
Side 1Askim menighetsblad  -

Askim
MenighetsbladNr 1 - 2018

Årgang 72
Opplag 6850

GOD PÅSKE



Side 2 - Askim menighetsblad  

 

 

        

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

NÅR LIVNAR DET I 
LUNDAR?

Utenfor kontorvinduet mitt 
ligger ennå snøen dyp og det 
er kuldegrader. Det er vinter 
og det kjennes ennå lenge til 
det blir vår! Det har vært en 
snørik vinter så langt, til glede 
for alle som liker å gå på ski 
og til besvær for alle oss som 
har gårdsplasser å måke!

Ja, jeg innrømmer det: Jeg 
lengter etter våren! 

Jeg er glad i årstidene og i 
skiftet mellom dem og at hver 
årstid bringer med seg noe å 
håpe på og noe å se fram til. 
Akkurat nå er vi på vei mot 
vår og mot lys og mot nytt liv 
som skal spire fram. Vi er på 
vei mot vårløsning, i naturen 
og i kirkeåret! Der er vi nå i 
Åpenbaringstiden: Ukene og 
månedene mellom nyttår og 
fastetid og påske gjør Jesus 
tydelig for oss og viser oss 
Guds plan for oss mennesker 
og for verden: En himmelsk 
vårløsning! Der vi i kirken får 
forkynne lysets, og håpets og 
vårløsningens gode budskap: 

At Jesus Kristus, han som er 
verdens Frelser; døde for deg 
og meg og sonet våre synder, 
og oppsto fra de døde og lot 
livet seire og slik åpnet veien 
til himmelen for oss. Da livnar 
det i lundar!

Så er du velkommen også 
denne våren til å delta i 
gudstjenestens fellesskap. 
Til å få næring til troen. Til å 
finne tilhørighet og fellesskap. 
Til å få komme med ditt liv, 
slik det er og få finne hvile 
og ro og finne håp og frelse. 
I kirken kan du finne en 
smak av himmelsk herlighet 
som Gud øser ut over oss 
mennesker overalt der Guds 
rike er nær.

I vinduskarmen på kontoret 
står en nyplantet solsikke som 
jeg håper jeg får til å gro. Den 
gir bud og håp om en vår og 
en sommer som skal komme!

«Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gång.» 
Geir Braadlie
Menighetsprest i Askim og Spydeberg 

Geir Braadlie
Menighetssprest

”Ja, jeg innrømmer 
det: Jeg lengter etter 

våren!” 
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ASKIM MENIGHETS BARNEHAGE

Barnehagen vår er en liten, 
men trygg barnehage med to 
avdelinger og 7 ansatte. Vi eies 
og driftes av Askim menighet og 
har en utvidet formålsparagraf 
som gir oss mulighet til å 
fortelle mer om kristendommen 
som religion. 

Barnehagen er en flerkulturell 
barnehage, det vil si barn 
med ulik kulturell bakgrunn 
som skaper et stort mangfold 
og fellesskap. Mangfold 
handler om å vise respekt for 
hverandres ulikheter, men også 
likheter og å hjelpe hverandre å 
fungere sammen i et fellesskap 
der alle skal føle seg inkludert.

Vår visjon for barnehagen er 
tro, håp og kjærlighet, og det 
er gjennom disse begrepene vi 
ønsker å møte alle mennesker 
som kommer til oss, liten eller 
stor.   

Hverdagen vår preges av å 
være ute store deler av dagen. 
Vi har en fast turdag i uken 
hvor nærmiljøet utforskes og 
vi blir kjent. På tur handler det 
om å ta barnas interesser på 

alvor, og vi stopper gjerne for 
barnas nysgjerrighet på ting 
eller hendelser som kan oppstå 
på veien. Noen eksempler 
på det kan være et dødt dyr, 
et levende insekt, et tre eller 
noe annet som fanger barnas 
oppmerksomhet. Å filosofere 
over naturen sammen med 
barna kan bidra til å skape 
innsikt for barnas forståelse av 
hvordan naturen fungerer.  

Når vi går på tur er det 
ofte i ujevnt terreng og da 
trenes grovmotorikken, 
koordinasjonen og balansen til 
barna. Det er viktig for barnas 
beherskelse av kroppens 
bevegelser. Sansene blir også 
skjerpet og vi føler at naturens 
skatter inviterer oss til lek. 
Pinner blir til slanger, stein blir 
til troll, ja det finnes uendelig 
med muligheter for fantasien. 
Barn har en helt unik måte å 
få ting levende på, hvordan 
barn klarer å forestille seg helt 
reelle situasjoner for dem er 
fantastisk, og den evnen må 
ivaretas. 

Når vi utforsker og filosoferer 
over naturens mangfold som 
handler om alle planter, dyr, 
mikroorganismer og millioner 
av andre arter, kan vi reflektere 
over naturens samspill og ta 
med disse erfaringene i vårt 
eget mangfold og fellesskap. 
Her kan vi lære at alle har en 
viktig rolle for å opprettholde et 
godt fellesskap hvor alle bidrar 
på sin egen unike måte, akkurat 
som i naturen. Å gi barna felles 
erfaringer på tur bidrar til å 
skape et sosialt fellesskap der 
ulike opplevelser og erfaringer 
blir utvekslet. Når barna 
kommer tilbake til barnehagen 
etter tur kan de leke noe som 
har gjort inntrykk, eller de 
kan fortelle om opplevelsene 
fra turen i samling. Å gjøre 
noe sammen gir en følelse av 
tilhørighet til gruppen og gir 
god selvfølelse som spiller en 
stor rolle for at barna skal ha 
det bra, både individuelt og som 
et felleskap. 
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TROSOPPLÆRING
LYS VÅKEN

25 forventningsfulle sjetteklassinger møtte oss i kirken 
lørdag 10.februar. Mye lek, latter og aktive barn fylte 
kirken dette døgnet. Refleksløp var moro, da ble 
alle lys slått av inne i kirken og barna måtte bruke 
lommelyktene sine for å finne ulike poster. Vi hadde 
gudstjenesteverksted, der Magne-prest fortalte litt 
om nattverd, og alle som ville fikk prøvesmake. Barna 
forberedte dramastykke, leste bibeltekster og lærte 
seg Lys Våken-dansen.

Bibelsmugling var nok helgens høydepunkt. 
Spenningen var til å ta og føle på ute i skogen da 
11-åringene skulle smugle biblene over «grensa». Vi 
fikk på denne måten kjenne litt på hvordan det er i 
andre land hvor det er ulovlig å eie og lese i en bibel.

Lys Våken handler om å være lys våkne for det som 
skjer rundt oss. Vi skal være lys våkne for hverandre, 
for Gud og for oss selv. 

Spesielt våkne ble vi da Gunn Randi-kantor hadde litt 
orgelundervisning for oss. Barna ble fasinert av alle 
lyse og mørke toner som kom ut av orgelpipene, og 
de som ville fikk prøvespilling. 

Nattesøvnen kom også til slutt, selv om mange gjerne 
ønsket å være våkne hele natta. 

Vi avsluttet helgen med familiegudstjeneste hvor 
barna bidro med dans, lesing og drama. Vi fikk fin 
sang av Askim Soul Children, og etter gudstjenesten 
var det kirkekaffe med fantastiske boller. Takk for en 
morsom og givende helg!

DÅPSENGEL
I januar innførte Askim menighet en ny og hyggelig 
tradisjon. For hvert barn som blir døpt i Askim kirke 
blir det hengt opp en glassengel bak i barnekroken. 
Dette blir gjort i gudstjenesten når barnet blir døpt. 
Englene blir hengende i kirken til januar 2019. Alle 
barna som ble døpt i 2018 vil få en invitasjon til en 
samling i kirken og får med seg en engel hjem.
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TROSOPPLÆRING
SMÅBARNSSANG

Småbarnssang er først og fremst en hyggelig samling 
for hele familien hvor vi synger enkle barnesanger 
sammen. Vi prøver å ha et variert program, med 
både kjente og ukjente sanger, bevegelser, dansing, 
instrumenter, såpebobler og lystenning. 

Småbarnssangen er også et fint sted hvor man kan 
treffe andre småbarnsfamilier og knytte bekjentskap. 
Det er mye glede i musikk, og mange barn trives med 
å synge og danse. Vi har egen pianist med oss hver 
gang, og i tillegg bruker vi litt musikk fra cd-spiller. 

Etter samlingen spiser vi en enkel middag sammen 
og avslutter kvelden med litt leking. Annenhver 
mandag er det GULLFUGLER (3-6 år) og annenhver 
torsdag er det SOLSTRÅLER (1-3 år). Samlingene 
starter kl. 17 og varer til ca. 18.30. 

I år er vi en liten gruppe på GULLFUGLER, så vi 
oppfordrer flere til å bli med. Har du barn eller 
barnebarn i alderen 3-6 år, så ta kontakt om dere 
kunne tenke dere å være med. Bestemor eller bestefar 
er også hjertelig velkommen til å være med. Ta 
gjerne kontakt med Anita (92822738) eller Anne Line 
(92206270) dersom dere vil vite mer.

Vi er så glade for å ha fått en helt ny mulighet til 
å tenne lys når vi samles på småbarnssangen! 
Samlingen avsluttes nå med «Kjære Gud jeg har 
det godt» og «Må Gud velsigne deg» mens de små 
barnehendene forsiktig tenner hvert sitt lys og setter 
i sanden. Dette er en fin stund med tid til ettertanke 
og et lite pusterom i hverdagen. Hvert lys brenner 
for en person, en tanke eller annet som barna har 
tenkt på. Takk til Otto Tørnby som har laget det 
flotte lysfatet!

HVOR?

I gymsalen på Askim videregående skole 

NÅR? 

Kl.19.00-20.30 annenhver fredag (utenom skolens 
ferier og fridager) 

HVA? 

KRIK ønsker å være et lavterskeltilbud for tro og 
idrett. Et sted hvor det spilles fotball, innebandy, 
kanonball, volleyball, basketball og ellers det som 
ønskes. Hvis du er i tvil, kan du ta med deg en venn 
og komme. Bare kom og se selv. 

HVEM? 

KRIK er for alle fra 8. klasse og oppover. 

For mer informasjon: askimmenighet.no eller
 «KRIK Askim» på Facebook.

Datoer for våren 2018: 

•2. og 16. mars

•6. og 20. april

•4. og 25. mai

•8. og 22. juni

KRIKs visjon er å skape idrettsglede, trosglede og 
livsglede.

KRIKs verdier er glede, frihet, stolthet og tydelighet.
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PÅSKEANDAKT
V/PROST ELISABET YRWING GUTHUS

JESUS ER IKKE DER – HAN LEVER!
- det utbrøt en kvikk femåring da vi gikk 
påskevandring i kirkerommet før påske en av de 
første årene jeg var prest. Vi hadde laget en grav i 
kirkerommet og en stor stein dekket selve «graven». 
Stille og forsiktig listet vi oss bort mot stedet. Noen 
var der før oss og rullet bort steinen. Inne i graven lå 
noe hvitt tøy, men ellers var det intet å se. 

 Knapt noe er mer givende som påskeforberedelse 
enn å følge en slik vandring sammen med barna i en 
av våre kirker nå før høytiden. I Østre Borgesyssel 
prosti har vi slike vandringer i mange av våre kirker 
som en fin forlengelse av fastevandringen vi som 
gudstjenestefeirende menighet kan ta del av – fra 
askeonsdag til palmesøndag, via den stille ukes 
dempede dager.

Gjennom fastetiden følger vi Jesu vei mot Jerusalem. 
I den stille uke får vi være tilstede i påskens 
hendelser – dag for dag. Fra inntoget i Jerusalem med 
palmegrener og hosiannarop. Via skjærtorsdagens 
felleskapsmåltid, gjennom natten i Getsemanes 
mørke til en gårdsplass med et bål og lyden fra en 
hane.  Fra en borg hvor en folkemengde nådeløst 
roper korsfest, til et kors på Golgata hvor den sårbare 
Gud bærer en sårbar verdens nederlag og lidelse. Alt 
ble båret under tornekronen – slik at vi alle skulle få 
oppleve oppstandelsens epokegjørende morgen når 
lovsangen i den verdensvide kirke lyder Kristus er 
sannelig oppstanden. 

Jesus er ikke der – han lever! Vennene hans trodde 
også at han var borte, slik Anders Frostenson poetisk 
beskriver det i sin salme (Salmeboken 203)

De trodde at Jesus var borte. 
De trodde at Jesus var død. 
Da kom han på stranden en morgen som lyste rød.

Han stod midt i blant dem som alltid.
Et bål lyste opp med sin glød. 
Han lot dem få fisker i garnet og gav dem brød.

Evangelisten Johannes beskriver det samme i sin 
forlengelse av påskedagens evangelium. Det kan vi 
lese om i Johannesevangeliets 21:e kapittel. Jesus er 
tilbake i hverdagen der vennene hans lever sine liv til 
daglig. Der på stranden møter han de som trodde de 
hadde mistet ham. Alt var som før, og samtidig helt 
annerledes. 

Jesus vil møte oss i påskens hendelser – og i våre 
helt alminnelige liv – her hvor vi lever til daglig. Jesus 
møter oss med sin kjærlighet. Den kjærlighet som 
seiret over døden.  Derfor gir oppstandelsestroen håp 
om at tilværelsen kan hvile i gode hender – for Jesus 
lever – akkurat slik en femåring på påskevandring 
minnet meg om!

Tro ikke at Jesus er borte! 
Tro ikke at Jesus er død! 
Han lever og gir oss å spise av livets brød.

VELSIGNET PÅSKE!
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MENINGSFULLE FELLESSKAP
FOR BARN OG UNGE

Meningsfulle fellesskap for barn og 
unge igjennom hele året!
Før jul ble om lag 160 julegaver til barn og 
unge utvekslet mellom ukjente i Askim under 
«Juletreet med mening». Det var dugnad og 
samarbeid mellom ulike aktører som møter barn 
og unge fra familier med lavinntekt, og ikke minst 
ivrige borgere av Askim gjorde dette mulig! Stor 
takknemlighet rettes til all god vilje! Alle trenger 
vi «Gode naboer».

Barnefattigdom

Gaveaksjonen rettet søkelys på folks raushet 
og solidaritet men også på fenomenet; 
«Barnefattigdom». Nå er det nytt år og det er 
fremdeles mange familier som har utfordringer 
med å få endene til å møtes. Undersøkelser 
viser at barn og unge som lever i fattigdom ikke 
vil utsette sine foreldre for de påkjenninger det 
innebærer for foreldrene alltid å si nei. De lærer 
seg å dempe forventninger, de lærer seg å leve 
med å ha mindre og delta mindre enn andre 
barn. Det kommer fram av rapporten «Levekår i 
Askim» (2016:12) 

Barnefamilier kan oppleve at den økonomiske 
situasjonen skaper belastning på flere områder, 
og det er nødvendig å se helheten, altså foreldres 
og barns behov samlet, når man ønsker å gjøre 
noe med barnefattigdom. Dette er noe som 
Askim kommune også vil ha videre fokus på dette 
året. 

God vilje og gode krefter

Winston Churchill har sagt «Det er lettere å styre 
en nasjon enn å oppdra et barn.» Kanskje noe av 
visdommen vi kan ta ut fra dette sitatet handler 
om at vi trenger gode nettverk rundt barn og 
unge som vokser opp. I Askim er det mye god 
vilje og gode krefter som vil bidra inn i gode 
håpsspiraler for at alle barn og unge skal få det 
bedre.

Askim menighet ønsker å være blant disse og 
har blant annet jevnlig fellesskap for små barn 
og familiene deres i form av babysang i Kirken og 
småbarnsang på Grøtvedt Menighetssenter.

Andre menigheter og organisasjoner tilbyr 
også lavterskelfellesskap for barnefamilier. 
For å nevne et par; Homestart har startet opp 
sangsamlinger for barn 0-2 år og Røde Kors har 
aktivitetssamlinger for barn (6-13 år) i Barnas 
Røde kors. Frivilligsentralen har utlån av diverse 
sport og fritidsutstyr. Frivillige bidrar også i sosialt 
arbeid på blant annet barneskoler. Homestart 
har dessuten flere frivillige familiekontakter som 
kan være i direkte kontakt med familier med 
små barn (0-6 år) og gi mellommenneskelig og 
praktisk støtte i foreldrerollen.

Likeverd

Disse aktivitetene er for alle barn og familier 
uansett økonomiske forhold, men vil være 
med å jevne ut forskjeller som inntektsnivå kan 
skape mellom barn og unge. Som menighet 
er det grunnleggende å formidle likeverd; alle 
barn og unge skal få oppleve sin iboende verdi 
og bli anerkjent for dem de er. Dette er viktig 
for å motvirke barn og unges opplevelse av 
utenforskap. Oppfordringen er å støtte opp 
om de gode tiltakene hele året, også håper 
vi budskapet bak «Juletre med mening» vil få 
skinne igjennom hele året. 
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Mellom India og Kina ligger fjellandet 
Nepal som på sanskrit betyr «ved foten 
av gudenes bolig». Hovedfokus i det nye 
misjonsprosjektet er på Nepal der både 
Normisjon og HimalPartner har arbeid som 
delvis er sammenfallende. De midlene 
som samles inn i Askim går generelt til 
organisasjonenes arbeid. Askim ønsker å 
fokusere på ABBS og Bethesda.

ASKIM MENIGHETS NYE MISJONSPROSJEKT

ABBS NORMISJON

Jenter og barn med funksjonsnedsettelser/ 
utviklingshemming blir nedprioritert 
og diskriminert i Nepal. Dette ønsker 
Normisjon å gjøre noe med. I Nepal blir 
ofte funksjonshemmede barn tilsidesatt 
og gjemt. Foreldrene blir ofte utsatt for 

           En av de mest karakteristiske fjelltoppene i Nepal er Machhapuchare



Side 9Askim menighetsblad  -

ASKIM MENIGHETS NYE MISJONSPROSJEKT
fordømmelse og ekskludering og får ikke 
den hjelpen de trenger for å ivareta et barn 
som er annerledes. I flere år har Normisjon 
samarbeidet med den lokale organisasjonen 
Asha Bal Bikas Sewa (ABBS) som driver tre 
dagsentra der det gis opptrening og omsorg 
til funksjonshemmede barn. To av dem ligger 
i hovedstaden Kathmandu og ett i Chitwan i 
sør. 

ABBS ønsker at alle barn skal bli sett og elsket 
slik de er. Vi ønsker også å gi foreldrene støtte 
og oppmuntring i en utfordrende tid.

Misjonsprosjektet til HIMALPARTNER vil 
fokusere på Bethesda 

Menighetskurs på landsbygda i Nepal

HimalPartner tilbyr kompetansebygging for 
de som står i lederposisjoner for kirken og det 
sivile samfunn gjennom ressurssenteret for 
sjelesorg Bethesda. 

For å imøtekomme et voksende behov 
for økt kompetanse innen sjelesorg og 
krisehåndtering, støtter HimalPartner 
Bethesda ressurssenter for sjelesorg.   
Senteret ble etablert i 2010 etter initiativ fra 
lokale pastorer og utsending Mirjam Bergh.

Det eies av nasjonale kirker. Bethesda 
har siden da tilbudt grunnleggende 
opplæring i sjelesorg rundt i hele Nepal 
fra øst til vest. Målgruppen er kirkeledere 
(pastorer, diakoner, kvinnelige ledere og 
ungdomsledere). 

Gode ord om kursene har spredt seg og 
etterspørselen kommer nå fra ulike kanter 
av Nepal. I krisene som har rammet Nepal 
spesielt det siste året har Bethesda og staben 
spilt en vesentlig rolle i traumebehandling og i 
å hjelpe folk til å ta vare på seg selv og andre.

Sokneprest Magne Torbjørnsen og kirkeverge
Bjørn Hasselgård underskriver avtalen om nytt
misjonsprosjekt. Leder i menighetens misjonsutvalg,
Arne Kjell Raustøl, har lang fartstid innen misjon
og samarbeid med misjonsorganisasjoner.
Han koordinerer avtalene.
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BARNESIDE 
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BARNESIDE 
MORSOMT FROKOSTTRIKS: SETT FARGE PÅ EGGENE! 
Gøy for både barn og voksne. Tilsett fargekilder i kokevannet og server 
ekte påskeegg. 

Mengden vann og hvor mye man bruker av de ulike råvarene bestemmer 
intensiteten på fargen.

• Gurkemeie = gul farge
• Rødkål = lyseblå farge
• Rødbet = rød farge
• Spinat = grønn farge
• Blåbær = lilla farge
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FRIVILLIGHET, DUGNAD OG GLEDE I ASKIM
«Å gjøre noe for andre gjør noe med deg.» 
heter det på nettsidene til Frivillig.no. En 
studie fra 2014 fant at frivillig arbeid faktisk 
kan knyttes opp mot redusert depresjon, 
bedre helhetlig helse, psykisk velvære og 
færre fysiske begrensninger hos voksne 
frivillige over 70 år. (Anderson m.fl. 2014)

Formel for trivsel

Arne Næss var en engasjert mann som 
filosoferte og blant annet satte opp en formel 
for hva som skal til for at vi skal trives. (Fra 
boka Livsfilosofi, 1998)

Denne underlige formelen forteller at hvis 
du har like mye glede som plager (psykiske 
eller somatiske) så er det likevel gløden 
og gleden som teller mest, verdien av den 
ganges med seg selv! Det er gleden som gjør 
det interessant å leve, med mye glede tåler 
man mye smerte. Næss beskriver gleden som 
robusthet som oppstår inni oss når vi lever i 
takt med våre verdier og gjør noe vi liker og 
finner meningsfullt enten som frivillig eller 
ansatt.

Egenverdi og dugnad

Glede kan komme av å kjenne man duger 
og har egenverdi. «Duge» er et ord som er 
beslekta til norrønt og handler om å være 
bra nok, dyktig, til virkelig nytte, å ha dyd; 
en verdifull egenskap. Et annet ord som er 
beslekta med duge og som vi ofte bruker er 
«Dugnad». Det norrøne «dugnadr» betyr 
«hjelp, god gjerning, kraft». Lorentzen og 

Dugstad har skrevet boka «Den norske 
dugnaden» (2011). De definerer at kjernen i 
dugnad også i dag er «felleskap, og et ønske 
om å realisere noe som overgår den enkeltes 
forutsetning.»

Helen Bjørnøy har satt ord på fellesskapet i 
religion men også fellesskapet i det å være 
sammen om å gjøre en god innsats:

«På den ene siden betyr religion ingenting 
for oss. Vi har mange kristne blant oss som 
lever ut verdier som er sentrale for dem 
gjennom deltakelse i vår virksomhet. Men 
vi har også muslimer og humanetikere 
i våre rekker som gjør tilsvarende flotte 
prestasjoner. På den annen side betyr 
religion alt. Vår virksomhet dreier seg 
om nestekjærlighet, omsorg, å ta vare på 
hverandre, respekt for alle medmennesker. 
Det er klart at vi finner styre og støtte 
i vår kristne tro for disse verdiene.» 
(Helen Bjørnøy om Kirkens Bymisjon i 
boka «Begeistring» av Melhus og Haugen 
2009:89) 

Sagt på en annen måte:

«Kirken skaper rommene for at mennesker 
i vår tid kan komme sammen, gjøre tjeneste 
-og utvikle tro. Kirken skal tilby rom for hele 
mennesket uten kvalifikasjonskrav om tro, 
men for dem som ønsker det, tilbud om 
utvikling både av tro og ulike muligheter 
for å tjene vår neste.» (Diakon E Brenna i 
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FRIVILLIGHET, DUGNAD OG GLEDE I ASKIM
Luthersk kirketidende artikkel aug 2016 om 
frivillighet i Grorudalen)

 Å være frivillig medarbeider i Askim 
menighet handler om å jobbe for 
mellommenneskelige verdier. Det handler 
om fellesskap med hverandre. Det handler 
om fellesskapet som jeg tror Gud vil ha med 
oss. «Vi vil møte alle mennesker med tro, 
håp og kjærlighet og skape mer himmel 
på jord» (Visjon for Askim menighet). Ut 
av dette kommer det mye glede opphøyd i 
andre potens som er med å øke trivsel hos 
oss! 

Velkommen til å bidra!

I slutten av januar feiret vi frivilliges innsats 
i Askim menighet med fest på Grøtvedt 
menighetssenter. Der var det samla folk som 
gjør ulike typer innsats;

•Vi har utvalg som jobber med 
utsmykning- gudstjeneste- økonomi- 
ungdom- barn og familie- kultur, misjon- 
diakoni- kompetanseteam for mangfold 
og integrering. I tillegg er det Fellesråd, 
Menighetsråd og Kirkelig fellesnemd.

•Det finnes fellesskap i mannsgruppe, 
sydamer i ”Perioden”, Samariahjelpen, 
Prestegårdsgruppe m.m.

•Hver søndag og ved andre 
anledninger er det frivillige kirkeverter, 
tekstlesere/medliturger, kakebakere, 
kirkekaffeteam, forsangere, musikere, og 
Skattekistemedarbeidere i sving med å gi 
gudstjenestene og kristne fellesskapspunkt 
innhold og rammer. 

•I hverdagen er frivillige med som 
besøksvenner, kirkekroverter, telefonkontakt 
i Kirkens SOS, medhjelpere til småbarnssang, 
barnegospel, Soul Children/Soul Teens, 
bladbærerer.

•Trer ganger i året går frivillige med 
menighetsblad til postkasser, frivillige er 
med å bærer bøsser til inntekt for TV-
aksjonen og Fasteaksjonen. 

•Frivillige er også med på 
trosopplæringsmøtepunkter som 
konfirmantleir og undervisning, KRIK, Soul 
Children og Teens, Minilederkurs, Lys våken, 
Pysj Samling, Juletrefest, Helt førsteklasses, 
Tårnagenter, 4-årsbok og Amigosleir.  

•Frivillige i med å skape fellesskap i 
høytidene som Juleaftenselskap, er 
brannvakter på konserter i kirken m.m. 

•Dessuten er mange frivillige medarbeidere 
i Askim menighet også engasjert i andre 
deler av frivillighet i Askim; Homestart, 
Røde Kors, Kulturskolen, idrettsforeninger, 
sorggruppeledere, Frivilligsentralen, 
Frelsesarmeen, Normisjon og andre misjons- 
og menighetssammenhenger.

•Det finnes mange som ikke er nevnt, 
men heller ikke glemt. Det vil komme nye 
områder for engasjement og tjeneste.

Askim menighet og andre frivillige 
organisasjoner og lag i Askim ønsker 
stadig å komme i kontakt med frivillige 
medarbeidere som brenner for å gi litt 
av sin tid og engasjement til andre. Du er 
hjertelig velkommen til å være med å bidra! 
Kom innom kirkekontoret og snakk med 
oss, ring 66681440 eller send mail til post@
askimkirke.no. Følg med på facebook og 
frivillig.no.
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 NY KIRKE I ESTLAND

Prosjekt Estland
Askim menighet har i flere år hatt kirkebygging i 
Tallinn i Estland som menighetens misjonsprosjekt. 
Dette prosjektet er nå avsluttet, og menighetens 
nye misjonsprosjekt er i Nepal – du kan lese mer 
om det et annet sted i dette bladet. Vi vil allikevel 
holde kontakten med menigheten i Tallinn og 
kirkebyggprosjektet. Vi har jo også mye kontakt med 
Estland gjennom innsamlingsarbeidet og samarbeid 
med Samariamisjonen der.

Misjonsprosjekt Estland
Prosjektet går ut på å starte en luthersk kirke i 
bydelen Mustamäe i Estlands hovedstad Tallinn. 
Det bor ca. 65.000 mennesker i denne bydelen som 
var uten noen kirke før prosjektet startet i 2008 i 
regi av Det Norske Misjonsselskap (NMS). Leder av 
prosjektet Tiina Klement startet en husgruppe på 3 
personer som hadde møtene i et klasserom på en 
skole i bydelen. Etter dette har de vært flere steder 
og blitt egen registrert menighet med over 100 
medlemmer og masse aktivitet. 

I 2015 startet arbeidet med å bygge en kirke i 
Mustamäe. Etter mye jobb og bønn ser vi nå en 
ende på prosjektet. Menigheten har samlet inn 
en del penger selv, men har også fått gratis tomt 
av bydelskommunen og økonomisk støtte fra 

kommune og den estiske lutherske kirken. I 2017 
startet byggingen av den flotte kirken, og hvis alt nå 
går i orden med formalitetene og byggearbeidet, 
skal kirken velsignes på en gudstjeneste fredag den 
23. november klokka 17! Denne datoen er for øvrig 
menighetens bursdag. I hovedsalen er det plass til 
ca. 250 mennesker, men kirken inneholder også 
barnehage, kafé og rom til hjelp for hjemløse og 
trengende barn. 

Selv om perioden som Askim menighets 
misjonsprosjekt er over vil vi fortsatt følge med på 
hva som skjer videre og holde kontakten med denne 
menigheten.

Noen fra Estlandsgruppa i Askim er stadig på
besøk i Estland. Her et bilde fra oktober 2017.
Egil Karlsen, Arne Sandvig og Terje Karlsrud står foran
den nye kirken som er under oppføring.
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Samariamisjon
Estisk Samariamisjon ble stiftet når 
Estland ble fritt i 1991. Ikke lenge 
etter etablerte vi et samarbeid 
med Samariamisjon og startet et 
hjelpearbeid med å samle inn brukte 
klær og gjenstander som vi sendte 
til dem. Vi holder fremdeles på med 
innsamling med lager i kjelleren på 
kontorbygningen ved Askim kirke. Vi 
har sluttet å ta imot eller hente møbler, 
men tar gjerne imot klær, service, nips, 
leker osv. Vi tar gjerne i mot FM-radioer 
som brukes i Estland. Det vi sender over 

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

VÅRKONSERT
Onsdag 11. april kl 18.00 

i Askim kapell
med Musikklinja på 

Askim videregående skole
 (MDD). 

Gjester: 
Askim kirkes Jentekor

Kom og opplev en variert
 konsert med barn og
ungdommer fra vårt

eget lokalmiljø.

Fri entré!

Velkommen

INNSAMLING TIL SAMARIAMISJON

blir solgt i deres egne bruktbutikker 
i Tallinn, Haapsalu, Pärnu og på øya 
Hiiumaa, og inntektene går til drift av 
behandlingshjem for rusmisbrukere i 
Haapsalu, Pärnu og Hiiumaa. I tillegg har 
de en avdeling som heter Tabita som 
spesielt hjelper barn med mat, klær og 
deltakelse på sommerleirer. På grunn 
av kostnader til transport til Estland ber 
vi om kr. 10,- pr. kolli av de som leverer 
saker til oss.

Nå er Askim menighet representert 
i styret i Estisk Samariamisjon og har 
god oversikt over det som skjer, og vi 
kan garantere at hjelpesendingene ikke 
er forgjeves. Vi ser at det nytter når 
flere blir rusfrie og etableres på nytt 
med jobb og familie. Mange møter 
også Jesus og får et nytt liv sammen 
med Ham. Mange mennesker hjelpes 
gjennom Samariamisjonens arbeid.
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Døpte:
(i Askim kirke hvis
ikke annet er skrevet)

Vigde:

12.11.2017
Elias Christian Leirgul

19.11.2017
Elijah Ringstad Enersen
Alina Sili Holmen
Olivia Bystrøm Larsen
Vemund Mørk Solberg,
Hovin kirke
Nora Søreng
Olivia Alexandra Julie
Vainio

26.11.2017
Ingrid Bråthen Bøhle,
Hobøl kirke
Wilmer Bo Olofsson
Ivar Håkenby Revhaug

07.01.2018
Even Knaplund Kopperud, 
Søndre Høland kirke

14.01.2018
Ida Elise Eriksen-Steen
Oliver Thygesen Hermansen
Markus André Håkonsen
Alma Igelstad Stavik

28.01.2018
Maximillian Maximuz Junior 
Hansen-Steensgaard
Edvin Olavsrud Larsen

13.01.2018
Marte Lillevik og
Bård Nicolay Isaksen

Jon Roar Frøshaug
31.07.1930    25.10.2017

Marit Sørgaard
30.08.1930    30.10.2017

Eugen Nymoen
16.03.1937    03.11.2017

Linda Ekhaugen
17.04.1982    07.11.2017

Hilda Habko
12.08.1934    12.11.2017

Judith Åsfrid Ødegård
09.03.1932    15.11.2017

Jan Erik Johansen
12.09.1943    20.11.2017

John Karlsen
20.07.1924    28.11.2017

Bjørg Magnhild Røed
30.09.1931    28.11.2017

Vidar Vorpenes
18.03.1970    29.11.2017

Kirsten Kristiansen
05.02.1923    02.12.2017

Sigrid Tokerud
13.08.1919    02.12.2017

John Gudmund Rakkestad
02.07.1929    03.12.2017

Finn Rygge Mathisen
02.05.1941    04.12.2017

Astrid Ihle
08.01.1933    06.12.2017

Frank Valther Karlsen
02.03.1937    07.12.2017

Ole Johan Stenby
12.05.1947    13.12.2017

Inger-Lise Skaug
23.10.1962    15.12.2017

Astrid Margrethe Søimer
27.02.1935    15.12.2017

Elsa Børud
14.02.1926    19.12.2017

Gudrun Clothilde Stokkebæk
24.03.1921    26.12.2017

Glør Olav Wandug Iversen
27.06.1941    30.12.2017

Arne Oddvar Ødegaard
30.04.1945    31.12.2017

Aslaug Løkken
27.05.1925    03.01.2018

Kjell Løkke
29.05.1929    04.01.2018

Øivind Sandem
14.06.1927    05.01.2018

Bjørn Kristian Skjørtvedt
17.07.1958    05.01.2018

Ester Hermansen
07.09.1930    07.01.2018

Solveig Tonny Menøy
10.06.1929    07.01.2018

Thorvald Andreas Wik
19.04.1925    09.01.2018

Thore Morgan Johnsen
08.07.1946    12.01.2018

Ingrid Gerd Neple
18.02.1922    17.01.2018

Birger Arnt Fossen
18.07.1932    20.01.2018

Døde:
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Kirkegårdsbetjeningen på 
Askim kirkegård vil etter påske 
fjerne alt av kranser, blomster,                                        

granbar o.l. på gravene.

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

Marie Josefine Carlsen
18.05.1918    21.01.2018

Elsa Ingrid Lund
16.09.1920    23.01.2018

Marit Synnøve Kolstad
02.02.1921    24.01.2018

Aasa Haugbro
16.03.1923    29.01.2018

Inger Hjørdis Johansen
11.12.1932    31.01.2018

 

SORGFORUM OG 
SORGGRUPPER

Sorg og Omsorg i Indre Østfold 
arrangerer stadig sorggrupper det 
er mulig å bli med i. 

I tillegg finnes Sorgforum som er 
et åpent tilbud hver 1.torsdag i 
måneden, kl. 19.00 - kl. 20.30. 
Samlingene er på Kirkekroa,       
Dr. Randersgate 10, i Askim.     
Man kan komme de gangene man 
vil, og man sier det man har lyst 
til, og det er ingen forpliktelser 
om å komme igjen. Forumet er 
livssynsåpent. Kom gjerne flere 
sammen eller enkeltvis. 

Datoer for våren 2018:  4. januar, 
1. februar, 1. mars, 5. april, 3. mai, 
7. juni.

For mer informasjon:                             
www.sorgogomsorg.org                                                        
Kontaktperson: Laila B. Andresen, 
soknediakon i Rakkestad, 
Tlf 69 22 60 60  eller e-post:                                               
laila.b.andresen@rakkestadkirke.
no                        
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G-Sport Askim
Henstad Allè 3C
1809 Askim
Telefon: 69 88 17 24 
E-post: post@askim.g-sport.no

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

  
 
 

 
                  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

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

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

OSLOVEIEN BIL AS

Tlf. 69 81 83 90

Mazda / Hyundai

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

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,-

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,-
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Optikk

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

Bruk gode merker i skotøy!
Vammaveien 13, 1830 Askim

Tlf. 69 88 11 14

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

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

*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 Bente Cecilie Krogsrud, 
48106380,                                       
bente.krogsrud@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

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,-

Vår diakon Solfrid Habte-Sønsteby
går i april ut i fødselspermisjon.
Vi er så heldige å ha fått 
Bente Cecilie Krogsrud som vikar
i denne perioden.
Bente Cecilie Krogsrud er utdannet
diakon og bor i Oslo. Hun har bred
erfaring innen diakoni.
Vi ønsker henne varmt velkommen
og gleder oss til å bli bedre kjent
med henne.
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plakaten

Følg med på hva som skjer i Askim Menighet?  

www.askimmenighet.no og Facebook
Det tas forbehold om eventuelle endringer etter at bladet har gått i trykken.        Red.

   Kirke 
Søndag 25. mars - Palmesøndag
Kl. 11.00 Askim kirke v/ Bent Reidar 
Eriksen.Familiegudstjeneste
Dåp/Nattverd

Torsdag 29. mars - Skjærtorsdag
Kl. 16.30 Løkentunet
Nattverdsgudstjeneste 
v/Magne Torbjørnsen

Kl. 18.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/M. Torbjørnsen
Nattverd

Fredag 30. mars - Langfredag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/M. Torbjørnsen

Søndag 1. april - Påskedag
Kl. 11.00 Askim kirke
Høytidsgudstjeneste
v/M. Torbjørnsen.Dåp/Nattverd

Mandag 2. april - 2. Påskedag
Kl. 12.00 Skansehytta
Sportsandakt v/Geir Braadlie

Søndag 8. april,
2. søndag i påsketiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/M. Torbjørnsen
Preken: Øyvind Woie
Dåp/Nattverd

Kl. 19.00 Askim kirke
Ungdomsgudstjeneste
v/Magne Torbjørnsen og
Marita Mogen Solbakken

Mandag 9. april
Kl. 19.00 Askim prestegård
Mannsgruppe  

Søndag 15. april,
3. søndag i påsketiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/G. Braadlie
Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling v/G. Braadlie

Søndag 22. april,
4. søndag i påsketiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Familiegudstjeneste
 v/ M. Torbjørnsen
Helt førsteklasses og 
Speiderne i Askim
Dåp/Nattverd

Søndag 29. april,
5. søndag i påsketiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
Nattverd
PULS deltar

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Søndag 6. mai,
6. søndag i påsketiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Familigudstjeneste
v/M. Torbjørnsen
Dåp/Nattverd
Tårnagenter

Kl. 19.00 Askim kirke
Ungdomsgudstjeneste
v/Magne Torbjørnsen og
Marita Mogen Solbakken

Mandag 7. mai
Kl. 19.00 Askim prestegård
Mannsgriuppe

Torsdag 10. mai,
Kristihimmelfartsdag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/M. Torbjørnsen
Dåp/Nattverd 

Søndag 13. mai,
søndag før pinse
Gudstjeneste v/ Dag Mysen
Dåp/Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Torsdag 17. mai
Samling på kirkeplassen

Søndag 20. mai - Pinsedag
Kl. 11.00 Askim kirke
Høytidsgudstjeneste 
v/ M. Torbjørnsen.Dåp/Nattverd

Mandag 21. mai - 2. pinsedag
Kl. 11.00 Askim prestegård
Friluftsgudstjeneste
v/M. Torbjørnsen

Søndag 27. mai - Treenighetssøndag
Kl. 11.00 Askim kirke
Familigudstjeneste v/G. Braadlie
Dåp/Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling v/G. Braadlie

Søndag 3. juni,
2. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/M. Torbjørnsen
Dåp/Nattverd

Søndag 10. juni,
3. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/M. Torbjørnsen
Nattverd
50-års konfirmanter

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling v/Diakon

Kl. 19.00 Askim kirke
Ungdomsgudstjeneste
v/Magne Torbjørnsen og
Marita Mogen Solbakken

Søndag 17. juni,
4. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
Dåp/Nattverd

Søndag 24. juni - Sankthansdagen
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
Dåp/Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling


