sangglade jenter 
fra 2. klasse og oppover til å bli med i gjengen! 
Dette unike kortilbudet holder til i Askim kirke, 
men vi ønsker hjertelig velkommen til alle jenter fra 
hele Indre Østfold. Mange spennende prosjekter 
fremover er under planlegging, og vi har allerede 
en god del oppdrag til høsten. Ekstra spennende 
blir det når vi runder 5 år i 2019, da planlegger vi en 
kortur. Jentekoret har mange forskjellige sanger på 
repertoiret, og vi kommer til å fortsette med det: Alt 
fra musikaler via viser og salmer til motetter – på 
både norsk og engelsk – er noe vi ønsker å utvikle oss 
videre på. 

Vi høster allerede frukter av det sangtekniske 
grunnlaget som er lagt i løpet av årene koret har 
eksistert. Jentene har lært mye av vår dyktige 
dirigent Torild Sandøe Møller, som er sangpedagog 
med lang og bred erfaring i barnekorledelse og 
sangmetodikk. Hun kan alt om å undervise barn i 
grunnleggende sangteknikk og stemmebruk. Torild er 
også veldig flink med barn, leken og uhøytidelig. På 
øvelsene er det altså god plass til latter, lek og moro, 
en god prat og sosialt samvær. Mange ganger koser 
vi oss med bevertning.

Koret er en trygg arena for å øve seg i å fremføre 
foran en forsamling, både som gruppe og helt 
alene: Jentene utfordres til å delta på konsertene 
våre bl.a. som sangsolister, på andre instrumenter 
de spiller og ved diktlesning. I tillegg til Torild 
stiller foreldregruppen trofast opp, og korets faste 
musikere er Hildegunn Sagli Gudim (fløytist og 
fagansvarlig på Askim videregående skoles Musikk-, 
Dans- og Dramalinje) og Gunn Randi Leite (organist i 
Askim kirke).

Vi har nytt øvelsestidspunkt: Vi øver nå fra kl 
16.30-18.00. Har du lyst til å begynne, men trenger 
hjelp til å komme deg til kirken, ta kontakt med 
kirkekontoret. Første øvelse etter sommerferien er 
31. august. Velkommen!

Foto fra 60-årsjubileumskonserten for Askim kapell       
1/3-17, tatt av Guri Rønning

HøSTEN 2017:
24. september

15. oktober
3. desember
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EN HELG FuLL Av 
uNGDOMSARBEID
Idrett, Den hellige ånd, latter, Brownies, gruppesamling, konfirmanter, 
quiz, ungdomsledere, druer, nattverd, lovsang og lek. En helg full av 
ungdomsarbeid. 

Fire helger i året møtes konfirmanter og ungdommer i menigheten 
vår til klubbkveld på KRIK (Kristen Idrettskontakt), temasamling og 
ungdomsgudstjeneste. Helgen 12.-14. mai var det tid for siste samling 
med årets konfirmanter. 

Fredagskveld var det tid for klubbkveld på KRIK med over 80 
ungdommer i gymsalen på Askim VGS. Tiden ble brukt til å spille fotball, 
innebandy, volleyball, kanonball og danskstikkball, før andakt, frukt og 
godteri stod for tur. På lørdagen samlet konfirmantene til temasamling, 
for å lære om Den hellige ånd. Det ble høylytt, og konkurranseinstinktet 
var stort for å vinne quizene om undervisning og stort og smått. 
For å avslutte helgen topper vi det hele med ungdomsgudstjeneste 
søndagskveld. En gudstjeneste rettet mot ungdommer, men åpen 
for alle. Bestående av band, lovsang, bønnevandring og nattverd. Og 
selvfølgelig har vi kirkekaffe som inneholder både kake og lek. 

Når det er tre dager på rad, så blir det ikke bare en helaften, men tre 
helaftener med fantastiske ungdommer i menigheten vår.

FASTEAKSJON 
2017

Tirsdag 4. april gikk Kirkens 
nødhjelps fasteaksjon av 
stabelen. Tema for årets 
aksjon var Vann. Pengene 
som ble samlet inn går 
til arbeidet med å skaffe 
rent vann til flest mulig 
mennesker. Konfirmanter, 
foreldre og andre frivillige 
gjorde en strålende innsats, 
og til sammen sikret vi rent 
vann til over 300 mennesker. 

I to husstander i Askim 
var det gjemt gullbilletter. 
Begge billettene ble funnet 
av konfirmanter og de vant 
gavekort på Østfoldbadet. 
Tusen takk til Østfoldbadet 
for sponsing!

Takk for en meningsfull 
ettermiddag, 

hvor det ble gjort 
en livsviktig jobb!



Side 8 - Askim menighetsblad  

ASKIM MENIGHETS BARNEHAGE
Askim menighets barnehage  er en 1 avdelings 
barnehage med 18 barn fra 1-  6 år. Vi har en visjon 
som er den samme som Askim menighet :   Vi vil 
møte mennesker med tro, håp og kjærlighet. Vi  
har kristne samlinger ca hver 14 dag og undrer oss   
sammen med barna over alt det fine Gud har skapt.

