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Menighetsrådslederen har ordet  

Året 2021 er forbi, og vi kan oppsummere nok et spesielt år for Asker menighet. Vi hadde 
pandemi å ta hensyn til, både i starten og slutten av året, og en litt mer normal sommer og 
høst. Vi har blitt vant til å omstille oss til gjeldende restriksjoner, og å gjøre det beste ut av 
situasjonen. 
 
Barn og unge er blitt forsøkt prioritert, og Onsdagsåpent har vært i gang med mange 
aktiviteter, så sant det har vært lov til det. Konfirmasjonene gikk også ganske etter planen i 
september. Gudstjenester er blitt holdt, så sant det var mulig. Men dette ble den andre 
påsken på rad uten vanlige gudstjenester, og julegudstjenestene var kun for 50 om gangen. 
Da var det godt at de digitale kanalene, som strømming og facebook kunne brukes for å nå 
ut til mange flere. Både tårnagentene og 17.mai-fellessangen ble i år flyttet utendørs. Ute 
har det også kommet til en ny aktivitet – felles gåtur for alle som ønsker, en gang i uka. 
 
Dette året har Åpen kirke vokst frem, og åpningstidene dekker nå to dager i uka og både 
dagtid og kveldstid. Dette er et satsingsområde fra bispedømmet sin side, men også et tilbud 
og et fellesskap som eies og drives godt av mange frivillige i Asker menighet. 
 
Takk til de ansatte som virkelig har stått på under skiftende forhold, og takk til alle frivillige 
som har stilt opp til tross for stadig nye regler og rutiner å forholde seg til! Takk til alle som 
har støttet Asker menighet det siste året! Vi håper neste år blir mer normalt. 
 
Dagrun Røyrvik  
 

Gudstjenester og kirkelige handlinger  

Gudstjenester 

Tradisjonelt utgjør gudstjenestene en jevn og fast puls i menighetens liv. De åpner for ulike 
rom og utrykk, i spennet mellom katedralens høymesser, det stille rommets kveldsmesser og 
yogagudstjenester, samt gudstjenester tilrettelagt for barn og unge. Alt sammen i et levende 
og mangfoldig rom med åpne dører, vide porter og høyt til taket. Musikk spiller generelt en 
viktig rolle i menighetens gudstjenesteliv gjennom hele året – med alt fra orgelbrus og 
klassisk kirkemusikk til jazz, korsang, folketoner og andre musikalske utrykk.  

Men så rammet koronaen oss – i 2021, så vel som i 2020. Hvordan være kirke når 
gudstjenestelivet i lange perioder måtte stoppes? Når vi ikke fikk møttes? Når kirkerommet 
var stengt for de aller fleste? Som generelt i samfunnet, ble vi som menighet og kirke 
utfordret til å tenke nytt. Nytt om fellesskap og nytt om gudstjenesteliv og forkynnelse. 

Dette viste seg blant annet i forbindelse med påskehøytiden – for andre år på rad uten et 
fysisk gudstjenestefellesskap. Men kirkerommet var åpent på andre måter. Til daglige 
meditasjoner for enkeltpersoner. Til påskefortellinger og vandringer ved påskeduken. Til små 
nattverdfellesskap for to eller tre av gangen. Til utvekslinger og tekstrefleksjoner på 
facebook og via mail. Det ble i tillegg innspilt musikkvideoer fra kirken, samt delt videoer 
innspilt i 2020.  Disse ble i år igjen sett av flere hundre – både i og utenfor menighetens 
grenser.  
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Vel var ikke dette tradisjonelle gudstjenester som telles i statistikken, men det reduserer 
ikke betydningen av disse alternative møtepunktene. Utover våren ble det heldigvis igjen 
mulig å samles til gudstjenester, om enn med få av gangen. I løpet av sommeren og høsten 
kunne vi igjen feire gudstjenester på tilnærmet normalt vis. Før mulighetene på nytt ble 
innsnevret da vi nærmet oss julehøytiden. Med en adgangsbegrensning på 50 
tilstedeværende per gudstjeneste, ble det i løpet av julaften og 1. og 2. juledag gjennomført 
åtte gudstjenester i kirken (fem julaften, to juledag, og én 2. juledag), i tillegg til to 
institusjonsgudstjenester julaften. Med munnbind og glisne benkerader ble det allikevel 
høytid og fellesskap i kirken – ikke minst takket være en fantastisk gjeng med frivillige 
gudstjenestemedarbeidere. Til tross for et høyt antall gudstjenester, gjorde 
antallsbegrensningene at om lag 90 % av den normale julaftenmenigheten i år måtte holde 
seg hjemme. Heldigvis med mulighet for å følge med digitalt, da en av gudstjenestene ble 
live-strømmet via youtube. 

Til tross for alle utfordringene gjennom året, fikk menigheten feiret intet mindre enn 215 
gudstjenester i 2021 (inkludert institusjonsgudstjenester og feltarbeidets gudstjenester). 86 
av dem avholdt på søn- og helligdager. I de månedene det var mulig å samles, ble det lagt 
ned et stort arbeid av både frivillige og ansatte medarbeidere for å legge til rette for trygge 
og smittevernforsvarlige seremonier. Særlig mange flere små lukkede seremonier (spesielt i 
forbindelse med dåp) har blitt tatt imot med takknemlighet. Til tross for mange seremonier, 
er antallet gudstjenestedeltakere samlet sett gått ned, trolig grunnet en kombinasjon av 
adgangsbegrensninger, avlysninger og utrygghet, og det er liten tvil om at mange har savnet 
et fast og trygt gudstjenestefellesskap i hverdagen.  

Det kan ellers nevnes at det ble gjort små justeringer i liturgien for hovedgudstjenesten i 
2021. Etter et forarbeid i gudstjenesteutvalg og menighetsråd, samt en debatt på 
menighetsmøte i juni, med påfølgende søknad til biskopen og godkjenning av denne mot 
slutten av året. Fra og med 1. søndag i advent ble justeringene gjennomført i 
hovedgudstjenesten. 

Kirkelige handlinger 

Asker kirke står tradisjonelt sterkt som 
«seremonikirke». Den oppsøkes av mange (både 
innenfor og utenfor soknet) som søker et rom som gir 
en høytidsstemt og vakker ramme rundt noen av 
livets vakreste, såreste og viktigste dager. Så også i 
2021, om enn smittevern og restriksjoner skapte sine 
utfordringer også i forbindelse med både vielser, 
gravferder, dåp og konfirmasjoner (om det siste - se 
mer i egen tekst om konfirmantarbeidet). 

