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ADVENTSTANKER VED PREBEN AXEL HODT

Historien om Jesu fødsel starter ikke julenatt, men det 
starter med en ung jente som sier ja til Gud. 

Engelen kommer til Maria med budskapet om at hun 
er utvalgt til å føde Gud selv. Himmelens og jordens 
skaper, historiens Herre vil selv ta bolig i hennes liv 
- i hennes kropp. “La det skje med meg som du har 
sagt,” svarer Maria. Hele Maria sitt liv er et “ja” til 
Gud. Maria er et bilde på ethvert menneskes kall: å 
bære Kristus i vår kropp, og grunne på Guds ord i vårt 
hjerte og våre tanker. 

I adventstiden inviteres også vi til å gå sammen 
med Maria på veien til Betlehem, på bønnens vei. 
For på samme måte som Maria bar Guds eget 
Ord i sin kropp, vil Han også ta bolig i vårt hjerte.                   
Som Brorson skriver i Mitt hjerte alltid vanker: 

“Akk, kom, jeg opp vil lukke
mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke:
Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig,
du har den selv jo kjøpt,
så skal du blive trolig
her i mitt hjerte svøpt.”

Hvordan var det for Maria å være gravid, og vite 
at hun skulle føde Gud selv? Det er en fullstendig 
grensesprengende tanke at hun, en enkel jente bar 
sin egen skaper i sin kropp.  

Gud ble jo ikke menneske på julenatt - allerede fra 
unnfangelsen av  bar hun Jesus i sin kropp. 

For meg blir det mysteriet ekstra stort i disse dager 
hvor min kone er høygravid, og vi bare går og venter 
på at gutten vår skal bli født. Vi ser ham ikke, men 
Merete kjenner nærværet hans rimelig godt, og 
begynner å bli ganske klar for å ta ham imot og holde 
ham i sine armer. 

Ingen andre enn Maria har gått gravid med Jesus fra 
Nasaret, men vårt kall er likefullt det samme som 
Maria sitt: å åpne opp vårt hjerte og vårt sinn, så Han 
kan ta bolig i oss og bli “født her inne i hjertets dype 
grunn.” 

God advent!

Kapellan Preben Axel Hodt

”I adventstiden inviteres 
også vi til å gå sammen med 
Maria på veien til Betlehem, 

på bønnens vei”
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FEM KJAPPE MED BJØRN HASSELGÅRD
Bjørn Hasselgård har jobbet i Askim menighet i 31 år. Han startet som menighetssekretær, men har de 
siste 14 årene jobbet som kirkeverge. Bjørn har gjort en flott innsats i menigheten over mange år og vi er 
så takknemlige for jobben han har gjort. Hans engasjement og gode humør vil bli savnet her i Askim. Fra 
nyttår skal han nemlig flytte til Risør og jobbe som kirkeverge der. 

Hvis du ikke var kirkeverge, hva ville du vært?

-Bilselger kanskje? Eller viltvokter! Det hadde vært 
gøy, ler han. 

Har du noe hemmelig talent?

-Jeg har nok ikke noe hemmelig talent, men det 
skal sies at jeg vant NM i volleyball når jeg var med i 
militærlaget.

Hvordan kobler du av fra jobben? 

-Når jeg skal koble helt av setter jeg på en film eller 
leser en god bok. Jakt og fiske får meg også til å 
slappe av. 

Hva har du som skjermbilde på Mobilen akkurat nå?

-Jeg har selvsagt bilde av døtrene mine, sier Bjørn 
stolt og viser frem bildet. 

Hvorfor akkurat Risør? 

-Fordi det er en sørlandsby, svarer Bjørn raskt. Jeg 
har ett spesielt godt forhold til Sørlandet fordi min 
mor er fra Kristiansand. Jeg har mye familie der og jeg 
liker også veldig godt både sjøen, båtliv og ikke minst 
fisking.

Bildene er fra Bjørns avslutningfest med staben.    
Bjørn elsker Cola og det måtte selvsagt markeres.
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JULEHILSEN VED BISKOP ATLE SOMMERFELDT
Hver sorgfull sjel, bli frisk og glad!

I skogen inn mot svenskegrensen i Aurskog-
Høland kommune ligger Mangen kapell, 
vakkert plassert på et høydedrag over Viksjøen. 
Altertavlen er et glassmaleri av Harald Borg fra 
1956. Motivet er Jesus i krybben. Rundt krybben 
har mennesker samlet seg, og over krybben 
er det en stjerne som gir lys til begivenheten. 
Mangen kapell ble reist i 1903 fordi 
skogsarbeidere og husmenn der inne trengte et 
Gudshus som man kunne søke til, både i glede og 
i sorg. 

Den lille og vakre tømmerkirken er bygget av 
skogens materialer og knytter sammen natur, 
arbeidsliv og det hellige rom. 

De som bygde kirken levde et tøft liv i skogene. 
Arbeidet var tungt, og hverdagen besto stort sett 
i å sikre nok mat på bordet. Barnedødelighet var 
høyere enn i dag, og mange døde alt for tidlig. 
Rundt kirken ble det derfor anlagt en kirkegård 
som gjorde det mulig for folk å besøke gravene 
og minnes sine døde uten å være borte fra hjem 
og arbeid i dagevis.

