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«Så han/hun/de kan leve og vokse i den kristne tro.»

Disse ordene avslutter den påminnelsen jeg gir 
til foreldre og faddere hver gang det er dåp i 
gudstjenesten! Enten det er ett barn eller flere; enten 
det er en jente jeg døper eller en gutt.  Jeg vil at den 
som døpes og du som allerede er døpt skal leve og 
vokse i din kristne tro! Det er mitt hjertes ønske, det 
driver meg som prest! 

Derfor feirer vi gudstjenester slik at Guds ord kan bli 
forkynt, fordi troen kommer av forkynnelsen. 

Derfor lærer vi opp barna og de unge, gjennom 
Trosopplæringen, så alle skal kjenne og vite hva det vil 
si å leve i sin tro. 

Derfor er menighetens omsorgstjeneste, diakonien, 
så viktig. Fordi det å leve i troen er å gjøre troen.

Så er det når du hører, lærer og gjør at du lever og 
vokser i troen. Og det er prosjekt som tar et helt liv!

Det er fordi kirkens hjerte banker og det er liv. Det 
er fordi vårt hjerte banker for kirken og for alle som 
kommer dit.  

Og det er fordi hjertet er livets sentrum og troen 
skal få være blodomløpet i dette hjertet og i kirken. 
Og når du er en del av denne livgivende troen, som 
skaper håp og gir kjærlighet, som er størst blant dem, 
da får du næring som gjør at du kan leve og vokse i 
din kristne tro!

God sommer og velkommen til kirken!

”Det er når 
du hører, 
lærer og gjør 
at du lever 
og vokser i 
troen”

Menighetsprest Geir Braadlie

Å LEVE OG VOKSE
Andakt ved menighetsprest Geir Braadlie

Askim menighet har tro, håp og 
kjærlighet, som sin visjon. Og vi 
har en flott logo der kirketårnet 
er en del av et hjerte.
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MANNSMØTER I ASKIM 
PRESTEGÅRD 

HØSTEN 2019
Vel møtt til nye mannsmøter i Askim Prestegård 
høsten 2019. Vi mener å legge fram et variert, 
spennende og interessant program som vi håper 
dere vil prioritere. Møtene er første mandagen i hver 
måned og vi begynner kl. 19.00. Etter foredraget 
spiser vi aftensmat og deretter er det tid for 
spørsmål og samtale. 

Kveldene er et samarbeid mellom Askim Menighet 
og Det Norske Misjonsselskap (NMS). Møtene 
er gratis, men vi tar opp en frivillig gave til et 
misjonsprosjekt i NMS. 

Møtene averteres i kirkespalten på fredagen i forkant 
og på «Det skjer» på mandagen. Ellers satser vi på å 
få inn en notis i avisa om de forskjellige foredragene. 
Men det viktigste er at vi får med oss venner og 
kjente til samlingene.

         
PROGRAM:

Mandag 2. september kl.19.00: Bernt G. Olsen: 
«Cuba- landet, partiet og kirken». Olsen er 
bibelmisjonsleder i Det Norske Bibelselskap. I den 
anledning har han besøkt Cuba en rekke ganger og 
vil gi oss ny kunnskap om dette spennende landet 
som nå åpner seg etter Castro-perioden. Han kan 
fortelle om stor vekst i kirkene, faktisk på linje med 
det som har skjedd i Kina i de siste tiårene. Olsen bor 
på Tomb i Råde.

Mandag 7.oktober kl. 19.00: David Koht-Nordbye: 
«Østfoldbadet- historien og nyhetene». Østfoldbadet 
er nå godt etablert og populært som aldri før. Det er 
ett av de badene som får topp karakter og samtidig 
går med overskudd. Koht-Nordby som er leder for 
badet, vil fortelle om historien og ikke minst om 
nybygget og utebadet som åpner i sommer og høst. 
Koht-Nordby er en kjent skikkelse i lokalmiljøet, ikke 
minst som Senterpartipolitiker i Eidsberg.

Mandag 4.november kl. 19.00: Prost Kåre Rune 
Hauge: «Aktuelt blikk på norsk kirkeliv». I sommer 
tiltrer Hauge som ny prost i Østre Borgesyssel prosti 
som også innbefatter Askim. Han er en markert 
prest som nå er sokneprest i Fossum og Stovner 
i Oslo. Han var en av de fem nominerte til biskop 
i Oslo. Tidligere var han studentprest og senere 
generalsekretær i «Skolelaget» NKSS. Han har bl.a. 
vært leder for Willow Creek- nettverket i Norge 
som har hentet viktige impulser fra denne spesielle 
menigheten i USA. I sitt foredrag vil han gi et 
aktuelt blikk på kirkeliv og teologi i Norge for tiden. 
Vi vil også få anledning til å bli kjent med vår nye 
kirkeleder som overtar etter Elisabeth Guthus.

Mandag 2.desember kl. 19.00: Professor Karl 
Olav Sandnes: «Jesus, oppstått fra de døde.                                                                                           
Hva betyr det?» Sandnes er professor på 
Menighetsfakultetet i Det Nye Testamentet. Han 
har skrevet flere bøker og har bl.a. undervist i Hong 
Kong på Det lutherske seminaret der i samarbeid 
med NMS. Han holder nå på med en ny bok om Jesu 
oppstandelse og vi får belyst dette spennende tema 
i lys av ny forskning og tenkning. Denne kvelden er 
det adventsmøte med damer. Sandnes kommer fra 
Drammen, men bor nå i Oslo.

Hilsen Dag Wengen  (9301 2699) og Bent Reidar 
Eriksen  (995 74 704) 

VÅR NYE KAPELLAN
Hei! Jeg heter Preben Axel Hodt, er 30 år gammel og har vokst opp i Oslo. 

I disse dager fullfører jeg teologistudiet ved Menighetsfakultetet, og jeg kjenner 
meg veldig klar for å gå inn i prestetjenesten. Da jeg startet på teologistudiet 
var jeg absolutt ikke sikker på at jeg skulle ende opp som prest, og det er derfor 
utrolig spennende, og nesten litt uvirkelig at prestetjenesten er rett rundt 
hjørnet. 

Jeg er glad for at det er i akkurat Askim menighet jeg har fått jobb! Jeg kjenner 
ikke menigheten fra før, men har fått et veldig godt inntrykk av menigheten, og 
jeg gleder meg til å bli kjent med både menneskene, arbeidet og stedet! Jeg 
ordineres i Askim kirke 25 august, men skal starte i jobben allerede i juni. Jeg 
er gift med Merete, og har en sønn som heter Johannes August på 1,5 år, og vi 
gleder oss til å flytte til Askim! Vi sees.
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Askim Kirkes Jentekor på tur
Denne våren fylte Askim kirkes Jentekor hele 5 år! 
Første helgen i april markerte vi det med en kortur 
til Irland. Faren til en av jentene i koret er fra Galway, 
og han og familien hans tilrettela en skreddersydd 
tur med unikt innhold for oss. Grytidlig på lørdag 
gikk flyet, og vel framme i Irland tok vi buss over land 
til Irlands vestligste store by. 

Høydepunktet på lørdag var kveldskonsert i 
Claregalway Castle, som ligger en kort kjøretur fra 
Galway. Slottet har historie tilbake fra 1400-tallet, 
og vi fikk omvisning i rommene og oppe i tårnet. 
Deretter holdt vi konsert i en av salene. Vi sang både 
klassiske norske sanger og noe engelsk, og tre av 
korjentene bidro også på piano og fløyte. Etterpå var 
det servering av snacks og forfriskninger til både kor 
og publikum. 

