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Menighetsrådslederen har ordet  

Året 2022 er forbi, og vi kan oppsummere et tilnærmet normalt år, uten de restriksjonene 
som vi hadde de to foregående årene. Livet og mylderet er tilbake i Asker kirke og på 
Askertun, i gudstjenestene og i aktivitetene.  OnsdagsÅpent er fortsatt et satsningsområde – 
nå også med «nye» Hula som rommer klubb-aktiviteter for tweens og ungdommer. 
Barnekorene vokser, og pølsekiosken er populær. Fredagstreff og Kaffekoppen er igjen 
populære møtesteder for de som er litt eldre. Gudstjenestene på søndagene er fortsatt (ett 
av) ukas «pulsslag», og vi kan glede oss over et mangfoldig og rikholdig gudstjenesteliv med 
mye musikk, sang, drama og ulike temaer, og der det er plass til både barn og voksne, 
høytidelige seremonier og mer stillferdige messer. 
 
Noen av årets høydepunkter var å kunne ha en normal og flott påskefeiring, 
samarbeidsprosjektene og konsertene Messe for en såret jord og Messias, åpning av 
pilegrimsleden gjennom Asker, et Novembermarked som nærmet seg gamle høyder, og 
julegudstjenester som overgikk tidligere tider (i antall besøkende).  

 
Og ikke minst feiring av at Askertun og 
Anthem har fylt 50 år – det ble en helg til 
ende med musikk, mimring og festligheter. 
 

 
Jubileumsfest på Askertun (foto: Grete Aaby)   Jubileumskonsert for Anthem i Asker kirke (foto: Grete Aaby) 
  

I år fikk menighetsrådet endelig vedtatt en strategi for Asker menighet. «Mer himmel på jord 
– Asker kirke nær, levende og tilgjengelig» er visjonen. Målene, satsingsområdene og 
tiltakene vi vedtok i sommer kan vi allerede nå begynne å måle oss mot. 
 
Takk til alle ansatte og frivillige som har trått til med å «sveive i gang» igjen og få alt tilbake 
til «normalen» dette året! Takk til alle som støtter Asker menighet på en eller annen eller 
flere måter! Takk for fellesskapet! 
 
Dagrun Røyrvik  
 
 

Forsidebilde fra Krybbevandringer i Asker kirke (foto: Bodil Staxrud)  

Rundt 160 barn, med voksne, fra 11 barnehager i nærområdet vårt, besøkte i begynnelsen av 

adventstiden Asker kirke for å være med i en dramatisering av juleevangeliet. Sammen med 

flere fra staben og frivillige medarbeidere. Her med diakon Inga Mari som keiser Augustus.    
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Gudstjenester og kirkelige handlinger  

Gudstjenester 

Hva skjer med fellesskap som settes på pause over tid? Hva skjer med en menighet når det 
plutselig ble satt antallsbegrensninger på gudstjenestene? Hva skjer med trosfellesskapet 
når man ikke kan stå skulder til skulder i bønn og ved nattverdbordet, men må holde avstand 
til hverandre? Blir fellesskapene ødelagt? Ensomheten for stor? Glemmes verdien av en fast 
gudstjenestepuls? 

I 2022 fikk vi noen av svarene på spørsmålene overfor. Etter to år med pandemi kunne vi 
igjen – fra tidlig på året - møtes uten begrensninger. Og året viste oss at de aller fleste kom 
tilbake til fellesskapene. I løpet av året feiret vi 158 gudstjenester. Og antall 
gudstjenestebesøkende var på nivå med det forrige normalåret 2019 (13430 mot 13530). 

Gudstjenestene utgjør 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, temagudstjenester/ solidaritetsgudstjenester, 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.  

Det er lang tradisjon i Asker menighet for at det så godt som alltid er gudstjeneste klokken 
11 på søn- og helligdagene, et prinsipp som ble videreført i 2022 (med enkelte etablerte 
unntak som romjulssøndag, Kristi himmelfart, 2. påskedag og 2. pinsedag). I tillegg til 
månedlige kveldsmesser og yogagudstjenester kl. 20.00. Kveldsmessene har sin egen 
poetiske liturgi og musikalske uttrykk, mens yogagudstjenestene tilbyr en forkynnelse 
gjennom fysiske øvelser, kropp, pust og meditasjon. 

De søndagene det har vært kveldsmesse kl. 20.00, har formiddagsgudstjenestene som 
hovedregel vært preget av mange dåp. Som hovedregel har én av månedens 
formiddagsgudstjenester vært uten dåp, med ekstra rom for fordypning og stillhet. 

De aller fleste av gudstjenestene på søn- og helligdager ble feiret i kirken, med unntak av 
den årlige skriftemålsgudstjenesten på bots- og bønnedag, og den årlige 
friluftsgudstjenesten med dåp, i forbindelse med Asker museums høsttakkefest i september.  

I tillegg til flere gudstjenester der barn og unge medvirket, bidro 4 skolegudstjenester før jul, 
igjen i 2022 til at lokale barn og unge kunne utvikle et eierskap til kirken.  

De største kristne høytidene markeres tradisjonelt tungt i Asker kirke, og det fikk vi igjen 
erfare i 2022. Julaften samlet kirken 2297 askerbøringer (mot 2285 i forrige normalår 2019). 
Det ble gjennomført fem gudstjenester (mot tidligere fire gudstjenester), noe som gjorde det 
mulig å gi plass til alle som ønsket, uten at det ble for stor trengsel. Påsken ble markert med 
gudstjenester både skjærtorsdag, langfredag, påskenatt og påskedag. Oppslutningen om 
denne sentrale høytiden er imidlertid i Asker (som de fleste steder) mindre enn hva som er 
gjennomsnittet gjennom året. De fire gudstjenestene samlet i snitt 72 personer, der 
påskedagsgudstjenesten er den som trekker opp. Både påskedag og juledag står sterkt som 
gudstjenestedager i Asker-samfunnet.  
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89 gudstjenester ble avholdt på søn- og helligdagene, stort sett alle i kirken, der det i 
gjennomsnitt deltok 104 mennesker. Som en mindre synlig, men ikke mindre viktig del av 
gudstjenestelivets faste puls, ble det holdt jevnlige institusjonsgudstjenester på Solgården 
sykehjem og Asker bo- og omsorgssenter, samt gudstjenester på Varmestua, i regi av Kirkens 
feltarbeid. 

Erfaringen forteller oss at ulike gudstjenesteuttrykk trekker ulike mennesker til kirken, og 
bidrar til en folkekirke der et stort mangfold kan kjenne tilhørighet. Et mål for menighetens 
gudstjenesteliv bør heller ikke være mindre ambisiøst enn at vi søker å legge til rette for at 
hver og en av oss skal kunne erfare at gudstjenestenes faste puls angår oss, og minner oss 
om at vi hører til. Med alt vi er, og alt vi ikke er. Hos Gud. Og hos hverandre. 