I god tid før påske fortalte vi barna om hva som 
skjedde på de forskjellige dagene i påsken. Vi brukte 
bilder, flanellograf og forskjellige figurer når vi 
fortalte.

Barna og de voksne tok buss til kirken for å være 
med på påskevandring. En fin stund i kirken hvor  vi 
sang sanger og barna var med og spiste polarbrød og 
fikk druer som minner oss om Jesu siste måltid med 
disiplene. Vi hørte trist musikk, da Jesus ble lagt i 
graven. Jesus var ikke i graven så lenge, den var tom! 
Barna gikk rundt alteret med blomster og vi sang 
Korset er tomt, graven er tom Jesus stod opp og han 
lever. 

I barnehagen bakte vi rundstykker som var gule og 
grønne, pynta med blomster og kyllinger og hadde 
en hyggelig påskefrokost med foreldrene fredag før 
påske.

Vi leker mye i barnehagen, det er barn som bygger 
togbane, leker mor, far og barn, det er tegning,  
duplobygging eller billek. Vi mener at barna lærer 
mye når de leker. Det er viktig å gi og ta, at ikke jeg 
kan bestemme alt. Vi voksne er ofte med i barns 
lek, vi kan tilføre noe de trenger eller vi kan passe 
på at alle barn har noen å leke med. Vi har  barn 
fra forskjellige kulturer og  barna lærer nye ord og 
uttrykk med å være i lek med andre.

En dag vi hadde 3 åringene med oss i en gruppe, 
lagde vi et felles bilde hvor alle tegnet med tusj på 
et stort tegneark. Da lærte vi å samarbeide, vi måtte 
låne tusjer  av hverandre og vi opplevde at vi lagde 
noe sammen.

Ute er vi hver dag, det er bare å kle seg etter været

Ungene liker å lage mat og be inn til selskap, det kan 
være pai, supper is og kaker.  Kasser som vi har ute 
kan bli til butikk, hus, båter eller fly. Fantasien er det 
ikke noe å si noe på. 

Etter at vi har lekt ute en stund, er det godt med  litt 
frukt: Da samler vi barna og stemmer i med” Herre 
din jord bærer mat nok for alle” Ofte er det en fin 
anledning til å lytte til hva barnet har på hjertet. 
Mange ganger kan vi undre oss sammen med barna 
og lytte til det de er opptatt av.

Voksne og barn har det kjekt sammen og vi synes at 
Askim Menighets Barnehage er et godt sted å være.
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Barneside
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Optikk

Synssenteret Askim AS
Askim Torget, Tlf. 69 88 02 50

Eidsbergveien 3, 1830 Askim
Tlf. 69 88 24 19

Bruk gode merker i skotøy!
Vammaveien 13, 1830 Askim

Tlf. 69 88 11 14

DIN
INTERIØR-

BUTIKK

HAUGOMSENTERET - 1811 ASKIM
Tlf. 69 88 26 44

OSLOVEIEN BIL AS

Tlf. 69 81 83 90

Mazda / Hyundai

e-post: jacint.@start.no

HER ER LEDIG 
ANNONSEPLASS

Annonsepriser:
4,5 cm x 3,0 cm kr.    800,-
9,0 cm x 3,0 cm kr. 1.550,-
9,0 cm x 4,3 cm kr. 2.300,-

TAKSTIGER   vEGGSTIGER
BRANNSTIGER   PIPEPLATTFORM

TLF: 91389359
www.jolfas.no

Blomster til alle

 Følg oss på facebook:
Interflora Line Blomster

anledninger!

Høyendal Bensin A.S.

Eidsbergveien 41 - 1811 ASKIM
Tlf: 69 88 34 20 / Fax: 69 88 34 21

HER ER LEDIG 
ANNONSEPLASS

Annonsepriser:
4,5 cm x 3,0 cm kr.    800,-
9,0 cm x 3,0 cm kr. 1.550,-
9,0 cm x 4,3 cm kr. 2.300,-

Spesialist på Mercedes 

Mørkfossvn. 157, 1860 Trøgstad 
Vi utfører service •  EU-kontroll •   
Reparasjon av person –  og varebil 

GANGNES BIL OG DELER AS 

Mekonomen 
Vi gjør BilLivet enklere 

Tlf. 69 82 61 60 

Www.mekonomen.no 

 

Askim & Spydeberg Sparebank
er totalleverandører av finansielle tjenester

Hovedkontor Askim, avdlingskontor i Spydeberg, Skiptvet, Ski og Ås
www.asbank.no, tlf 69 81 62 00, post@asbank.no

Dette er et åpent forum. Du kan møte de gangene 
du vil, og det er ingen forpliktelser om å komme 
igjen.

VELKOMMEN TIL NESTE MØTE!