Søndag ble brukt til fritid og shopping, og mandag 
morgen var vi invitert til en skole. Vi sang for 
klassen til kusinen til korjenta vår. 50 gutter og 
jenter og deres lærere var publikum da vi opptrådte 

med sanger av Edvard Grieg og Pablo Sosa, samt 
en ringdans. Det ble også tid til en samtale med 
lærerne og elevene etter «minikonserten», og det 
var spennende å være innenfor veggene i et irsk 
klasserom.

Galway viste seg værmessig fra sin beste side, våren 
var kommet godt i gang og solen skinte for oss hver 
dag. Gatemusikanter og steppedansere, pittoresk 
stemning og gamle hus med brostein i gatene, 
allslags butikker og vårlig bris fra havet satte en 
kjempefin ramme rundt oppholdet vårt. Vi hadde 
gode måltider, fine samtaler og artige sosiale stunder 
på tur, og vi gjorde oss kjent med byen og bedre 
kjent med hverandre. 

Vi takker Askim menighetsråd for støtte til å dra på 
tur, vi takker alle som har støttet oss med å kjøpe 
pizzalodd i høst, og vi takker hverandre for en 
opplevelsesrik og inspirerende helg sammen! 

Vi drar gjerne tilbake til Irland igjen!

               Koret samlet i parken ved Eyre Square.                                         Foto:Gro Hovland
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Askim kirkes Jentekor består nå av 12 flotte jenter, 
men vi ønsker alle sangglade jenter fra 2. klasse og 
oppover velkommen til å bli med i gjengen! 

Koret har mange forskjellige sanger på repertoaret: 
Alt fra musikaler via viser og salmer til motetter 
– både på norsk og engelsk – er noe vi ønsker å 
fortsette med. 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 litt bevertning.

Askim kirkes Jentekor er en trygg arena til å øve seg 
i å fremføre foran en forsamling. I tillegg til Torild 
stiller foreldregruppen trofast opp, og korets faste 
musiker er Gunn Randi Leite (organist i Askim kirke). 
Vi øver annenhver mandag kl. 16.30-18.00. 

Kom gjerne innom på en øvelse og hils på oss!

Liker du å synge? 
Vi ønsker flere 
medlemmer! 

Claregalway Castle.                                                                             
Foto: Privat

Glade shoppere:Ingrid, Pernille og Marie. 
Foto: Gro Hovland

Mie Elise, Dina Mai og Marie i dyp konsentrasjon.                                         
Foto: Anita Hauge Gjerstad

Konsert på slottet.
Foto: Gro Hovland
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Misjonsprosjektet i Askim menighet
En bedre skolehverdag

Mental helse og næringslivsutvikling er HimalPartners to 
satsingsområder. Innenfor disse overskriftene samler de 
de fleste av sine aktiviteter i Himalaya.

I vår menighet har vi et spesielt fokus på barn og unge i 
Nepal. Vi vil være med og gi barn i Himalaya skolegang og 
en god skolehverdag. Skole er kanskje den viktigste måten 
å skape utvikling i et samfunn på. På femti- og sekstitallet 
ble det mer og mer tydelig for myndighetene i Nepal at 
de måtte gi guttene utdanning. Det falt sammen med 
oppstarten av paraplyorganisasjonen United Mission to 
Nepal. Misjonærer fra hele verden var med og underviste 
den oppvoksende slekt og mange fikk et møte med den 
kristne tro.

Men det var fortsatt slik at folk flest opplevde det som 
bortkastet å gi jenter skolegang. De var jo bare «til låns» 
og skulle gjøres til gode koneemner i en annen familie. Da 
trengte de ikke koste på skolegang. Mor skulle bare lære 
dem det mest grunnleggende husarbeidet.Dette er en 
av flere grunner til at kvinner har hatt så lite å stille opp 
med når de ble utsatt for utnyttelse, misbruk og overgrep. 
De hadde ikke begrep om egenverdi, de kjente seg 
underdanig og trodde de måtte finne seg i alt.

De siste tiårene har det skjedd veldig mye mht skolegang 
for jenter i Nepal. HimalPartner har vært aktive pådrivere 
for å få jenter på skolen og legge bedre til rette for læring.

Gjennom prosjektet «En bedre skolehverdag» støtter 
HimalPartner – og vi - arbeidet som Education Horizon 
Nepal (EHN) og Early Childhood Educational Center 
(ECEC) gjør for å lære opp førskole- og småskolelærere. 
Det er veldig vanlig å slå ungene og å bruke trusler. Fra 
gammelt av har mange tenkt at det er den beste måten, - 
å bokstavelig talt banke kunnskap inn i ungene. Gjennom 
å få lærerne til å ta utgangspunkt i elevene, prøve å forstå 
dem og gjennom å leke skapes det en helt ny og bedre 
skolehverdag. Og det er mye morsommere å være lærer 
også.

Parallelt med dette arbeider ECEC med å holde kurs for 
foreldre og omsorgspersoner for å forstå bedre barnas 
situasjon. Mange av dem som har deltatt på disse kursene, 
kalt ICDP, sier deres kommunikasjon og relasjon med 
barna er blitt en helt annen enn før.
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Fikk hjelp på Bethesda samtalesenter i Tansen

Det var ingen god tone der hjemme. Kona klagde på at 
han ikke gav henne nok oppmerksomhet. Ofte kjefta han. 
Mannen var heller ikke noe fornøyd med livet. De trengte 
hjelp.

“Bethesda - ressurssenter for sjelesorg” ble etablert 
i 2010 og eies av nasjonale kirker I Nepal. Bethesda 
har sin base I Pokhara, Nepals nest største by, og tilbyr 
menighetsledere og pastorer grunnleggende opplæring i 
sjelesorg rundt i hele Nepal.  Kirkene I Nepal vokser raskt 
og mange av dem som får lederansvar har liten erfaring. 
Kjernevirksomheten til Bethesda er altså å oppgradere 
lederne sin kompetanse i sjelesorg og åndelig veiledning. 

I september 2016 åpnet Bethesda et henvisningssenter i 
Tansen, der de klienter som trenger mer fagkompetanse 
kan få hjelp. En kristen psykiater, som har tilknytning til 
senteret, har fått støtte til sin spesialisering gjennom 
Sykepleiernes Misjonsring og HimalPartner. Til sammen 
arbeider fire fagpersoner ved senteret. Folk i Nepal er 
ikke vant til at sjelesorg og veiledning koster penger, 
så den måten å drifte tjenesten på er fortsatt under 
oppbygging.

Et kristent ektepar, - la oss kalle dem Kali ble henvist 
til senteret av deres lokale pastor. (NB! De har ingen 
sammenheng med menneskene på illustrasjonsbildet). 
Kona klaget ofte på mannen, at han ikke ga henne 
nok tid og oppmerksomhet, at han kjeftet på henne, 
søvnforstyrrelser, osv. Og mannen hadde noen av de 
same klagene på kona. Kona hevdet at han flere ganger 
hadde forsøkt å ta sitt eget liv, noe mannen erkjente I 
løpet av samtalene.

Sumi, som arbeider på senteret, startet samtaler med 
kona. Etter noen samtaler, kom mannen. Etter hvert 
oppdaget de at ved å få hjelp til å snake ut sammen, med 
en tredje person, er ikke problemene så store som de ser 
ut til. 