Kirkelige handlinger 

Asker kirke står sterkt som «seremonikirke». Den 
oppsøkes av mange som søker et rom som gir en 
høytidsstemt og vakker ramme rundt noen av livets 
vakreste, såreste og viktigste dager. Så også i 2022 (se 
tabell).  

Både til bryllup og dåp søkes Asker kirke av mange 
som bor andre steder, men har en egen kjærlighet for 
kirka vår. Litt over halvparten av de 118 døpte i Asker 
kirke, hører til på andres steder (de fleste i 
nabosoknene).  

Musikk – og kulturarbeid  

2022 ble endelig igjen et tilnærmet normalt «kulturår» med stor aktivitet i menighetens 
musikk- og kulturarbeid. I Asker kirke ble det arrangert 8 konserter i menighetens regi og 
hele 16 konserter ved eksterne aktører. 

Knøttene ble ledet av Fredrik Rafael Flikka 
både i vår- og i høstsemesteret. De hadde 
mot slutten av året ca. 25 medlemmer. I 
vårsemesteret bidro Knøttene med sang 
på askeonsdagsarrangementet, på en 
rekke gudstjenester, og de avsluttet 
vårsemesteret med en flott konsert 
sammen med Tempo på Askertun i mai. På 
høsten sang de bl.a. på gudstjenesten i 
oktober med utdeling av 4-års bok, på 
Novembermarkedet og på julekonserten 
med alle menighetens kor 7. desember.  

 
Knøttene på gudstjeneste i Asker kirke (foto: Bodil Staxrud)  
 

Tempo, ledet av Bodil Staxrud, hadde ca. 16 medlemmer til jul. På våren bidro de med sang 
på bl. a Askeonsdag og gudstjeneste i Asker kirke. De gjennomførte en flott konsert på 
Askertun sammen med Knøttene og avsluttet semesteret med tur til Stockholm 26.-29. mai. I 
løpet av høsten deltok de bl. a på utegudstjeneste på museet, Novembermarkedet, 
julegrantenning i Asker sentrum, og julekonsert med alle menighetens kor 7. desember. 

Statistikk 2022 (2021): 

Gudstjenester totalt: 158 (215)  

Søn– og helligdager: 89 (86) 

Andre: 69 (129)  

Totalt antall fremmøtte: 13430 

(6271) 

Nattverdgudstjenester: 61 (52) 

Nattverdsgjester: 2542 (1292)  

Døpte: 118 (125) 

Konfirmerte: 82 (84) 

Vielser: 35 (31) 

Gravferder: 124 (138) 
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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 kanskje ikke tålt pandemien så godt vi hadde håpet. I hvert fall ble det færre 
og færre medlemmer gjennom våren 2022. Så høsten 2022 valgte vi å sette Ten Sing på en 
liten pause etter samtale med de medlemmene som var igjen, og ungdomslederne.  

Babysang ble gjennomført i både vår- og høstsemesteret. Sangstundene ble ledet av 
trosopplærer Bodil Staxrud. 

Asker kirkekor, ledet av kantor Ingvild Køhn Malmbekk, begynte tidlig i 2022 med 
fellesøvelser sammen med de tre andre kirkekorene i gamle Asker der målet var 
fremføringen av «Händels «Messias» i september. Konsertene i Vardåsen og Asker kirke ble 
en stor suksess med fulle kirker og gode opplevelser for både utøvere og publikum. 
 

 
Händels Messias (foto: Malmbekk) 
 

I tillegg til forsangertjeneste på en rekke gudstjenester ble også dette gjennomført:  
«Messe for en såret jord» i Teglen og Asker kirke 30. og 31. mai, «Mens vi venter» i Asker 
kirke 4. desember og julekonsert med alle menighetens kor 7. desember. Koret er stadig i 
vekst og telte ved utgangen av 2022 46 medlemmer. 

Back in business Kor & Band er et frittstående kor med tilknytning til Askertun, hvor de har 
sine faste øvelser. Koret bidrar på en gudstjeneste i Asker kirke gjennom året, og på 
Novembermarkedet, samt med konserter til inntekt for Kirkens feltarbeid i Asker.  

Kulturutvalget ble i 2021 slått sammen med gruppen som jobbet med oppstart av «Venner 
av Asker kirke». Utvalget har i 2022 bestått av de samme medlemmene: Alf Tore Vierli, 
Petter Hagemo, Trude Helen Binderø, Ingvild Køhn Malmbekk, Ingrid Hauge Lundby, Geir 
Ove Skogø og Kari Hjermann. Støttegruppen «Venner av Asker kirke» ble bestemt å ikke 
startes opp da responsen ikke var så god som ønsket, men utvalget har jobbet engasjert 
videre under overskriften å skape et bredt kulturtilbud i Asker kirke, både i og utenfor 
gudstjenester. 
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Trosopplæring og undervisning 
Trosopplæring i Asker menighet (0-18år) 
0år – Dåp  

0år – Babysang  

1år – Sansegudstjeneste 

2år – Sansegudstjeneste 

3år – Teatergudstjeneste 

4år – Utdeling av 4-årsbok 

5år – Teater for 5-åringer 

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 (Ikke gjennomført) 

Øvrige tiltak i trosopplæringen 

1-5år – Småbarnsang 

5-8år – Knøttene barnekor 

9-12år – Tempo Tweensing kor 

9-12 år – Hulaklubb1 (høst 2023) 

9-18år – Norges KFUK-KFUM speiderne, 

se alle aktivitetene til speiderne på 

hjemmesiden askerspeiderne.no  

13-18år – Ten Sing (våren 2022) 

13-18 år – Klubb K3 (høsten 2023) 

 

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/ 

kateket og kapellan er med fra staben. 

Øvrige medlemmer er Helene Harsem, 

Eileen Paus, og Hilde Cathrine Haugland. 

Året 2022 har blitt et tilnærmet normalt år med hensyn til gjennomføring av tiltak og 
aktiviteter. 
 
Tårnagent-løype 
Ble gjennomført 25.-26. mars, og tiltaket hadde god oppslutning. Det var også vellykket å ha 
med mini-ledere fra Tempo på arrangementet. 
 
Nattkino  
I februar inviterte vi igjen 7. klassingene i Asker til Nattkino med «The Greatest Showman». 
Temaene i filmen er blant annet likeverd og tilgivelse. Det kom noe færre i år enn i fjor (11 i 
2022 mot 21 i 2021), men det var en veldig fin gjeng og en vellykket kveld.  
 