Ønsker du å vite mer om dette forumet og 
sorggrupper, ta kontakt med diakon Jan Mathisen, 
tlf. 69681440 eller mobil 41440210, evt. epost: jan.
mathisen@askimkirke.no. 

Du vil også finne mer informasjon om 
sorgstøttearbeid på hjemmesiden vår. Her finner du 
også tilbud fra hele Østfold: www.sorgogomsorg.
org

Det har også blitt en nasjonal nettportal som heter: 
www.sorggrupper.no

SORGFORuM OG SORGGRuPPER
Sorg og Omsorg i Indre Østfold arrangerer 
sorggrupper for omegnen. Det er ikke alltid det står 
en gruppe klar når mennesker i sorg melder sitt 
behov. 

For å avhjelpe litt på dette, er det mulig å komme til 

SORGFORUM 1.TORSDAG I MÅNEDEN KL. 19 - 20.30  
PÅ KIRKEKROA, DR.RANDERSGATE 10, I ASKIM

HER ER LEDIG 
ANNONSEPLASS

Annonsepriser:
4,5 cm x 3,0 cm kr.    800,-
9,0 cm x 3,0 cm kr. 1.550,-
9,0 cm x 4,3 cm kr. 2.300,-
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G-Sport Askim
Henstad Allè 3C
1809 Askim
Telefon: 69 88 17 24 
E-post: post@askim.g-sport.no

Jernbanegata 12,          Telefon: 69 88 29 80 
1830 Askim           Telefaks: 69 88 29 80 

Arne Hasle A/S
Båter og julenisser
www.arnehasle.no

Telefon: 69 88 22 61

Galleri
GRAFF
 Adr.  Storgaten 3 , 1830 ASKIM
Tlf. 68 88 73 74        Fax 69 88 89 34

ALT I MALING, TAPETSERINGOG GULVBELEGG
Enevold Thømts gate 3, 1809 ASKIM

Mail: hoffmaler1@gmail.com

HER ER LEDIG 
ANNONSEPLASS

Annonsepriser:
4,5 cm x 3,0 cm kr.    800,-
9,0 cm x 3,0 cm kr. 1.550,-
9,0 cm x 4,3 cm kr. 2.300,-

HER ER LEDIG 
ANNONSEPLASS

Annonsepriser:
4,5 cm x 3,0 cm kr.    800,-
9,0 cm x 3,0 cm kr. 1.550,-
9,0 cm x 4,3 cm kr. 2.300,-

HER ER LEDIG 
ANNONSEPLASS

Annonsepriser:
4,5 cm x 3,0 cm kr.    800,-
9,0 cm x 3,0 cm kr. 1.550,-
9,0 cm x 4,3 cm kr. 2.300,-

  
 
 

 
                  Tannlege M.N.T.F.   

                  Ole Morten Valø 
                  Hovsveien 3, 1831 ASKIM 
                  TlF: 69 88 26 39 

 

 

 

 

   

OPTIMALE LØSNINGER
FOR NÆRINGSMIDDEL-
INDUSTRIEN

DYNATEC AS • Tlf 69 83 80 10
mail: DYNATEC@DYNATEC.no  • www.DYNATEC.no

HER ER LEDIG 
ANNONSEPLASS

Annonsepriser:
4,5 cm x 3,0 cm kr.    800,-
9,0 cm x 3,0 cm kr. 1.550,-
9,0 cm x 4,3 cm kr. 2.300,-

Bailey traktortilhenger

John Deere traktorer

Tlf: 69 82 54 00

w w w. t ro g s t a d m a s k i n h a n d e l . n o

Innehaver Leif Håkon Krog

www.bbsmaalenene.no 24 timers vakt telefon: 924 36 357

Eidsberg 69 89 99 93
Askim 69 81 75 25
Marker 69 81 21 48

Henstad Allè 3 B Tlf. 69 88 09 88

1809 Askim  Mobil 97 07 68 33

E-post: post@mariannesminibakeri.no

HER ER LEDIG 
ANNONSEPLASS

Annonsepriser:
4,5 cm x 3,0 cm kr.    800,-
9,0 cm x 3,0 cm kr. 1.550,-
9,0 cm x 4,3 cm kr. 2.300,-

Telefon 91145190 / e-post: vidar@vidarostre.net / Eidsbergveien 301, 1859 Slitu

HER ER LEDIG 
ANNONSEPLASS

Annonsepriser:
4,5 cm x 3,0 cm kr.    800,-
9,0 cm x 3,0 cm kr. 1.550,-
9,0 cm x 4,3 cm kr. 2.300,-

HER ER LEDIG 
ANNONSEPLASS

Annonsepriser:
4,5 cm x 3,0 cm kr.    800,-
9,0 cm x 3,0 cm kr. 1.550,-
9,0 cm x 4,3 cm kr. 2.300,-
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Velkommen til konfirmasjon!
Om noen få måneder er over 70 konfirmanter 
på vei inn i Askim kirke. De er stivpyntet, noen 
er nervøse og med klamme hender, andre rolige 
og avslappet. Om noen måneder er det fest! Vi 
skal feire konfirmasjonsgudstjeneste med alt hva 
det innebærer, og hver enkelt konfirmant skal på 
en spesiell måte bli løftet fram for Gud, i bønn 
og takk. På vei ut av kirken går de med Guds 
velsignelse over dem og livet som ligger foran.  

