
Side 1Askim menighetsblad  -

 Askim
MenighetsbladNr 2 - 2018

Årgang 72
Opplag 7100 

Velsignet adventstid



Side 2 - Askim menighetsblad  

 

 

        

 ”Vi venter på  
   himmelkongen
   som melder
   sin ankomst”

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

ANKOMST!

I bilen har jeg en mobil 
navigasjonsenhet som jeg 

tar fram og kobler til når jeg 
skal kjøre til steder jeg ikke 
har vært før og ikke kan veien. 
Da blir jeg ledet på rett vei 
og kommer fram dit jeg skal. 
Det er en mannsstemme 
i navigasjonsenheten som 
forteller meg hvor jeg 
skal kjøre: Ta andre vei til 
venstre. Eller: Ta til høyre i 
rundkjøringen, tredje avkjørsel. 
Og når jeg har nådd målet så 
sier stemmen inne i boksen: 
Ankomst!

Jeg kom til å tenke på det nå 
som vi snart er på vei mot 

julehøytiden. Disse ukene 
før jul som for de fleste av 
oss er hektiske og fylt av 
forberedelser og ting som 
skal bli ferdig; enten det er 
hjemme eller på jobben. Det 
er ikke lenge til, så går vi inn 
i desember og vi starter på 
adventstiden. 

Og ordet advent det betyr 
faktisk ankomst! Så har vi 

da fått fire adventssøndager 
som skal hjelpe oss til å finne 
veien!  Ta andre til venstre! 

Ta til høyre i rundkjøringen, 
tredje avkjørsel! Og hver eneste 
søndag i adventstiden; ja, hele 
året, kan du komme til kirken, til 
gudstjenesten og høre ordene 
og budskapet som gjør at du 
ikke velger feil vei. Og som gir 
deg og meg pustepauser og 
smak av evighet og himmelsk 
herlighet. 

Vi venter på himmelkongen 
som melder sin ankomst. 

Født som et lite barn i en stall 
og lagt i en krybbe. Han vil ta 
bolig i ditt og mitt hjerte! Og 
for å finne veien har vi fått 
gudstjenestens fellesskap, vi har 
fått Bibelen som viser oss Guds 
plan og vilje og vi har det gode 
budskapet om Guds kjærlighet 
som kommer oss i møte. Og 
når vi har funnet veien fram, 
så hvisker Den hellige ånd ord 
i våre hjerter: Ankomst! Og da 
har vi kommet rett!

Mitt hjertes dør jeg åpner deg,
o Jesus, kom hit inn til meg,
og ved din nåde la det skje
at jeg din vennlighet må se.

Norsk Salmebok nr. 5

    Prest Geir Braadlie
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«GLED EN SOM GRUER SEG TIL JUL»
V/ PROST ELISABET YRWING GUTHUS

Da den svenske avisen Dagen 
for en tid siden gikk ut 

blant folk som hastet fra den 
ene butikken til den andre i 
adventstiden og spurte folk de 
møtte: Hva betyr julen for deg , 
ga moderne mennesker i vår tid 
svar som viste seg å inneholde 
en tydelig fellesnevner. For 
mange handlet julen -  ikke 
overraskende -  om gode 
tradisjoner i form av julegaver, 
julemat og juleferie - ganske 
mange hadde også et forhold til 
juleevangeliet og julens kristne 
budskap, men felles for de 
aller, aller fleste  - uansett tro 
og kirkelig tilhørighet, var den 
store vekten som ble lagt på 
betydningen av å være sammen 
med mennesker de var glad i; 
venner, familie, gode fellesskap.

I denne adventstiden hvor 
Kirkens Bymisjon minner oss 

om å glede en som gruer seg 
til jul, ble denne lille artikkelen 
fra avisen Dagen en ekstra 
påminnelse for meg om at vi 
alle kan bidra til at julens høytid 
kan bli litt varmere, litt gladere 
og litt mer innholdsrik for noen 
rundt oss. Deler vi av vår varme 

med en som fryser? Inkluderer 
vi noen som ellers – uten selv 
å ønske det – ville tilbragt julen 
alene? Kunne flere, neste gang 
de blir spurt om hva julen betyr, 
med hånden på hjertet svare: 
Tid for å være sammen med 
gode folk!

I siste bind av Trygve 
Gulbranssens trilogi om livet 

på Bjørndal, «Ingen vei går 
utenom», lærer romanfiguren 
Gammel-Dag oss noe svært 
viktig om livet, om inkludering 
og om fellesskapets forpliktelse 
når han sier: «Om jeg var 
prest, ville jeg preke over det 
hver kjerkedag, at en skal vise 
hjertelag og godvilje og være 
hjelpsom» – og han legger til 
«vi trenger all støtta vi kan få 
i livet fra kjerke og skyldfolk 
og stødig vennskap». Det 
er mye livsvisdom å hente i 
Trygve Gulbranssens bøker – 
og julen beskrives der som en 
inkluderende høytidsfeiring for 
alle!

Det handlet om et svært 
mangfoldig fellesskap den 

aller første julen i Betlehem 
også. En liten familie det ikke 

var plass for noe sted før de fant 
stallen der ute på markene,  en 
snekker, en ung husmor og et 
nyfødt barn. Langveisfarende 
vitenskapsmenn,  slitne 
arbeidsfolk og husdyr som 
sammen utgjorde et raust 
mangfold i lys av en stor stjerne 
og engler som sang om fred.

Det var en epokegjørende 
setting som forandret tid 

og fremtid og utfordrer oss 
til å dele og å være rause i 
våre fellesskap. Tid for å være 
sammen med andre, det var 
det de fleste svarte da de ble 
spurt hva julen betyr for dem. 
Tid og fellesskap – vi utfordres 
til å dele – for vi trenger alle den 
støtte vi kan få i livet – fra kirke, 
slekt og stødige vennskap.
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Da har aksjonen gått  sin gang og mange bibler har 
blitt  delt ut.