Harry Potter helg 
I august 2022 kunne vi igjen arrangere Harry Potter helg. Hele arrangementet ble dette året 
gjennomført på Askertun, noe som fungerte godt.  Vi startet med hus-seremoni hvor alle ble 
tildelt et hus, så hadde vi tryllestavverksted før vi dro ut for å spille Rumpeldunk. Det kom 
færre i år enn det har gjort tidligere år, og kanskje bør vi jobbe mer med PR til dette 
arrangementet. Sokneprest Karolines andakt ble en fin avslutning på et vellykket 
arrangement. 
 
Hulaklubb1 
Hulaklubb1 er et nytt klubbtilbud for barn fra 4. - 7. klasse. Vi møtes hver onsdag fra kl. 
18.15-20.00 i hula. Klubben består av aktiviteter og leker, kiosk og brettspill.  
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Vi startet klubben høsten 2022, og det har vært ganske bra oppmøte (mellom 10-15 barn 
hver gang), og barna koser seg på klubben. Vi har spilt fotball, kanonball, lekt stiv heks, gi et 
lite blink, boksen går, og vi har hatt diverse inneleker: stolleken, tegnekonkurranse, 
kortleker, og brettspill og sosialt. Noen ganger har vi også bakt pizzasnurrer eller kanelboller. 
Vi har også en kiosk med litt diverse godteri. Der har vi et maksforbruk på 30kr per barn.  
 
Vi har per nå 3 ungdomsledere som leder klubben: Hallvard, Endre og Luna. 
 
Ungdomsarbeidet   
Vi valgte høsten 2022 å flytte alt av ungdomsarbeid til torsdag, som den nye ungdomsdagen 
i Asker menighet og nysatsningen K3. Det betyr at alt av konfirmantundervisning, 
ledertrening og klubbvirksomhet ligger på denne dagen. Det tror vi på sikt vil ha 
synergieffekter ved at man kan gå fra det ene til det andre på samme dag. Vi prøver også å 
legge trosopplæringstiltak for aldersgruppen 13-18 på torsdager slik at deltakere her kan gå 
rett over i et klubbtilbud for ungdom i alderen 13-19 år i Hula på Askertun.  
 
Våren 2022 ble brukt på å pusse opp Hula, og dette har nå blitt et veldig funksjonelt og 
koselig rom som innbyr til henging og sosiale aktiviteter. Dessverre gjør ikke et nytt rom sitt 
til at ungdommene kommer dit. Det tar tid å bygge opp et ungdomsarbeid igjen, og det 
krever tålmodighet og struktur for å få det til. Ungdomsarbeid er relasjonsbygging, og med 
nye ansatte inn og gamle ut, så er dette et krevende arbeid. Men ungdomsarbeid er noe av 
det mest givende arbeidet i det å skape trygge og inkluderende fellesskap i menighet og 
lokalsamfunn. Derfor ønsker TUBUR å fokusere på dette viktige arbeidet på sine møter i 
2023. Som en del av satsningene i Asker menighets visjons- og strategidokument for 2022 og 
punktene: Tilby dåp og trosopplæring til alle barn, unge og voksne og skape trygge og 

inkluderende fellesskap i menighet og lokalsamfunn. 
 

Konfirmantarbeidet og ledertrening 

Året 2022 ble også et spennende, og til tider strevsomt år for oss som jobber med 
konfirmanter i Asker kirke. Vi fortsatte med ulike konfirmantlinjer, men i litt mindre skala 
enn i 2021. Vi åpnet for påmelding til fem ulike linjer; Ten Sing, solidaritet, friluftsliv, yoga og 
mix. Konfirmantene søkte seg i hovedsak til de tre siste. Ten Sing-konfirmantopplegget ble 
gjennomført i liten skala ved at de aktuelle konfirmantene deltok i det ordinære 
ungdomsarbeidet, solidaritetskonfirmantgruppa besluttet vi ikke å gjennomføre.  
 
Konfirmantene søkte seg i nokså stor grad til den gruppa der deres venner var, og det kan 
virke som tema var av underordnet viktighet. Dette førte til endel administrasjon for å få 
konfirmantene inn i en gruppe de ønsket å være i. Grunnet korona-restriksjonene delte vi 
mix- og friluftsgruppene i to. Og gjennomførte opplegget i smittevernsmessig forsvarlige 
grupper.  
 
Ved siden av gruppene, hadde vi også fellessamlinger med en større rigg rundt seg: 
Oppstartshelg, samling om sorg og død, samling om vold og overgrep, innsamlingsløp i 
forbindelse med fasteaksjonen og møte i forkant av leir med foredrag av ekstern 
foredragsholder. I tillegg til dette hadde Liv-Iren, Jens og Karoline individuelle samtaler med 
alle konfirmantene i to omganger. En rundt påske, og en etter leir.  
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Fellessamlingene måtte også gjennomføres delvis oppstykket og delvis nedskalert som en 
følge av inndelingen i kohorter. Dette gjorde at mye stabsressurser ble brukt til å få 
opplegget praktisk gjennomførbart. Erfaringen var nok at et konfirmantopplegg som i 
utgangspunktet var ambisiøst, ikke ble noe lettere av pandemien på. Allikevel var 
tilbakemeldingene fra konfirmantene var jevnt over gode. Dette er takket være at frivillige, 
stab og eksterne stilte opp i større grad enn vi normalt ville lagt opp til.  
 
Leir på Knattholmen 
Da konfirmantleiren skulle gjennomføres var det heldigvis svært få smittevernstiltak. Et par 
uker før konfirmantleiren reiste deler av staben fra Vardåsen og Asker ned til leirstedet med 
ungdomslederne for å planlegge. Selve konfirmantleiren ble avholdt 1.-4. juli med i overkant 
av hundre konfirmanter, ca. 2/3 fra Asker menighet.  
 
Det var noe krevende å få nok ledere, men det lot seg gjøre med bruk av lønnsmidler og 
hjelp fra fellesrådet. Det var litt uheldig at vi ikke hadde et fastlagt og transparent 
lønnssystem for ungdomsledere, dette skal vi forsøke å gjøre bedre fremover. Ledergjengen 
gjorde en svært god jobb, og var helt essensielle i gjennomføringen av leiren. Leiren hadde 
ulike sosiale gruppeaktiviteter, undervisningsgrupper og samtalegrupper. I tillegg hadde vi 
fellesundervisning, morgensamlinger og kveldssamlinger. Det ble en hyggelig leir med bading 
og hygge. Konfirmantene var fornøyde med leiren. Den samlede vurderingen var allikevel at 
vi ønsker å gjøre det på en litt annen måte neste år.  
 