Nå har mannen begynt å arbeide som lærer på en skole. 
De har fått noen verktøy som gjør at de kan leve godt 
sammen. 

Begge har engasjert seg I den lokale kirken og er svært 
takknemlige for Bethesda.

Tekst: Terje Holmedahl – Fotos: Pål Brenne og 
HimalPartners arkiv. Kilde: Prosjektrapporter etc.

Fakta:
Bethesda–ressurssenter for sjelesorg ble          
etablert i Nepal i 2010 av kirkene I Nepal. 

Mirjam Bergh var den første daglig leder og sto 
sentralt I oppbyggingen sammen med nepalske 
kirkeledere. 

Bethesda tilbyr kurs og arrangerer retreat  over hele 
Nepal. 

Daglig leder: Ramu Rajamayhi. 

I 2017 hadde Bethesda mer enn 4 315  klassetimer 
og det var gjennomsnitt 6 elever i hver klassetime.
Totalt har det vært 487 studenter innom skolen.
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TROSOPPLÆRING

BABYSANG, HVA ER DET?
Det er en hyggelig, musikalsk stund for deg og den 
lille. Kanskje liker du å synge og tralle litt for barnet 
ditt? 

På babysang samles flere mødre/fedre og babyer 
for å gjøre dette sammen. På babysangen legger vi 
til rette ut fra de små som deltar, og det er også et 
sosialt fellesskap for de voksne. Musikk stimulerer 
sansene våre, og er en viktig kommunikasjonsform 
mellom liten og stor. Gjennom sang og musikk, 
rim og rytme, dans og bevegelse stimuleres også 
barnets språklige og motoriske utvikling. Her 
er det plass til alle. Du trenger ikke ha en flott 
sangstemme for å delta, barnet elsker å høre 
foreldrenes stemme. Vi ønsker å formidle en 
variert sangskatt, et hyggelig fellesskap, og et 
positivt Gudsbilde. Vi avslutter med lunsj og kaffe. 

Kanskje du kunne tenke deg å ta med babyen 
din på babysang? Neste kurs starter 29. august. 
Gå inn på askimmenighet.no for påmelding eller 
ta kontakt med Anne Line Tjernæs 92206270. 
Velkommen til en hyggelig, musikalsk stund for deg 
og den lille!

Dette skjer for barna høsten 2019

HAGEFEST i Folkeparken 25. august

ASKIM KIRKES JENTEKOR for 2. klassinger og 
oppover. Øvelse i kirken annenhver mandag          

kl. 16.30-18.00. Oppstart: 26. august

BABYSANG. Torsdager kl. 10.30-12.00 i kirken. 
Nytt kurs starter 29. august

SMÅBARNSSANG. Sang, middag og lek 
på Grøtvedt menighetssenter. Solstråler 
(1-3 år) annenhver torsdag kl.17-18.30 -                         

oppstart 22. aug. Gullfugler (3-6 år) annenhver 
mandag kl. 17-18.30 - oppstart 26. august

SKATTEKISTEN - et opplegg for barna 
under gudstjenestene fra 4 år og oppover.              

Oppstart 15. september

FAMILIEGUDSTJENESTE. Utdeling av 4-årsbok     
22. september

AMIGOSLEIR for 4.klassinger på Sjøglimt            
18.-19. oktober

KRØLLEKVELD for 2-åringer 30. oktober

PYSJKVELD for 3-åringer 13. november

FAMILIEGUDSTJENESTE 1. desember

Lucas Matheo Bajao Larsen 
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TROSOPPLÆRING

Konfirmantreunion 2019

Fjorårskonfirmantene har feiret 1-årsjubileum med 
brask og bram! Konfirmantreunion ble gjennomført 
4. april på Grøtvedt menighetssenter. 

En sosial og flott kveld med overflod av pizza, brus og 
snacks. Kvelden inneholdt prat, leik og konkurranser. 
Vi mimret tilbake på konfirmanttiden ved å se på 
morsomme og til dels pinlige bilder og videoklipp 
fra tiden som konfirmant. Konkurranseinstinktet er 
fortsatt på plass hos gjengen, og ungdommene gir alt 
i quiz og konkurranser. 

Vil du være konfirmant i Askim kirke i 2020? 
For deg som fyller 14 år dette året, er påmelding til konfirmasjon i Askim menighet i full gang. 

Konfirmasjon er for alle uansett motivasjon, om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig, så er du velkommen! 
Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje få nye venner! En tid for å tenke og 
stille spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, deg selv og andre mennesker.  

Vi starter konfirmantåret med presentasjonsgudstjeneste og informasjonsmøte søndag 10. november kl. 11.00-
13.30, og avsluttes med konfirmasjonsgudstjenester de to første helgene i september. I uke 32 2020 drar vi på 
konfirmantleir. 

Påmelding innen 1. november på vår hjemmeside www.askimmenighet.no/konfirmanter/paamelding .Ta kontakt 
med kirkekontoret om du har spørsmål om påmelding, datoer, handlingen eller selve opplegget. Velkommen! 

                                                                                    
Bønnefadder 

Kan du tenke deg å være bønnefadder for neste års konfirmanter? 

En av bønnefadderens oppgave er å be for én eller flere konfirmanter 
gjennom konfirmanttiden. Å være bønnefadder handler om: 

Å be til Jesus jevnt og trutt for den ungdommen og familien           
hans/hennes, og gjerne skrive et gratulasjonskort e.l. til   

konfirmanten på den store dagen. 

Kan dette være noe for deg? 

Ta kontakt med kirkekontoret eller send en mail til 
ungdomsarbeider Marita (marita.solbakken@askimkirke.no)                                                

for mer informasjon og/eller påmelding. 
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KONFIRMANTER 
Lørdag 31.august
Kl.10:30

Anna Cornelia Spakmo

Christina Larsen Solberg

Gard Hakan Sekizyarali Kirkeng

Julian Elias Torhaug Ullaug

Noah Mathias Hauge Thorsen

William Omtvedt Aas

Kl.12:30

Anniken Sofie Johanson 

Carmen Margrethe Kristiansen Olsen

Cassandra Fjeldheim

Dina Asora Hammerø

Eline Alexandra Kolshus Karlsen

Emilie Nilsen Larsen

Emma Marie Bergendahl

Hanna Bystrøm

Hedda Kiserud

Herman Martinsen

Isabella Benedikte Kopperud

Konrad Øye Seime 

Kristoffer Albert Holtskog Braadlie

Madelen Sundbrei Eilertsen

Mina Elisabeth Christoffersen

Morten Magnus Ekeberg Swart

Sandra Nilsen Larsen

Signe Helene Tvedt

Sigurd Myrvang

Varvara Nazar Sulaiman 

Søndag 1.september
Kl. 11:30

Andreas Heller

Andrine Fjellengen Aamodt

Benjamin Ramon Hidalgo Nilsen

Emma Klipper

Henrik Kolberg

Jesper Kristoffersen

Melissa Marie Andersen Kristiansen

Sara Andrine Riiser

Sophia Skaug

Tor Morten Fossum
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KONFIRMANTER 
Lørdag 7.september 
Kl.10:30