Det har vært en stor gjeng med frivillige som har 
deltatt . Noen har pakket materiell i poser, andre har 
delt ut bibler. Vi har hatt  gode sjåfører ti l utdelingen 
og fl inke hjelpere på basen som sørget for mat og 
drikke.

En stor takk ti l alle som har bidratt !

Mange har fått  besøk, men vi har dessverre ikke fått  
vært hos alle.

Er du en av de som ikke fi kk besøk, men ønsker en 
bibel, ta kontakt med:

Aslak Hjelleset på tlf 48048451

BIBELEN TIL ALLE ØSTFOLD

Leif Torp ”den glade pakker”

Marthe Shakuntala og Marita Elise Bøe 
gleder seg ti l å dele ut bibler

 
Posens innhold

Aslak Hjelleset informerer om 
bibelutdelingen

En forventningsfull gjeng før utdelingen
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GODE NABOER ARRANGERER VINTERFEST I PRESTENGA
Den 26. august arrangerte Gode Naboer, som Askim menighet er med i, en åpen og gratis hagefest i 
folkeparken i Askim. Det ble en suksess. Nærmere 2000 store og små var innom parken der det var 
mange forskjellige aktiviteter for barna. 

Gode naboer går på med friskt mot og satser på å få til en vinterfest søndag 27. januar 2019 i 
skianlegget i Prestenga. Hele arrangementet starter med en gudstjeneste før det blir fine og morsomme 
vinteraktiviteter for barna.     

FELLESSKAP PÅ TVERS
NYTT DIAKONALT TILTAK I ASKIM MENIGHET

Askim menighet inviterer til et flerkulturelt 
møtested hvor vi  ønsker å bli kjent med hverandre, 
bygge vennskap og fellesskap på tvers av 
generasjoner og kultur.
Sted: Normisjonshuset - Dr. Randersgate 10.
Følg med på askimmenighet.no for datoer i 2019.
For mer info: Kari Mette Wengen, tlf 91396564

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

ASKIM MENIGHETS BARNEHAGE
Den 1. november 2018 overtok Solkollen og Læringsverkstedet barnehager Askim menighets barnehage som har holdt 
til på Grøtvedt menighetssenter siden 1985. 

Læringsverkstedet er en av Norges største private barnehageaktører og den eneste nasjonale private kjeden hvor 
begge eierne er pedagoger (ekteparet Randi og Hans Jacob Sundby). De tenker langsiktig, og jobber for at både barn, 
foreldre/foresatte og ansatte skal ha det trygt og godt i barnehagen. Læringsverkstedet ser på seg selv som en viktig 
samfunnsbygger med totalt 220 barnehager i Norge fordelt på ordinære barnehager og ulike konsept som sang og 
musikk, idrett, natur og Solkollen. Totalt har Læringsverkstedet rundt 6000 ansatte som tar vare på rundt 20 000 barn 
hver dag. 

Solkollen barnehager, som Askim menighets barnehage nå blir en del av, er Læringsverkstedet sitt konsept for 
barnehager med utvidet kristen formålsparagraf. Dette er et nasjonalt konsept med stort fokus på kvalitet og et naturlig 
valg for alle som ønsker å ta med seg noe av vår kristne kultur og verdier. 
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Julen er en fellesskapshøytid og ingen 
skal behøve å være alene på julaften. 
Frivilligsentralen og Askim menighet inviterer 
også i år til juleselskap på julaften kl 17.00.

Dette er et åpent tilbud til alle som ønsker 
noen å feire jul sammen med. Juleselskapet 
gjennomføres med innslag av et tradisjonelt 
juleprogram med julemiddag, dessert, kaffe, 
julekaker, sang og musikk. De siste årene har vi 
også hatt deltakere fra andre nasjoner. Dette 
beriker fellesskapet og bekrefter at vi hører til i 
et flerkulturelt samfunn. 

Arrangementet kan gjennomføres år etter 
år takket være frivillige medarbeidere.Den 
gode støtten som gis fra deler av det lokale 
næringslivet er også av uvurderlig verdi.
Juleselskapet er gratis for deltakerne og finner 
sted i Frivillighetens hus i Parkveien 1, Askim. 
Si ifra til oss hvis du har behov for transport til 
og fra selskapet.

Arrangementet er alkoholfritt, og passer for 
både voksne og barn. 

Påmelding innen tirsdag 18. desember til:
Menighetskontoret, tlf 69 68 14 40,
E-post: bente.krogsrud@askimkirke.no
eller til Frivilligsentralen, tlf 48 86 74 52, 
E-post: post@askim.frivilligsentral.no
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VELKOMMEN TIL JULETREFEST!
NMS  og Askim menighet arrangerer juletrefest

søndag 6. januar 2019, kl. 16.00

på Grøtvedt Menighetssenter.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!
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TROSOPPLÆRING
AMIGOSLEIR ER VENNSKAPSLEIR!

Hver høst inviterer vi alle fjerdeklassinger med på 
leir. Dette er et godt samarbeid mellom menighetene 
i Askim, Eidsberg, Trøgstad, Rakkestad, Marker og 
Aremark. 80 barn fra hele distriktet var med og lagde 
liv og røre på Sjøglimt leirsted på Ørje. Vi har hatt 
Amigosløype, lekt både ute og inne, sunget leirsang, 
klatret, kjørt månebiler, kjøpt godteri i kiosken og 
laget vennskapsbånd. Vi har hatt samlinger med 
fokus på barn som ikke har det så godt. Noen 
mangler mat, klær, en skole å gå til eller foreldre som 
passer på seg, og andre kan føle seg ensomme og 
utstøtte. 

Da gudstjenesten var ferdig og vi kom ut på 
kirketrappa, var det laget til en traktorkortesje som 
skulle ta oss til prestegården. Leif Larsen kom med 
sin veterantraktor med ei kirkeklokke sveiset på, og 
kortesjen ble lang av både traktorer og folk.