Konfirmasjon har en lang historie. Opprinnelig 
var den et rituelt ledd i dåpshandlingen, med 
salving og håndspåleggelse, som foregikk når 
man var rundt 12 år gammel. Etter hvert ble 
den delt fra dåpen, og ble et eget rituale, som 
fikk status som sakrament i Romerkirken. Luther 
forkastet konfirmasjon som et sakrament, 
ettersom den ikke er innstiftet av Jesus selv. 
Derfor er ikke konfirmasjon et sakrament i Den 
norske kirke, men hadde allikevel nær tilknytning 
til det, da man tidligere først fikk lov til å gå 
til nattverd da man var konfirmert. Slik er det 
ikke lenger, og alle kan gå til nattverd i Den 
norske kirke. Med Luther ble hovedformålet 
for konfirmasjon opplæring i den kristne tro, 
og konfirmasjonen i Norge ble påbudt ved lov i 
1736. I 1912 ble konfirmasjon frivillig, slik som 
den er i dag.  

Hvert år er det ca 40 000 ungdom som blir 
konfirmert i Den norske kirke. 

Konfirmasjonen er en forbønnshandling, og 
ordet konfirmere betyr å bekrefte eller styrke. 
Det er Gud som handler, og konfirmasjonen 
forutsetter ingen bekreftelse fra konfirmanten, 
det er Gud som bekrefter sine løfter slik de gis i 
dåpen. 

Bibelen forteller at dåpen er en gave til oss, og 
dåpen er et synlig tegn på Guds kjærlighet til 
oss. Det å være døpt er en forutsetning for den 
avsluttende forbønnsgudstjenesten, men ikke 
for å delta i konfirmasjonstiden. Dette betyr at 
alle kan være med på konfirmasjonsopplegget. 
Mange konfirmanter ble døpt da de var små, 
og hvert år er det flere enn 1400 som blir døpt i 
løpet av konfirmasjonstiden. 

Tiden som konfirmant handler om å bli bedre 
kjent med seg selv, med hverandre og med Gud. 
Konfirmasjonstiden skal gi mulighet til finne ut 
hva man tror, lære om Bibelen og om Gud, få 
nye tanker om livet, oppleve et godt fellesskap 
og engasjere seg i kirkens arbeid.  Noen viktige 
temaer som blir tatt opp i konfirmasjonstiden 
er; vennskap og relasjoner, gudstjenesten og 
sakramentene, Guds treenighet, kjærlighet, 
selvbilde og menneskesyn, og rettferdighet. 
Konfirmanten blir både bekreftet og utfordret.
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Velkommen til konfirmasjon!
I Askim menighet starter konfirmasjonstiden 
i november. Da blir man presentert for 
menigheten, og man blir på en særlig måte 
tatt inn i menighetens omsorg. Videre følger 
et opplegg der man er med på temasamlinger, 
Fasteaksjonen, menighetens ungdomsarbeid, 
gudstjenester og leir. For mange er leiren i 
august et høydepunkt. Den varer fra mandag 
til fredag, og i tillegg til alle konfirmantene 
deltar ca 25 ledere. Dagene på leir inneholder 
blant annet lek, undervisning, storsamling 
og gruppesamlinger, samtaler, spill, cafè, 
gudstjeneste og vandring. Konfirmasjonstiden 
avsluttes med forbønnsgudstjeneste i 
september. 

Selv om konfirmasjonstiden avsluttes, håper vi 
ikke at tiden i kirken avsluttes av den grunn. I 
løpet av tiden som konfirmant skal man bli kjent 
med menighetens ungdomsarbeid. Kanskje 
kjenner man det fra før, men uansett håper vi at 
konfirmantene og ledere treffes igjen på KRIK, på 
ungdomsgudstjeneste eller på lederkurs.

For dere som fyller 14 år dette året, og er 
medlem av Den norske kirke, har det allerede 
kommet brosjyre om konfirmasjon fra Den 
norske kirke, sentralt. Etter hvert vil det også 
komme brosjyre fra Askim menighet, med 
detaljert program for konfirmasjonstiden. Mer 
informasjon finnes på kirkens hjemmeside.  

Vil du være konfirmant i Askim menighet? 

På vår hjemmeside askimmenighet.no kan du 
nå melde deg på som konfirmant for 2017/18. 
Ta kontakt med Menighetskontoret hvis du har 
spørsmål om påmelding, datoer, handlingen eller 
opplegget. Velkommen!

