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Sareptas Krukke

Fantastisk 
opplevelse i 
Østenstad kirke

Side 8 og 9

Drømmen om
kirken på Borgen

Side 4

Sammen
om å spre
godt nytt

Ayan tar farvel Se siste side

Denne pinsen samles
alle menighetene i
Asker til et felles-
kristent møte i Senter-
kirken. 
– Vi møtes i en økume-
nisk sammenheng, for-
teller kapellan Trond
Ame Hauge fra Hol-
men menighet. – På
den aller første pinse-
dag forsto alle hver-
andre. Vi feirer kris-

tendommens 2000 år.
Mitt ønske er at dette
er begynnelsen til et
samarbeide på tvers
av våre forskjellighe-
ter. Og det er jo net-
topp dette som gjør
det både spennende og
utfordrende. Jeg håper
at riktig mange finner
veien annen pinsedag!

Se side 5

Heggedal på
nye veier med
kirketurkaffe

I sommermånedene vil
Heggedal menighet bytte ut
den tradisjonelle, tilvante
høymessetiden klokken 11
for å samles til gudstjeneste
klokken 09. 30. 

Etterpå blir samlingen på
kirkebakken, og kirkekaffen
erstattet med en kirketur.
Kirketuren starter like etter
gudstjenesten. 2. juli blir det
turorientering i Vardåsen-

området. I slutten av juli og
først i august vil deltakerne
på kirketurkaffen vandre
langs Kyststien. 

Se siste side
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En stor opplevelse
- Dette er ikke et arrangement – det er en høymesse, sa
sokneprest Ørnulf Aagaard; og fikk med det en fulltallig
menighet til å være med på å gjøre TRAD.JAZZ-messen i
Østenstad kirke for litt siden til en sjelden og opplevelses-
rik høytidsstund. At en slik messe i det hele tatt kunne
komme i stand vitner om et progressivt miljø i kirken. 
Her er man villig til å gå nye veier!
Som redaktør i Sareptas Krukke har jeg i fullt monn fått
erfare at kirkene i Asker har mange spennende og flinke
medarbeidere – med vidsyn og åpenhet – og med vilje og
evne til å ta i bruk nye virkemidler. 
Kirken er mangfoldig – som eksempel kan nevnes menig-
hetspleien, felttjenesten i Asker sentrum, Norges største
barnegospelkor i Østenstad – blant mye, mye annet.
Kirkens medarbeidere oppleves av svært mange som
mennesker med storsinn, generøsitet og hjertelag for den
enkelte. 
Kirken har god kontakt i nærmiljøet og synes å være høyt
verdsatt av befolkningen.
Gledelig er det også å se den politisk godvilje som preger
det hele. Det er politisk villighet til å satse på kirken. 
Våre lokale politikere forventer mye av kirken, og de får
også mye tilbake. Utbyttet av investeringen i kirkelig sek-
tor må sies å være stort.

Dette blir mine avskjedsord som redaktør for Sareptas
Krukke. Jeg ble bedt om å ta over som redaktør for en
kortere periode i fjor – i påvente av planene om å realisere
fast redaktørstilling i bladet. Engasjement har blitt av litt
lengre varighet enn jeg hadde regnet med – men jeg har
satt stor pris på å kunne føre Norges antakeligvis største
menighetsblad videre inn i sitt til nå femte år. 
Sareptas Krukke er en høy talerstol! Sareptas Krukke når ut
til alle i Asker – og blir lest av svært mange. Det tyder alle
tilbakemeldingene jeg som redaktør har fått på.
Jeg har satt stor pris på alle de positive tilbakemeldingene
om våre innholdsmessige og profilmessige veivalg.
Sareptas Krukke betyr åpenbart mye for svært mange
mennesker over hele Asker. 
Kritikk har vi selvsagt også fått – det skulle bare mangle!
Jeg har tro på at Sareptas Krukke skal være et blad for de
fleste av oss, ikke for de få. Da må vi våge å pirke litt på
det bestående, tenke nye tanker – men hele tiden være
overveiende positive i vår grunntone. Jeg har liten tro på at
oppsøkende, kritisk journalistikk nødvendigvis bare må
bety negative oppslag om hvor fælt noen av oss har det
her i Asker. 
Mitt ønske for Sareptas Krukke inn
i kommende årganger må være
at bladet skal fortsette å bety
mye for flest mulig her i Asker. 

Lykke til videre med
Sareptas Krukke!

Svein Ivar Fors, 
redaktør

Dagens velferdsnivå
er helt avhengig av
frivillig innsats.
Grunnet den kom-
mende «eldrebølgen»
og forventet ressurs-
tørke fra det offentli-
ge, vil det frivillige
omsorgsarbeid i
fremtidens Asker bli
enda viktigere.

Vi har i dag en omfattende flora
av lag, klubber og foreninger som
gjør en flott og forskjelligartet
omsorgsinnsats. La oss bringe
disse sammen og se på hva vi kan
gjøre for å samordne og tilrette-
legge for innsatsen, tenkte Eldre-
rådet. 