I glassmaleriet i kirken ser vi både slitne 
arbeidsfolk og velstående samlet rundt 
Jesusbarnet i krybben. Jeg liker å tenke at 
når folk har samlet seg i Mangen kapell til 
julegudstjenester, fikk de ny livskraft av å se på 
bildet av Gud som kommer til alle mennesker 
og lar sitt lys gi varme og håp til alle. Altertavlen 
minner oss om at vi alle er velkommen slik som vi 
er, til barnet i krybben og til hvile i Guds nåde og 
kjærlighet. Altertavlen i Mangen er dypt rotfestet 
i den virkeligheten der kirken først ble reist. 
Likevel kan den også tale til oss alle, hvert på vårt 
sted, med vår livsvirkelighet og vår lengsel.

H.C. Andersen har i sin julesalme uttrykt det slik 
(NoS45): «Hver sorgfull sjel, bli frisk og glad, 
kast av din tunge smerte. Et barn er født i Davids 
stad, til trøst for hvert et hjerte. Til barnet vil vi 
stige inn, og selv bli barn i sjel og sinn. Halleluja, 
halleluja, barn Jesus!»

Velsignet og frimodig julefeiring!
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NY GRAVEMASKIN PÅ ASKIM KIRKEGÅRD
Gravferdsavdelingen har denne høsten gått til anskaffelse av en ny gravemaskin.                                                                 
Med et prisfall fra nykjøp på bare 20% av den tidligere maskinen etter rundt 19 år i drift på kirkegården, sier 
det noe om hvor godt den ble vedlikeholdt. Vi er sikre på at vår nye Volvograver vil komme til minst like god 
nytte for våre kirkegårdsarbeidere i årene fremover.

JULETREFEST!
NMS og Askim menighet arrangerer 

juletrefest

søndag 5. januar 2020, kl. 16.00

på Grøtvedt Menighetssenter.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Kirkegårdsarbeidere fra venstre: David Tangen, Lars Martin Antonsen og Bjørn Thore Engerbråten
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TROSOPPLÆRING

3 PÅ BABYSANG!
Marlén Torp Lilleng, June Carina Heer og Anette Nybø er 
alle mødre og enige om at babysang er en sosial greie å 
være med på. De fikk spørsmål om hva som er bra med 
babysang, og svarene kom kjapt: 

«Det er fint å kunne gjøre noe sosialt sammen med barnet 
sitt», sier June, og mødrene nikker enig. Babysang er et 
tilbud til alle mødre i Askim, og her er det babyer fra bare 
noen uker gamle til ca. ett år. «Det er veldig hyggelig å 
møte andre i samme situasjon, og det å få lunsj er så fint, 
for det er faktisk ikke alltid vi tar oss tid til å spise», sier 
Marlén litt humoristisk. 

På babysang synges det enkle sanger, rim og regler. «Det 
er så fin musikk, og jeg tror dette er med på å stimulere 
barna», sier June. «Det er dessuten så kjekt å lære seg 
noen enkle sanger som jeg kan synge hjemme også», 
tilføyer Marlén. Permisjonstiden kan kanskje kjennes lang 
for noen, og Anette mener babysang er et fin ting å fylle 
tiden med. Du kan delta på babysang uavhengig av tro 
eller tilknytning til kirken fra før. «Du trenger ikke å være 
superkristen for å være med, det er åpent for alle», sier 
Anette til slutt. 

Det er babysang i Askim kirke torsdager kl.10.30.                    
Alle er velkommen! 

Meld deg på babysangkurs på vår nettside,  
askimmenighet.no, om du ønsker å være med på 
hyggelige sangstunder i kirken.      
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AMIGOSLEIR 2019
50 fjerdeklassinger var samlet på Sjøglimt leirsted på Ørje 18.-19. oktober. En leir med fokus på misjon.                            
Vi lærte om Jesus som har gitt oss et OPPDRAG; om å fortelle andre om han til hele verden. 

Fredagen koste vi oss med taco og vennskapsløype, før vi avsluttet kvelden ute i lavvoen med boller og kakao. 
Lørdagen ble det mye lek, bordtennis, spill og hobbyaktiviteter. Til tross for «øs pøs»-regnvær var vi ute og klatret, 
kjørte månebiler, spilte fotball og spiste godteri. 

Det har vært utrolig givende å få være sammen med livlige barn fra både Askim, Hobøl, Spydeberg og Marker. Amigos 
betyr venner, og vi håper nye vennskap har blitt til i løpet av leiren. Takk for lånet av de fine 8- og 9-åringene.

TROSOPPLÆRING
4 ÅRSBOK OG HØSTTAKKEFEST
22. oktober var 4 åringene invitert til Askim kirke for å 
motta 4 årsboka. 

I god tradisjon hadde Bygdekvinnelaget pyntet kirken med 
frukt og grønt fra høstens avlinger.

Etter gudstjenesten var det traktorkortesje fra kirken 
til Prestegården med Leif Larsen i spissen på traktor 
med påsveiset kirkeklokke. I Prestegården serverte 
bygdekvinnelaget kaffe og hjemmebakt, og barna fikk kose 
med kaniner før det var oppvisning av aguility.
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ALLE SOM ØNSKER FELLESSKAP PÅ JULAFTEN ER VELKOMMEN!

Sted: Frivillighetens hus i Parkveien 1. 

Tid: 24.desember kl 17-20. 

Det er gratis å delta!

Påmelding innen 18.desember til: Askim Friviligsentral; 48867452 eller Askim menighet. 

Ønsker du å være med som frivillig medarbeider på Julaftenselskap kan du også melde deg til dette! 

Solfrid Habte-Sønsteby, diakon i Askim menighet

Mob: 48106380 solfrid.habte-sonsteby@askimkirke.no

   

Velkommen til Vinterfest i Prestenga Skipark,         
søndag 26. januar!

I samarbeid med Gode naboer vil Askim menighet igjen være 
med å arrangere Vinterfesten.