Det er ikke gitt at kvaliteten på leiren forringes av at ambisjonsnivået tilpasses 
ressurssituasjonen, som er preget av at vi har færre ungdomsledere enn tidligere. Dessuten 
har vi besluttet å ha leir kun med konfirmanter fra Asker, altså uten Vardåsen. Neste års leir 
blir nedskalert og på Gulsrud leirsted. Håpet er at vi kan bruke mer tid med konfirmantene, 
og litt mindre tid på rigging og tilrettelegging for opplegg.  
 
Konfirmasjonsgudstjenestene  

 

 
Konfirmasjonsprosesjon (foto: Grete Aaby)  

Vi hadde fem konfirmasjonsgudstjenester. 
Tre på lørdag og to på søndag. Det er klart 
flest som ønsker å ha «sin» konfirmasjon 
på lørdag. Siden det er stor forskjell på 
hvor mange hver konfirmant har med seg i 
gudstjenesten, besluttet vi å ikke ha 
reserverte plasser eller noen 
begrensninger i hvor mange som kunne 
være med. Det fungerte nokså greit, selv 
om noen av gudstjenestene ble litt 
overfylte. Dette justerer vi til neste å med 
å ha litt færre konfirmanter per 
gudstjeneste.  
 
Selve seremonien ble svært fin, noe vi 
også fikk tilbakemeldinger på fra 
konfirmanter og foreldre. Det er mange 
bevaringspunkter fra avviklingen av 
konfirmasjonsgudstjeneste.  



9 

 

Ledertreningen 
Det var vanskelig å få ledere til å melde seg til Lederlappen på høsten 2022 etter endt 
konfirmasjonstid, men fire flotte ledere har meldt seg, og de har startet opp ledertrening 
høsten 2022 med samlinger på Askertun og ledertreningstur til Bodaborg, Sverige i slutten av 
januar 2023.  Det har også vært vanskelig å beholde de lederne som var med på leir, 
sommeren 2022, så her har vi en jobb å gjøre. 
 
Vi har for 2023 valgt å lage leir på egen hånd og ikke i samarbeid med Vardåsen som tidligere 
år. Vi tror at dette kan gjøre eierskapet til egen leir enda større. Videre blir leiren mindre, 
som gjør at vi ansatte kanskje har større sjanse til å bli enda bedre kjent med mulige nye 
ledere og oppfordre til å engasjere seg i egen menighet. Ledertrening henger tungt sammen 
med å bygge ungdomsmiljø i Asker menighet, og Klubb K3, ev. Ten Sing. Og for å ivareta 
følgende satsningene i menighetens visjons- og strategidokument om å Tilby dåp og 

trosopplæring til alle barn, unge og voksne, skape trygge og inkluderende fellesskap i 

menighet og lokalsamfunn og inspirere til å delta i kirkelig arbeid. 

 

Det er derfor gledelig at to av de som har meldt seg på ledertrening, også har meldt seg som 
ledere på nyoppstartet søndagsskole (første samling var 4. desember 2022) en søndag i 
måneden. 

 
Diakoni og frivillighet 
Diakonien skal bidra til menighetens visjon om å være levende, nær og tilgjengelig, gjennom 
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket. 
Diakoniplanen er styrende for dette arbeidet, med fokus på  

• å invitere inn for å bidra til "innenforskap" og tilhørighet  

• å gå ut for å være med på den helsefremmende, forebyggende og inkluderende 
dugnaden i bygda  

Invitere inn – Formiddagstreff 
Styret for formiddagstreffene har også dette året arrangert 10 Fredagstreff og 9 
Kaffekoppen. Visjonen har vært å tilby sammenkomster som kan være med å forbygge 
ensomhet og inaktivitet – kort sagt være en del av den helsefremmende dugnaden i bygda. 
Aldersspennet på deltagere har vært fra ca. 50 – 97 år. 

Treffene har ulik profil. Fredagstreffene har lengre kåserier av frivillige med mye kunnskap 
og god formidlingsevne og andakt av prestene. Det har vært ca. 50 til stede hver gang. 
Kaffekoppen har vært mer uformell med små innslag, mye allsang og god tid til prat. Her har 
alle tilstedeværende en mer aktiv rolle. Den blir ledet av diakonen. Felles for begge treffene 
er at det legges vekt på god formiddagsmat og et inkluderende fellesskap. Det har vært 70 
frivillige involvert i forberedelser og gjennomføring av treffene: Sjåfører, pianist, rigging og 
rydding av bord og stoler, kåserier, ledelse av Fredagstreff og styrearbeid. Dekking av bord, 
smøring av smørbrød, baking av kaker, handling og spandering av gevinster til 
Fredagstreffets lotteri m.m.  Antall frivillige inkluderer medlemmer fra Kirkekoret som har 
forsterket allsangen, og noen som har forberedt 10 minutters uformelle og interessante 
innslag på Kaffekoppen. Begge deler har vært nytt av året og har vært en berikelse. Vi har 
blitt bedre kjent med hverandre og lært mye. Det har vært en betydelig økning av deltagere 
på Kaffekoppen, som på enkelte treff har hatt like stor oppslutning som Fredagstreffene. 
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Gjennomsnittsalderen stiger på medvirkende og gjester. Målet er å legge listen passe høyt 
og tilrettelegge slik at våre frivillige erfarer at de kan stå lenge i tjenesten. Dette gjøres 
parallelt med målrettet nyrekruttering. En utfordring er å få nok sjåfører. 

  
 Fredagstreff – andakt og glade syngedamer (foto: Grete Aaby)  

Invitere inn – samtalekvelder  
Samtalekveldene på Askertun er enkle samlinger om et oppgitt tema om troen og livet. To 
innledere gir en kort opptakt til samtale, så bidrar den enkelte med sine tanker. Det viser seg 
at selv de som lenge har deltatt i kirkelivet, slett ikke er uten spørsmål og nye innspill til 
gudstjenesten, nattverden og kristne sannheter. Deltakerne sitter i en ring. Det har vært 
omkring 14 til stede hver gang. Det veksler hvem som kommer. Samtalekveldene er åpne for 
alle. De holdes tredje tirsdag i måneden, fra kl. 1930–2100. Serveringen er meget enkel: 
kaffe, te og mineralvann. Første halvår 2022 ble samtalekveldene ledet av Sigrun Møgedal 
og Knut Lundby. Høsten 2022 kom Kirsti Bryn Lium inn etter Sigrun Møgedal. 

Invitere inn - 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 2022. Dette 
ukentlige møtepunktet er blitt en viktig arena for gode samtaler, bibelsk fordypning, 
forberedelse til søndagens gudstjeneste, og ikke minst støttende fellesskap.  