Jan-Benjamin Hausager Ellingsen

Linnea Sehestad Sanderson 

Marie Kolberg

Martin Vaksdal Husby

Noa Bystrøm Langbach

Noah Bragstad

Tobias Konnerup Haugli

Kl.12:30

Caroline Karlsen

Elias Holen Lygre

Emilie Serdina Rørvik

Emma Berg Jousset

Erlend Einertsen Tveter

Hedda Tollefsen Hølass

Ingelinn Margrethe Malvang 

Inger-Matilda Johansson Bekkelund

Isabelle Berg Jousset

Jenny Stormo Gunneng 

Jonas Remen Løvås

Kari-Eline Lystad

Marianne Espedal Belsvik

Neo Sandvig Fossum

Ole Magnus Tveita Skjolden

Ole Marcus Vorhaug

Patrick Andre Knicanin Jacobsen

Sander Pettersen Opsahl

Seline Edvardsen Sundbrei

Simen Alexander Torp 

Søndag 8.september 
Kl.11:30

Adrian Carlsson

Ben Pedersen

Bjarki Fannar Bjarkason 

Erlend Bruun Haugen

Herman Lied Meyer

Iver Holmen

Kristina Borota

Martin Aandstad

Sunniva Bjørkquist Berg

Tor-Alex Voldberg Johansen

Tuva Hansen
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På et møte mellom innbyggere og ledere i det 
kommende Indre Østfold kommune spurte en 
i salen om hvordan den nye kommunen skal 
jobbe med klima og miljø. Lederen svarte at 
kommunen jobber med FN`s bærekraftsmål. 
Også Den norsk kirke jobber med disse målene: 
Biskop Atle Sommerfelt skriver i et foredrag til 
diakoniarbeidere* 

«Flere og flere kommuner gjør bærekrafstmålene 
(SDG Sustainable Development Goals) til den 
overordnede rammen som kommuneplanene 
utvikles innenfor. For kirken innebærer dette 
at bærekraftmålene kan gi retning og områder 
som kirkens diakoni lokalt kan fylle med innhold 
og konkrete tiltak. De konkretiserer Borg 
bispedømmes tredje strategiske mål «Den norske 
kirke er synlig i samfunnet, oppleves relevant og 
engasjerer seg i menneskers liv

De 17 bærekraftmålene ble vedtatt av FNs 
generalforsamling høsten 2015 som en 
systematisering av mål, mange allerede 
vedtatt, for å gi retning for den globale og felles 
samfunnsutviklingen frem til 2030. De 17 målene 
er konkretisert ved 169 delmål og 232 globale 
indikatorer

I motsetning til tusenårsmålene som først 
og fremst gjaldt utviklingsland og som ble 
avsluttet i 2015, er bærekraftmålene globale og 
gjelder for alle land. Som statsminister Solberg 
liker å uttrykke det: «I arbeidet for å oppnå 
bærekraftmålene er vi alle utviklingsland»

I dette menighetsbladet tar vi for oss de to første 
bærekraftmålene. Den følgende teksten er hentet 
fra Bærekraftsboka**

1)Utrydde fattigdom 

Kampen mot fattigdom er en av vår tids aller 
største utfordringer. Fattigdom forbindes gjerne 
med å mangle penger, men det handler også om 
tilgang til andre goder som er viktige for å leve 
et verdig liv. Ekstrem fattigdom er mangel på 
livsviktige ressurser. Grensen for å regnes som 
ekstremt fattig er i dag at man har en inntekt 
på mindre enn 1,9 amerikanske dollar per dag, 
justert for prisnivået i landet man bor i. Det vil 
si at man at ikke får dekket helt grunnleggende 
behov som mat, klær og bolig. 

Andelen ekstremt fattige i verden ble mer enn 
halvert mellom 1990 og 2015. Dette er en av 
grunnene til at mange mener at tusenårsmålene, 
forløperen for bærekraftsmålene, i stor grad har 
lykkes. I bærekraftsmålene har FNs medlemsland 
satt seg et mye mer ambisiøst mål, nemlig å 
utrydde ekstrem fattigdom helt. De har kunnet 
sette dette målet fordi de mener at vi i dag har 
ressurser til å få dette til.

I rike land handler fattigdom ofte om utenforskap, 
det å ikke ha de samme mulighetene som andre. 
I Norge lever stadig flere barn i familier med 
vedvarende lavinntekt og står i fare for å falle 
utenfor organiserte fritidsaktiviteter og det 
sosiale livet blant jevnaldrende.

Bærekraftsmålene i vår kirke og kommunen
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Årsakene til fattigdom kan være på individnivå (for 
eksempel sykdom eller rus), på nasjonalt nivå (for 
eksempel arbeidsledighet, korrupsjon eller stor 
ulikhet) eller på internasjonalt nivå (for eksempel 
kapitalflukt eller urettferdige handelsregler). 

For å nå bærekraftsmål nummer 1 må vi se på 
alle tre nivåene. Ingen skal utelates, er den 
overordnede visjonen i bærekraftsmålene, og 
nettopp det er kjernen i målet om å avskaffe 
fattigdom. Hver og en som blir født på denne 
kloden, skal ha mulighet til å leve et godt liv og ta 
del i samfunnet.

2) Utrydde sult 

Ett av ni mennesker er underernært. Hvem er de? 
Hvilke ansikter skjuler seg bak statistikken? De 
finnes over hele verden, men de fleste bor i Asia, 
Afrika og Latin-Amerika, og det er flere kvinner 
enn menn.

At en person er underernært, betyr at 
hun eller han ikke får oppfylt de daglige 
minimumsbehovene for næring i et år. Antallet 
underernærte har økt i perioden 2014 til 2017. 
FNs matvareprogram peker på klimaendringer 
og væpnede konflikter som to av årsakene til 
økningen. 

Når regnet uteblir år etter år og folk mister 
både avlinger og husdyr, er det et skremmende 
eksempel på hvordan klimakrisen rammer. Når 
sivile i konfliktområder ikke får tak i mat, viser 
det hvor brutale krigers skjulte konsekvenser 
kan være. Dette illustrerer hvordan de ulike 
bærekraftsmålene henger sammen.

Sult henger også tett sammen med fattigdom, 
og for å løse sultproblemet må vi bekjempe 
fattigdom. Videre trengs det målrettet innsats 
for et bærekraftig landbruk. FN-organisasjoner 
og andre internasjonale aktører kan hjelpe 
utviklingsland å videreutvikle landbruket 
sitt på en måte som er bærekraftig, og som 
motvirker sult. Klarer vi å forbedre levekårene for 
småbønder og landløse arbeidere i jordbruket, og 
sikre flere kvinner tilgang til såkorn, fôr, gjødsel, 
redskaper og teknologi, har vi kommet et godt 
stykke på vei.

Spørsmål til ettertanke

Er fattigdom et problem der dere bor? 

Er det noe dere kan gjøre for å lære mer om dette 
og bidra til å redusere fattigdommen?

Hvordan kan vi følge Jesu bud om å gi mat til de 
fattige, på en måte som både ivaretar verdigheten 
til dem som mottar, og styrker deres egen evne til 
å brødfø seg selv?

Det er sagt: «Hvis jeg er sulten, er det et materielt 
problem; hvis min neste sulter, er det et åndelig 
spørsmål.» Hva har andres sult med tro og åndelig 
liv å gjøre?

Bønn

Gud, all godhets giver, lær oss å dele så 
ingen må mangle, og invitere inn så ingen 
må stå utenfor. Vis oss på ny at vi alle er 
dine skapninger og elskede barn. Alt og 
alle i dine hender, Gud. Amen.