Arrangementet vil inneholde gudstjeneste, aking,                                            
ski, skihopp, mat og mye mer.

Hold av søndagen allerede nå, håper vi sees!
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SAMMENSLÅING AV FEM KIRKELIGE FELLESRÅD
ALLE ANSATTE TIL ASKIM

1.desember er de fem fellesrådene i Eidsberg, 
Askim, Trøgstad, Spydeberg og Hobøl historie. Da 
begynner et nytt kapittel for kirken i Indre Østfold. 

Av Åshild Moen Arnesen

-Det er fem ulike staber som skal jobbe sammen 
på en annen måte, det blir en viktig sak å skape 
denne nye kulturen. Vi må skape en felles 
plattform, og finne vår retning: Hva er viktige 
verdier for oss, og hva vil vi med dette? Det 
er store muligheter, sier Anne-Grethe Larsen, 
avtroppende prosjektkirkeverge. 

Det skjer mye for innbyggerne i Indre Østfold 
fremover, og kommunesammenslåingen 
berører også kirken. Som kjent slås altså de fem 
kommunenes fellesråd sammen til ett, det nye 
Indre Østfold kirkelige fellesråd. Det blir omkring 
40 ansatte. 

Felles kontorlokaler

-Den største endringen er kanskje 
kontorløsningen. Vi vil nå ha to kontorlokaler; ett 
på Askim kirkekontor, og ett på Bøndenes hus i 
Askim, forteller Larsen. 

Når folk ringer det nye fellesnummeret, vil 
telefonen bli tatt på Askim kirkekontor, hvor 
administrasjonen er lokalisert. Derfra vil 
det bli satt over til den det gjelder. På dette 
kirkekontoret vil også prost Kåre Rune Hauge og 
den nye kirkevergen ha kontorer. 

-På Bøndenes hus vil trosopplærere, kantorer, 
prester, diakoner og kateketer sitte. Dette er en 
midlertidig løsning i påvente av at vi kommer 
frem til en mer permanent kontorløsning med 
plass til alle på ett sted. Kirkelig fellesnemnd 
jobber videre med dette i samarbeid med 
kommunen, sier Larsen, som mener at det er 
mange fordeler ved samlokalisering.

-På denne måten samles ressursene, og vi 
kan dra nytte av hverandres kompetanse, 
vi kan effektivisere administrativt, og vi kan 
økonomisere både bruk av tid og ressurser. Men 
selv om vi blir ett, er det lokalt det skal skje. Det 
skal være en lokal arbeidsstasjon i hvert av de 
fem stedene, og de ansatte skal møte folk der de 
bor gjennom blant annet kirkelige handlinger og 
trospplæringstiltak. Det er viktig at vi hele tiden 
spør oss selv hvordan ting fungerer, slik at vi kan 
endre underveis dersom det butter.  

Hektisk tid

Planen er at alle skal ha flyttet innen 1. desember 
slik at man kan være helt operativ fra 1. januar 
2020. Da trår den nye organisasjonen i kraft. Det 
blir da ett fellesråd, og hver av menighetsrådene 
skal velge en representant til å sitte i det nye 
fellesrådet, uansett størrelsen på menigheten. 
Det blir fortsatt menighetsrådene som skal 
ivareta det lokale menighetslivsarbeidet.

For tiden er det hektisk. Nå forberedes det 
blant annet håndtering av lønn, pensjon, 
arbeidsavtaler, virksomhetsoverdragelse og data- 
og telefonløsninger.

-Det skal bli gitt mer informasjon ut til alle 
innbyggerne om den nye organisasjonen, 
kontaktinformasjon og opplysninger om selve 
virksomheten, lover Larsen. 
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SAMMENSLÅING AV FEM KIRKELIGE FELLESRÅD

Bildet viser Solveig Tjernæs Vormeland og sekretær 
Unni Hauer fra Eidsberg som er på plass i Bøndenes 
hus i Askim. Foto: Terje Stenholt

Sekretær Unni Hauer og avtroppende kirkeverge Anne-Grethe Larsen pakker ned kirkekontoret på Heggin i 
Mysen. Nå skal kirkekontoret flyttes til Askim. Foto: Åshild Moen Arnesen.

Får fire års permisjon

Som nevnt, er Anne-Grethe Larsen avtroppende 
kirkeverge. Hun skal ha fire års permisjon fra 
jobben, ettersom hun er valgt til ordfører i 
Skiptvet kommune. Det skal ansettes en vikar for 
Larsen i mellomtiden. 

- Gunnlaug Brenne, nåværende kirkeverge i 
Trøgstad, er fungerende prosjektkirkeverge 
frem til en ny kirkeverge er på plass. Det er 
Bjørn Brustugun fra Trøgstad som er tilsatt som 
kirkeverge i IØKF, vikar for fire år. Han er nå rektor 
på Havnås skole/oppvekstsenter.

Larsen ser lyst på fremtiden til Indre Østfold 
kirkelige fellesråd:

- Det er masse dyktige folk med på laget som er 
glade i jobben sin og som vil fortsette det gode 
arbeidet som drives. 
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Det har skjedd mye på Grøtvedt 
menighetssenter de siste årene.

Først ble underetasjen bygd om og pusset opp 
for å ha 2 avdelinger i barnehagen.

Sofaer og stoler er trukket om, og taket ble 
gjort om – glasskuppelen som ikke var tett ble 
fjernet.

Så har overetasjen blitt malt i lyse farger, det er 
byttet lamper og montert nytt høyttaleranlegg.

Det siste er at kjøkkenet er byttet ut. Nytt, flott 
kjøkken, hvitevarer og oppvaskmaskin.