Når det gjelder vielser, ble mange gjennomført, men 
et etterslep fra mange avlysninger, både i 2020 og 
2021, blir til dels med over i 2022. Gravferder er blitt gjennomført på verdig vis gjennom hele 
året med forholdsvis stabile tall (noe flere i 2021 enn de siste par årene). Der har 
utfordringene primært handlet om til tider omfattende adgangsbegrensninger.  

Statistikk 2021 (2020): 

Gudstjenester totalt: 215 (141) 

Søn– og helligdager: 86 (72) 

Andre: 129 (69) 

Fremmøtte søn-  

og helligdager: 4926 (5059)  

Nattverdgudstjenester: 52 (36) 

Nattverdsgjester: 1292 (1437)  

Døpte: 125 (115) 

Konfirmerte: 84 (90) 

Vielser: 31 (15) 

Gravferder: 138 (114) 
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I hele vårsemesteret gjennomførte vi betydelig færre dåpshandlinger i menigheten enn 
normalt, begrunnet i smittevernrestriksjoner og adgangsbegrensninger. Totalt var det 
allikevel en økning i oppslutningen om dåp i 2021 (125 dåp i 2021, mot 115 i 2020 og 104 i 
2019). Vi gjennomførte rekordmange dåpshandlinger i månedene august til november - med 
til sammen 80 døpte disse tre månedene (18 mer enn rekordåret 2020, og dobbelt så mange 
som i samme periode i 2019). De mange dåpshandlingene ble til dels gjennomført i 
hovedgudstjenestene, men ofte også i ekstra dåpsgudstjenester for én eller flere 
dåpsfamilier av gangen (avhengig av hvor mange vi har kunnet samle på de ulike 
tidspunktene).  

Musikk – og kulturarbeid  

2021 ble nok et annerledes kulturår i kirken, men selv om mye nok en gang måtte avlyses 
eller utsettes som følge av pandemien var det likevel stor aktivitet i de periodene det lot seg 
gjøre.  

I Asker kirke ble det arrangert 9 konserter i menighetens regi og 9 konserter ved eksterne 
aktører. Vi rakk å gjenta lysvandringen og et «konsertmaraton» i kirken i begynnelsen av 
desember, før det ikke var mulig å holde konserter lenger.  

I løpet av året ble det også dette året laget innspillinger både av musikalske innslag og av 
andakter som ble publisert på menighetens hjemmesider på nett. I tillegg fikk vi også støtte 
til å kjøpe inn streamingutstyr som bl.a. gjorde det mulig for oss å direktesende en av 
gudstjenestene på julaften.  

Knøttene ble ledet av Ragny Kvangarsnes både i vår- og høstsemesteret. De hadde mot 
slutten av året ca. 20 medlemmer. I vårsemesteret bidro Knøttene med sang på 
Askeonsdagsarrangementet som ble arrangert utendørs pga. smittevern, og på gudstjeneste 
14. mars. De avsluttet med en koronavennlig utekonsert i mai. På høsten sang de på 4-
årsbokgudstjenesten i oktober, barnefestival i Lommedalen kirke, Novembermarkedet og 
julekonsert på lysvandringen i desember.  

    

Tempo, ledet av Bodil Staxrud, hadde ca. 16 medlemmer til jul. Ungdomsledere var 
Maximilian Owe og Mathias Feness Berger. På våren bidro de med sang på Askeonsdag. De 
skulle også synge på Tårnagentgudstjeneste, men dette ble avlyst pga. restriksjoner. Men på 
sommeren ble det heldigvis mulig å opptre, så da hadde de en liten konsert utendørs 
sammen med Knøttene. Tur til Mandal ble flyttet til høstsemesteret, og gjennomført i 
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september, med blant annet rafting og klatring. I løpet av høsten ble Tempo også med på 
utegudstjeneste på museet, barnefestival i Lommedalen, Novembermarked, Julegrantenning 
i Asker sentrum, og julekonsert på lysvandringen.  

Småbarnsang fortsatte som et supplerende tilbud på «Onsdagsåpent» og ble ledet av Kristin 
Lande Haagensen. Dette tilbudet er for barn med foresatte i alderen 1-5 år, og det har 
deltatt alt fra 5-15 barn hver gang.  

Ten Sing hadde mot slutten av året ca. 21 medlemmer, og ble ledet av Liv-Iren Westnes og 
Bodil Staxrud. Vårsemesteret var mye preget av koronarestriksjoner og de fleste øvelsene 
ble avlyst eller begrenset de første månedene. Det gjorde at de ikke fikk øvd inn repertoar, 
og i slutten av semesteret bestemte de seg derfor for å fokusere mere på miljøskapende 
tiltak. De dro til klatrepark, hadde grilling og bading og spillekvelder på slutten av 
semesteret. På høsten startet de med blanke ark og jobbet frem mot julekonsert. Av 
aktiviteter var de med på en overnattingshelg i Vardåsen, Pysjcup, og julekonsert på 
lysvandringen.   

Babysang ble ikke arrangert på våren 2021 pga. koronarestriksjoner. Men høsten 2021 ble 
det gjennomført et helt babysangsemester, med 22 påmeldte deltakere på kurset. 
Sangstundene ble ledet av trosopplærer Bodil Staxrud. 

Asker kirkekor, ledet av kantor Ingvild Køhn Malmbekk, hadde i 2021 en lang periode 
digitale øvelser, dessuten også noen øvelser utendørs før det i høstsemesteret lot seg gjøre å 
øve tilnærmet normalt og derfor også gjennomføre større konserter. Flere konsertprosjekter 
står fortsatt på vent, men i tillegg til forsangertjeneste ble dette gjennomført:  
salmekveld om Svein Ellingsen i september, to konserter med Faurès requiem i oktober (den 
ene i samarbeid med kulturskolens barnekor) og førjulssang i desember.  
En rekke medlemmer har søkt permisjon, men koret teller fortsatt 45 medlemmer. 