I prestegården hadde bygdekvinnelaget ordnet i stand 
kirkekaffe med hjemmebakte kaker. Vi hadde besøk 
av en liten ponni og eselet Kjell som kunne koses 
med, og det var søte kaniner med oppvisning i hopp. 
Tusen takk til alle som bidro på mange forskjellige 
vis og gjorde søndagen til en flott dag i kirken og i 
prestegården!

Vi håper barna tok med seg hjem at det er viktig 
å se andre og bry seg om hverandre, enten om 
det er å sende mat, klær og penger til de som 
trenger det, eller å hjelpe en klassekamerat der de 
er. Det har vært et herlig døgn med mange gode 
fjerdeklassinger. 

4-ÅRSBOKUTDELING 
OG AKTIVITETER I 
PRESTEGÅRDEN
Søndag 23. september møtte 
25 flotte 4 åringer opp i Askim 
kirke sammen med familien 
for å motta 4 års bok. Askim 
bygdekvinnelag hadde, i god 
tradisjon, pyntet kirken med 
mye flott fra markens grøde. 

Bibelhistorien fra 4 års boka denne søndagen var 
om Sakkeus, vi sang flere sanger med bevegelser til, 
bønnevandring hadde ulike stasjoner som lystenning, 
korsmerking på hånden ved døpefonten og de som 
ville kunne ta en titt i speilet og se det flotteste Gud 
har skapt.
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TROSOPPLÆRING

Småbarnssangen er et godt møtepunkt i hverdagen 
for småbarnsforeldre, og barna får oppleve et 
positivt fellesskap. Det er herlig å se at både barna 
og foreldrene er engasjerte med i sangen. Hver gang 
avslutter vi kvelden med middag for hele familien. 
Takk til driftige damer som står på kjøkkenet og lager 
god mat til oss!

Tradisjonen tro var konfirmantene på 
konfirmantleir på Hurdal Verk folkehøgskole 
andre uka i august. En uke spekket med mye 
undervisning, lek og moro. Her er et intervju gjort 
med fire konfirmanter og en ungdomsleder på 
årets leir. 

1. Hvilke forventinger hadde du til
    konfirmantleiren? 
2. Hvordan var det å være på konfirmantleir? 
3. Hva likte du best med konfirmantleiren?
4. Hva vil du ta med deg videre etter 
     konfirmantleiren?

SONDRE
1. Godt miljø, respektfullt og hyggelige omgivelser.
2. Koselig. Alle var hyggelige og behandlet
     hverandre  med respekt.
3. Alt, utenom maten.
4. Alle de gode minnene.

MARTIN Z. 
1. At det skulle være morsomt og gøy, og et bra
    opplegg. 
2. Det var gøy, noen ganger kjedelig. 
3. Være på scenen og cupen. 
4. Minnene og de gode stundene. 

MALIN
1. Lære mer. Ha det gøy. 
2. Noe kjedelig, noe gøy. Men mest gøy. 
3. Skumringsstunden. 
4. Alt. 

SARA G. 
1. At det kom til å bli sykt kjedelig. 
2. Kjempegøy! Vurderer å melde meg på lederkurs. 
3. Cupen, siden vi vant! 
4. Alt. 

LOUISE 
1. God stemning. Flinke og snille konfirmanter. 
2. Kjempegøy! Høydepunktet for sommeren. 
3. Skumringsstund, da konfirmantene sang. 
4. Masse gode minner og nye venner. 

   FEM PÅ KONFLEIRSMÅBARNSSANG MED MIDDAG!
Hver uke, mandag eller torsdag, samles 16-34 barn 
på småbarnssang på menighetssenteret på Grøtvedt. 
Musikk er en kilde til glede og energi, og vi bruker 
derfor sang og musikk på ulike måter. Gjennom 
sangen kan man skape ulike stemninger, samt at 
barna skal få utvikle seg og bruke kroppen. Vi synger, 
hopper, danser litt, ligger på gulvet og svømmer, 
gjemmer oss, blåser såpebobler, ligger under en 
fallskjerm, spiller på rytmeinstrumenter og avslutter 
rolig med å tenne lys mens velsignelsen spilles i 
bakgrunnen. 
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KONSERTER
SØNDAG 2. DESEMBER KL 18.00 I KIRKEN

«HJEM TE JUL»

Det loves varm og god julestemning når Atle 
Pettersen tar med seg band og Askim Soul Children 
og inviterer til stemningsfull konsert med personlig 
preg. «Hjem te jul» er navnet på Atles aller første 
juleturné. Den kjente og allsidige artisten og TV-
personligheten har en lang og innholdsrik karrière 
bak seg. Vi husker ham fra f.eks. X-Faktor, Skal vi 
danse og Stjernekamp. Han har også gitt ut en rekke 
plater og er for tiden å se som programleder for 
Beat for Beat på NRK1. På konserten får vi høre en 
rekke kjente og kjære julesanger, flott presentert 
med dyktige musikere. Billetter kjøpes på www.

ticketmaster.no

SØNDAG 9. DESEMBER KL 17.00 I KIRKEN

«DEN TRADISJONELLE JULEKONSERTEN» 

Askims lokale krefter bidrar til den tradisjonelle 
konserten i kirken før jul og fyller kirken vår med 
julesang og julemusikk. Andakt, allsang og kollekt ved 
utgangen. 