Grøtvedt menighetssenter fremstår nå som 
et flott og brukervennlig sted å være, og vi 
er veldig glad for dette. Menighetssenteret 
benyttes av mange som vil sette pris på 
oppgraderingen.

Ønsker du å leie Grøtvedt menighetssenter? 

Ta kontakt med Askim kirkekontor, tlf 69681440

NYOPPUSSET MENIGHETSSENTER

Sofaer og stoler er trukket om i peisestua og veggene er malt i lyse fine farger

Nytt moderne kjøkken
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Askim menighet har fått ny kapellan. Nyutdannet 
teolog og prest Preben Axel Hodt begynte i 
stillingen like før sommeren. Sammen med sin 
kone Merete og sønnen deres Johannes flyttet de 
inn i en bolig de har kjøpt her i Askim. 

For en som er født, oppvokst og har bodd i Oslo 
stort sett hele livet er det jo en overgang å flytte til 
Askim. Hva gjorde at du ville komme hit?

«Det er nok flere grunner til det. Etter å ha lest 
stillingsannonsen dukket Askim opp i tankene 
mine mange ganger. For Merete og meg er det 
viktig å bo på det stedet jeg skal tjenestegjøre 
som prest. Dette er noe vi er sammen om. Vi 
dro derfor flere ganger til Askim både for å være 
med på gudstjeneste, sjekke ut lokalsamfunnet 
litt og snakke med folk som enten bor i Askim 
eller kjenner til Askim. Nærhet til Oslo er også 
viktig med tanke på Merete som er stipendiat i 
teologi ved høyskolen NLA.  For meg fremstod 
Askim menighet som en menighet som vil 
gjøre en forskjell, som har godt samarbeid 
med organisasjoner og andre menigheter i 
lokalsamfunnet. Merete og jeg gleder oss til å bli 
kjent med lokalsamfunnet her.» 

25.august var en stor dag da Preben ble ordinert til 
prestetjeneste av biskop Atle Sommerfeldt i Askim 
kirke. Det er første gang det har vært ordinasjon av 
prest her. Kirken var fullsatt og menighetssenteret 
var også fullt da det ble holdt utvidet kirkekaffe 
med taler og velkomsthilsener. Det er et stort valg 
å la seg ordinere til prest. Har du vist lenge at du 
skulle bli prest? 

«Jeg har lenge hatt en dragning mot å bli prest, 
men det endelige valget ble klart mot slutten av 
studietiden. Valget var noe jeg brukte god tid på. 
Men jeg kan ikke tenke meg noe større enn å få 
lov å jobbe med troen min og til å peke på Jesus 
som kan forandre menneskers liv. Jeg gleder meg 
til å arbeide med forkynnelse og gudstjenester, 
og ønsker å legge til rette for at mennesker kan 
oppleve fordypning i troen.      

Alle som har deltatt på gudstjeneste vet at du har 
en god kommunikator, men du har også en flott 
sangstemme. Er sang noe du driver aktivt med? 
«Sang har vært en del av oppveksten. Som barn 
sang jeg i Sølvguttene og jeg har vært med å lede 
sang i Misjonskirken Betlehem i Oslo, der jeg er 
vokst opp og har tilhørt. Så litt sang blir det vel 
her i Askim også. Ellers går jeg rundt og nynner 
stort sett hele tiden. Forresten er jeg jo generelt 
interessert i kultur. Forholdet mellom kultur og 
tro synes jeg er interessant, og derfor synes jeg 
arbeidet med prestegården er veldig spennende 
her i Askim!

Magne Torbjørnsen, sokneprest  

NY KAPELLAN I ASKIM

Biskop Atle Sommerfeldt og kapellan Preben Axel 
Hodt. Bildet er fra ordinasjonsgudstjenesten i 
Askim kirke 25.aug. 

Foto: Marita M. Solbakken 
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Torsdag 28. november kl 19.30 i kirken

«JUL I KIRKEN» 

Sopran Annette M. Bjorvand og alt Camilla Jensen 
garanterer julestemning med stødig tonefølge fra 
kapellmester Martin Börjesson, Arild Stav (sax/
blås), Eirik Hamarheim Johnsen (trommer) og                   
Nina Eide (bass). 

KONSERTER

Søndag 8. 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.

Julekonsert 2018. Askim Blanda Kor synger. 
Foto: Gunn Randi Leite

Torsdag 19. 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 benytter kirken vår til 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

MDD i aksjon med Østfold Symfoniorkester.

LØRDAG 21. DESEMBER KL 18.00 I KIRKEN

«HJEM TE JUL»

Kom i julestemning med kjente og kjære julelåter 
fremført av Atle Pettersen og Askim Soul Children. 
Billetter kjøpes på www.ticketmaster.no

Anette Martinsen Bjorvand og Camilla Jensen

Atle Pettersen
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DET ER NOEN SOM FAKTISK HAR TID TIL MEG
Frivillige fra Kirkens SOS i Askim deltok på 
verdensdagen for psykisk helse og på en gudstjeneste 
i Askim kirke, hvor tema var «GI TID» 

Norges største krisetjeneste

Kirkens SOS er Norges største krisetjeneste på telefon 
og internett. 

Vår visjon er - tid til deg som trenger et 
medmenneske å snakke med.

Vi er en selvmordsforebyggende tjeneste – det vil si 
både forebygger og forhindrer selvmord.  Kirkens SOS 
er en «her og nå» tjeneste.