Kilder: 

*Biskop Atle Sommerfeldt: «Mer himmel på jord: 
Bærekraftsmålene og lokalkirkens diakoni» Foredrag 
samling for diakonimedarbeidere 14.november 2018 
https://kirken.no/globalassets/bispedommer/borg/
dokumenter/biskopen/foredrag/2019/barekraftsmalene-
og-lokalkirkens-diakoni---14-november-2018.
pdf?fbclid=IwAR3qDUQFl9wYWtSo3m--I-wBcdadlDkeiLSFN
dNhnDZCwgbEnBhhx49EG9I (Lest 13.05.19)

** «Bærekraftsboka. FNs bærekraftsmål i lys av kristen 
tro» http://xn--brekraftsboka-3fb.no/ (Lest 13.04.19)

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



Side 14- Askim menighetsblad  

Fattigdom og utenforskap i Askim er noe som også 
mennesker i Askim kan kjenne på

Det er mange måter å jobbe med bærekraftmålene 
på. Det er mange som gjør både synlige og usynlige 
innsatser for å imøtekomme behovene og jobbe 
med noen av årsakene til fattigdom og utenforskap 
også i vårt lokalsamfunn. 

Ansatte i NAV jobber for folk som trenger hjelp 
med de løpende økonomiske utgiftene. I samtale 
med Vidar Olaussen, konstiuert avdelingsleder 
i Nav, fastslår han at NAV blant andre ting også 
jobber med å avhjelpe konkret nød. For eksempel; 
ingen skal gå sultne gjennom helgen – det er 
mulig å søke om konkret økonomisk støtte i 
krisesituasjoner.

Frivillige i Frelsesarmeen jobber blant annet 
med Matutdeling. I samtale med leder for 
dette arbeidet, Karl Otto Stavik, påpeker han at 
medarbeiderne jobber med at alle skal møtes 
med respekt når de kommer til matutdelingen. 
Han kommenterer også frelsesarmeens slagord 
«Såpe, suppe, frelse.» Suppe handler om å få dekt 
sine daglige behov, «såpe» handler om å oppleve 
verdighet og respekt og «frelse» handler om den 
åndelige dimensjonen i livet.

Dette er et par innspill fra to talspersoner for ulike 
sammenhenger. Det er ikke mulig å nevne alle som 
er med å bidra, men vi kan alle forsøke å gjøre noe.  

 

Fattigdom og utenforskap i Askim

«For å nå 
bærekraftsmålene 
er vi avhengig av at 
mange jobber for dem.                 
Det er summen av alle 
menneskers handlinger 
som bestemmer hvilken vei 
det bærer.»

(Sitat Bærekraftsboka)

KROKONSERTER
Torsdag 22. august kl 13.00: Vegard 
Storbråten Øye, torader

Torsdag 17. oktober kl 13.00: Edith Piaf 
på norsk med Pernille Heckmann og Bjørn 
Halstensen

Torsdag 14. november kl 13.00: Allsang 
med Kristine og Vegard

Sted: Kirkekroa i kafeen på Normisjonshuset i 
Dr. Randersgt 10

Kafeen er åpen før og etter konserten.

Gratis inngang.

Alle er hjertelig velkommen!
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Konsert med Ole Paus
Tradisjonen tro avslutter Kraftfestivalen 
med konsert i kirken søndag 18. august. 

I år får vi storfint besøk av Ole Paus. 
Konserten begynner kl 19.00.
Dørene åpnes kl 18.00. 

Billetter kr 420 kjøpes på www.tikkio.com. 

Vi gjør oss klare til et gledelig gjensyn med JSQ – en 
spennende treblåskvartett med musikere på svært høyt 
nivå. Kvartetten består av Henriette Jensen (sopransax), 
Kasper Hemmer Pihl (altsax), Michael H. Lund (tenorsax) 
og Florián Navarro (barytonsax). 

                                                                                                                                                
Sangkvelder for damer

Den aller første «Sangkveld for damer» ble avholdt mandag 21. januar i år, og dette slo godt an blant 
damer fra hele indre Østfold. Mange fornøyde deltakere møtte opp, og kvelden ble et fint pustehull i 
hverdagen – med salmer og sanger fra «Rop det ut»-sangboken. Noen av sangene som ble ønsket var 
kjente, og noen var mindre kjente, akkurat slik vi ønsket at det skulle bli. Datoene for høsten er: 

Torsdag 26. september, mandag 14.oktober og torsdag 14.november

Alle dager kl 19.00. Vi samles i stuene i Askim Prestegård. 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 
kringle.Kvelden avsluttes med en kveldsbønn.

Er du dame, og liker du å synge? Ta med deg en venninne og kom! 

Det er ingen krav om god sangstemme, og damer i alle aldre er hjertelig velkommen.

Alle fire er utdannet ved Det Jyske Musikkonservatorium i 
Århus. 

Ensemblet ble dannet i 1996 og har siden da presentert 
”den klassiske saxofon” ved over 300 konserter i ulike land. 

Mange tenker at saxofon stort sett brukes til jazzmusikk, 
og at klassisk musikk og saxofon er to ting som ikke 
umiddelbart forbindes med hverandre. JSQ viser at 
saxofonen har et fremragende repertoir fra 1850-tallet og 
frem til vår tid. Noe av dette repertoiret presenteres på 
konserten, sammen med bearbeidelser av store klassiske 
verker. 

Programmet vil bestå av en festlig åpning med Rossinis 
berømte overtyre til operaen «Barberen i Sevilla», fransk 
musikk av bl.a. Ravel og Desenclos, og sist, men ikke 
minst, tangomusikk av Piazzolla. Konserten er en del av 
kvartettens turné i Norge.

Billetter selges i døra: Kr 200/50 (barn/ungdom) Barn/
ungdom kr 50

For fjerde gang har vi 
gleden av å få besøk 
fra vårt naboland 
Danmark: Jutlandia 
Saxophone Quartet               
spiller i Askim kapell                      
torsdag 19. 
september kl 18.00!

Velkommen til konsert med JSQ
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Døpte:
(i Askim kirke hvis
ikke annet er skrevet)

Døde:

24.03.2019
Liaz Robrahn Johnsen
Amanda Martinsen-Rådalen
Emma Nyheim-Kreppen
Oda Rustad Svenningsen

07.04.2019
Vega Hagen Bringsli
Amelia Næss
Oliver Johan Sandbo
William Strøm Thorsen

19.05.2019
Mila Larsen
Mathilde Bryne
Lucas Håvelsrud Løken

26.05.2019
Lilly Victoria Kjeldåslett Olsen

Arne Torbjørn Gundersen
12.06.1947    23.02.2019

Turid Viola Furulund
27.08.1943    04.03.2019

Aage Willy Hansen
20.03.1948    04.03.2019

Anne-Marie Kolbjørnsen
15.04.1935    11.03.2019

Tom Robert Fjeldaas
18.12.1931    14.03.2019

Karin Johanne Gram Owesen
19.12.1926    14.03.2019

Leiv Kjartan Flåskjær
23.03.1928    17.03.2019

Arne Kristian Borgås
01.07.1923    21.03.2019

Torill Nordengen
26.08.1953    23.03.2019

Terje Johan Woldbæk
27.10.1943    26.03.2019

Gunhild Berg
15.04.1946    29.03.2019
Ragnhild Mikaelsen
01.01.1928    15.04.2019

Kirsti Folkestad Bystrøm
01.01.1963    17.04.2019

Per Owe Andersen
06.10.1964    20.04.2019

Rolf Kristian Skifjeld
22.01.1930    20.04.2019

Gunhild Liborg
20.06.1921    23.04.2019

Gerd Nygaard
27.11.1948    24.04.2019

Erling Graham Strand
19.05.1947    27.04.2019

Jostein Lindqvist-Westgaard
01.05.1950    01.05.2019

Rolf Andreas Løken
15.05.1924    05.05.2019

Rosa Bergliot Grundt
17.01.1925    08.05.2019

Hedvig Østli
19.03.1926    13.05.2019

Edvin Nandrup Rylander
Døde før fødsel 09.05.2019

DÅPSLØRDAG 24.AUGUST 2019

Askim menighet inviterer til dåpslørdag 24.august kl.14:30 i Askim kirke

Det er dessverre få muligheter for dåp på søndager i høst

og derfor åpner vi opp for en dåpslørdag. 