Eller – som rådets leder, Rolf
Horn, sa det på samlingsmøtet
den 9. mai: – Der kreative men-
nesker med god vilje kommer
sammen, der skjer det alltid noe
positivt.

Rolf Horn tegnet et bakgrunns-
teppe av menneskelige situasjoner
som de fleste før eller siden berø-
res av, nemlig sorg, isolasjon,
underernæring, inaktivitet,

nedstemthet, kronisk sykdom,
dårlig hygiene, utrygghet,
demens. Hvordan kan vi sammen
skape møteplasser og frivillig inn-
sats for å redusere disse proble-
mene? Et femtitalls representan-
ter fra organisasjoner og kommu-
ne møttes nå for å lufte ideer og
visjoner. 

Her var både Lions, Civitan, Y’s
Men, Rotary, Kiwanis og Odd
Fellow, Røde Kors og Sanitets-
foreningen, NA KU HEL, Velfor-
bundet, Frivillighetssentralen,  og
Eldresentra, Pensjonistforening-
enes Fellesråd, menighetene og
kommunale instanser, ja til og
med ordfører Morten Strand had-
de satt av tid til å delta.
Hva kom så ut av det? 
Jo, blant annet dette: 
• Mange av klubbene kan ta på

seg avgrensede oppgaver. Vi har
en del midler og vi har en del
kapasitet.

• Gi oss bare en smørbrødliste!
som en representant uttrykte
det.

• Vi trenger hjelp til  å nå frem
til den skjulte nøden. Her kan
vi oppleve at taushetsplikten
kan stå som et hinder. Hvordan
skal vi takle det?

• Det enkleste burde være å etter-

komme transportbehovet. Det
er bare et spørsmål om organi-
sering. Kan Frivillighets-
sentralen brukes til det?

• Vi må bygge ned gjerdene
rundt våre egne sammenhenger.
La oss ta vare på vår identitet,
men bli flinkere til å samarbei-
de!

• Kan vi innhente erfaringer om
samordning av frivillighet fra
andre steder? Neste år er jo
«FN’s Frivillighetsår».  Tids-
punktet synes å være gunstig
nå.

Ordfører Strand ville avlive
myten om at Asker er en rik kom-
mune: – Vi er ikke rike på økono-
miske ressurser, men vi er rike på
menneskelige ressurser! Det vi
gjør, det er det kvalitet på. Men
for at Asker skal være et godt sted
å leve i fremtiden, må vi ta vare
på hverandre uten at vi får beta-
ling for det.

«Hjerter som ser» var satt opp
som møtets motto. Møtet fortalte
også om en vilje til å handle. Og
om en forventning til Eldrerådets
oppfølgning.

Hallvard Svae

Asker kirkelige fellesråd lyste for
kort tid siden ut en to-årig
prosjektstilling som redaktør i
Sareptas Krukke. Dette skal være
en deltidsstilling.

Det lå en historisk beslutning
bak utlysningen; aldri tidligere
har det vært avsatt egne midler til
å opprette en redaktørstilling i et
menighetsblad. 

Med dette viste fellesrådet at de
vil satse videre på Sareptas Kruk-
ke, noe som er svært gledelig!

Selve redaktøransettelsen har

dog vært håndtert på en merkver-
dig måte: 

I følge Sareptas Krukkes styre-
vedtekter var det – inntil nylig –
styret som skulle ansette redaktør.
Vedtektene ble godkjent av felles-
rådet for er et halvt år siden. Sist
styret i Sareptas Krukke møttes
ansatte de derfor – i henhold til
vedtektene og etter vurdering av
kanditatene – en ny redaktør. 

Styret vedtok å vente med
offentliggjøringen av sitt vedtak
til etter at fellesrådet hadde fått

uttale seg om ansettelsen. 
Fellesrådet vedtok deretter å

annulere ansettelsesvedtaket.
Punktet som sier at Sareptas
Krukkes styre skal ansette
redaktør ble også opphevet. 

Fellesrådets arbeidsutvalg skal
ansette ny redaktør.

Nåværende redaktør, Svein Ivar
Fors, var ikke søker til prosjekt-
stillingen som redaktør, og han
går nå av etter at engasjements-
perioden hans er over.

Asker Eldreråd med initiativ for samordning av den frivillige omsorg

- Isolasjon er vår
tids fattigdom!

Redaktørskifte i
Sareptas Krukke



SIDE 10 SAREPTAS KRUKKE NR 4-2000

Kirketurkaffe!?

IHeggedal vil vi i sommer prøve
noe nytt i forbindelse med

gudstjenestene! Vi skifter ut sam-
lingen på kirkebakken, og kirke-
kaffen etterpå, med det vi har kalt
en kirketur.  I sommermånedene
vil vi nemlig i Heggedal bytte den
tradisjonelle og vel tilvante høy-
messetiden klokken 11. 00 og i
stedet samles til gudstjeneste
klokken 09. 30. Dette er en flott
mulighet for alle som ønsker å
starte søndagen med en tidlig
gudstjeneste og fortsatt ha mye tid
igjen til andre aktiviteter. 