Vi har åpent når alle andre har stengt

Kirkens SOS Borg eies av Borg bispedømmeråd, 
menigheter i den norske kirke og frikirken. De er tre 
kontorer i Borg; Askim, Greåker og Nittedal og i 2018 
besvarte vi ca. 13.000 henvendelser. Vi er en del av 
landsforeningen Kirkens SOS Norge som består av 11 
sentre som besvarer ca. 190.000 henvendelser pr år 
(2018) på telefon, sos-meldinger og chat. 

På gudstjenesten i Askim var temaet «Gi tid» i 
anledning av verdensdagen for psykisk helse.  Hva kan 
forskjellig frivillig arbeid som for eksempel Kirkens 
SOS bety for oss dersom vi strever med psykisk helse?

Vi skal være medmennesker og møte alle med 
åpenhet og respekt - som har tid til å lytte - som ikke 
dømmer - som har en del ekstra kunnskap – og som 
ikke forteller folk hva de skal gjøre.

Vi samarbeider med Akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentralen (AMK)ved behov for 
bistand. Vi mottar telefoner fra mennesker med ulik 
bakgrunn fra hele landet.  Det kan dreie seg om alle 
former for kriser og ensomhet. Noen ringer oss bare 
i ferier og høytider. Det er full anonymitet – de spør 
hvor de har kommet for ikke å treffe kjente.

Det er meningsfullt å kjenne på at en kan være 
tilstede der håpet er borte og høre at mennesker 
vil leve videre og ser lysere på livet før vi avslutter 
samtalene .

Hvem kan være med å gi tid igjennom Kirkens SOS 
og trenger dere flere som gir tid? 

Ja, - vil du bli frivillig? Du får et 40 timers kurs som gir 
kompetanse i samtalemetodikk og kriseforståelse. 
I tillegg gis det veiledning i gruppe, samt faglig 
påfyll og oppdatering. Du må være over 20 år. Vi 
trenger at du gir ca. 12 timer pr. mnd. av din tid, til 2 
vakter pr. mnd. og to gruppeveiledninger pr halvår.                     
Vi trenger hele tiden nye medarbeidere.  

Gå inn på kirkens-sos.no/borg, klikk på «jeg vil bli 
frivillig».  Lurer du på noe? Ring Nina tlf 979 00 882, 
eller send en e-post til borg@kirkens-sos.no

En innringer sin opplevelse:

«Det er godt at det finnes en plass der problema 
mine ikke er for små, og der jeg kan føle meg hørt, 
trudd og tatt på alvor og der noen faktisk har tid til 
meg.» 
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GOD HELSE

Halvparten av verdens befolkning har ikke ti lgang 
på grunnleggende helsetjenester. Mødre- og 
barnedødelighet, malaria, tuberkulose, aids, kreft , 
rusrelaterte problemer, anti bioti karesistens, psykiske 
lidelser ... Lista over helserelaterte problemer som 
skal løses, er lang, men heldigvis gjør vi stadig 
framskritt . Mange av sykdommene som tar liv i 
dag, særlig i utviklingsland, er sykdommer som kan 
forebygges og behandles.

Klarer vi å sikre ti lgang på medisiner og helsetjenester 
ti l en pris folk har råd ti l, kommer vi langt mot å nå 
dett e målet. Med ti lgjengelige helsetjenester øker 
også sjansene for at barn overlever sine første fem 
år, og for at mødre overlever fødselen. Hvis fl ere får 
seksualundervisning, ti lgang ti l prevensjon og frihet 
fra seksuell vold, klarer vi å redusere dett e enda mer. 
Ny forskning sørger også for store framskritt . Flere 
sykdommer som var en dødsdom for tjue år siden, 
kan man leve godt med i dag. Hvis vi får ti l en global 
satsing på forskning, innovasjon og teknologi med 
mål om å løse verdens helseproblemer, kan vi kanskje 
være nærmere enn vi tror å sikre god helse for alle?

GOD UTDANNING

Å få gå på skole, lære, utvikle seg sammen med 
andre, se og bli sett , er grunnleggende for alle barn, 
både her og nå og for hvilke muligheter de får resten 
av livet. For mange jenter representerer 

BÆREKRAFTSMÅL
skolegang også et alternati v ti l ti dlig gift ermål 
og graviditet. Rett en ti l utdanning er nedfelt i 
menneskere�  ghetserklæringen fra 1948 og i en 
rekke menneskere�  ghetskonvensjoner. 

Tusenårsmål nummer 2 sa: «Alle barn, både gutt er 
og jenter, skal fullføre en grunnskoleutdanning.» 
Bærekraft smål nummer 4 legger listen høyere ved 
å si at «alle jenter og gutt er skal fullføre grati s og 
likeverdig grunnskole og videregående opplæring av 
høy kvalitet».

Bærekraft smål nummer 4 innebærer også at elever 
og studenter skal få ti legne seg kompetanse om 
bærekraft ig livssti l, menneskere�  gheter, fred og 
demokrati , slik at de har best mulig forutsetninger for 
å leve som ansvarlige borgere som verner om jorda 
og menneskers re�  gheter.

BØNN
Gode Hellige ånd, du livspust i vår kropp, vi 
ber for alle som lever med smerte og kjemper 
mot dødskreft ene. Lær oss å dele håp, trøst 
og helsehjelp. Takk for alt som styrker liv og 
helse.  Gud, du visdommens kilde, la oss dele 
den kunnskapen vi har. Gi alle barn å få leke og 
lære med åpent blikk og hjerte, så vi fi nner veien 
i denne skremmende og underfulle verden.                                                             
Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Kilde: htt p://bærekraft sboka.no/
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Det er snart jul igjen- det er den tiden på året- der 
forventinger og krav til tiden som kommer vokser i 
oss.