ONSDAG 12. DESEMBER KL 18.30 I KIRKEN

«JULEFRED» 

Marian Aas Hansen og musikere besøker Askim kirke 
for første gang, og holder en varm og intim konsert 
med sanger fra bl.a. hennes to julealbum «Stille 
Natt» og «It’s beginning to look a lot like Christmas». 
Sammen med strålende musikere, Dagfinn Klausen 
og Jens Thoresen, vil det bli høytidelig med en 
uhøytidelig tone – slik det pleier å være på Marians 
konserter. Billetter kjøpes på www.ticketmaster.no

TORSDAG 13. DESEMBER KL 19.00 I KAPELLET

LUCIAKONSERT med sangelever fra Kulturskolen 
Askim-Skiptvet-Spydeberg. Det er blitt en tradisjon at 
sangelever fra Kulturskolen setter opp Luciakonsert på 
selveste Luciadagen. Velkommen til en gjennomført 
Luciakonsert som består av velkjente og en god del 
mindre kjente Luciasanger, samt en og annen sang 
som hører førjulstiden til. Dirigent for Luciakoret er 
sanglærer Åsne Juve, og pianist er kantor Gunn Randi 
Leite.Askim janitsjar spiller(2017). Foto: Gunn Randi Leite.

Lucia 2017. Foto: Dag Ivar Belsvik
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KONSERTER
LØRDAG 15. DESEMBER KL 18.00 I KIRKEN

JULEKONSERT

En rolig konsert med Camilla Hasselgård og 
Henriett e Lerstad, der de vil dele noen av de fi neste 
julesangene de vet om. Det vil bli servert gløgg ved 
inngangen, og vi oppfordres ti l å lene oss ti lbake 
og la julefreden fylle kropp og sjel i dett e lille 
pusterommet før jul. Camilla er fra Askim, og vi har 
hørt henne synge ti tt  og oft e i kirken ti dligere, på 
både gudstjenester og konserter. Hun har vært elev 
ved Musikklinja på Askim Videregående skole, og nå 
studerer hun og bor i Oslo. Henriett e er utdannet 
musikalarti st fra Bårdar og Musikkteaterhøyskolen, 
og var aktuell i rollen som Inger Marie Soot i årets 
Soot-spel.

Billett er kr 100/50 selges ved inngangen.

TORSDAG 20. DESEMBER KL 18.00 I KIRKEN

«JUL»

Musikklinja ved Askim videregående skoles Julekonsert 
er absolutt  verd å få med seg. Det er blitt  en tradisjon at 
de benytt er kirken vår ti l julekonsert – en konsert som 
er meget variert og har høyt nivå. Kom og hør lokale 
ungdommer fremføre kjente og kjære julesanger, 
både som kor, sangsolister og instrumentalister. 

FREDAG 21. DESEMBER KL 21.30 I KIRKEN

«JULEGAVEN» 

Trine Rein gjentar suksessen fra i fj or, og får med seg 
fantasti ske operasanger Eli Kristi n Hanssveen på en 
ny runde med årets varmeste julekonsert, Julegaven. 
Med disse sterke og varierte stemmene sammen er 
publikum sikret en bredspektret musikalsk opplevelse 
med klassisk- og tradisjonell julemusikk i skjønn 
forening. Med seg har de Trines faste musikere, Olav 
Torgeir Kopsland på strengeinstrumenter, og David 
Aleksander Sjølie på tangenter og gitar. Billett er kjøpes 
på www.ti cketmaster.no 

MDD i aksjon med Østf old Symfoniorkester.
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ASKIM KIRKE  140 ÅR 
Trå varsomt her, vi er på hellig grunn,

her søker mennesker en stille, tenksom stund.

Årtusenlangt har bygdefolk søkt hit,

i sorg og glede, og etter ukens slit,

og mens verden tynger og livet falmer,

de kunne løfte hodet og synge salmer,

eller gå dit frem for å bøye knær,

og kjenne enn en gang at Han er nær.

Og selv i dag når du og jeg går med,

og vandrer samme vei hit opp til dette sted,

mens livets strev og møye ennå tynger,

stille, kan du høre at det synger?

Kyrie eleison;

Herre, miskunne deg.

Også hit til bygda vår

kom den tro at mennesker får

tro og frelse som en gave

fra det høye til det lave.

De bygde av stein en vakker kirke

som kunne gi signing til liv og til virke.

Den stod der i sju hundre lange år,

til den nye tid med sin brusende vår

feide den ned så brutalt og så fort,

for det nye var kommet, det gamle må bort.

Så bygget de nytt, for det nye var best

og innviet kirken med biskop og prest.

Høyreist og vakker og lys mellom løv,

sender den håp til gravenes støv.

Spiret strekker seg høyt mot en himmel

som trøster i livets kav og vrimmel.

Kyrie eleison;

Herre, miskunne deg.

I hundrede og førti år 

har Askims mann og kvinne

vandret hit hvor kirken står

og fått brød og vin for sjel her inne.

Ved veiskiller på livets veg,

står kirken åpen og møter deg.

Lyd av kirkeklokkers klang

toner over bygd og slekters gang;

vi ble båret hit til dåp en gang,

og når endelig den dagen rant,

da stod vi her som konfirmant.

Med din kjære ved din side,

fikk du kirkegulvet skride.

I livets strid så har du både

Hans velsignelse og nåde:

Kyrie eleison;
Herre, miskunne deg.

En kirke har vi hatt her i århundrer;

fra slekt til slekt har klokker kalt 

til ord og bønn, til dåp og kalk og vigsel

til siste sol i våre liv har dalt.

Den er et hus som kaller oss til alvor

om død og liv og søken etter svar;

og håp og fred kan finnes gjennom ordet

om Han som er og blir og alltid var.

Denne kirken, den er vår,

og når kirkeklokker slår,

kan du komme hit og sitte ned

og søke ro og sjelefred,

og da kan du synge med:

Kyrie eleison;

Herre, miskunne deg.

Og når nåden er deg nok,

reiser vi oss glad i flokk:

Gloria in excelsis Deo:

Ære være Gud i det høyeste!

PROLOG AV EINAR BJORVAND
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ASKIM KIRKE  140 ÅR 

Kort historikk ved gudstjenesten 16. september 2018

Gratulerer med dagen! 140 år er gått siden Askim 
kirke ble innviet av biskop Essendrop onsdag 4. 
september 1878. Det betyr at den har stått her i 
4-5 generasjoner, og det er jo ikke noen alder for 
en kirke. Fremdeles finnes askiminger som vil huske 
at deres bestefar fortalte om da Askims gamle 
steinkirke ble revet.