Ønsker dere dåp denne lørdagen? 

Ta kontakt med kirkekontoret!

Tlf: 69681440

Mail: postmottak@askimkirke.no
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www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

SOMMERKAFFE
I PRESTEGÅRDEN

ONSDAGER FRA KL.12.00

-3. juli 
-10. juli 
-17. juli
-24. juli
-31. juli

-7. august

Velkommen innom! 

FORFALT FESTEAVGIFT / GULE PINNER
Festetiden for nedennevte gravsteder forfalt i 2019.
Vi har sendt brev til festere av gravstedene,
men har dessverre ikke fått svar på vår henvendelse. 
Derfor blir disse gravstedene merket med gule 
pinner,hvor vi ber om at pårørende tar kontakt med
kirkekontoret. 
Hvis vi innen desember 2019 ikke har fått  en
tilbakemelding, 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-A-2-10/11 Arve Lauritz Helledal  1989
1-A-21-19 Alv Maseng   1933
1-A-21-21 Odd Maseng   1985
1-B-7-26 Knut Haug   1994
1-B-17-26 Johanne Johansson  1923
1-B-19-1/2 Anne Marie Maseng  1959
2-A-11-14/15 Nils Nikolai Landmark  1966
2-B-3-17 Ingrid Pettersen   1988
3-A-12-20 Hallgerd Maseng   1989
4-A-5-21 Øyvind Lindstad   1989
4-B-8-2  Henry Johannessen  1975
5-A-2-11 Signe Spenning   1979
5-B-7-13 Karl Johan Solberg  1980
5-B-12-2 Anna Ingebjørg Evensen  1993
5-C-15-3 Erling Hasle   1995
6-B-9-16 Dora H. K. Schrader Nilsen  1988
6-C-1-44 Anni Karlsen   1976
6-C-4-47 Hanna Sofie Edvartsen Skinnerud 1979
6-C-7-30 Asbjørn Thorvald Andersen  1979
7-K-5-8  Egil Kringberg   1999
7-K-6-6  Valborg Johanne Kjoshagen 1999
7-O-1-8 Karin Margrethe Johnsen  1989
8-C-4-25 John Charles Crosby  1999
8-C-5-15/16 Bjørn Oddmund Fuglerud  1999
8-C-5-21/22 Astrid Cecilie Hansen  1999                    
8-C-6-15/16 Arne Ulven   1999
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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 kirkekontor 
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 Solfrid Habte-Sønsteby, 
69681440/48106380
solfrid-habte-sonsteby@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 er en organisasjon 
som driver arbeid for å støtte de som 
har mistet en av sine nære. Sorg og 
omsorg finnes flere steder i Østfold. 
Vi inviterer til åpne sorgforum som 
du kan komme til uanmeldt. Der 
møter man ledere å snakke med og 
andre som har opplevd å miste noen. 
I etterkant av dette får man tilbud 
om å delta i en sorggruppe. Vi håper 
du tar kontakt ved behov og at du 
benytter deg av det gode tilbudet 
som finnes. 

Sorgforumet er i Dr. Randersgate i 
Askim (Kirkekroa) første torsdag i 
mnd. 

-5. september

-3. oktober

-7. november

-5. desember

Høsten 2019 kommer sorg og 
omsorg til å arrangere kurs for 
sorggruppeledere. Dette er et åpent 
kurs for deg som ønsker å være en 
støtte for andre som er i sorg. Det 
arrangeres på kveldstid. 

Mer informasjon kommer seinere, 
så følg med i avisen, menighetsblad 
eller ta direkte kontakt med Solveig 
K Tjernæs Vormeland, 98220299, 
solveig.vormeland@eidsberg.
kommune.no hvis du ønsker mer 
informasjon.
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VALG TIL MENIGHETSRÅD
OG BISPEDØMMERÅD

9. SEPTEMBER 2019
Hvem skal styre kirken lokalt? Ved kirkevalget kan du stemme på 
kandidater til Askim menighetsråd. Med din stemme kan du påvirke 
Askim kirkes fremtid. 

Alle medlemmer av Den norske kirke har stemmerett til kirkevalget fra det året 
de fyller 15.

Les mer om kirkevalget på www.askimmenighet.no
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ASKIM MENIGHETSRÅD - 
NOMINASJONSKOMITÈENS LISTE

Carl Espen Halvorsen
55år, ass.Banksjef/HR-IKT
Jeg ønsker å være med å bygge en 
menighet hvor vi kan gi inkluderende og 
trygge rom for tro, gi håp til menneskene i 
byen vår og få vise hva Guds kjærlighet og 
omsorg innebærer for alle mennesker i alle 
livssituasjoner. For meg blir det 
spennende å både bevare og utvikle vår 
lokale menighet videre på dette
grunnlaget, samtidig som vi skal plassere 
og tydeliggjøre denne kirken i vår nye 
storkommune.1

Thor Reidar Hals
52 år, Ordfører

Jeg vil ha fokus på vedlikehold av kir-
kegårdene og kirkebyggene, i tillegg til 
å støtte opp om en åpen og inkluderen-
de folkekirke. 

Ann-Christin Wøien
46år, Spesialpedagog

Jeg brenner for å skape enda mer liv 
og røre i kirken, slik at flere barn og 
barnefamilier føler at det er et godt 
sted å være.

Marit Fredheim
73år, Pensjonist
For meg er det viktig at Askim menighet 
har tilbud til mennesker i alle livsfaser. 
Vår visjon, TRO, HÅP OG KJÆRLIGHET, 
skal prege alt menigheten driver med.

Odd Kenneth Sydengen
58 år, Driftsleder

Jeg ønsker å ha en kirke som er åpen 
for alle, iknkludere barn og unge, de 
trenger å bli sett og hørt. Det skal 
være rom for mange gode samtaler og 
glede.

Ida Marie Nielsen
38 år, Helsesykepleier

Jeg er opptatt av trosopplæring, diakoni 
og fellesskap, og vil jobbe for at kirken 
skal fortsette å være en åpen, relevant 
og inkluderende folkekirke.
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Eva Witzøe
71 år, Pensjonist

Jeg ønsker å ha hovedfokus på 
menighetsbygging; og vil bidra til å 
opprettholde og etablere nye, åpne 
møteplasser for mennesker i Askim. 
Kirkekroa – «møteplassen midt i Askim» 
- er et særlig engasjement.

Markus Andre Krogdahl 
Hågensen
19 år, Student

Jeg ønsker en inkluderende kirke for alle. 
Kirken trenger spesielt flere ungdommer. 
Jeg ønsker at menigheten skal jobbe 
for at ungdommen skal  fortsette å gå i 
kirken etter konfirmasjonen. 