Invitere inn – Åpen kirke og turfellesskap  
Primært ved hjelp av frivillige har kirken vært åpen på tre faste ukentlige tidspunkter gjennom 

hele året. Til tider mer i ferier og høytider. Både verter og besøkende forteller om verdifulle 

og viktige stunder der det vakre kirkerommet har åpnet for gode møter, stillhet, ettertanke, 

fordypning, bønn, bibellesning, lystenning og kontakt.  

7-8 turgåere møtes utenfor kirken hver mandag kl. 12 til en times vandring i sol og vind og 

regn og snø – sånt blir det både gode samtaler og nye vennskap av! Turen avsluttes på 

Askertun med kaffe og noe søtt til. 

Gå ut - Misjon, solidaritet og grønn menighet  
Fasteaksjonen ble, slik vi ønsket det, hele menighetens solidaritetsaksjon. Korona-
restriksjoner gjorde det ikke mulig med tradisjonell innsamling der konfirmantene banker på 
dører med bøsser. Som alternativ fikk vi til kreativ digital innsamling i forkant. Sammen med 
innsamlingsløp der små og store ble sponset ble resultatet både fellesskap og et rekordstort 
beløp til Kirkens nødhjelp. På grunn av begrensninger for hvor mange som kunne samles 
hadde konfirmantene egen dag, og øvrige små og store kom til OnsdagsÅpent og samlet inn 
enger sammen med korbarna og familiene deres.  
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Nytt av året var Solidaritetsgudstjeneste med påfølgende Kirkesuppe på Askertun, der vi 
ønsket å stimulere til engasjement for den globale kirke og skape rom for 
menighetsfellesskap. En representant fra Stefanus-alliansen fortalte om deres misjons og 
menneskerettighetsarbeid. Offer og overskudd til utgiftsdekning for maten gikk til 
organisasjonen. Vi har deltatt i Bispedømmets kontaktnettverk for den evangelisk lutherske 
kirke i Palestina. Menigheten er engasjert i ulike misjonsprosjekt gjennom offer og forbønn, 
men har ikke etablert noen egen prosjektavtale innenfor rammen av Samarbeid menighet og 
misjon (SMM). Det er ønskelig å finne en kontaktperson som kan videreutvikle dette 
arbeidet.  

Staben følger opp kravene til grønn menighet, nå med et særlig fokus på gjenbruk. Her ligger 
det forbedringspotensialer for engasjement i menigheten. Diakoni og frivillighetsutvalget 
ønsker et nytt medlem og/eller samarbeidspartnere som kan bidra med grønn inspirasjon. 

Flyktninger  
Diakonen har kontakt med kommunens arbeid for integrering av flyktninger kontor. Flere i 
menigheten følger opp og støtter enkeltindivider, sammen med diakonen. Det har ikke vært 
tatt noen egne initiativ i forhold til flyktninger fra Ukraina. Tidligere arbeid med nabokontakt 
har ikke kommet i gang igjen etter pandemien. Det er ønskelig å se mer på hvordan vi som 
menighet kan bidra til inkludering og fellesskap med flyktninger og innvandrere. 
 
Pilegrimsarbeid som satsingsområde 
Menighetsrådet har valgt å løfte pilegrimsarbeid som et satsingsområde, og ser det i 
sammenheng med et arbeid for økt samfunnsansvar, bærekraft og folkehelse, i samskaping 
med kommunen. En ressursgruppe er etablert for dette arbeidet, med utspring i Asker 
menighet, men med deltakelse fra Østenstad og Vardåsen. Høsten 2022 ble det arbeidet 
fram en skisse til et pilegrimsprosjekt for hele det nye Asker, der gamle kirkestier på kryss og 
tvers av kommunen kan kobles mot Tunsbergleden som ribbein til en ryggrad. Det er 
etablert begynnende kontakt med turlag, historielag og Asker kommune, som vil tas visere i 
2023. Asker menighet er medlem i Pilegrimsforeningen St Hallvard og samarbeider med 
foreningen om opplegg framover.  
 
Se egen årsmelding for felles diakonale tiltak i prostiet. 

Frivillighet  
Vi utarbeidet i juli 2022 en handlingsplan for å rekruttere flere frivillige i frivillighetsåret 
2022. Vi ser at vi har nådd mange av målene.  Oppsummert ble 2022 et år for konsolidering 
av frivillig innsats i menigheten etter pandemien. Vi har fått med flere medarbeidere og det 
ser ut til at å invitere nye med til konkrete oppgaver, har vært vellykket. 
 
Tjeneste ved gudstjenestene: vi har fått flere medarbeidere som kirkeverter og medliturger. 
Spesielt er det hyggelig med flere ungdommer som kirkeverter. Fra oktober overtok 
Kirketjener Wenke Lykke Bø arbeidet med å skaffe frivillige til gudstjenestene. Hun har også 
tatt det overordnete ansvaret for litt kaffeservering i kirken etter gudstjenesten, sammen 
med frivillige som bidrar med litt å spise.  
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Halvårlige samlinger med de frivillige er på 
plass og ledes av soknepresten. Vi har 
revidert veiledningen for denne frivillige 
tjenesten. Flere gir uttrykk for at det har 
vært fint å sitte litt i sosiale lag, etter 
gudstjenesten. 
 
Bilde fra medarbeidersamlingen i høst (foto: Grete Aaby) 

 
Samling nyttårsnatt: Det har vært en tradisjon med nyttårsselskap på Askertun i 30 år med 
avslutning i kirken som markering av overgang til det nye året. I 2022 tok frivillige ansvar for 
denne samling på nyttårskvelden. 
 
Sosiale samlinger etter gudstjenesten to ganger i året: Frivillige sto for en vellykket samling 
etter gudstjenestene. Servering av suppe og med innlegg om Stefanusalliansens arbeid. 
Veldig godt besøkt og mange synes det var godt å møtes på denne måten.  
 
Novembermarkedet: Menighetens store dugnad! Mange folk i aksjon, før under og på 
markedet. Veldig gledelig at nye og yngre medarbeidere tar ansvar for aktivitetene. 
Evalueringen i etterkant, viser at folk er entusiastiske og vil gjerne være med videre. Det 
arbeides med å få et årshjul for Novembermarkedet, slik at vi får planlagt bedre og eventuelt 
få inn nye aktiviteter og nye frivillige. 
 