Den gamle steinkirken lå på tomten som vi ennå kan 
se på plenen bortenfor dåpssakristiet, og var innviet 
til Jomfru Maria på Ågotsmesse 5. februar en eller 
annen gang i siste halvdel av 1100-tallet. Denne 
kirken hadde betjent Askiminger med nådemidlene 
og dåp, vigsel og gravferd i 700 år da den ble revet 
i mai 1877. Da kirketårnet skulle rives, fortalte 
gamle Askiminger at skolebarna fikk fri og kunne se 
hvordan de bandt tau rundt tårnet, førte tauet ned i 
skogen og rev tårnet over ende med taljer. Steinene 
fra kirken finner vi ennå i muren rundt den gamle 
kirkegården og i mange låvebruer og grunnmurer 
rundt på Askims gårder.

Hvordan kunne de vise en slik forakt for et 
kulturhistorisk monument? For det første var kirken 
temmelig forfallen etter mer enn hundre år i privat 
eie med manglende vedlikehold. Men viktigere var 
det nok at den med sine drøyt 200 sitteplasser var 
blitt for liten, og med manglende oppvarming og 
tregulv plassert rett på jordbakken, var den meget 
kald og om vinteren nærmest helsefarlig.

Viktigere enda: den nye kirken var bygdas stolte 
svar på en ny tid og dens krav. Den nye veien over 
Glomma ved Fossum var kommet i 1850-årene, 
faste skolehus i kretsene var kommet i 1860-årene. 

Den første slåmaskin kom til bygda i 1875. Jernbanen 
gjennom Indre Østfold var under oppføring og stod 
ferdig i 1882. Bygda hadde fått 2.400 innbyggere, og 
tidens regler for kirkehus krevde at kirken skulle ha 
plass til 25% av innbyggerne, altså 600 sitteplasser. 

Da den stolte trebygningen stod ferdig, hadde 
den 718 sitteplasser, og den var tegnet av 
A.C.Furuholmen. Furuholmen var også bygdas driftige 
ordfører og en pådriver for den nye tid og den som 
senere startet utbyggingen av Kykkelsrud kraftstasjon. 
Å skulle bevare den gamle kirken ved siden av den 
nye, var en idé som lå langt utenfor myndighetenes 
tanker om en forsvarlig kommuneøkonomi.

Da kirken ble innviet, så den ikke ut akkurat slik den 
gjør i dag. Det er ikke tid til å nevne alt, men vi må 
selvsagt nevne at i de første 27 år hang det bare et 
kors på altertavlen inntil August Eiebakkes alterbilde 
kom på plass i 1905. Vi tar med at kirken fikk nytt 
orgel i 1933 og i 1979, glassmaleriene her oppe i 
koret fikk kirken etter en gave fra Sparebanken i 1937. 
Ved en større restaurering i 1962 ble sakristidelen 
utvidet østover, vi fikk blyvinduer med symboler bak 
i skipet, ovnene ble skiftet ut, vi fikk nye trapper til 
galleriene og orgelgalleriet ble utvidet slik at det ble 
forbindelse til sidegalleriene. I de senere år har vi fått 
et sidealter bakerst i skipet med den middelalderske 
døpefontfoten og lysglobe og endelig et minne fra 
altertavlen i den gamle kirken med figurene Moses 
og Aron her framme i koret, til ergrelse for noen og til 
glede for andre.

Dette ble mye historie på noen få minutter. Hva kan 
vi si om Askims kirke og vårt eldgamle kirkested 
i en moderne tid? Den gudstjenestemenighet 
som besøker kirken hver søndag, er kanskje ikke 
imponerende stor, men fortsatt søker store deler av 
befolkningen hit for å døpe sine barn, brudepar vil 
gjerne vies her, og det gamle kirkested er fortsatt 
det siste hvilested for alle askiminger. Kanskje betyr 
det noe at så mange generasjoner har gått foran oss 
på den samme kirkevei. Vår hverdag er kanskje på 
mange måter svært annerledes enn våre forfedres 
hverdag. Men de eksistensielle spørsmål som møtte 
dem om liv og død, om mål og mening, er de samme 
som møter oss i dag. Kanskje kirken fortsatt for svært 
mange er et sted der man stiller slike spørsmål og 
søker deres svar,  et sted der vi kan se vårt oppbrudte 
liv forenet fra dåp og til grav.

Einar Bjorvand
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JORDEN TAR HIMMELEN I FAVN  
AV BISKOP ATLE SOMMERFELDT

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

«Glade jul, hellige jul, engler daler ned i skjul» begynner 
en kjent og kjær julesang. Det er vel flere enn meg som 
synes det var litt rart at Jesus ble født i vedskjulet når 
det ble lest at han ble født i en stall. Min undring har jeg 
tydeligvis ikke vært alene om – i den nye salmeboken 
er det forklarende note som sier at «skjul» betyr «i 
det skjulte». Erik Hillestads nye oversettelse flytter 
fokus fra skjulte engler til den første natten de nybakte 
foreldrene har med sitt førstefødte barn: «Stille natt. 
Hellige natt. Alt har søvn og mørke tatt. Trofast våker 
de hellige to. Varsomt vogger de barnet til ro.» Slik kan 
det ha vært denne første natten slik så mange foreldre 
har erfart, når angsten under graviditeten og angsten 
for fødselen er forløst i et skrikende nytt menneske 
som etter sitt første måltid sovner tilfreds ved mors 
bryst. Den hellige natten er en natt gjenkjennelig for 
alle som har opplevd den nyfødtes første natt. Den 
hellige natten er en alminnelig natt.