Kontaktinfo:  69681440 eller                     
postmottak@askimkirke.no
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KONFIRMANTER 2017
LøRDAG 2. SEPTEMBER 
Kl. 10.30

Anders Pettersen Opsahl

Andreas Madsen Vikheim

Angelica Mira Helland

Celine Røsegg Kristiansen

Elias Lorentzen

Hannah Adèline Hauge Thorsen

Håkon Wattum Haugen

Jonas Rene Hansen

Kasper Ruud Giltvedt

Marcus Johansen

Mats Fagerland

Mikael Engebretsen

Mirabela Moberg

Nathalie Knoff Røed Rognlien

Sondre Toft Stubberudlien

Vilde Karlsrud Vorpenes

Lene Martine Løken Strengen

Kl. 12.30

Benjamin Leo Lund Kaminski

Eirin Moen

Fabian Nesholen Furuseth

Hanne Torrissen Pettersen

Jakob Kværnes Løken

Jon Anders Norby

Julie Stolsmo Norman-Larsen

Jørgen Dingstad Bidne

Kaja Kaas

Kine Hysestad

Kristoffer Ryen

Malin Sofie Plettenberg Evensen

Marte Dingstad Bidne

Mathias Gjendahl

Mina Dorothea Skjolden

Naomi Sylvan-Eek

Sander Espeseth Aune

Sol Andrine Kristiansen

Victoria Bjerkli Johansen

Trym Johansen
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KONFIRMANTER 2017
SøNDAG 3. SEPTEMBER
Kl. 10.30

Espen Krade

Mathilde Bjerkland

Vilde Retteraasen

Ida Ødegaard

Eirik Hamarheim Johnsen

Maria Aandstad

Jonas Gromholt

Sara Korsmo Johansen

Kl. 12.30

Frida Iversen Wennevold

Håvard Smeby Vassgård

Ida Garsegg Hansen

Maria Ying Hartvig

Sander Bystrøm

Liv Agneta Trobe

Morten Westgård

Nicolay Hagen Lintho

Simen Ramberg

Rikke Molvig Mortensen

Kaia Molvig Mortensen

SøNDAG 10. SEPTEMBER
Kl. 10.30

Mathias Maseng Westli

Lars-Audun Holmen

Mathilde Skogsberg Hoff

Patrick Pettersen Lintho

Rikke Verstad Stenberg

Ludvik Larsen

Jonas Wian

Lotte-Aurora Hoel Edquist

Johannes Løken

Martine Riiser

Kl. 12.30

Carmen-Anine Hausager Ellingsen

Charlotte Hektoen Zahl

David Johansen

Fredrik Reinsborg

Madeleine Hektoen Zahl

Sigrid Anette Krogdahl Hågensen

Marcus Langbråten

Per Jarle Nordhagen
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KONSERTER
ENSEMBLET AMAZING GRACE
Søndag 13. august kl 20.00 i kirken:

Take My Hand

I anledning Kraftfestivalen 2017, presenterer 
ensemblet Amazing Grace konsertprogrammet 
«Elvis’ Love Songs to God and Man».

Billetter selges over internett (www.ticketco.no)

JuTLANDIA SAxOPHONE QuARTET
Torsdag 28. september kl 18.00 i kapellet:

For tredje gang får vi besøk av denne 
spennende, danske treblåskvartetten, som 
viser oss den klassiske saxofonens spennvidde 
og uante muligheter. På konserten vil Jutlandia 
Saxophone Quartet bl.a. spille et av de helt 
store mesterverker for saxofonkvartett, 
nemlig Glazounov’s (Den russiske Brahms) 
Saxofonkvartett Op. 109. Den riktige Brahms 
er også på programmet med et av hans mest 
kjente og elskede verker: «Variasjoner over et 
tema av Joseph Haydn». Konserten er en del av 
kvartettens turné i Norge.

Billetter kr 150/50 selges ved døra.

jenter for jenter!
Onsdag 11. oktober kl 19.00 i kirken:

Jenter for Jenter!

Kulturutvalget, i samarbeid med 
ildsjel og musiker Birgit Aune, 
arrangerer Veldedighetskonsert på FNs 
Internasjonale Jentedag 11. oktober. 
Konserten har fått navnet «Jenter for 
Jenter!» Konserten vil sette fokus på 
viktigheten av å gi alle jenter i alle land 
utdanning der de er, og hvordan et 
samfunn kan forandres ved å satse på 
dette. Over 50 Askimjenter og -kvinner 
skal delta med sang og musikk, 
kollekten som tas opp skal gå til The 
Malala Fund.Trio Roselin er med på «Jenter for Jenter!»
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www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Eidsbergveien 3 
Tlf.: 69 00 06 80 (24 t)

Askim menighet/Askim IF trimgruppes årlige 
busstur går til Fredrikstad, Isegran og Gamlebyen, 
onsdag 23. august.

Vi reiser med buss fra parkeringsplassen ved 
Askimhallen kl. 09.00.

Vi blir med kommandant Hans Jacob Scheel på en 
promenade á la 1700 på øya Isegran hvor ANNO-
landsbyen lå og hvor historiene er mange om 
admiral Tordenskiold, sjørøveren Mindre Alv etc.