 

  

 

Kulturutvalget ble i 2021 slått sammen med gruppen som jobber med oppstart av 
støttegruppen «Venner av Asker kirke». Utvalget består i tillegg til opprinnelige medlemmer 
Alf Tore Vierli, Petter Hagemo, Trude Helen Binderø og Ingvild Køhn Malmbekk nå også av 
Ingrid Hauge Lundby, Geir Ove Skogø og Kari Hjermann. Komiteen har som sitt viktigste mål 
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å bidra til å skape et bredt kulturtilbud i Asker kirke, både i og utenfor gudstjenester. Den 
viktigste saken utvalget har jobbet med er oppstarten av støttegruppen og har derfor hatt 
stor møteaktivitet. Dessverre måtte nyttårskonsert og oppstarten planlagt i januar utsettes.                                                                                                               

 

Trosopplæring og undervisning 
 

Trosopplæring i Asker menighet (0-18år) 

0år – Dåp  

0år – Babysang  

1år – Sansegudstjeneste (Avlyst) 

2år – Sansegudstjeneste (Avlyst) 

3år – Teatergudstjeneste 

4år – Utdeling av 4-årsbok 

5år – Teater for 5-åringer (Avlyst) 

6år – Utdeling av 6-årsbok 

7år – Askeonsdag 

8år – Tårnagenthelg 

9år – Tårnagenthelg 

10år – Julemysteriet 

11år – Harry Potter arrangement  

12år – Harry Potter arrangement  

13år – Nattkino  

14år – Er det mulig å tro? (Avlyst) 

15år – Konfirmasjon 

15år – lederlappen 

16år – 16.mai arrangement (Avlyst) 

17år – 16.mai arrangement (Avlyst) 

18år – Reunion 

 

Øvrige tiltak i trosopplæringen 

1-5år – Småbarnsang 

5-8år – Knøttene barnekor 

9-12år – Tempo Tweensing kor 

9-18år – Norges KFUK-KFUM speiderne, 

se alle aktivitetene til speiderne på 

hjemmesiden askerspeiderne.no  

13-18år – Ten Sing  

 

Trosopplæringsutvalget (TUBUR) er et 

utvalg for det samlede barne- og 

ungdomsarbeidet i menigheten. Utvalget 

ledes av Kristin Gunleiksrud Raaum. 

Tormod Vaksvik Håvaldsrud er 

menighetsrådets representant. 

Trosopplærer, konfirmantansvarlig og 

kapellan er med fra staben. Øvrige 

medlemmer er Helene Harsem, Eileen 

Paus, og Hilde Cathrine Haugland. 

 
Året 2021 ble nok et år med begrensninger ved arrangement og aktiviteter, men med 
erfaringene fra 2020, var vi bedre rustet til et år med restriksjoner og A, B og C-planer. 
Heldigvis var samfunnet åpent i store deler av 2021 og vi fikk gjennomført ganske mange 
arrangement, og opprettholdt aktivitetene i ganske stor grad.   
 
Tårnagent-løype 
I mars 2020 ble Tårnagenthelgen avlyst pga. restriksjoner som kom ganske uventet på oss. I 
2021 var vi derfor forberedt, og hadde alternativene klare dersom det ble smitteverns-
restriksjoner. Alternativet til helgen var en løype utendørs og med grupper delt inn i 
kohorter på forhånd. Tårnagentløypen ble arrangert 10. april. Og det var 36 tårnagenter 
påmeldt. Tårnagentene kom sammen med foreldre og søsken, og venner i samme kohort. 
Sammen gikk de en rebusløype rundt kirken. På siste post fikk de høre fortellingen om Josef 
og brødrene, og her fikk de også komme med løsningsordene de hadde funnet i løpet av 
runden. Selv om gruppene gikk hver for seg så kunne man se hverandre, og man kunne føle 
et felleskap, og se det fine samarbeidet mellom foreldre og barn.    
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Nattkino  
I februar inviterte vi 7. klassingene i Asker til Nattkino. I 2021 så vi filmen «The Greatest 
Showman». Temaene i filmen er blant annet likeverd og tilgivelse. Dette er et ganske 
populært arrangement og i 2021 kom det 21 stk.  Mange av de som var med på Nattkino i 
2021 begynte i Ten Sing til høsten, så dette ble også en fin rekrutteringsarena.  
 
Harry Potter helg 
I august 2021 kunne vi arrangere Harry Potter helg med nesten ingen restriksjoner, og det 
var veldig befriende. Vi startet med hus-seremoni hvor alle ble tildelt et hus, så hadde vi 
tryllestavverksted før vi dro ut for å spille Rumpeldunk. David Malmbekk var leid inn som 
fotograf og fikk fanget noen nydelige øyeblikk. Ungene koste seg, og kunne leve seg helt inn i 
Harry Potter verdenen. Sokneprest Karoline hadde andakt om det å finne kvaliteter i seg selv 
og å tørre å be om hjelp, med utgangspunkt i Matteusevangeliet, kap 7 «Be så skal dere få. 
Let så skal dere finne..». Nytt av året var Harry Potter gudstjeneste, full av Harry Potter 
musikk spilt av kantor Ingvild, og barnas refleksjoner om gode kvaliteter og vennskap ble tatt 
opp i prekenen. Hele menigheten ble med på en bønnevandring rundt kirken, på jakt etter 
steiner med ord på kvaliteter som de forskjellige husene på Galtvort setter høyt. Det hele ble 
avsluttet med preken, som handlet om det å se i seg selv hvilke kvaliteter man har, og at vi 
alle var en del av et felleskap.  
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Ten Sing  
 
Et stort høydepunkt for Ten Sing i 2021 var å endelig få dra på Pysjcup. Pysjcup arrangeres av 
KFUK-KFUM hvert år, men måtte avlyses i 2020. I år var derfor engasjementet stort for å bli 
med. Vi ble faktisk flere medlemmer i Ten Sing på grunn av dette morsomme 
arrangementet. Pysjcup er i hovedsak en volleyballturnering som foregår på natten. I tillegg 
til volleyball er det også lagt opp til mange andre morsomme aktiviteter og konkurranser. 
Noe som var ekstra stas i år var at Ten Sing vant årets kamprop pris.   
 