Grethe Tennefoss
75 år, pensjonist

Jeg vil arbeide for å ha en åpen og 
tilgjengelig kirke.

Kåre Sundbrei
68 år, Pensjonist 

Jeg er opptatt av at vi i Askim skal 
ha en aktiv, åpen og inkluderende 
folkekirke hvor alle kan føle seg 
velkommen enten man går i kirken 
sjelden eller ofte.

Arne Lein
67 år, pensjonist/rådgiver
Jeg er opptatt av en åpen folkekirke. Det 
viktige for meg er at gudstjenester og 
aktiviteter er åpne og tilgjengelige for 
den enkelte innbygger i Askim helt uten 
begrensning for egenskaper eller kjen-
netegn ved den enkelte person. Kirken 
må være et trygt sted for dem som søker 
menighetens fellesskap ut fra de behov 
og ønsker som den enkelte har.

Lene Vårum
47 år,  Inspektør

Askim er en flott by, med innbyggere 
fra hele verden. Jeg ønsker å jobbe for 
en inkluderende og åpen kirke, med 
forskjellige aktiviteter hvor alle kan føle 
seg velkomne.

Erik Greibesland
25 år, Student

Askim menighet bør kunne tilby et 
bra og aktivt felleskap, med 
velfungerende og givende tilbud for 
alle aldersgrupper. Jeg er opptatt av 
en inkluderende, trygg, tydelig og 
levende kirke.
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Kirken trenger gode 
ledere – hvem vil du 
gi din stemme til?

Du er med på å bestemme hvem som skal sitte i     
bispedømmerådet og Kirkemøtet, Den norske kirkens «storting»       
i perioden 2019 – 2023. 

Her er et utvalg av alle kandidatene som stiller til valg til nytt bispedømmeråd; både leke kandidater 
og prestekandidater.

På de neste sidene vil du få en kort presentasjon av alle kandidatene som stiller til valg. Lenker til mer 
utdypende informasjon finner du på kirken.no/borg eller på www.kirkevalget.no. Hva kandidatene og 
listene mener om ulike saker, presenterer de selv på egne nettsider.
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Bønnelista:
Bønnelista vil videreføre den kristne 
tro og tradisjon som Den norske 
kirke har vært tuftet på siden 
reformasjonen. Bibel og bekjennelse 
– skal være kirkens grunnlag. Den 
norske kirke skal være en del av Guds 

synlige kirke på jord, med medlemmer 
som har Jesus som Herre, og ha 
lokalstyrte menigheter med ledere, 
som lar seg lede av Guds hellige 
Ånd. Bli kjent med kandidatene på       
www.bonnelista.no

Lister i kirkevalget 2019
I Borg bispedømme er det tre      
lister ved bispedømmerådsvalget.        
Listene er presentert alfabetisk. 
Kandidatene på hver liste er       
presentert i prioritert rekkefølge.

Nominasjons-  
komiteens liste:
Listen består av personer 
som er foreslått av de lokale 
menighetsrådene i bispedømmet, og 
prioritert av felles nominasjonskomité. 
Personene speiler et mangfold 
av meninger og syn, slik det også 
er i den norske folkekirken. Vi 
representerer ingen organisasjon 
eller interessegruppe. Den enkelte 
kandidat presenterer selv de saker en 
spesielt vil arbeide for.  Sammen vil 
vi arbeide for den lokale kirkes beste. 
www.nominasjonslisten.no 

Erling Birkedal

f. 1954, Forsker/
Prosjektleder, 
Nittedal1

Elisabeth Pagander  
Austrheim
f. 1976, Lærer,
Fredrikstad5

Thomas Granheim 
Iversen
f. 1998,Student,
Sarpsborg4

Sidsel Repstad

f. 1962, Seniorrådgiver, 
Kolbotn2

Kurt Soltveit

f. 1961, Avdelingsleder,
Ski6

Frode Alne Bolin

f. 1971, Innovasjons-
rådgiver, Moss3

Oda Mossik    
Bernhardsen
f. 1999, Student, 
Fredrikstad7

Thomas           
Bjørtomt-Haug
f. 1972, Bygningsing., 
Jessheim1

Mathilde     
Thompson Sand
f. 1976, Sykepleier, 
Moss2

Susanne   
Thauland Hedberg
f. 1993, Lærer, Ski

3

Olav Honningdal

f. 1942, Pensjonist, 
Sarpsborg 7

Ase Brøvig

f. 1934, Pensjonist, Ski
4

Thea Aarseth

f. 1995, Student, 
Oppegard 8

Laila Larsen

f. 1984, Lærer, 
Oppegard 5

Edvard Dreier 
Grimstad
f. 2001, Student, Rygge

9

Tom Henriksen

f. 1974, Selv.næringsd., 
Askim6
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Karin-Elin Berg

f. 1978, Festnings-
forvalter, Fredrikstad1

Ole Jacob Flæten 

f. 1953, Ordfører,         
Lillestrøm2

Liv Betty           
Hesjadalen
f. 1952, Fagleder, Rygge

7

Aksel Reuben  
Eriksen
f. 2001, Skoleelev, 
Skedsmokorset9

Steinar Granmo 
Nilsen
f. 1970, 1. amanuensis, 
Ski10

Kristin Elisabeth 
Kyhen Ramstad  
f. 1953, Seniorrådgiver, 
Fetsund11

Turid Øyna

f. 1956, Sykepleier, 
Nesodden13

Eirik Elin Stillingen

f. 1972, Arkivar, Gan
12

Aleksander   
Abelsen
f. 1999, Student, 
Fredrikstad14

Anne Marie    
Nørstelien Helland 

f. 1970, Direktør, Moss
3

Helene Lunder 
Eriksen 
f. 1998, Student, 
Fredrikstad4

Tania von der 
Lippe Michelet
f. 1969, Skribent/
foredragsholder, Moss5

Kjetil Hafstad 

f. 1946, Professor
emeritus, Fredrikstad6

Jon Erik Haave

f. 1958, Fagansvarlig, 
Moss11

Jan-Erik Sundby

f. 1955, 
Generalsekretær, Råde8

Maren Kristine 
Skovholt
f. 2001, Student, 
Rælingen15

Øivind Refvik

f. 1974, Daglig leder, 
Drøbak14

Pål Antonsen

f. 1959, Daglig leder, 
Sarpsborg12

Hallgeir Elstad

f. 1964, Professor, 
Sørum9

Sidsel Marie 
Schade
f. 1961, Spesialrådgiver, 
Skjeberg13

Laia Kristine    
Bringa
f. 1978, Lektor, 
Fredrikstad10

Åpen folkekirke:
Vi som står på Åpen folkekirke sin 
liste vil at Den norske kirke skal 
videreutvikles som en åpen og 
demokratisk folkekirke. Vi vil arbeide 
for en kirke som er åpen for alle, 
som fremmer menneskeverdet og 

som motarbeider diskriminering. 
Les mer om valgprogrammet for 
Åpen folkekirke på vår hjemmeside:      
www.apenfolkekirke.org

Anita Patel

f. 1971,Rådgiver/lektor, 
Lørenskog8
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Hva gjør kirkemøtet?

Kirkemøtet er «kirkens storting», og det øverste 
organet i Den norske kirke. Her blir alle bispe-
dømmeråd samlet i en uke hvert år. Kirkemøtet 
bestemmer ordninger og liturgier, og i den 
kommende perioden vil det bli viktige saker om 
kirkens organisering.

Hva gjør bispedømmerådet?