Kirketuren starter like etter
gudstjenesten. Vi vil komme oss
ut sammen for å se, beundre og
bruke noe av alt det vakre Skape-
ren har gjort. Noen av oss har alt
høstet erfaring i det små, og den

vil vi gjerne dele med langt flere. 
Vi tror at det finnes mange tur-

glade mennesker i Asker som liker
å stå tidlig opp og som kan tenke
seg å starte dag og tur med en
liten stille time i vakre Heggedal
kirke. Vi tror også at sammen-
komster og felles turer ute i natu-
ren lettere fører til nye bekjent-
skap og vennskap enn de mulighe-
tene kirkebenken og et tettpakket
bord rundt kirkekaffen inne van-
ligvis gir. 

For alle morgenfugler som gjer-
ne vil ha med seg både gudstjenes-
te og tur vil Heggedal kirke være
samlingsplass klokken 9. 30 en
rekke søndager i sommer. 

Merk: Dørstokken i Heggedal
kirke er bare 20 cm høy og tak-
høyden er stor, – opp mot en nes-

ten skyfri blå himmel!
Dersom det er nødvendig, vil vi

etter gudstjenesten ordne med bil-
transport til valgt tursted. Det er
naturlig at hver enkelt tar med
kaffe og noe å bite i. Detaljert pro-
gram for kirketurene vil bli kunn-

gjort ved oppslag i kirkene i Asker
og i avisen utover sommeren! 

Vi starter 2. juli med tur-
orientering i Vardåsen området.
Eli og Georg Milvang har i mange
år drevet med turorientering og
ønsker erfarne og nye turgåere vel-

kommen. Aktiviteten egner seg
godt både for liten og stor. 

I slutten av juli og først i
august, vil vi vandre en del av
Kyststien langs Askerlandet. Vi
vil vandre den bitvis, gi oss god
tid til å se, lete og undres, og så
kanskje fortsette neste søndag.
Geolog og kjentmann Johan
Naterstad blir med som veiviser.
Vi vil også prøve å få med andre
naturvitere som kanskje kan hjel-
pe med svar og tenne fantasien i
videre perspektiv.  Er vi heldige
får vi også med noen som har
kunnskap om kystkulturen langs
Askerlandet. Den synes å være
minst like mangfoldig som natu-
ren. 

Idretts- og friluftsavdelingen og
Bygnings- og reguleringsavde-
lingen i kommunen har gjort et
meget omfattende arbeid med
registrering, planlegging og til-
rettelegging av stier og turveier i
Asker. Det skal vi benytte oss av. 

De har også gitt en god begrun-
nelse for sitt arbeid ved å sitere
Søren Kirkegaard:

Tap for all del ikke lysten til å gå
Jeg går meg til det daglige
velbefinnende hver dag,
Og går fra enhver sykdom. 
Jeg går meg til de beste tanker,
Og jeg kjenner ingen tanke så
tung 
at man ikke kan gå fra den. 
Når man fortsetter slik å gå, 
så går det nok. 

Velkommen til sommer-
gudstjeneste og tur i Heggedal 
2. juli, 9. juli, 16. juli, 30. juli, 
6. august og 13. august! 
NB – ingen gudstjeneste 
i Heggedal 23. juli.

Johan Naterstad 
og Elise Sandnes

Er du en av dem som liker å stå tidlig
opp, selv en søndag morgen – som liker

en rusletur i vakker og spennende natur?
Sjekk denne muligheten!

Ayan

Les hvilket bilde på kjærligheten
Søren Kirkegaard fant blant
blomstene på en av sine
vandringer: 

«La oss et øyeblikk betrakte
naturen – med hvilken uendelig
kjærlighet omfatter naturen, eller
Gud i naturen, alt det forskjellige
som har liv og tilværelse. Husk
av og til på det du så ofte har
gledet deg over å betrakte – husk

på markens herlighet – Det er
ingen, ja ingen, forskjell på kjær-
ligheten – men hvilken forskjell
er det ikke på blomstene! Selv
den minste, den ubetydeligste,
den mest unnselige, den til og
med av sine nærmeste omgi-
velser oversette Stakkar, som du
neppe oppdager om du ikke ser
nøye etter, det er som om også
den hadde sagt til kjærligheten:
la meg bli noe for meg selv, noe

eiendommelig – Og så har kjær-
ligheten hjulpet den til å få sin
egenart – men langt skjønnere
enn hva den lille Stakkaren noen
sinne hadde våget å håpe på –
Hvilken kjærlighet! Det første at
den ikke gjør noen forskjell, slett
ingen, det neste, på samme
måten som det første, er at den
gjør seg uendelig uensartet ved å
elske det forskjellige – Vidunder-
lige kjærlighet!»

Av Kjersti E. Fors

Elise Sandnes og Johan Naterstad i Heggedal kirke ønsker velkommen til sommerlige kirkekaffeturer i Vardåsen og langs Kyststien.