Etter Isegran blir det guidet vandring i Gamlebyen, 
Nord-Europas best bevarte festningsby, grunnlagt 
i 1567 av kong Fredrik II .  Guidingen avsluttes ved 
Østsiden kirke hvor det er ordnet med et besøk, for 
de som ønsker det. Før hjemreise blir det mat på 
Cafe Magenta , det gamle slaveriet i Gamlebyen.

Pris: kr. 650,- pr person.

Antall deltakere begrenses av hvor mange det er 
plass til i bussen.

Påmelding innen 1. juli til Arne Flølo, mobil 950 
45 663, mail: arne@flolo.no eller Grete Laengen, 
mobil  977 29 312, mail: grete.laengen@fibernett.
net

Betaling til konto 1100.10.01371                            
(NB: husk å notere hvem påmeldingen gjelder)

BuSSTuR TIL ANNO-LANDSByEN PÅ ISEGRAN 
OG GAMLEByEN I FREDRIKSTAD
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Døpte:
(i Askim kirke hvis
ikke annet er skrevet)

12.03.2017
Selmer Bye Braaten

19.03.2017
Ithem Richard Barbachi Huse

26.03.2017
Caisa Elise Korsmo Sølvberg

09.04.2017
Sunniva Hågensen
Christoffer Gonzalez Larsen

23.04.2017
Tuva Emilie Skaar-Stokkebæk

30.04.2017
Isabelle Edvardsen Sundbrei
Emilie Kåsi Tangen

07.05.2017
Jenny Levin Eriksen
Leona Strand

14.05.2017
Hedda Olsen Mosdøl
Lars-Theo Gåseidnes Nyborg
Ella Emilie Johannessen Olsen

21.05.2017
Vilja Jordansen-Haugland

28.05.2017
Vebjørn Eek Hjorthaug

25.03.2017
Emily Yaranon Farol og 
Tor Martin With

27.05.2017
Liyouwork Girma Ayela
og Eyob Ghebresenbet

Tone Karine Wold Holmberg
og Roger Holmberg

Gerd Reidun Gornitshni
22.01.1939    28.02.2017

Rigmor Agnete Julie Nilsen
27.12.1954    01.03.2017

sofie Vamnes
25.04.1923    05.03.2017

Per Erling Trippestad
19.06.1943    09.03.2017

Per Halvard Bø
05.08.1940    11.03.2017

Randi Elisabeth Bakke
14.03.1950    14.03.2017

Arne Reidar Johansen
24.06.1925    16.03.2017

Ingeborg Helene Eide
09.04.1936    18.03.2017

odlaug margaret martinsen
27.04.1924    21.03.2017

Ragnhild Wergeland Krog
01.01.1930    22.03.2017

Bjørn Egeberg
23.04.1944    24.03.2017

Grethe Sundvoll
18.04.1953    26.03.2017

Erik Andersen
02.06.1924    29.03.2017

Bogdan Knezevic
27.11.1949    29.03.2017

Synnøve Arnesen
02.12.1927    06.04.2017

tor Håkon Petterson
09.06.1939    07.04.2017

øyvind Munkhaug
19.09.1944    12.04.2017

Kim Raymond Stenberg
08.08.1980    12.04.2017

vigde:

Døde:

Ingeborg Julie Løken
12.02.1924    18.04.2017

Lilian Erna Bing Damgaard
22.01.1926    23.04.2017

Oddvar Johannes Trippestad
21.06.1932    25.04.2017

erik ketil Bilberg
19.05.1956    26.04.2017

Per Einar Johan Engerbråten
08.11.1949    26.04.2017

Kaare Andreas Furuseth
22.12.1925    27.04.2017

Arvid Olsen
24.11.1945    28.04.2017

Arild Larsen
27.03.1929    29.04.2017

Reidun Wik
01.01.1934    01.05.2017

Inga Karin Hansen
16.08.1928    10.05.2017

Selmer Ingvald Johan Fjærvoll
17.10.1925    12.05.2017

Gunhild Marie Jensen
01.06.1923    13.05.2017
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Askim menighetskontor 
Kirkegata 31, 1830 Askim
Telefontid: 10.00-14.00,
alle hverdager, tlf: 69 68 14 40
E-post: postmottak@askimkirke.no 
Bankkonto: 1100.07.13645

*Kirkeverge Bjørn Hasselgård, 
900 86 911, 
bjorn.hasselgard@askimkirke.no

*Sokneprest Magne Torbjørnsen 
414 20 766, 
magne.torbjornsen@askimkirke.no

*Kapellan Sarah Johanne Olsson 
Haugstad, 930 06 792, 
sarah.haugstad@askimkirke.no

*Prest Geir Braadlie, 
977 44 239, 
geir.braadlie@askimkirke.no

*Leder av Kirkekroa 
kari-mette Wengen, 918 35 113, 
kari-mette.wengen@askimkirke.no