Den hellige natt er en alminnelig natt og en helt 
ekstraordinær natt. Enhver fødsel er et under, men 
denne natten er underet også et mysterium som 
er større enn vi kan fange med vår tanke og vår 
kunnskap. I denne natten, den gang i Betlehem, ble 
Gud menneske og flyttet til vår verden. Barnet ble født 
for at vi mennesker skulle vite hvordan Gud er når Gud 
holder på i vår virkelighet og i vår verden. Større kan 
en natt ikke være. Himmelen er kommet til jord.

Men for de to er livet som foreldre slik det er for alle 
foreldre. Barnet må ha mat fra mors bryst og det må 
vaskes og stelles. Når Maria legger barnet til brystet, 
tar hun himmelen i sin favn: «Jorden tar himlen i favn» 
som Hillestad uttrykker dette største av alle mysterier.

I et ikon jeg fant i Jerusalems Gamleby, malt av nonner 
som holder fredens og forsoningens fane levende 
midt i konflikten, fremstilles flere av begivenhetene 
julenatt. Et av dem er Maria som vasker den nyfødte 
Jesus i et vaskevannsfat. Slik må det jo ha vært. Men 
alt er ikke bare det vi ser. I ikonet har vaskevannsfatet 
en gjenkjennelig form som finnes i alle norske 
lokalsamfunn. Det er formet som en døpefont. 
Julenattens alminnelige handling når mor vasker 
barnet ble et tegn på at Gud vasket meg da jeg ble 
døpt slik at jeg ble klargjort for livet i Guds lys. 

Slik Maria gjorde himmelen klar til å leve på jorden da 
hun vasket barnet, gjorde Gud meg klar for himmelen 
da jeg ble vasket i dåpens vann. Gud tok meg i sin favn 
og ga meg og alle som deltar i dåpsgudstjenestene 
glimt av himmel. 

FREDFULL JULEFEIRING!
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SANGKVELD FOR DAMER 
I PRESTEGÅRDEN

Er du kvinne, og liker du å synge? Vi har tenkt å 
børste støv av våre sangbøker og å synge «gamle 
sanger» om igjen! Først ut er sangboken «Rop det 
ut», der vi finner mange kjente og kjære salmer og 
sanger. En god del av dem brukes jevnlig i kirke og 
bedehus, men mange av dem er det også lenge siden 
vi har sunget. 

Vi skal samles helt uformelt i stuene i Askim 
Prestegård, og det er lov til å ønske seg en sang eller 
tre. Askims kantor Gunn Randi Leite spiller flygel, og 
Eidsbergs sokneprest Solfrid Leinebø Seljås vil lede 

oss igjennom samlingen, som vi skaper sammen der 
og da, og som nettopp du kan være med på å forme. 

Midtveis tar vi oss en pause med servering av 
kaffe og te, kringle og litt frukt, og avslutningsvis 
samler vi oss til en liturgisk kveldsbønn/velsignelse. 
Merk deg og sett av dagene, som er mandag 
21. januar og mandag 11. mars, begge dager kl 
19.00 i Prestegården. Det er ingen krav om god 
sangstemme, og kvinner i alle aldre er hjertelig 
velkommen!

FEM MÅTER Å GJENBRUKE 
STRØMPEBUKSER PÅ
Ikke kast raknede nylonstrømpebukser. Det er 
utallige ting du kan bruke dem til.
Her kommer noen tips: 

1. BINDE OPP PLANTER

Om du har planter som trenger å bindes opp, er 
strømpebukser perfekte. 

Materialet er skånsomt nok til ikke å skade plantene, 
og akkurat passe elastisk.

2. LAGE HÅRSTRIKKER

Om du trenger hårstrikker, kan du klippe opp 
strømpebuksen til behagelige og myke hårstrikker. 
Klipp et stykke av strømpebuksebenet, cirka 5-10 
centimeter, og du har en perfekt hårstrikk. Strikken 
ruller seg naturlig sammen så snart den kommer i 
håret. 

3. PUSSE SØLVTØY

Om du har sølvtøy som trenger en puss, er en 
oppklippet strømpebukse perfekt som pusseklut.

4. PUSSE SKO

Nypussede sko kan bli nesten som nye. Påfør 
skokrem og puss med strømpebukse. Du får 
garantert blanke sko. 

5. FJERNE NEGLELAKK

Skal du fjerne neglelakk, kan du bytte ut 
bomullsdottene med små sammenkrøllede biter 
av en strømpebukse. Slik sparer du også miljøet for 
ressurser som kreves for å produsere bomull.

Eller du kan levere både hele og ødelagte 
strømpebukser til resirkulering.  

På den måten kan strømpebuksene bli del av et 
råmateriale til nye bærekraftige produkter.
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Døpte:
(i Askim kirke hvis
ikke annet er skrevet)

Vigde: Døde:

17.06.2018
Hennie Fjeldås Hansen
Oline Sophie Pedersen
Halvor Sire
Gabriel Wiborg Van Wijk

24.06.2018
Lasse Haugbro Moa
Sten André Olsen Rustad

06.07.2018
Felix William Mosdøl Schulze

08.07.2018
Iver Torp Johansen

10.07.2018
Mateo Oraug Vinaccia,
Rikshospitalet Oslo

29.07.2018
Alva Skjelle Nedbu Torgersen

19.08.2018
Emma Aurora Aasland Arnesen
Selma Kristoffersen

26.08.2018
Leo AndreasHoftvedt Arnesen
Lone Lilleng

16.09.2018
Anna Nordby Gundersen
Åse Sofie Høgemo-Huuse
Lucas Matheo Bajao Larsen
Vetle Pedersen
Lilly Foss Vinje

30.09.2018
Hedda Haug-Herland
Ylva Mork Widme

07.10.2018
Isac Bjerkenes Hauglund
14.10.2018
Jacob Jordansen Sanna
Sienna Mari Schaug

21.10.2018
Kian Jønsson
Herman Rustad
Elena Dramstad Slorafoss,
Trøgstad kirke

09.06.2018
Ann Kristin Jødahl og
Chris Gunnar Bech Halstvedt

07.07.2018
Anita Zahl og
Bjørn Åge Fjeld Hermansen
Åse Switi Moe Stokke
og Marius Nygaard

28.07.2018
Aurora Emilie Zachrisson
Hesthagen og Kim Andre
 Isaksen

04.08.2018
Sarah Solberg Nicolaysen og
Ole- Christian Solberg

11.08.2018
Anne-Marie Riiser Heiskel og
Egil Eikesdal Heiskel

18.08.2018
Elin Cecilie Klima og
Ole Kristian Syverud
Siri Bøe Halvorsen og
Andre Søreng
Marita Johansen Sydengen og
Frank Rune Folmoe Holstad