Bispedømmerådet er det regionale styrings-
organet i kirken. Rådet tilsetter prester og er 
arbeidsgiver for disse og enkelte andre. Det 
arbeider for samordning av det kirkelige arbei-
det i de mange menighetene i bispedømmet. 
Medlemmene i bispedømmerådene utgjør 
Kirkemøtet.

Hva gjør menighetsrådet?

Arbeidet til menighetsrådet spenner over man-
ge tema. Det kan være barne- og ungdoms-   
arbeid, juss og økonomiforvaltning, tilsettinger, 
gudstjenester, miljø og rettferdighet, omsorg, 
musikk og misjon. Rådene skal sørge for vekst 
og næring til kirken og lokalsamfunnet der du 
bor.

Hvem kan stemme?

Medlemmer av Den norske kirke har stem-
merett fra det året de fyller 15 år. Du må være 
døpt for å være medlem i Den norske kirke. 
Nesten 3,1 millioner mennesker har stemme-
rett ved Kirkevalget i 2019.

Når og hvor er det valg?

Kirkevalget blir avholdt 8. og 9. september 
2019, samtidig med kommunestyre-/ fylkes-
tingsvalget. Kirkevalget finner sted i et lokale 
nær det offentlige valget. Du kan også for-
håndsstemme fra 10. august. Alle med stem-
merett får i august et valgkort i posten med 
informasjon om hvor og når de kan stemme.

Hvem kan du stemme på?

Du stemmer på kandidater til menighetsrådet 
og til bispedømmerådet/Kirkemøtet. Kandida-
tene blir valgt for en periode på fire år. Ved valg 
til menighetsråd er det de fleste steder bare en 
valgliste. I valget til nytt bispedømmeråd er det 
i Borg bispedømme tre lister å velge mellom.

Godt å vite om valget

Ønsker du mer informasjon? 
se kirkevalget.no

 Se hvem som stiller til valg i menigheten og bispedømmet på www.kirkevalget.no

Slik går du frem når  
du skal stemme

Kirkevalget er to valg: valg 
til menighetsråd og valg 
til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet.

I alle valglokalene skal det 
være et sted der du i enerom 
og usett kan velge de stem-
mesedlene du vil ha, og gjøre 
endringer. Dette kan for ek-
sempel være et valgavlukke 
eller et eget rom.

Du må vise legitimasjon. 
Valgfunksjonæren kryss-
er deg av i manntallet og 
stempler stemmesedlene. 

NB! Stemmesedlene må ha 
stempel for å bli godkjente. 

4Velg stemmesedlene du vil 
bruke, én per valg. Du kan 
stemme ved ett valg eller 
begge valgene.

1

Gjør eventuelle endringer 
på stemmesedlene2
Brett stemmesedlene så 
ingen kan se hva du har 
stemt.

3 Legg stemmesedlene  
i valgurnen.5

I avlukket Hos valgfunksjonæren
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Kirkeplakaten           
Søndag 23. juni
2. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
Dåp/Nattverd

Søndag 30. juni
3. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
v/ Preben Axel Hodt og      
Magne Torbjørnsen 
Dåp/Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Søndag 7. juli
4. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
v/Magne Torbjørnsen
Dåp/Nattverd

Søndag 14. juli
5. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
Dåp/Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Søndag 21. juli - Aposteldagen
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
Dåp/Nattverd

Søndag 28. juli
7. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Felleskirkelig gudstjeneste              
v/Geir Braadlie 
Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Søndag 4. august
8. s. i treenighetsstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Preben Axel Hodt
Dåp/Nattverd

Søndag 11. august
9. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
v/Magne Torbjørnsen
Dåp/Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Søndag 18. august
10. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00
Grøtvedt Menighetssenter
Du og du gudstjeneste
v/Geir Braadlie
PULS deltar

Søndag 25. august
11. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Ordinasjonsgudstjeneste
for Preben Axel Hodt
Utvidet kirkekaffe på             
Grøtvedt menighetssenter
Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Lørdag 31. august
Kl. 10.30 og kl. 12.30 Askim kirke
Konfirmasjonsgudstjenester
v/Magne Torbjørnsen og 
Marita Mogen Solbakken

Søndag 1. september
Kl. 11.30 Askim kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/Magne Torbjørnsen og
Marita Mogen Solbakken

Lørdag 7. september
Kl. 10.30 og kl. 12.30 Askim kirke
Konfirmasjonsgudstjenester
v/Preben Axel Hodt og
Marita Mogen Solbakken

Søndag 8. september
Kl. 11.30 Askim kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/Preben Axel Hodt og
Marita Mogen Solbakken 

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Søndag 15. september
14. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Geir Braadlie
Dåp/Nattverd

Søndag 22. september
15. s. i treenighetsstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste/Høsttakkefest
v/Magne Torbjørnsen
4-års bok
Dåp

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Søndag 29. september
Mikkelmesse
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Preben Axel Hodt
Dåp/Nattverd

Søndag 6. oktober
17. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Preben Axel Hodt
Dåp/Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Søndag 13. oktober
18. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Temagudstjeneste
v/Magne Torbjørnsen
Kirkekaffe i prestegården

Søndag 20. oktober
19. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Familiegudstjeneste 
v/Geir Braadlie
Dåp/Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Fortsettelse neste side
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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.

Kirkeplakaten           
Søndag 27. oktober
Bots- og bønnedag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
v/Magne Torbjørnsen
Nattverd

Søndag 3. november
Allehelgensdag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
v/Magne Torbjørnsen
Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Søndag 10. november
Kl. 11.00 Askim kirke
Presentasjonsgudstjeneste 
konfirmanter
v/Preben Axel Hodt og
Marita Mogen Solbakken
Nattverd

Kl. 19.00 Askim kirke
Tomasmesse
v/Magne Torbjørnsen,
Geir Braadlie og
Bent Reidar Eriksen
Nattverd

Søndag 17. november
23. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Geir Braadlie
Dåp

Søndag 24. november
Kristi kongedag / Domssøndag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste 
v/Magne Torbjørnsen
Menighetens misjonssøndag
Tale v/Rolf Gunnar Heitman
Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling 

Søndag 1. desember
1. s. i advent
Kl. 11.00 
Grøtvedt menighetssenter
Familiegudstjeneste
v/Preben Axel Hodt
Dåp

Søndag 8. desember
2. s. i advent
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Geir Braadlie
Dåp/Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling

Søndag 15. desember
3. s. i advent
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
v/Preben Axel Hodt
Nattverd

Søndag 22. desember
4. s. i advent
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
v/Magne Torbjørnsen
Dåp/Nattverd

24. desember - Julaften
Kl. 11.00 Løkentunet
Gudstjeneste
v/Preben Axel Hodt

Kl. 13.00 Askim kirke
Gudstjeneste
v/Preben Axel Hodt

Kl. 14.30 Askim kirke
Gudstjeneste
v/Magne Torbjørnsen

Kl. 16.00 Askim kirke
Gudstjeneste
v/Magne Torbjørnsen

25. desember - 1. juledag
Kl. 11.00 Askim kirke
Høytidsgudstjeneste
v/Preben Axel Hodt
Dåp/Nattverd

Søndag 29. desember
Romjulsøndag
Kl. 11.00
Gudstjeneste v/Geir Braadlie
Dåp/Nattverd

GIFTETANKER?
Velkommen til        

samtale!

Tlf: 69681440

DÅP?
Velkommen til        

samtale!

Tlf: 69681440