*Diakon Jan Mathisen, 
414 40 210, 
jan.mathisen@askimkirke.no

*Kantor, Gunn Randi Leite, 
936 26 340,  gunnrandi@gmail.com

*Kirketjener May-Benthe Svae,     
924 17 499, 
may-benthe.svae@askimkirke.no

*Menighetspedagog                      
Anita Lislegaard, 928 22 738
anita.lislegaard@askimkirke.no

*Trosopplærer
Anne Line Tjernæs, 92206270
anne.line.tjernes@askimkirke.no

*Ungdomsarbeider Marita Mogen 
Solbakken, 452 07 274
marita.solbakken@askimkirke.no 

*Askim menighets barnehage, 
47 47 43 67 
Styrer Lill Tove Solmyr
lill.solmyr@askimkirke.no
*Leder Askim Menighetsråd/        
Fellesråd Gunnar Aandstad.
Tlf.478 33 336

*Redaktører:
Karine Riiser,
karine.riiser@askimkirke.no
Irene Smidt Brustad, 
irene.brustad@askimkirke.no

Kirke
fakta

Askim: Hovsvn. 8 Telefon:69 88 12 64
Mysen: Anton H. Mysensgt. 17 Telefon:69 89 74 81

ASKIM MANNSGRuPPE – HøSTEN  2017
Vi innbyr til nye spennende kvelder i Askim Mannsgruppe som er knyttet til Askim 
Menighet og Det Norske Misjonsselskap (NMS). Vi har våre samlinger den første 
mandagen i måneden på den nyinnredede Askim Prestegård kl. 19.00 - 21.00. 
Etter foredraget spiser vi kveldsmat og deretter har vi tid til samtale, spørsmål og 
kommentarer til kveldens tema. Vi tar opp en frivillig gave til menighetsbygging i 
bydelen Mustamae i Tallinn, Estland. Nå i vår startet byggingen av en ny kirke. Vi 
annonserer mannsmøtene i kirkespalten fredagen før møtene og i spalten «Det skjer» 
i Smaalenene Avis på mandagen. Ellers håper vi dere inviterer venner og kjente via 
«jungeltelegrafen». Vel møtt!

4.SEPTEMBER kl. 19.00: 
Bent-Roni Oterholt: «vEKKELSER I ASKIMOMRÅDET 1870-1920»    

Bent–Roni Oterholt skrev sin hovedoppgaver om vekkelser i Indre Østfold, ikke 
minst tar han opp impulser fra Sverige som førte til nye menigheter, foreninger og 
bygging av bedehus. Oterholt har en lang yrkeskarriere med lederoppdrag i Sarpsborg 
Kommune, fylkeskommunen, Kirkelig Kulturverksted mm. Han er en festlig og dyktig 
foredragsholder.

2.OKTOBER KL. 19.00: Einar Huglen: «LuTHER DEN GANG OG I DAG»

I høst markeres at det er 500 år siden Martin Luther slo opp 91 teser på kirkedøren i 
Wittenberg og slik startet den protestantiske reformasjonen. Einar Huglen har i 25 år 
vært sokneprest i Rakkestad og har i alle år drevet med Lutherstudier og deltatt på en 
rekke seminarer og kurs i Tyskland. Han vil gi oss en innføring i hva som skjedde i 1517 
og de følgende år og hva det betyr for oss i dag.

6.noVemBer kl. 19.00: espen ottosen: «BiBeltro kristne PÅ VikenDe front?»

Espen Ottosen bor i Spydeberg og er medialeder i Misjonssambandet. Han er fast 
spaltist i Aftenposten, er aktiv i kirkedebatten og er ofte å se på TV med sitt blide smil. 
Han har evnen til å være tydelig, engasjert og kunnskapsrik uten å bli sår eller sint. Han 
er utdannet teolog og har skrevet flere bøker. Han vil ta for seg situasjonen innen kirke 
og teologi og om det vi kaller bibeltro- eller konservativ- kristentro er på vikende front? 
Hvordan skal vi forholde oss til tidens debatter i media?  

4.DesemBer kl. 19.00: jens Petter johnsen:» HVa skjer meD kirken?»       
(Med damer)

Den norske kirke gjennomgår for tiden store forandringer. Sist nyttår ble kirken formelt 
løsrevet fra staten og må stå på egne bein. Mange nye ordninger og nytt lovverk skal på 
plass. Og ikke minst blir det spennende hvordan kirkens økonomi ordnes. Er alt dette til 
fordel for kristenlivet i Norge, eller vil det svekke kirken? Jens Petter Johnsen er direktør 
i Kirkerådet og en sentral aktør i den pågående prosessen. Han er kanskje den beste vi 
kan få til å forklare hva som skjer og hvordan han tror utviklingen vil bli. Johnsen har 
tidligere vært generalsekretær i  Skolelagsbevegelsen og menighetsprest. Dette er vårt 
adventsmøte hvor også damer blir invitert med.

Hilsen
Dag Wengen   (930 12 699)                                         Bent Reidar Eriksen  (995 74 704)
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plakaten

Følg med på hva som skjer i Askim Menighet? Sjekk 

www.askimmenighet.no og Facebook
Det tas forbehold om  eventuelle endringer etter  at 

bladet har gått i trykken.        Red.