Det er en travel tid, men kan og bli en god tid: En tid 
for lengsel- en tid for å kjenne etter hva som er viktig 
i livet

Det kan være en god tid, men og en vanskelig 
tid: vanskelig for noen fordi en føler at en ikke 
strekker til i alle forventningene om det som skal 
kjøpes- forventinger om gaver- forventninger om 
julestemning- forventning om at alt skal bli som det 
alltid har vært.

For andre er det ikke gode forventninger til jul fordi 
det ikke er fred i hjemmet, eller kanskje fordi det ikke 
er noen andre å komme hjem til.

I Maria Menas sang: «Home for Christmas» setter 
Trygve Skaus oversettelse av sangen, ord på 
juledrømmen som mange av oss bærer på:

«Bare få julen hjemme, få skjønne hva hjemme er
jeg vil ha julen hjemme, kjenne hva hjemme er»

Kanskje er det drømmen om barndommens 
jul?Kanskje er det minnene om de som var der, som 
ikke er der lenger. 

Dypest sett kan jul og handle om å komme hjem på 
den måten at det  minner oss om hva livet er, hvem 
Gud er og hva Jesusbarnet kom med når han kom til 
vår verden.

Jul er å bli minnet om at ingen er alene! Gud kom til 
oss, i et lite barn- Han kom for å åpne en vei hjem 
for alle mennesker- hjem et sted der vi kjenner oss 
elsket. Et sted der vi kan være den Gud skapte oss til 
å være.

Julen minner oss om at vi ikke er overlatt til oss selv 
med våre liv. Mennesker kommer og går! Jesus, 
Maria’s og Guds sønn som kom inn i vår verden den 
første jula, er og den som kom for å elske, kom for å 
dø for oss, og stod opp for å være sammen med oss 
alle dager. 

Gud er ikke langt borte, han kom til oss når Jesus 
kom: 
Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.

Juletiden handler om han som kom, men og om 
han som er her hos oss. Han ser alle som kjenner at 
advents- og juletiden ikke uten videre er god og han 
utfordrer oss til å se, og til å elske vår neste som oss 
selv!

God advents- og juletid!
Kåre Rune Hauge                                                             

Prost i Østre Borgesyssel

PROSTENS JULEANDAKT Foto: Åshild Moen Arnesen
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«I Askim menighet vil vi møte alle mennesker med tro, 
håp og kjærlighet. Vi vil skape mer himmel på jord». 

Slik lyder visjonen for Askim menighet som 
menighetsrådet arbeidet fram og vedtok i 2016. Ut 
fra visjonen har vi fått  laget en ny logo. I ti llegg ble det 
vedtatt  noen overordnede mål og satsningsområder 
for Askim menighet for perioden fram ti l 2026.  Dett e 
har gitt  oss et godt styringsredskap i forbindelse med 
prioriteringer menighetsrådet har gjort. 

Neste steg har vært å arbeide med å fi nne gode 
strategier og velge noen for å kunne virkeliggjøre 
visjon. Dett e har skjedd i samhandling mellom 
menighetens årsmøte, menighetsråd og stab. 

Et av satsningsområdene menighetsrådet har 
vedtatt  er, «at fl ere deltar på gudstjenestene og at 
fl ere opplever gudstjenestene som et inkluderende, 
trostyrkende og utf ordrende fellesskap. 

VISJON OG STRATEGI
Gudstjenestene i Askim er ganske godt besøkt 
og vi opplever mange gode ti lbakemeldinger fra 
mennesker som gleder seg over å kunne være i 
kirken. Gudstjenesten betyr en forskjell for mange. 
Men det er plass ti l fl ere. 

Staben i Askim vil særlig i kommende ti d arbeide med 
konkrete strategier for å nå dett e målet. Vi tror ikke 
på en enkelt strategi men at fl ere ti ltak vil kunne bidra 
ti l at fl ere skal  kjenne seg hjemme i gudstjenesten.          

TAKK FRA ESTLAND
Som dere vet er innsamlingen ti l hjelpesendinger ti l Estland avslutt et og siste trailer er sendt.

Takk ti l alle dere som har bidratt  ti l alle disse hjelpesendingene gjennom 25 år. Det er blitt  utallige sendinger med 
møbler, husgeråd, klær, sko, sportsutstyr osv. osv. Takk for alt dett e og for pengene ti l transport. 

Takk ti l alle som har tatt  i et tak. Dere har med dett e bidratt  ti l arbeidet ti l Esti sk Samariamisjon slik at de har kunnet 
bygge opp fl ere sentere for rehabilitering av rusmisbrukere og hjelp ti l vanskeligsti lte familier. Dett e arbeidet er godt 
etablert, og vil selv om vi avslutt er, videreføres av samarbeidspartnere i bl.a. Sverige og Finland.

For mange av oss som har deltatt  er det knytt et varige vennskapsbånd med personer både i Sverige og Finland i ti llegg 
ti l Estland .