Ungdommene i Ten Sing har virkelig fått kjenne på pandemien, så i 2021 var fokuset vårt det 
å bare kunne møtes og gjøre sosiale ting sammen når det var mulig. Våren og sommeren 
2021 gikk mye med på å gjøre diverse morsomme aktiviteter. Vi dro i klatrepark, grillet og 
badet på Hvalstrand, hadde spillekvelder, og så Mamma Mia på folketeateret. Vi klarte også 
å sette opp  
en liten konsert til lysvandringen, og dette fikk de til på tross av alle utfordringer med  
pandemien.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Konfirmantarbeidet og ledertrening 

Året 2021 var både ett spennende, og til tider strevsomt år for oss som jobber med 
konfirmanter i Asker kirke. Konfirmantoppleggets struktur måtte endres, slik at vi kunne 
gjennomføre planlagt opplegg på tross av begrensende smittevernregler. Vi laget 8 
forskjellige konfirmantlinjer de 85 konfirmantene kunne ønske seg og endte med ca. 10 på 
hver av de følgende gruppene: kunst, mix, yoga, filosofi, show, teknikk, film og solidaritet. 
Menighetspedagog Bodil Kvangarsnes, begge prestene Karoline Astrup og Marita Sivertsen 
og diakon Inga Mari Ramsfjell-Kind hadde alle ansvar for konfirmantgrupper i løpet av året. I 
tillegg hadde vi frivillige ungdommer fra Ten Sing med som ledere (Ane Røe og Celine 
Antonsen Lauritzen). Gruppene møttes ti ganger i løpet av våren, og det førte til at vi ble 
bedre kjent med «våre» konfirmanter før leir, enn vi har blitt tidligere år.  
 
En ny erfaring med gjennomføring av konfirmantsamtaler 
Rundt påsketider var det full nedstenging i forbindelse med pandemien og kun mulig å 
treffes en og en. Dette ledet til ny kreativitet, Marita laget en flott påskevandring for 
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konfirmantene i kirkerommet, med samtale med den enkelte på kirketrappen, før de fikk 
oppleve påskens drama alene i kirkerommet til stemningsfull musikk. Dette ble så fint at vi 
har bestemt oss for å gjøre det til en tradisjon.  
 
Ny leir på Knattholmen 
I løpet av våren 2021 tok en ny konfirmantleir tilpasset Knattholmen leirsted form. Et 
spennende arbeid sammen med de ansatte fra Vardåsen resulterte i et leirprogram vi er 
veldig stolte av. Mye av planlegging av leirens innhold skjedde under lederhelgen på 
Knattholmen to uker før leir. Det nye konseptet for leiren er at den skal skapes og eies i 
samarbeid med lederne. Ledere har ansvaret for nesten alle aktiviteter og de driver leiren – 
de ansatte fungerer som støttespillere i bakgrunnen. Også deler av undervisningen ble til i 
samarbeid med ledere denne lederhelgen. Vi bygde leiren opp rundt Ung Messe konseptet – 
kreative grupper jobber gjennom leiren med fortellingen om den bortkomne sønn – alles 
arbeider vises frem siste dag og blir til sammen en gudstjeneste. Vi gleder oss til å gjenta 
denne leiren - uten kohorter og smittevern, forhåpentligvis, i 2022! 
 
Konfirmasjonsgudstjenestene 
Konfirmasjonene ble som året før gjennomført med begrensninger i antall gjester per 
konfirmant, fordelt på fem gudstjenester. Frivillige i menigheten bidro sterkt i arbeidet med 
gjestelister – plassering i kirkerommet og når det gjaldt selve avviklingen av arrange-
mentene. Det var et fantastisk samarbeid! Totalt 85 konfirmanter ble konfirmert.  
 
Ledertreningen i 2021 bestod av lederopplæring for førstegangsledere/mengere og eldre 
ledere. Marita Sivertsen, Liv-Iren Westnes og Bodil Kvangarsnes har vært ansvarlige for 
ledertreningen. Dette året har vi også fra Asker sendt tre ledere på LIV-kurs i regi av 
KFUK/M. Lederne deltok på fire planleggingsmøter, i tillegg til en lederhelg på Knattholmen, i 
forkant av konfirmantleir. Deretter arrangerte vi lederhelg i samarbeid med Vardåsen i 
oktober. Til sammen fra Asker og Vardåsen var vi 40 ledere og ansatte. Vi ble bedre kjent, 
hadde undervisning for både nye og gamle ledere, spilte paintball, spiste god mat og hadde 
kveldsandakter i kirkerommet. Det ble en flott helg.  
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Diakoni og frivillighet 
 
Diakoni er både aktiviteter og hjerteslagene i det å være menighet. Det skal 
gjennomstrømme alle menigheten arrangementer og felleskap, med gjestfrie, inkluderende 
og solidariske holdninger og handlinger i forhold til medmennesker og skaperverkets 
mangfoldige utfordringer.  
 
Koronapandemien og smittevernrestriksjoner har på mange måter vært et stikk i hjertet for 
menighetens diakoni og frivillighet i 2021 som det var i 2020.  
 

   

 

Men mye har vi likevel fått til: 
 
Formiddagstreffene – Fredagstreff og Kaffekoppen er blitt prioritert når 
smittevernrestriksjoner har gjort det mulig. Utfordringene har vært at de som kommer og 
frivillige medarbeiderne er i risikogruppen. Lokale behov og føringer fra kirken sentralt, og 
politiske myndigheter oppfordring om å prøve å få til smitteverntrygt tilbud til seniorer for å 
forbygge ensomhet, har gjort at vi har prøvd. Det har vi fått til med stor innsats fra styret for 
formiddagstreffene og andre frivillige medarbeidere.  Nytt av året er at medlemmer fra 
kirkekoret og andre sangglade har vært med og forsterket allsangen på Kaffekoppen. Det har 
vært et løft. Treffene har blitt godt besøkt. I snitt 40 på Fredagstreff og 20 på Kaffekoppen pr 
treff. 
 
Nye møteplasser har oppstått som samtalekveld en gang pr måned et uformelt tilbud for 
voksne hvor noen innleder om et tema som det samtales om etterpå. Disse har blitt ledet av 
frivillige og er forankret i diakoni og frivillighetsutvalget. Felles gåturer for alle som ønsker 
fra kirken en time pr uke hvor en frivillig eller ansatt er med. Åpen kirke betjent av frivillige 
medarbeidere og/eller diakon. Åpen kirke er et av mange mulige framtidige tilbud som kan 
videreutvikle som et ledd i at Pilegrimsleden mellom Tanum kirke og Lier forbi Asker kirke er 
i istandsatt av fylkeskommunen. Det er nå merket pilegrimsled fra Nidarosdomen forbi Asker 
kirke og videre inn på pilegrimsledene på kontinentet. Pilegrimsskilt med tekst av Arne 
Sæther om Asker kirkested er kommet opp ved steingjerdet til høyre for hovedporten til 
kirken. Menigheten er sammen med flere menigheter i prostiet meldt seg inn i 
pilegrimsforening St. Halvard av Huseby. De fleste personlige medlemmene er fra 
Røyken/Lier området, men den er åpen for alle. Det gir muligheter for samarbeid og 
felleskap. 



11 

 

 
Diakoni og frivillighetsutvalget delte ut påskeliljer med hilsen til frivillige medarbeidere og 
våre eldste eldre til påske, for å gi et livstegn fra menigheten midt i en krevende tid med 
stengte tilbud. Frivillige har vært med på å dele ut nyhetsbrev og hilsener fra soknepresten 
til de som ikke er på e-post eller får menighetsinformasjon på digitale sider, når kirken har 
vært stengt. 
 
Det er 11 husfelleskap/bibelgrupper i menigheten. Flere av dem har ikke møttes under 
pandemien, men ønsker å komme i gang igjen. Det er ledig plass i en av gruppene. 
Frivillige og ansatte har vist omsorg gjennom året ved å ringe hverandre, sende SMS, for å 
høre hvordan det går, og møttes utendørs og gått tur når det har vært det eneste trygge 
alternativet.  
 
Frivillige har trofast stilt opp som kirkeverter og medliturger på gudstjenester med krevende 
smitteregimer. 
 
Arbeid som har stått på koronapause, er menighetens grønne arbeid, kontakt med 
flyktninger og engasjement for misjon og globale spørsmål. Med begrensninger om å møte 
færrest mulig personer innendørs har disse område blitt dessverre blitt skadelidende. 
 
Viser til egen årsmelding for våre felles diakonale tiltak i prostiet. De ligger i våpenhuset og 
på Askertun. 
 

Andre tilbud for voksne 

Bibelmeditasjon  

Siden 2014 har bibelmeditasjon utgjort en fast del av menighetens ukentlige rytme. Med 
høytlesning, stillhet og samtaler omkring kommende søndags tekst. Så også i 2021, om enn 
med et lengere opphold i fysiske møter i begynnelsen av året. Disse samlingene var 
imidlertid noe av det første vi gjenopptok, da vi igjen kunne samles i små sammenhenger. I 
et nedstengt samfunn, opplevdes disse møtepunktene som viktige, og deltakerantallet har 
snarere økt enn falt i løpet av året. For flere av oss er dette ukentlige møtepunktet blitt en 
viktig arena for gode samtaler, bibelsk fordypning, forberedelse til søndagens gudstjeneste, 
og ikke minst støttende fellesskap. I perioder uten mulighet for fysiske møter, har 
fellesskapet blitt opprettholdt gjennom ukentlige utvekslinger på e-post og sms.  
 
Åpen kirke og turfellesskap 
I en tid med begrensede muligheter for gudstjenestefellesskap og andre møtepunkter, 
(igjen)oppstod alternative måter å samles på i 2021. Tilbud som har vist seg å dekke et 
behov også uavhengig av pandemi. 

Takket være et stort frivillig engasjement har kirken gjennom hele 2021 vært åpen og 
tilgjengelig på flere faste tidspunkter gjennom uken (som hovedregel hver tirsdag og torsdag 
kl. 12-14 og tirsdager i tillegg kl. 18-19). Med rom for lystenning, bønn, stille fellesskap, 
fordypning, bibellesning, samtaler. Alltid med minst én kirkevert til stede. 



12 

 

I tillegg har det oppstått et ukentlig turfellesskap. Vi startet opp i januar med turer hver 
fredag gjennom vårsemesteret, og fortsatte gjennom høsten hver mandag. Fra å være 2-3 
stykker i starten, er det etter hvert blitt en solid og trofast gjeng på nærmere 10 turgåere 
som møtes hver mandag kl. 12. Til vandringer i sol og vind og regn og snø – sånt blir det både 
gode samtaler og nye vennskap av! 
  
Fredagsforum – Asker menighets møteplass for voksne – hadde ingen møter første halvår 
2021 grunnet koronapandemien. Men da det ble lettelser i restriksjonene på høsten, ble det 
holdt 3 møter som planlagt. Det var omtrent 30 deltagere på hvert møte. Tema for 
foredragene var "Radioandakter i nesten 100 år" med Knut Lundby, "IKO – et sted for kristen 
tro, håp og undring" med Marianne Uri Øverland og "Hva er egentlig speiding" med Ingrid 
Louise Hauge. Vanligvis medbringer de enkelte deltagere noe til fellesmåltidet, men denne 
høsten ble matserveringen av smittevernhensyn forenklet ved at FF serverte ferdig påsmurt 
julekake samt kaffe og te. Så kom det nye restriksjoner fra myndighetene, og den planlagte 
tradisjonelle nyttårsfeiringen ble helt avlyst. Fredagsforum satser på nye muligheter i 2022. 
 
Asker og Vardåsen Y’s Men’s Club er et kristent, sosialt nettverk tilknyttet KFUK-KFUM 
Norge som oppfordrer medlemmene til fellesskap og innsats i kristent arbeid i Asker og 
Vardåsen menigheter.  
 
I 2021 bevilget klubben kr. 10.000 til SPOR, Vardåsen menighet sin nye aktivitet for gutter fra 
1.-4. klasse. Dette var eneste søknad om økonomisk støtte til barne- og ungdomsarbeid fra 
de to menighetene. Klubben ga kr 500 til hver av menighetene og støtter internasjonale 
prosjekter knyttet til Y’s Men’s  International.  Årets medlemmer: Antall 33 kvinner og menn. 
Styret: President: Bjørg Andås Ohnstad, forrige president: Solveig Bugge Lande, 
visepresident Aud Magelssen Stønjum, kasserer: Svein Helge Skaare, sekretær: Eva Hatlem 
Adolfsen. 
 
Vårprogram 2021 måtte avlyses på grunn av strenge tiltak under koronaepidemien. 
Klubbens 40-års jubileumsfeiring ble utsatt til april 2022.  Det eneste som ble gjennomført, 
var en hyggelig vårtur til Kistefos. Årskonferanse i Mandal ble først avlyst, men så utsatt og 
gjennomført i høst, med representanter fra klubben. Høsten 2021 ble programmet 
gjennomført med årsmøte i august, åpent møte med tema om Hans Nielsen Hauge, to 
klubbmøter, klubbens kirkedag og en hyggelig kveld med kultur og pizza. 
 
Det har vært et savn også i 2021 å ikke kunne møtes så ofte til hyggelige samvær og 
klubbmøter. Men vi håper på en fin vår der koronaen slipper taket, og hvor vi trygt kan 
samles igjen. 
 
Asker Normisjon  
Styrets sammensetning: Geir- Ove Skogø (leder), Erling Servan (nestleder og sekretær),                         
Synne Sandbu (kasserer). Astrid Fagernes (styremedlem 2021) Anne-Marie Haraldstad 
(styremedlem 2022). Terje Holm har fortsatt som foreningens revisor. 
På grunn av smittefaren var det ingen virksomhet våren 2021.  Det ble holdt 2 regulære 
foreningsmøter høsten 2021.  Tirsdag 2. november talte Asbjørn Kvalbein over emnet 
"Tjenesten er ikke forgjeves".  7. desember ble det arrangert et adventmøte der Ingvild Køhn 
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Malmbekk spilte adventsalmer og Ingrid Louise Hauge kåserte over salmer av Svein 
Ellingsen. Det har vært sang- og musikkinnslag ved Reidun Skaaheim. 
Det har blitt tatt opp kollekter til Normisjon og misjonsprosjektet, til sammen kr. 2.864. 
Styret hadde kr. 10.164.04 til disposisjon på siste styremøte, og kunne bevilge kr. 6.000.- til 
misjonsprosjektet, kr. 1000.- til Normisjon Øst og kr. 1000,- til Normisjon sentralt. Styret 
regner med normal møtevirksomhet i 2022.  
 
Kirkeakademiet i Asker (KiA) er en frittstående organisasjon som samarbeider tett med 
menighetene i Asker og ser sitt arbeid som en del av kirkens virksomhet i bygda vår. KiA er et 
forum for dialog, samtale og refleksjon, forankret i kristen kultur og tradisjon og med et 
økumenisk perspektiv. KiAs virksomhet er åpen for alle. Arbeidet retter seg særlig mot kirke-, 
kultur- og samfunnsengasjerte mennesker. Det legges vekt på åpenhet og at enhver skal bli 
møtt med respekt for egne meninger og eget ståsted. KiA er medlem i Norske 
kirkeakademier som bl.a. bidrar med økonomisk støtte til KiAs virksomhet. 
 
Det var planlagt syv ordinære åpne møter i 2021. På grunn av koronapandemien måtte hele 
vårhalvårets program avlyses. Høsten 2021 ble tre av fire planlagte møter gjennomført. 
Møtene holdes i Holmen kirke. Før pandemien var oppslutningen om møtene svært god med 
et snitt på mellom 150 og 200 personer pr. møte. I 2021 ble oppmøtet av naturlige grunner 
mer begrenset. Gjennomsnittlig deltok i ca. 100 personer på møtene.  
 
KiA ledes av et selvsupplerende styre: Einar Solbu (leder), Inge Westly (kasserer), og 
styremedlemmene Mette Hægeland Blom, Knut Brakstad, Ingun Møgedal Brustugun, Kristin 
Gunleiksrud Raaum og Kristin Bødtker Walstad (perm.). Fra 1. januar 2022 overtar Inge 
Westly som leder og Mette Hægeland Blom som nestleder.  
 
Styret gleder seg over den store interessen det tydeligvis er for å få innsikt i og delta i 
refleksjon rundt temaer som ligger i det store grenselandet mellom tro, kunst, kultur og 
samfunn, et grenseland fylt av etiske, estetiske og mellommenneskelige utfordringer. Et 
spesielt år avsluttes med et håp om at vi i 2022 kan invitere, uten restriksjoner, til nye 
dypdykk i slike temaer. 

 
Synlighet og markedsføring  
 
Asker menighet skal i henhold til vår kommunikasjonsstrategi være «tydelige» og «synlige» 
for omverdenen. Arbeidet med strategien ligger i råd, utvalg og stab med ansvar for de 
enkelte aktiviteter kommunikasjonsstrategien knytter seg til.  
 

  
 

 

Menighetsbladet vårt Kirkeposten er en viktig 

kanal ut, og en av satsningene for menighetsrådet i 

Asker. Det legges opp til 3 nummer i året, 

faste/påske, sommer og advent/jul. 30 ivrige og 

gåglade rodebud, sørger for at Kirkeposten 

kommer i stor andel av postkassene i Asker sokn.  
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Mye informasjon i menigheten utveksles i dag digitalt:   

På Asker menighets hjemmeside www.kirken.no/asker finner du kontaktinformasjon til 
stab og menighetsråd, nyheter, informasjon om aktiviteter og arrangementer og 
menighetsrådsdokumenter. Samt generell informasjon og påmelding til dåp, konfirmasjon 
og vielser.  

Asker menighet har både en facebookside og en facebookgruppe: Asker kirke og Asker 
menighet, samt lokale Facebook-grupper for ulike aktiviteter og grupper tilknyttet Asker 
menighet. Facebookgruppen Asker menighet er definert som en offentlig gruppe, slik at alle 
som ønsker det kan be om å bli medlem. Gruppen har per 507 medlemmer per 1. februar 
2022 (mot 450 på samme tid i 2021).   Facebooksiden Asker kirke har 633 følgere per 1. 
februar 2022 (mot 550 på samme tid i 2021).   

Vi tenker denne gledelige økningen skyldes den økte digitale satsningen i 2020, særlig rundt 
nedstegningene. Mye av materialet fra 2020 kunne gjenbrukes i 2021, da vi fikk nye 
nedstengninger. På julaften ble en av gudstjenestene strømmet direkte, så de som ikke fikk 
plass i kirken, kunne se gudstjenesten hjemme. Det er noe vi vil prøve å ta med oss videre, 
også når kirken igjen kan fylles helt opp igjen.  

For arrangementer er ambisjonen også å bruke Asker kommunes informasjonskanal, «Hva 
skjer i Asker», hvor informasjon blir tilgjengelig på informasjonsskjermene utenfor 
biblioteket i Kulturhuset. «Hva skjer i kirken» er en annen kanal, hvor informasjon hentes 
direkte fra kalenderen på hjemmesiden.  

Gudstjenestene blir dessuten hver uke annonsert i «Velkommen til kirken» i Budstikka og i 
Gudstjenestelisten i Vårt Land og Aftenposten. Vi når også mange med plakater på 
oppslagstavlen utenfor Asker kirke, hvor besøkende til kirkegården og mange turgåere, går 
forbi. Også inne i kirken, og på Askertun legges det ut mye informasjon på papir, som de 
som besøker oss, kan ta med seg.   

Bygg og teknisk  
 

   
          

Asker menighet disponerer tre flotte bygg for våre aktiviteter; Asker kirke, Barnas katedral 
og Askertun.   

  

http://www.kirken.no/asker
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Asker kirke: Det ble utført følgende arbeider i Asker kirke i 2020.  

• Opprydding og nye hyller for lagring i «Speilsalen» (rommet bak orgelet) 

• Nye sporbare branndetektorer og -meldere, så det blir raskere å finne frem til den 
detektoren som er utløst ved brannalarm. 

• Diverse elektriske arbeider/utbedringer 

• Omtrekk av stoler i prestesakristiet 

• Kablet internett inn i kirken 

• Konkrete planer og løsninger for nytt HC-toalett og bøttekott ved nordre inngang og 
ny trapp opp til galleriet landet i menighetsrådet og fellesrådet i 2021. Til 
godkjenning biskop/Riksantikvar tidlig 2022, med håp om å få realisert prosjektet i 
løpet av 2022. 

 
Askertun: Askertun rommer kontorer til menighetens ansatte. Flere store og små møterom, 
samt bandrom. Askertun brukes til menighetens aktiviteter og leies ellers ut til 
minnesamvær, dåps- og konfirmasjonsselskaper.  Fra 2021 har Askertun også brukt mer av 
andre enheter i fellesrådet, på jakt etter store nok møterom med nødvendig 
smittevernavstand.  

Barnas katedral: Dette er et flott bygg, som vi bruker inn i barne- og ungdomsarbeidet vårt, 
og som vi ønsker å bruke mer enn det vi har fått til hittil. Barnas katedral har en del 
fuksskader, og trenger drenering, før det kan arbeides videre med å utbedre disse skadene 
tilsvarende det arbeidet som er påbegynt i kirken. Dette jobbes det videre med i 2022. Fra 
sommeren 2021 har vi lånt ut Barnas katedral til Gravferdsforvaltningen, som er husløse i 
påvente av at ny driftsstasjon skal bli ferdigstilt sommeren 2022.   

Eiendomsutvalget i menigheten er, sammen med bygningsutvalget i fellesrådet, en viktig 
aktør for å drive videre prosjekter utover den daglige driften som daglig leder følger opp 
sammen med kirketjener, driftssjef og fra høsten 2020 også prosjektleder for kirkebygg i 
fellesrådet. Utover daglig leder og kirketjener, består utvalget kun av Alf Tore Vierli, som er 
menighetsrådets representant og representant i bygningsutvalget.  

Økonomi  
 

Asker menighet er helt avhengig av innsamlede midler for å kunne satse på barne- og 
ungdomsarbeid, diakoni og kirkemusikk, slik vi gjør i dag. Stillingsressursene i den faste 
staben er dekket av kommunale og statlige midler, det samme er kontordrift og drift knyttet 
til kirkelige handlinger og trosopplæringstiltak. Det er imidlertid store beløp som må dekkes 
av menighetens innsamlede midler, om aktivitetsnivået og menighetens omfattende tilbud 
skal ivaretas: Dette gjelder blant annet 50 % av diakonstillingen, dirigent for Knøttene og en 
rekke honorarer for kirkemusikalske bidrag utover kantors.  

I Asker menighet ble det gitt i underkant av 72 000 i offer til Asker menighet på 
gudstjenestene i 2021. Det er en nedgang på 20 000 fra 2020, og 130 000 fra 2019. Mye 
skyldes avlyste gudstjenester og begrensning på antall som kunne være til stede på 
gudstjenester. Men også overgangen til et mer kontantløst samfunn, med offer på vipps, 
som er nytt for mange. Her jobber vi videre med tiltak for å øke gudstjenestedeltakernes 
bruk av vipps for å sende offer i gudstjenesten. Og at det her faktisk er helt legitimt å ta frem 
telefonen for å vippse offer, når man kommer dit i gudstjenesteprogrammet.   
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I 2021 hadde vi 48 faste givere i Asker menighet, som bidro med kr 183 050 til menigheten, 
en økning på 34 400 fra 2020. Innsamlingsutvalget, som består av Ingrid Hauge Lundby og 
Geir-Ove Skogø fra menighetsrådet, gjennomførte to kampanjer i 2021, den ene resulterte i 
10 nye givere, mens høstkampanjen samlet inn kr 33 200 til menighetens diakonale arbeid. 
Giverne skal ha stor takk for gavene. Når fremtiden er uforutsigbar, slik den er under 
pandemien, ser vi tydelig hva en fast givertjeneste betyr for daglig drift. Det er et nyttig 
arbeid, den gir forutsigbarhet og skaper glede. Gleden var stor da vi kunne gjennomføre 
Novembermarked allehelgenslørdag, med mange av de tradisjonelle aktivitetene.  Og et flott 
netto resultat på drøyt kr 63 000.    
 
Årsregnskap for Asker menighet for 2021 viser et netto driftsresultat med et overskudd på 
kr. 314 246, mot et budsjettert underskudd på kr 88 350 i februar 2021. Det store avviket 
skyldes i hovedsak endring i aktivitet og mange ekstraordinære tilskudd, begge som følge av 
Koronapandemien. Samt en fantastisk giverglede i menigheten.    

 
Medarbeiderskap og personal  

Asker menighet har mange frivillige medarbeidere som i 2021 bidro inn til at vi kan ha få til 
mye mer enn det de ansatte alene kunne fått til. I 2021 vil vi særlig trekke frem 
Novembermarkedet. Til tross for stor usikkerhet om at dette kunne gjennomføres ut fra 
smittesituasjonen, ble det på kort tid rigget et flott marked, med både gamle og nye 
medarbeidere. Koordinator og leder for markedet, Ellen Hagemo, gjorde en kjempejobb her. 
Det var en fryd å se alle som gjorde en stor innsats for å få til dette markedet, og hadde et 
fint fellesskap både i forberedelsene og i gjennomføringen av markedet.   

Flere av menighetens frivillige har bidratt gjennom lang tid, men vi er også glade for å se at 
nye kommer til. Selv om vi i 2021 hadde langt færre fysiske samlingspunkter for rekruttering 
av frivillige enn normalt, har vi nådd ut til stadig flere digitalt og gjennom dette skapt et økt 
engasjement for lokalkirken. Asker menighet har fortsatt behov for flere frivillige, i 
forbindelse med gudstjenestene, aktiviteter ellers, og til praktisk arbeid knyttet til byggene 
våre. Vi håper at enda flere vil føle eierskap til menighetens arbeid gjennom et ønske om å 
bidra inn.  

 

 

 

 
 
 

 

Frivillige – tall hentet fra rapportering årsstatistikken:  
Planlegging og gjennomføring av gudstjenester    35 
Barnearbeid/trosopplæringstiltak (0-12 år)     10  
Ungdomsarbeid/trosopplæringstiltak (13 år og over)   15 
Diakonalt arbeid         64 
Kultur- og konsertarrangement      5 
Komité og utvalgsarbeid       25 
Annet menighetsarbeid       15 
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Takk til kirketjener Anders!! 

 

Takk til kapellan Marita!! 

 

Endelig kunne vi samles til 
stabstur, Sørmarka, i nov.   

 
Ledelse/menighetsrådet  
 
Menighetsrådet i Asker sokn består av følgende medlemmer, valgt i 2019: 
Faste medlemmer: 
Dagrun Røyrvik – menighetsrådsleder 2021 – gjenvalgt for 2022 
Rannveig Førland – nestleder 2021 - gjenvalgt for 2022 
Alf Tore Vierli – medlem av bygningsutvalget i fellesrådet 
Cecilie Vivette Arnet – medlem av fellesrådet 
Christian Haaseth  
Runa Kildal – permisjon 2021 – forlenget ut 2022 
Tormod Vaksvik Håvaldsrud – fast medlem i Runa Kildals permisjon – medlem av barne- og 
ungdomsrådet/TUBUR  
Varamedlemmer: 
Ingrid Hauge Lundby – medlem av innsamlingsutvalget 
Geir-Ove Skogø – medlem av innsamlingsutvalget 
Tone Bergan – medlem av diakoni- og frivillighetsutvalget 
Astrid Fagernes – medlem av gudstjenesteutvalget 
 

Staben i Asker menighet:  
 
Sokneprest   Karoline Astrup 
Kapellan    Marita Elvemo Sivertsen (til 17.8) 
    Jens Lægreid (fra 21.11) 
Vikarer    Irene Wenaas Holte (kirkelige handlinger) 
(under vakanse kapellan) Celine Antonsen Lauritzen (barn og unge) 
    Ragny Kvangarsnes (barn og unge) 
Daglig leder   Grete Ellingsen Aaby 
Kirketjener   Anders Bakke (pensjon fra 1.8) 
    Wenke Lykke Bøe (fra 14.8) 
Menighetspedagog  Liv-Iren Westnes 
(konfirmant og ungdom)   
Menighetspedagog  Bodil Staxrud 
(trosopplæring) 
Kantor    Ingvild Køhn Malmbekk 
Diakon    Inga Mari Ramsfjell-Kind 
Dirigent Knøttene   Ragny Kvangarsnes 
Kirketjenervikarer  Synnøve Bjellvåg Braathen  
    David Malmbekk 
Praksisstudent (prest) Magnus Strand (5 uker vår) 
Praksisstudent (diakoni) Valborg Syvertsen (3 uker høst) 
 
Administrative fellestjenester bidrar til gode digitale løsninger for 
publikumshenvendelser og sentralbordfunksjonen for kirken i Asker.  



18 

 

Menighetsrådet hadde 7 møter i 2021, hvorav 4 videomøter. Arbeidsutvalget har normalt 
hatt ett møte før menighetsrådsmøtet. I tillegg hadde menighetsrådet i løpet av året en 
samling med staben og et fellesmøte med alle menighetsrådene i Asker.  
 
Årsmøtet 11. april måtte, på grunn av nedstengning, begrenses til en presentasjon av 
årsmeldingen i våre digitale kanaler. Med billedkavalkade fra menighetens arbeid i 2020, 
som ble veldig godt mottatt.  
 
Menigheten kunne igjen møtes til menighetsmøte 17. juni, for å behandle «Justert 
grunnordning for hovedgudstjenesten». Det ble på møtet også gitt mulighet innspill og 
diskusjon rundt «Menighetens årsmelding for 2020 – hvilke erfaringer fra dette spesielle året 
tar vi med oss videre?». 16 personer (inklusive ansatte) møtte på menighetsmøtet.   
 

    
 
Menighetsrådet behandlet i 2021 følgende saker:  

• De stadig endrede smittevernstiltakene, og konsekvensene for menighetens 
aktiviteter, har naturlig nok vært en gjenganger. 

• Budsjett regulert i juni og desember, i tillegg til ordinært budsjett i februar. 
Pandemien har utfordret menighetens økonomi og har krevd økt søkelys på dette i 
menighetsrådet. 

• Givertjenesten 

• Nytt økonomireglement 

• Tildeling offer 

• Justert grunnordning for hovedgudstjenesten 

• Høringssak daglig ledelse og bemanning i Asker kirkelige fellesråd 

• Høringssak Liturgi for tredagershøytiden skjærtorsdag, langfredag og påskenatt 

• Høringssak Ny kirkelig organisering (stor og arbeidskrevende sak) 

• Åpen kirke 

• «Venner av Asker kirke»  

• Novembermarkedet og tilsvarende aktiviteter 

• Informasjon til innflyttere til Asker sokn – særlig nye boligkompleks  

• Menighetsrådet har vært involvert i utlysning og prosess rundt tilsetting av kapellan 
og prost  

• Ombygging av Asker kirke med nytt HC-toalett og trapp opp til galleriet – til uttalelse. 

• Visjon og strategi – som rådet jobber videre med i 2022 – sammen med stab og 
utvalg. 
 