   Kirke 
Søndag 25 juni,
3.s.i treenighetstiden
Kl.11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Geir Braadlie
Dåp/ nattverd

Kl 16.30 Andakt på Løkentunet

Søndag 2.juli, 
4.s.i treenighetstiden
Kl 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Sarah O. Haugstad
Dåp/ nattverd

Søndag 9.juli,
5.s.i treenighetstiden
Kl 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Sarah O. Haugstad
Dåp/ nattverd

Søndag 16.juli,
6.s.i treenighetstiden
Kl 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne Torbjørnsen
Dåp/ nattverd

Kl 16.30 Andakt på Løkentunet

Søndag 23.juli,
7.s.i treenighetstiden
Kl 11.00 Askim kirke
Felleskirkelig gudstjeneste. Nattverd

Søndag 30.juli,
8.s.i treenighetstiden
Kl 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Geir Braadlie
Dåp/ nattverd

Søndag 6,august
9.s.i treenighetstiden
Kl 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Sarah O. Haugstad
Dåp/ nattverd

Kl 16.30 Andakt på Løkentunet

Søndag 13.august
10.s.i treenighetstiden
Kl 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Geir Braadlie
Nattverd

Søndag 20.august, 
11.s.i treenighetstiden
Kl 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne Torbjørnsen
Dåp/ nattverd

Kl 19.00 Askim kirke
Ungdomsgudstjeneste
v/Sarah O.Haugstad 
og Marita Solbakken

Søndag 27.august, 
12.s.i treenighetstiden
Kl 11.00 Askim kirke
Temagudstjeneste  Reformasjonen 
”Nåden alene” v/Magne Torbjørnsen
Dåp/ nattverd

Kl 16.30 Andakt på Løkentunet

Lørdag 2. september,
Kl 10.30 og kl 12.30 Askim kirke
Konfirmasjonsgudstjenester 
v/Sarah O. Haugstad 
og Marita Solbakken 

Søndag 3. september,
Kl 10.30 og kl 12.30 Askim kirke
Konfirmasjonsgudstjenester 
v/Sarah O.Haugstad 
og Marita Solbakken 

Søndag 10. september,
Kl 10.30 og kl 12.30 Askim kirke
Konfirmasjonsgudstjenester 
v/Sarah O. Haugstad 
og Marita Solbakken

Kl 16.30 Andakt på Løkentunet

Søndag 17.september, 
15.s.i treenighetstiden
Kl 11.00 Askim kirke
Temagudstjeneste Reformasjonen
”Skaperverket ikke til salgs”
v/Magne Torbjørnsen 
og Jan Mathisen. Dåp/ nattverd

Søndag 24.september, 
16.s.i treenighetstiden
Kl 11.00 Askim kirke
Barnas gudstjeneste v/Sarah O.Haugstad
Utdeling av 4-års bok
Dåp/ nattverd

Kl 16.30 Andakt på Løkentunet

Kl 19.00 Askim kirke
Ungdomsgudstjeneste
v/Sarah O. Haugstad 
og Marita Solbakken

Søndag 1.oktober, 
17.s.i treenighetstiden
Kl 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Geir Braadlie
Dåp/ nattverd

Søndag 8. oktober, 
18.s.i treenighetstiden
Kl 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne Torbjørnsen
Dåp/ nattverd

Kl 16.30 Andakt på Løkentunet

Kl 19.00. Askim kirke
Tomasmesse v/Magne Torbjørnsen og
Bent Reidar Eriksen

Søndag 15.oktober, 
19.s.i treenighetstiden
Kl 11.00 Askim kirke
Barnas gudstjeneste
Temagudstjeneste Reformasjonen
”Frelsen ikke til salgs”
v/Sarah O. Haugstad. Dåp/ nattverd

Søndag 22.oktober, 
20.s.i treenighetstiden
Kl 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne Torbjørnsen
og Sarah O. Haugstad. Nattverd

Kl 16.30 Andakt på Løkentunet

Søndag 29.okotber, 
Bots og bønnedag
Kl 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Geir Braadlie
Dåp/ nattverd

Søndag 5.november, 
Allehelgensdag
Kl 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne Torbjørnsen
Nattverd

Kl 16.30 Andakt på Løkentunet

Søndag 12.november, 
23.s.i treenighetstiden
Kl 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Sarah O. Haugstad
Konfirmantpresentasjon

Søndag 19.november, 
24.s.i treenighetstiden
Kl 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne Torbjørnsen
Dåp/ Nattverd
 
Kl 16.30 Andakt på Løkentunet

Kl 19.00 Askim kirke
Ungdomsgudstjeneste
v/Sarah O. Haugstad 
og Marita Solbakken

Søndag 26.november, 
Domsøndag/ kristi kongedag
Kl 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne Torbjørnsen
Dåp/ Nattverd