Så takk igjen ti l alle dere som har gjort dett e mulig! Hilsen Samariagruppa i Askim menighet

Foran fra venstre: Ingjerd Karlsen, Egil Karlsen, Terje Karlsrud,                                         
Bjørn Thore Engerbråten, Arne Kjell Raustøl, Øivind Berge, Borger Larsen
Bak fra venstre: Lars Marti n Antonsen, Arne Sandvik,                      
lastebilsjåfør fra Estland
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Døpte:
(i Askim kirke hvis
ikke annet er skrevet)

Vigde:

16.06.2019
Mille Ruud Eknes
Pia Lou Grinna Hasle
Hedda Tollefsen Hølaas
Anna Cornelia Spakmo
Varvara Nazar Sulaiman

23.06.2019
Sunniva Heer Andersen
Rio Piperud Huseby
Sophia Johansen
Selma Johansen
Josefine Luise Nybø Johnsrud
Linnea Haugestøl Skage

30.06.2019
Henrik Torp Lilleng

07.07.2019
Stella Aamodt Berntsen,
Vanse kirke

21.07.2019
Ingrid Ramstad,
Hammerfest kirke

04.08.2019
Live Solheim Nymo

11.08.2019
Ida Elise Thorstad-Kyrkjebø
Didrik Trippestad
Klara Olavsrud Viskjer

18.08.2019
Lucas Berg Andresen,
Gamle Glemmen kirke

24.08.2019
Aron Konrad Arnesen
Sander Skipperud Furuichi
Hanna Haugo Hærgard
Ellie Lönnborg-Haug
Helene Oraug Vinaccia

15.09.2019
Maja Borger-Løvholen
Herman Hjeldnes Konnerup
Jesper Magnussen,
Kampen kirke
Maddox Grythe Nilsen

22.09.2019
Linnea Strand Borger

29.09.2019
Nils Eng Andersen
Vetle Sørlie Dyrkorn
Trym Sørlie Dyrkorn
Gustav Kittelsen

06.10.2019
Emil Andersen-Wergeland
Aksel Zieba Borgum
Iben Vium Høie
Amanda Kiserud
Amalie Bystrøm Larsen
Embret Johannes Svenskerud,
Stange kirke

13.10.2019
Magnus Bonde Reiten

20.10.2019
Orion Antmark
Lars Henrik Hestø Holene
Mikkel Haugbro Karlsrud
Mileah Helen Myhre Nilsen
Warg Emil Olsen Rustad

27.10.2019
Ella Elene Torp Østby,
Eidsberg kirke

09.11.2019
Wilma Bjerkli
Tuva Fundingsrud Dølplads
Matheo Hesthagen Isaksen
Othilie Westbye Johansen
Josefine Røste Måleng
Erle Sofie Johannessen Olsen
August Broch Resen-Fellie

01.06.2019
Victoria Martens Johansen og
Mikael Torsæter Bolak

08.06.2019
Monica Fjellvard Skogstad og
Jon Eivind Skogstad
Adine Johannesen Hafstad og
Simen Hafstad

15.06.2019
Maria Fugleskjelle og
Pål Henrik Grefslie

22.06.2019
Amalie Riiser Wengen og
Thomas Gydesen

29.06.2019
Tonje Synnøve Svensbraaten og
Andreas Thon Svensbraaten

06.07.2019
Eline Bergli Davidsen og
Magnus Person Deilhaug
Andrea Hjertås Hermansen og
Peter Aleksander Olaussen

20.07.2019
Emmelin Søreng Løken og
Martin Røsand Langaas

03.08.2019
Anette Mandfloen Strøm og
Kristian Strøm

24.08.2019
Sandra Knicanin og Øyvin Stordal

DÅP?
Velkommen til samtale!

Tlf: 69681440

GIFTETANKER?
Velkommen til samtale!

Tlf: 69681440
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Døde:

Hedvig Østli
19.03.1926    13.05.2019

Franciszek Tadeusz Zak
17.09.1931    16.05.2019

Bjarne Thømt
17.02.1926    18.05.2019

Per Eilif Thurn Fjeldaas
22.09.1934    26.05.2019

Ruth Hauger
06.06.1927    10.06.2019

Astrid Marie Agledahl
12.02.1934    11.06.2019

Rolf Willy Johnsrud
18.03.1937    11.06.2019

Morten Brynjar Borgum
10.02.1947    13.06.2019

Brita Wattum
03.10.1941    14.06.2019

Torbjørn Ersvik
09.10.1961    27.06.2019

Kirsten Eng
11.07.1929    29.06.2019

Irene Gammelsrud
22.10.1929    01.07.2019

Rolf Klamroth
03.12.1945    08.07.2019

Per Håkon Bjerke
03.04.1959    10.07.2019

Anders Spenning
27.07.1997    10.07.2019

Ann Cecilie Kræmer
11.02.1975    11.07.2019

Laila Marie Johanne Holt
04.08.1938    04.08.2019

Inger Lise Messel
21.12.1937    05.08.2019

Einar Kittelsen
01.04.1954    08.08.2019

Jan Henrik Dahl
14.03.1936    10.08.2019

Jan Bakke
23.05.1956    19.08.2019

Helga Gram-Johannessen
24.02.1926    19.08.2019

Thorleif Finsdal
15.05.1929    22.08.2019

Harald Tennøy
21.02.1964    22.08.2019

Dagny Kristine Kristoffersen
21.04.1940    31.08.2019

Ole-Johnny Fjeldberg
12.06.1944    02.09.2019

Irma Angelly Andersen
29.11.1925    03.09.2019

Ingrid Elisabeth Bakkene
18.04.1926    03.09.2019

Johan Iversen
03.10.1931    05.09.2019

Mette Marit Karlsen
19.05.1965    05.09.2019

Alf Daniel Syvertsen Birkenes
27.04.1922    12.09.2019

Palmer Strøm Pedersen
19.10.1931    13.09.2019

Frode Myhrvang
29.05.1940    16.09.2019

Karin Andersen
08.03.1940    17.09.2019

Bjørn-Erik Antonsen
11.10.1944    26.09.2019

Kjell Sammerud
21.01.1933    26.09.2019

Torsten Schütz
22.01.1940    28.09.2019

Torill Anita Lysne
06.07.1945    29.09.2019

Frank Arne Skogsberg
31.05.1938    01.10.2019

Torgeir Antonsen
18.02.1960    07.10.2019

Arild Dahl
23.10.1945    12.10.2019

Elsa Kongerud
16.04.1923    13.10.2019

Jan Roger Folmoe Holstad
25.07.1990    15.10.2019

Hilda Marie Garseg
21.01.1926    30.10.2019
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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

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!