Andre tilbud for voksne 

Fredagsforum  
Fredagsforum – Asker menighets møteplass for voksne – har dette året kjørt vanlig program, 
prinsipielt slik det var før pandemien med 3 møter på våren, 3 møter på høsten og 
nyttårsfeiring. 
Vårens temaer var «Ole Hallesby – også motstandsmann» ved Helge Skaare, «Håpets 
katedral – inter-religiøst rom for refleksjon om plastforurensning av havet» ved biskop 
emeritus Atle Sommerfeldt og «Bondekrigen i 1525 – religiøs radikalisering» ved nytilsatt 
kapellan Jens Leirvik. 
Høstens temaer var «Hva tok vi med oss? Glimt og refleksjoner med utgangspunkt i 
ungdomstiden i Asker» ved Inge Westly, «Løst og fast fra et langt presteliv» ved sogneprest 
Dag Håland og «Det sitter i vegga - om arbeidet til gatepresten i Asker» ved Kjetil Borgenvik. 
Den forenklede servering med påsmurt julekake, te og kaffe ble videreført, noe som gjør det 
lettere både for arrangørene og de fremmøtte. Gjennomsnittlig antall deltagere ca. 30.  
Nyttårsaften ble også arrangert på tradisjonell måte med fest på Askertun og avslutning på 
kvelden i Asker kirke. Denne gang bare 17 deltagere, kanskje dette lave deltagerantallet 
hang sammen med usikkerheten hvorvidt det ville bli midnattsgudstjeneste i Asker kirke.  
 
Asker og Vardåsen Y’s Men’s Club  
Asker og Vardåsen Y´s Men´s Club er med i en internasjonal organisasjon, derfor det 
engelske navnet. Y er første bokstav i YMCA(KFUM), og ”Men” betyr ”mennesker”, kvinner 



13 

 

og menn. Mange av oss som er med i klubben, har vært med i KFUK og KFUM i vår barndom 
og ungdom. Hart vært speidere, vært med i barne- og ungdomsklubber og kor i kirken. At vi 
nå er med i Y´s Men-klubben, er en fortsettelse av dette. Vi får gode venner. Vi opplever et 
sosialt og kristent fellesskap. 
 
Vi har ikke bare klubbmøter, men drar på turer sammen, har kultur- og pizza-kvelder, går i 
kirken sammen og har en VENNSKAPSKLUBB i Danmark som vi fikk besøk av i mai 2022.  
Vi har også treff med naboklubbene: Høsttakkefest i Nittedal, Adventfest i Holmen, 
Nyttårsfest i Østenstad, også inviterer vi til Sommerfest i juni hvert år. Søndag 3. april 2022 
kunne vi endelig feire klubbens 40års-JUBILEUM som måtte utsettes 2 år pga. korona. 
Tidligere regionsleder Jan Austad hold festtalen, og det var stor stemning! Dette kom 
samtidig med 100-årsjubileet til den internasjonale organisasjonen ble markert. Nytt våren 
2022 var en SOSIAL UTLODNING. Bare medlemmene kunne kjøpe lodd (250kr.), også var det 
medlemmene som ga gevinster: sosiale opplevelser eller praktisk hjelp. Vi ble bedre kjent, 
vant festlige turer, hyggelig måltider, god støtte, ja, mange artige opplevelser! 
 
I 2022 bevilget klubben 25.000 kr. til barne- og ungdomsarbeidet i menighetene: 10.000 kr. 
til oppgradering av Hula på Askertun, 10.000 kr. til speiderne og 5.000 kr. til Vardåsen. 
 
Vi har et ”ÅPENT MØTE” en gang i halvåret, men kan ha med ledsagere og gjester på alle 
klubbmøtene. I mars var Per Arne Dahls emne ”Sårbarhetens kraft og risiko”. I november 
fortalte professor i kirkemusikk Harald Herresthal sin historie: ”Min mor valgte meg  -  Et 
krigsbarns historie”. Vi jobber for å få med flere på GJESTELISTEN vår, der en får oppleve 
klubbaktivitetene våre opptil et år, men de fleste blir medlem før året er gått. 31 er vi nå 
som håper å få nye med! Alle er VELKOMMEN PÅ GJESTELISTEN! 
 
Styret: President: Aud Magelssen Stønjum, forrige president: Bjørg Andås Ohnstad, 
visepresident: Eva Hatlem Adolfsen, kasserer: Svein Helge Skaare, sekretær: Else Vengnes 
Grue. 
 
Asker Normisjon  
Asker Normisjon er en lokalforening tilsluttet Normisjon, og er en av tre 
normisjonsforeninger i Asker. Foreningen holder møtene sine i peisestua på Askertun, 
vanligvis første tirsdag i måneden kl. 1930. Det er enkel servering, sang og musikk og tale ved 
en invitert taler. Det har vært avholdt 9 møter i 2022, fire i vårsemesteret og fem i 
høstsemesteret. Det tas opp kollekt til Normisjon og misjonsprosjektet, til sammen kr 6754,- 
i 2022. Kr. 6000,- ble overført til misjonsprosjektet Martin Luther College, Dhaka, 
Bangladesh. Styret for 2022 bestod av: 
Geir Ove Skogø (leder), Erling Servan (nestleder og sekretær), Synne Sandbu (kasserer), 
Astrid Fagernes (styremedlem) og Anne-Marie Baune Haraldstad (styremedlem).   
Styret har hatt 5 møter i 2022. Virksomheten videreføres etter samme mønster i 2023. 
 
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.  
Kirkeakademiet hadde syv ordinære åpne møter i 2022 som alle ble holdt i Holmen kirke. 
Gjennomsnittlig deltakelse har vært på rundt 100, noe mindre snittet før pandemien. Vårens 
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program hadde overskriften «Hvor begynner troen, og hvor slutter vitenskapen?» 
Foredragsholdere var psykiater og professor Finn Skorderud, nonne og partikkelfysiker 
Katarina Pajchel, skuespiller og regissør Kjetil Bang-Hansen, og professor i filosofi Einar 
Øverenget. Høstens program satte søkelys på «Frihetens dilemmaer» med seniorforsker i 
immunologi Gunnveig Grødeland, samfunnsredaktør Torbjørn Røe Isaksen og prest og 
forfatter Geir Gundersen som bidragsytere.  
I september samarbeidet KiA med Asker menighet og kirkekor og den Ukrainske foreningen 
om å være lokalt vertskap for en konsert med Kyiv kammerkor. Det ble en unik 
konsertopplevelse som gjorde sterkt inntrykk på de tilstedeværende. Konserten ble 
muliggjort gjennom økonomisk støtte fra Asker kommune.  
 
KiA ledes av et selvsupplerende styre: Inge Westly (leder), Mette Hægeland Blom 
(nestleder), Knut Brakstad, Ingun Møgedal Brustugun, Kristin Bødtker Walstad og Kristin 
Gunleiksrud Raaum (perm). Styret vil takke menighetene i Asker for samarbeidet om 
kunngjøringer og informasjon, og en spesiell takk til Holmen menighet for åpne dører og 
praktisk tilrettelegging.  
 

Kommunikasjon   
Asker menighet har mange kanaler for informasjon: 

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. Nytt i 2022 er lanseringen av digitalt nyhetsbrev.  