25.08.2018
Tonje Karina Brudevold og
Tore Einan
Kristine Kjærbu og
Marius André Kjærbu

15.09.2018
Susanne Johansen Tvenge Ravenel
og Thomas Tvenge Ravenel

29.09.2018
Jeanette Hoff Hagen og Kim Hagen

Sonny Kristin Wik
23.11.1953    19.05.2018
Hans Thorvald Hoel
07.10.1927    31.05.2018
Aina Johanne
Glorvigsmoen Tallaksrud
16.06.1960    31.05.2018
Thor Egil Heide
14.09.1935    02.06.2018
Egil Magne Buer
05.04.1926    03.06.2018
Leo Rudolf Vasrud
19.04.1931    11.06.2018
Herdis Marie Kristiansen
06.04.1932    15.06.2018
Gudrun Strøm
06.06.1938    17.06.2018
Irene Synøve Fossen
26.09.1933    21.06.2018
Harald Haugen
26.12.1950    23.06.2018
Kåre Larsen
31.01.1929    23.06.2018
Trygve Lund
12.09.1924    23.06.2018
Rebecca Tømte
06.02.2000    23.06.2018
Harry Jarle Johansen
04.12.1930    27.06.2018
Oddvar Stenseth
29.06.1929    27.06.2018
Kåre Mosdøl
01.07.1951    30.06.2018
Hans Edinson Næss
19.06.1929    02.07.2018
Bjørn Petter Ekeli
02.11.1942    06.07.2018
Solveig Gerd Hoel
27.12.1925    06.07.2018
Svein Gunnar Jensen
25.01.1943    06.07.2018
Eirik Hoff
07.02.1932    10.07.2018
Mateo Oraug Vinaccia
09.07.2018    10.07.2018
Anna Othilie Sørensen
18.09.1931    15.07.2018
Karin Elisabeth Tangen
17.08.1940    18.07.2018
Olav Normann Hansen
15.11.1932    19.07.2018
Åge Johnny Haug
12.04.1959    22.07.2018
Asbjørn Fjellstad
21.08.1937    23.07.2018
Leif Andresen
15.05.1937    27.07.2018
Anny Karoline Rasmussen
27.01.1928    29.07.2018
Aage Torbjørn Løkke
30.06.1928    01.08.2018
Randi Udenæs
14.12.1925    05.08.2018

Den norske kirke har ikke 
lenger tilgang til å innhente 
opplysninger om nyfødte barn 
fra kirkeregisteret. Derfor har vi 
dessverre ikke lenger mulighet 
til å sende ut dåpsinvitasjoner. 
Ønsker dere dåp i Askim kirke ta 
kontakt med kirkekontoret, tlf 
69681440.
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Jan- Erik Furuseth
20.05.1965    07.08.2018
Reidar Johannes Næss
24.08.1926    15.08.2018
Wenche Evy Karlsen
20.07.1945    16.08.2018
Pål Edvin Engerud
14.06.1946    17.08.2018
Hans Oskar Torsten
Magnusson
01.10.1927    18.08.2018
Erling Kristian Kofoed
08.06.1936    23.08.2018
Ingunn Schi
02.04.1942    23.08.2018
Esther Christine Gamst
05.05.1933    26.08.2018
John Kåre Børresen
11.11.1928    30.08.2018
Kai-Johan Aaseby
08.08.1939    01.09.2018
Sverre Christian
Hammerstad Bråten
22.04.1937    01.09.2018
Knut Schjerven
11.05.1960    07.09.2018
Harry Ludvik Solberg
25.10.1920    07.09.2018
Knut Øivind Jarulf
06.04.1937    09.09.2018
Undis Vik
03.02.1938    16.09.2018
Maren Agnete Berger
30.03.1928    17.09.2018
Svein William Botolv Evans
12.05.1952    20.09.2018
Tommy Arne Johansen
03.08.1962    23.09.2018
Else- Britt Sørgjerd
19.11.1960    26.09.2018
Karin Næss
09.09.1945    30.09.2018
Knut Jørgen Hansen
12.10.1942    09.10.2018
Thor Gunnar Bech
12.09.1946    11.10.2018
Frode Frostad
19.06.1931    23.10.2018

FORFALT FESTEAVGIFT
Til hvert gravsted er det knyttet en pårørende (fester) som har 
ansvaret for gravstedet så lenge det skal opprettholdes.

Fredningstiden for en gravlagt er 20 år. Etter avtale med 
kirkekontoret er det mulig å feste gravstedet videre i 5, 10, 15 
eller 20 år. Når festetiden utløper sender vi brev til fester med 
spørsmål om gravstedet skal festes videre eller slettes. I noen 
tilfeller får vi ikke svar på vår henvendelse, det være seg at fester 
har flyttet eller er død. Da merker vi gravstedet med gul pinne, 
der vi ber om at andre pårørende tar kontakt med kirkekontoret. 
I 2017 satte vi ut gule pinner på gravene som er oppført på listen 
under. Hvis det er noen som har tilknytning til nedenfornevnte 
ber vi om at de tar kontakt med oss. Hvis vi innen mars 2019 ikke 
har fått rede på en kontaktperson, vil gravstedet tilbakeføres til 
kirkegården og slettes.