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,-

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

*Sokneprest Magne Torbjørnsen 
414 20 766, 
magne.torbjornsen@askimkirke.no
*Prest Geir Braadlie, 
977 44 239, 
geir.braadlie@askimkirke.no
*Kapellan Preben Axeø Hodt, 
415 78 974
preben.hodt@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         
Espen Halvorsen

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

Kirke
fakta

HVEM JOBBER 
HVOR?

Fra 01.01.2020 blir vi ett 
fellesråd. Alle ansatte skal 
jobbe i Askim, men har 
allerede nå blitt fordelt på to 
arbeidslokaler.

Mange vil fortsatt ha 
arbeidsplassen sin på Askim 
kirkekontor, men det er 
også inngått en leieavtale på 
Bøndenes hus i Askim som en 
midlertidig løsning. 

ASKIM KIRKEKONTOR: 

Sokneprest Magne Torbjørnsen

Menighetsprest Geir Braadlie

Kapellan Preben Axel Hodt

Sekretærer Irene Smidt Brustad 
og Karine Riiser

Kirketjener May-Benthe Svae

Kirkegårdsarbeidere David 
Tangen, Bjørn Thore Engerbråten 
og Lars Martin Antonsen. 

BØNDENES HUS: 

Kantor Gunn Randi Leite

Diakon Solfrid Habte-Sønsteby

Menighetspedagog               
Anita Lislegaard

Trosopplærer Anne Line Tjernæs

Trosopplærer Karine Riiser

Daglig leder Kirkekroa            
Kari-Mette Wengen
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Følg med på hva som skjer i Askim Menighet?  

www.askimmenighet.no og Facebook

plakaten

Det tas forbehold om eventuelle endringer etter at bladet har gått i trykken.        Red.

   Kirke 
Søndag 1. desember
1. søndag i advent
Kl. 11.00 Grøtvedt Menighetssenter
Gudstjeneste v/Geir Braadlie

Søndag 8. desember
2. søndag i advent
Gudstjeneste v/Preben Axel Hodt
Dåp/Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling v/Preben Axel Hodt

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

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

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

Kl. 13.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Preben Axel Hodt

Kl. 14.30 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne Torbjørnsen

Kl. 15.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne Torbjørnsen

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

Søndag 29. desember
Romjulssøndag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Geir Braadlie
Dåp/Nattverd

Onsdag 1. januar - nyttårsdag
Kl. 16.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne Torbjørnsen
Nattverd

Søndag 5. januar
Kristi åpenbaringsdag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Preben Axel Hodt

Dåp/Nattverd
Kl. 16.00 Grøtvedt Menighetssenter
Juletrefest

Søndag 12. januar
2. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Preben Axel Hodt

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling v/Preben Axel Hodt

Søndag 19. januar
Kl. 11.00 Askim kirke
Felleskristen gudstjeneste
v/Magne Torbjørnsen
Nattverd  

Søndag 26. januar
Kl. 11.00 Hoppbakken i Prestenga
Vinterfestgudstjeneste
v/Magne Torbjørnsen

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling 
v/Solfird Habte-Sønsteby

Søndag 2. februar
2. søndag i Åpenbaringstiden
Gudstjeneste v/Geir Braadlie
Dåp/Nattverd

Søndag 9. februar - Såmannssøndag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne Torbjørnsen
Lys våken. Dåp/Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling v/Geir Braadlie

Søndag 16. februar
Kristi forklarelsesdag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Preben Axel Hodt

Søndag 23. februar-Fastelavnssøndag
Gudstjeneste v/Preben Axel Hodt
Dåp/Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling
v/Solfrid Habte-Sønsteby

Søndag 1. mars - 1. s. i fastetiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste
v/biskop Atle Sommerfeldt,
Magne Torbjørnsen og
Solfrid Habte-Sønsteby.

Vigsling av Solfrid Habte-Sønsteby
til diakontjenste
Nattverd

Søndag 8. mars - 2. s. i fastetiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Preben Axel Hodt
Dåp/Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling v/Preben Axel Hodt

Søndag 15. mars - 3. s. i fastetiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne Torbjørnsen
Nattverd

Søndag 22. mars-Maria budskapsdag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Geir Braadlie
Dåp/Nattverd

Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling v/Geir Braadlie

Søndag 29. mars - 4. s. i fastetiden
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Preben Axel Hodt
Fasteaksjon. Nattverd

Søndag 5. april - Palmesøndag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Magne Torbjørnsen
Dåp/Nattverd

Torsdag 9. april - Skjærtorsdag
Kl. 16.30 Løkentunet
Andaktssamling v/Magne Torbjørnsen

Kl. 18.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Preben Axel Hodt
Nattverd

Fredag 10. april - Langfredag
Kl. 11.00 Askim kirke
Gudstjeneste v/Preben Axel Hodt

Søndag 12. april - 1. Påskedag
Kl. 11.00 Askim kirke
Høytidsgudstjeneste
Magne Torbjørnsen og 
Preben Axel Hodt
Dåp/Nattverd

Mandag 13. april - 2. Påskedag
Kl. 12.00 Skansehytta
Gudstjeneste v/Magne Torbjørnsen