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 589 medlemmer (507 samme tid 
2021). Facebooksiden Asker kirke har 685 følgere (663 på samme tid i 2021).     

For arrangementer brukes Asker kommunes informasjonskanal, «Hva skjer i Asker», hvor 
informasjon blir tilgjengelig på informasjonsskjermene utenfor biblioteket i Kulturhuset. 
«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.   

Menighetsrådet opprettet i mars 2022 et kommunikasjonsutvalg, etter samtaler om 
menighetens informasjon og kommunikasjon i årsmøtet og i menighetsrådet. Oppgaven som 
ble gitt til det nye utvalget var å revidere kommunikasjonsstrategien fra det forrige 
menighetsrådet, se på de kommunikasjonskanaler og det informasjonsmateriell vi har i dag, 
og foreslå og gjennomføre tiltak. Utvalget kom i gang i mai, med Karoline Astrup, Christian 

http://www.kirken.no/asker


15 

 

Haaseth og Knut Lundby (leder) som medlemmer. Utvalget la fram et forslag til detaljert 
mandat som menighetsrådet godkjente i juni 2022. Arbeidet har konsentrert seg om: 
• Forenkling av menighetens kommunikasjonsstrategi, ut fra den grunntanke at alt vi sier og 
gjør som lokal kirke, handler om kommunikasjon. Menighetsrådet godkjente den nye 
kommunikasjonsstrategien i september 2022. 
• Utvikling av et digitalt nyhetsbrev som formidles med e-post til dem som tegner seg som 
abonnenter. Dette lages på samme plattform som nyhetsbrev fra Kirkerådet og fra 
bispedømmet. Det første nyhetsbrevet kom til advent 2022. Tilbudet fikk raskt ca. 100 
abonnenter. 
• Korrespondenter fra ulike arbeidslag i menigheten, både i og utenfor staben, som sender 
inn og lager stoff til hjemmesiden som redaktøren av nyhetsbrevet kan vise til. 
• Vurdering av alternativ distribusjon av Kirkeposten, som utredning for menighetsrådet, før 
rådets avgjørelse om å gå til fulldistribusjon med Bring til alle 10 000 husstander i Asker sokn 
(og noe inn i nabosokn for å passe med Brings roder). Menighetsrådet har tatt den 
økonomiske risikoen ved dette. Det forutsettes at noe av kostnadene kan tas inn ved 
annonser. 
 

Kommunikasjonsutvalget består av Knut Lundby (leder), Christian Haaseth (menighetsrådet) 
og sokneprest Karoline Astrup (stab).  

 
Bygg og teknisk  
 

    
          

Asker menighet disponerer tre flotte bygg for våre aktiviteter; Asker kirke, Askertun og 
Barnas katedral (foto: Grete Ellingsen Aaby)   

Asker kirke: Det ble utført følgende arbeider i Asker kirke i 2022  

• Nytt HC toalett og bøttekott i trapperom ved nordre inngang.  

• Nytt rom oppe, innenfor galleriet (over nytt toalett)  

• Stall utenfor kirken i adventstiden laget av snekkeravdelingen på Daleløkken 
arbeidssenter. 

• Oppgradering lydanlegg 

• Oppstart arbeidsgruppe for nye liturgiske kirketekstiler  

• Forslag til belysningsplan for Asker kirke (kor og korbue) 
 

Askertun: Askertun rommer kontorer til menighetens ansatte. Flere store og små møterom, 
samt bandrom. Askertun brukes til menighetens aktiviteter, til møterom for fellesrådets 
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administrasjon, og leies ellers ut til minnesamvær, dåps- og konfirmasjonsselskaper. I 2022 
satte vi ny rekord med 70 minnesamvær, 8 dåpsselskap og 5 konfirmasjonsselskap, i tillegg 
til 10 utleie til andre formål.  Vi gleder oss over at vi i 2022 fikk fullført oppgraderingen av 
«Hula» til et møtested for barn og unge. Ny belysning og varme, maling av tak og vegger og 
ikke minst en kul retro innredning. Takk til Asker Lions og Asker og Vardåsen Y´s men som 
har bidratt med midler til dette.    

Barnas katedral: Høsten 2022 ble Barnas katedral brukt som Åpen kirke, med nytt alter, i 
den perioden kirken var mindre tilgjengelig grunnet arbeid med nytt toalett. Ressursgruppen 
for pilegrimsarbeidet ser på muligheten for å bruke Barnas katedral som en rasteplass for 
pilegrimer. Bygget har en del fuktskader, og trenger drenering, før det kan arbeides videre 
med å utbedre disse skadene. Dreneringsarbeidet vil forhåpentligvis bli gjennomført våren 
2023.   

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. Novembermarkedet er en viktig 
inntektskilde her, og ga menigheten et overskudd på kr 74 624 i 2022. 

Det ble gitt kr 140 263 i offer til Asker menighet på gudstjenestene i 2022. Det er en dobling 
fra pandemi-året 2021, men fortsatt lavere enn gjennomsnittet for årene 2016-2019, som 
var rundt kr 200 000. Overgangen til et mer kontantløst samfunn, med offer på vipps, er 
fortsatt nytt for mange. Vi jobbet i 2022 med å informere bedre om offer i gudstjenestene. 
Og sette av tid til å vippse i gudstjenesten, ved å legge inn en musikalsk pause i forbindelse 
med offer. Det har vist seg å ha effekt. Men det tar tid å etablere nye vaner.  

I 2022 hadde vi 51 faste givere i Asker menighet som benytter giversystemet Solidus. Samlet 
bidro givere med 189 900 til menigheten, mot kr 191 250 i 2021. De fleste av giverne, 67%, 
er over 70 år. Ser vi noe frem i tid, får vi store utfordringer med å opprettholde giver-
tjenesten på dagens nivå. Innsamlingsutvalget, som består av Ingrid Hauge Lundby og Geir-
Ove Skogø fra menighetsrådet, er opptatt av å rekruttere nye givere i yngre aldersgrupper, 
og ser også på alternative innsamlingskilder. 
 
Årsregnskap for Asker menighet for 2022 viser et netto driftsresultat med et overskudd på 
kr 143 285, mot et budsjettert underskudd på kr 38 300 i januar 2022. Det store avviket 
skyldes i hovedsak økte inntekter knyttet til utleie, med mer etterspørsel enn forventet.    
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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 ti I 2022 har menighetens frivillige bidratt med 
7150,5 timer. Det tilsvarer 4,2 årsverk. Se øvrig eget pkt. frivillighet. 

 

 

 

 
 
 

 

 
Stabstur (foto: I.K. Malmbekk)   

 
Ordinasjon Jens (foto Leirvik) 

Vigsling Marianne (foto: Aaby) 

 

Staben i Asker menighet:  
 
Sokneprest   Karoline Astrup 
Kapellan    Jens Leirvik (tidl. Lægreid)  
Daglig leder   Grete Ellingsen Aaby 
Kirketjener   Wenke Lykke Bøe  
Menighetspedagog  Liv-Iren Westnes (permisjon fra 3.10) 
(konfirmant og ungdom) Marianne Solheim (vikar/kateket fra 15.8) 
Menighetspedagog  Bodil Staxrud 
(trosopplæring) 
Kantor    Ingvild Køhn Malmbekk 
Diakon    Inga Mari Ramsfjell-Kind 
Kirketjenervikarer  Synnøve Bjellvåg Braathen (til 12.6)  
    David Malmbekk (til 16.4) 
    Nils Astrup (fra 3.7) 
    Anders Bakke (høst)  
 
Stor glede over ordinasjon av kapellan Jens i januar og vigsling av 
kateketvikar Marianne i september (se bilder). 
 
Andre lønnede medarbeidere:  
 
Dirigent Knøttene   Fredrik Aabrekk Flikka 
Leder Småbarnsang  Kristin Lande Haagensen 
Ungdomsledere  Celine Antonsen Lauritzen 
    Emil Nordvik 
 
Administrative fellestjenester bidrar til gode digitale løsninger for 
publikumshenvendelser og sentralbordfunksjonen for kirken i Asker.  

Frivillige – tall hentet fra rapportering årsstatistikken: (2021 i parentes) 
Planlegging og gjennomføring av gudstjenester    32 (35) 
Barnearbeid/trosopplæringstiltak (0-12 år)     15 (10)  
Ungdomsarbeid/trosopplæringstiltak (13 år og over)   15 (15) 
Diakonalt arbeid         64 (64) 
Kultur- og konsertarrangement      18 (5) 
Komité og utvalgsarbeid       25 (25) 
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Ledelse/menighetsrådet  

Menighetsrådet i Asker sokn består av følgende medlemmer, valgt i 2019: 
Faste medlemmer: 
Dagrun Røyrvik – menighetsrådsleder 2022 – gjenvalgt for 2023 
Rannveig Førland – nestleder 2022 - gjenvalgt for 2023 
Alf Tore Vierli – medlem av bygningsutvalget i fellesrådet og kulturutvalget 
Cecilie Vivette Arnet – medlem av fellesrådet 
Christian Haaseth – medlem av kommunikasjonsutvalget  
Runa Kildal – permisjon 2022 – forlenget ut valgperioden 2023 
Tormod Vaksvik Håvaldsrud – fast medlem i Runa Kildals permisjon – medlem av barne- og 
ungdomsrådet/TUBUR  
Varamedlemmer: 
Ingrid Hauge Lundby – medlem av innsamlingsutvalget og kulturutvalget 
Geir-Ove Skogø – medlem av innsamlingsutvalget og kulturutvalget 
Tone Bergan – medlem av diakoni- og frivillighetsutvalget 
Astrid Fagernes  
 
Menighetsrådet hadde 8 møter i 2022. I tillegg hadde menighetsrådet i mai en samling med 
de ansatte hvor det ble jobbet med visjon og strategi, og et fellesmøte med alle 
menighetsrådene i Asker i oktober. Arbeidsutvalget har normalt hatt ett møte før 
menighetsrådsmøtet.  
 

  
 Menighetsrådsmøter (Foto: Grete Aaby) 
 

Menighetsrådet behandlet i 2022 følgende saker:  

• Budsjett regulert i juni og oktober, i tillegg til ordinært budsjett i januar.  

• Givertjenesten 

• Visjon og strategi – ny visjon vedtatt i februar «Mer himmel på jord – Asker kirke 
nær, levende og tilgjengelig» - og delmål sendt ut til utvalgene for utarbeidelse av 
forslag til satsningsområder. Forslagene ble drøftet på samling med stab i mai, for så 
å vedtas av menighetsrådet i juni.    

• Informasjon og kommunikasjon – nyopprettet kommunikasjonsutvalg, mandat og 
strategi. Nyhetsbrev realisert til advent.    

• Åpen kirke – evaluering og organisering  
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• Kirkevalg – nominasjonskomité bestående av menighetsrådsleder Dagrun Røyrvik, 
menighetsrådsmedlem Alf Tore Vierli og tidligere menighetsrådsleder Vibeke Bøe.    

• Lokal beredskapsplan med utgangspunkt i fellesrådets plan 

• Askertun – prioriteringer bruk 

• Prekestolkleder og kirketekstiler i liturgiske farger 

• Forberedelser til områdevisitas i mars 2023 

• Fordeling av offer 2023 

• Ny belysningsplan for korpartiet i Asker kirke  

• Barne – og ungdomsarbeid – besøk av menighetspedagogene og kapellan 

• Diakonalt arbeid – besøk av diakonen 

• Kirketjenerens arbeid – besøk av kirketjener 
 

Den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestillingen i styrende organer:  
I menighetsrådet er det 7 kvinner og 4 menn, dvs. 64 % kvinner og 36 % menn. Tar man 
utgangspunkt i de faste medlemmene, med stemmerett, er fordelingen 50/50.  
 
I underutvalgene til menighetsrådet, hvor menighetsrådet er representert med en 
representant og staben har sine representanter, er fordelingen slik (inkl. stabsrepresentant):  
Diakoni- og frivillighetsutvalget: 4 kvinner og 1 mann, fordeling 80/20% 
Trosopplæringsutvalget/barne- og ungdomsrådet: 6 kvinner og 2 menn, fordeling 75/25% 

Kulturutvalget: 4 kvinner og 2 menn, fordeling 67/33 %  
Kommunikasjonsutvalget: 1 kvinne og 2 menn, fordeling 33/67 %  
Innsamlingsutvalget: 1 kvinne og 1 mann, fordeling 50/50 % 
Eiendomsutvalget: 2 kvinner og 1 mann, fordeling 67/33 %  
 
Asker menighet ønsker å rekruttere bredt, så langt det er mulig, både til våre faste stilling og 
til representanter i råd og utvalg, uavhengig av kjønn og ståsted.      
 

 

Visjon for Asker menighet (vedtatt menighetsrådet 9. juni 2022): 

MER HIMMEL PÅ JORD 

Asker kirke - levende, nær og tilgjengelig 

 Delmål:  

1.  Samle til livsnære gudstjenester 
2. Tilby dåp og trosopplæring til alle barn, unge og voksne 
3. Ta økt samfunnsansvar 
4. Gi kunst og kultur rom i kirkene våre 
5. Skape trygge og inkluderende fellesskap i menighet og 

lokalsamfunn 
6. Inspirere til å delta i kirkelig arbeid  

 