Vennligst ta kontakt med kirkekontoret, tlf 69681440, mail: 
postmottak@askimkirke.no, eller stikk innom kontoret ved 
kirken.

Gravnr.  Navn på siste avdøde   Dødsår
1-B-4-11/12 Ivar Bråthen    1983
1-B-5-14/15 Anna Lovise Kastdalen   1989
1-B-8-29/30 Mathilde Gunneng   1945
1-B-10-16 Ingrid Guderud Grini   1986
1-B-19-19 Kjell Moen    1991
2-A-4-3/4 Ingeborg Sandnæss   1998
2-A-9-21 Harriet Johansen   1998
2-B-1-31 Annie Olsen    1998
2-B-3-33 Martha Mathilde Kronholm  1968
2-B-10-19 Anna Otilie Andreassen  1978
3-A-9-25 Karl Kristian Andersen   1998
3-A-10-9/10 Holm Berger    1989
4-C-6-18 Juliane Berline Karlsen   1990
5-A-1-19 Einar Sten-Hansen   1980
5-C-15-15 Odd Eugen Nilsen   1993
6-C-10-30 Gunhild Asora Lier   1998
6-C-11-68 Elvy Winberg    1998
7-K-4-6  Ernst Johannes Andersen  1998
7-K-4-10 Ove Weng Andersen   1997
7-M-6-19/20 Anna Hermansen   1998
7-N-2-13/14 Lillian Engelsen   1993
7-O-6-5/6 Maggi Charlotte Hærgard  1989
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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

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

Mail: hoffmaler1@gmail.com

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

HER ER LEDIG 

A N N O N S E -
PLASS

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

OSLOVEIEN BIL AS

Tlf. 69 81 83 90

Mazda / Hyundai

Blomster til alle

 Følg oss på facebook:
Interflora Line Blomster

anledninger!

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 

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 

 

 

 

 

   

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
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Telefon: 69 88 22 61

Henstad Allè 3 B Tlf. 69 88 09 88

1809 Askim  Mobil 97 07 68 33

E-post: post@mariannesminibakeri.no

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,-

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,-

Askim menighetskontor 
Kirkegata 31, 1814 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 

*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

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.  

Ønsker du en samtale om 
sorg over en kopp kaffe?                                       
Ta gjerne med en venn.

Man kan komme de gangene man 
vil,  si det man har lyst til, og det 
er ingen forpliktelser om å komme 
igjen. Forumet er livssynsåpent.                                    

Samlingene er 6.des,3.jan, 7.feb, 
7.mar,4.apr, 2.mai, og 6.jun.

For mer informasjon: 
www.sorgogomsorg.org                                                        
Kontaktperson: Jan Mathisen, 
tlf 41440210  eller mail:         
diakonjan@gmail.com  
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   Kirke 
Søndag 2. desember 
1. søndag i advent
Kl. 11.00 Askim kirke
Familiegudstjeneste v/G. Braadlie
Dåp/Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling
v/Kari Mette Wengen

Søndag 9. desember
2. søndag i advent
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/M. Torbjørnsen
Nattverd

Søndag 16. desember
3. søndag i advent
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/G. Braadlie
Nattverd

Søndag 23. desember
4. søndag i advent
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/B. R. Eriksen
Nattverd

Mandag 24. desember- Julaften
Kl. 11.00 Løkentunet
Juleandakt v/M. Torbjørnsen

Kl. 13.00 Askim kirke
Gudstjenste v/M. Torbjørnsen

Kl. 14.30 Askim kirke
Gudstjeneste v/B. R. Eriksen

Kl. 16.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/B. R. Eriksen

Tirsdag 25. desember - 1. juledag
Kl. 12. 00 Askim kirke
Høytidsgudstj. v/M. Torbjørnsen
Nattverd

Søndag 30. desember
Romjulssøndag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/G. Braadlie
Dåp

Tirsdag 1. januar - 1. nyttårsdag
Kl. 16.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/D. Mysen
Nattverd

Søndag 6. januar
Kristi Åpenbaringsdag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/M. Torbjørnsen
Dåp/nattverd

Kl. 16.00 Grøtvedt Menighetssenter
Juletrefest

13. januar
2. søndag i Åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/G. Braadlie
Dåp/Nattverd

Kl. 15.00 Askim kirke
”Hente engelsamling” for de som
ble døpt i 2018

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Søndag 20. januar
3. søndag i Åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Felleskirkelig gudstjeneste
v/M. Torbjørnsen
Nattverd

Søndag 27. januar
4. søndag i Åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Hoppbakken i Prestenga
Vinterfestgudstjeneste 
v/M. Torbjørnsen
Det er ingen gudstjeneste i 
Askim kirke denne dagen

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling v/M. Torbjørnsen

Søndag 3. februar
5. søndag i Åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/G. Braadlie
Dåp/nattverd

Søndag 10. februar
6. søndag i Åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Familiegudstj. v/M. Torbjørnsen
Lys Våken. Dåp/Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling v/M. Torbjørnsen

Kl. 19.00 Askim kirke
Tomasmesse v/M. Torbjørnsen og
B. R. Eriksen
Tomastanker v/Benny Hansen

Søndag 17. februar
Såmannssøndag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
Dåp/nattverd

Søndag 24. februar
Kristi Forklarelsesdag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling 

Søndag 3. mars - Fastelavnssøndag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/M. Torbjørnsen
Dåp/Nattverd

Søndag 10. mars - 1. s. i. Fastetiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Familiegudstjeneste
”Helt førsteklasses”
Dåp/Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling v/M. Torbjørnsen

Søndag 17. mars - 2. s.i. Fastetiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/G. Braadlie
Dåp/Nattverd

Søndag 24. mars
Maria Budskapsdag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/M. Torbjørnsen
Dåp/Nattverd

Søndag 31. mars - 3. s.i. Fastetiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling


