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MENIGHETSBLAD FOR
RØYKEN,
ÅROS,
SLEMMESTAD OG
NÆRSNES
MENIGHETER

VELKOMMEN TIL KIRKEVALG!
Hvem skal styre kirken din?

13. og 14. september i år kan du
stemme ved tre valg: stortingsvalget,
menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget.
Demokratiprosessen i Den norske kirke
innebærer at kirkevalget i høst gir kirkens
medlemmer langt større innflytelse
på hvem som skal styre kirken i tiden
fremover.
De 3,1 millioner stemmeberettigede kirkemedlemmene har i august mottatt valgkort
med presentasjon av kandidatene og opplysning om tid og sted for valget. Det blir direktevalg
på en del av medlemmene til Bispedømmeråd og
Kirkemøte i vårt bispedømme. En tredje nyhet ved årets
kirkevalg er at du kan avgi stemme i sammenheng med
stortingsvalget – kirke-valget skal foregå samme dag
og i nærheten av de offentlige stemmelokalene.

ANDAKTEN

Hvorfor skal du bry deg med
menighetsrådsvalget?
Kirken er mer enn et sted du kan oppsøke ved livets
høytideligheter og kirkelige høytidsdager. I dette store
rommet kan alle føle tilhørighet, troen skal stimuleres

BAKVENDTLAND

”Ja, i bakvendtland der kan alt gå
an”, synger vi i ei vise.
Dette kunne like godt være overskriften på evangeliefortellingene i Det nye testamentet. I
Jesu nærhet hører vi om ei lita
nistepakke som er nok til å mette
5000 mennesker. Vi hører om blinde som ser, døve
som hører, lamme som går, til og med døde som
står opp og en røver som blir lovet paradis! Det
handler om et bakvendtland som er langt utenfor
vår fornuft og fatteevne. Et himmelrike fullt av overraskelser. Jesus snur opp ned på våre verdier og
målestokker: ”Slik skal de siste bli de første, og de
første de siste”, sier Jesus. Matt 20,16.
Da disiplene kranglet om hvem som var den største i
himmelriket, kalte Jesus til seg et lite barn, stilte det

og rotfestes. Din lokale kirke er åpen for
nettopp deg – her får du næring både for
kropp og sjel, du finner kultur og musikk
for øre, øyne og hjerte, og du finner noen å
dele tanker med dersom livet er nede i en
bølgedal.
Menigheten er et åpent fellesskap som ikke
stiller krav til måten du deltar på. I din kirke
får du innflytelse blant annet ved å benytte
stemmeretten din ved høstens kirkevalg. Bli
med og bygg kirken sammen med andre som
er glad i kirken sin!
I Røyken er det viktig å jobbe for flere treffpunkt i menighetssammenheng. Kanskje har du en
mening om nødvendigheten av kirker på de ulike
tettstedene i menighetene våre. Kanskje du ønsker å
få være med å bygge kirke på Spikkestad. Er det noen
tilbud som passer deg, i tillegg til søndagens gudstjeneste? Eller er det noe du tenker vi burde gjøre mer av/
mindre av. Hvem som bestemmer kan være viktig for
hva som skjer. Bruk din stemme og gi dem du ønsker
skal representere deg en ekstra stemme. I Røyken er
det tre menigheter, for tiden er det to menighetsråd. Det
skal velges medlemmer til menighetsrådene i Røyken/
Åros og Slemmestad og Nærsnes.
midt iblant dem og sa: “Uten at dere vender om og
blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.
Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han
er den største i himmelriket”. Matt 18, 3-4.
Jesus opphøyet de minste og de som falt utenfor.
Han satt til bords med ”tollere og syndere”. Han
sa: “Den største blant dere skal være deres tjener.
“Matt 23,11.
Dette viste han da han tok slavens plass og begynte å vaske disiplenes føtter da de var samlet
til det siste måltid i påskeuken. Men kanskje først
og fremst da han som den uskyldige ble spikret på
et kors, det som gjaldt for å være skammens tre.
Ja, i bakvendtland der kan alt gå an. Eller for å si
det med Bibelens eget språk: Alt er mulig for Gud.
Mark 10,27.
Det er spennende å være borger av et slikt rike!
				

Dagfinn Bugge

I våre sokn kan du velge blant disse
personene:
KANDIDATLISTE - Røyken sokn:
1. Liv Jorunn Koller, Røyken
2. Harald Søvold Kjos, Spikkestad
3. Målfrid Hylland, Røyken
4. Leif Sigmund Hole, Røyken
5. Kari Grøv Brandsberg, Hyggen
6. Åge Sjåfjell, Røyken
7. Torunn Gaarder, Røyken
8. Nina Christine Larsen, Røyken
9. Jan Wiggo Pedersen, Røyken
10. Håvard Bjørndal Saunes, Røyken
11. Inger Schibsted, Røyken
12. Kristin Evju Nordentoft, Røyken
13. Jorunn Aaby, Heggedal

Lektor, 57 år
Elektriker, 32 år
Sykepleier/pensjonist, 65 år
Pensjonist, 69 år
Aktivitør, 38 år
Seniorrådgiver, 46 år
Sekretær, 61år
Sykepleier, 48 år
Byggesaksingeniør, 54 år
Pensjonist, 70 år
Kvalitetskonsulent, 49 år
Interiørarkitekt, 43 år
Økonomikonsulent, 61 år

KANDIDATLISTE - Åros sokn:
1. Kristin Lødrup Choi, Åros
2. Gerd Stake Høsøien, Åros
3. Hilde Aslaug Røis, Åros
4. Håkon Halvorsen, Åros

Jurist, 35 år
Pensjonist, 66 år
Sekretær, 59 år
Finansrådgiver, 45 år

KANDIDATLISTE - Slemmestad og Nærsnes sokn:
1. Gro Marit Auke, Bødalen
Sykepleier, 54 år
2. Anders Nordmo, Slemmestad
Lektor, 31 år
3. Kjellaug Andersen, Slemmestad Bedriftslege, 53 år
4. Turid Engelberg, Slemmestad
Hjemmeværende, 61 år
5. Lars Kirkerud, Slemmestad
Lektor, 65 år
6. Cecilie Tune, Slemmestad
Sykepleier, 57 år
7. Else Marie Bryhn, Slemmestad Selvst. nær.dr./pensj., 69 år
8. Einar Karoliussen, Bødalen
Uføretrygdet/lærer, 49 år

Vi har snakket med...
en av de nye, Kjellaug Andersen
i Slemmestad og vi spurte hvorfor
hun sa ja til å stille på liste hos oss.
Kjellaug har kommet tilbake til sin
ungdoms menighet. Hun opplevde
at det har skjedd mye her i mellomtiden og mener at dette er en
fin måte å bli kjent i menigheten på
igjen. At hun ble spurt om å stille
opp, ga henne en bekreftelse på
at hun blir sett. Dessuten føler hun en sterk tilknytning
til Den norske kirke, en folkekirke med stor takhøyde,
men med gode vegger.
På spørsmål om det er spesielle ting hun vil jobbe for
i menighetsrådet, svarte hun: - Jeg ønsker å være
med å bygge et inkluderende fellesskap. Det er viktig
hvordan vi møter dem som kommer nye til menigheten.
Dessuten synes jeg samarbeidet mellom frivillige medarbeidere og ansatte må vektlegges på en god måte.
Stillhetsarbeid – som ledd i å fokusere på troens opphavsmann og fullender. Mer himmel – mer jord.
Ved å gå inn på www.royken.kirken.no kan du lese mer
om de ulike kandidatene.
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Bispedømmerådsvalg – hva er det?
2009 er et helt spesielt valgår. Samtidig med stortingsvalget i september
er det valg til menighetsråd og til
Bispedømmeråd/Kirkemøtet.
Aldri før har alle medlemmer av
Den norske kirke hatt anledning til
å stemme direkte på kandidater til
Bispedømmeråd og Kirkemøtet.
Bruk derfor stemmeretten din!
Stemmerett har du som medlem av den norske kirke
og så sant du fyller 15 år i løpet av 2009. Ved å delta i
valgene er du med å forme morgendagens kirke.
Hva gjør Bispedømmerådet? Bispedømmerådet skal
ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres
for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene,
og det skal fremme samarbeidet mellom de enkelte
menighetsråd og andre lokale arbeidsgrupper innen
bispedømmet.
Bispedømmerådet fordeler statlig tilskudd til særskilte
stillinger innen kirkelig undervisning og diakoni etter
nærmere regler gitt av departementet.
Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og andre tjenestemenn når det er bestemt av Kongen. Det
samme gjelder vedtak om oppsigelse, ileggelse av
ordensstraff, avskjed og suspensjon.
Medlemmene av Bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet. Kirkemøtet er kirkens øverste
organ, kirkens Storting.

Vår representant til
Bispedømmerådet!
Røyken kommune har én representant på lista over leke kandidater til
Bispedømmerådet:
Navn: Astrid Norunn Høisæter
Alder: 70 år
Stilling: Pensjonist
Menighet: Slemmestad/Nærsnes
Prosti: Lier
Satsningsområder hun ønsker å
prioritere er:
Drive menighetsutvikling preget av fornyet gudstjenestefeiring, trosopplæring og diakoni.
Være med å skape et inkluderende fellesskap der vi
verdsetter mangfold og respekterer
ulikheter.

Vi ønsker deg
velkommen til kirkevalg
2009 –
på ditt hjemsted!

Lista over leke kandidater består av 23 navn.
Det skal velges 7 personer. 3 velges ved direkte valg
av alle kirkemedlemmer. 4 velges ved indirekte valg
av de nyvalgte menighetsrådene.

Det skjer store ting
i Slemmestad!

Navn,

Menighetssalen med kjøkkenet skal utvides. Vi har
fått penger fra Statens virkemiddelpakke via Røyken
kommunes tiltaksmidler.

alder, stilling,

menighet/ prosti

Harald Askeland,
46 år, Rektor
Torød/ Domprostiet
Torbjørn Aurlien,
57 år, Daglig leder, Sandar/ Sandefjord
Helene Bjerkestrand, 23 år, student/lærer, Nedre Eiker/ Eiker
Ingjerd S. Bratsberg, 42 år, lærer,
Sande/ N.Jarlsberg
Merethe Kj. Dahl,
25 år, sosialkurator, Horten/ N.Jarlsberg
Kirsten Margrethe Bolstad Strømme Finch,
20 år, student,
Stavern/ Larvik
Berit K. Fonsdal,
58 år, rektor,
Kongsberg/Kongsb.
Arnstein Hardang, 21 år, student,
Strømsø/ Drammen
Ingjerd Br. Hedberg, 44 år, husm./gårdbr./sjelesørger og bønneled.
i Bønn for Dnk,
Sem/Domprostiet
Astrid N. Høisæter, 70 år, pensjonist,
Slemmest./Nærsn./ Lier
Hilde Nygaard Ihle, 38 år, koordinator, Kongsdelene/Lier
Ole Kristian Karlsen, 60 år, lektor,
Bragernes/Drammen
Harald Kollstrøm,
67 år, pensjonist,
Hønefoss/ Ringerike
Tom Reffhaug,
44 år, salgssjef,
Fjell/Drammen
Svein O. Ringøen, 63 år, seniorrådgiver, Tjøme/Domprostiet
Kåre Olav Solhjell, 67 år, forfatter,
Gol/Hallingdal
Kjell G. Staalesen, 64 år, leder - Ressurssent. for oppvekstmilj.
i K.berg kommune, Kongsberg/Kongsberg
Anne Lise Sundøen, 58 år, førstekonsulent i Oslo
byfogdembete,
Hole/Ringerike
Stina F. Thoresen, 21 år, student,
Tangen/Drammen
Maria Nødl. Thorset, 29 år, vertskap/kursansvarlig KRIK
Høyfjellessenter,
Hemsedal/Hallingdal
Kjell Rune Wirgenes, 42 år, sykepleier,
Nanset/ Larvik
Antonett Worren,
46 år, elevassistent, Sønd. Slagen/Dompr.
Jorun Øhren,
61 år, helseombud, Hønefoss/ Ringerike

Det er vi kjempefornøyd med. For å få et best mulig
resultat, noe vi kan ha glede av i mange år, satser vi i
tillegg på å skaffe midler selv.
Større menighetssal, større og oppgradert kjøkken,
bedre garderobeforhold og toalettforhold. I tillegg til
mulighetene vi får i kirken, blir dette også et tilskudd
til selskapslokaler man kan leie i vårt område.
Den 5. september blir det konserter, kafé, møbelsalg
og utlodning i og ved Slemmestad kirke. Da kan du
også studere tegningene bedre og få informasjon om
utbygningen og om det forestående valget. Vi sees!

Informasjon om alle representantene finner du på www.kirken.no/
tunsberg/ og under Kirkevalget 2009.

På valgdagen bestemmer du hvem på lista for hele
bispedømmet du ønsker å gi din stemme.

Kirken går foran.
15-åringer har stemmerett
Når du blir 15 år, bestemmer du
selv hvilket trossamfunn du skal
tilhøre.
Da er det jo rett og rimelig at du
kan være med å velge hvem som
skal ta ansvar for hva som skjer i
din menighet. Likevel gjelder det
her som ellers at den som velges
må være fylt 18 år. Kanskje fikk du noen tanker om
hvordan kirken tar vare på de unge, da du selv var
konfirmant.
Nå har du muligheten til å si noe gjennom dem du
stemmer på. Ved å benytte stemmeretten din, sier du
noe om at du er i stand til å ta ansvar. Still opp valgdagen og bruk din rettighet!
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Nytt kirkesenter på Spikkestad
Planene om kirkesenter på Spikkestad begynner
å ta form: I juni ble et lite tårn reist på tomten for
å markere at ny kirke er på vei, og i løpet av sommeren fikk kirkekontoret den første skissen av en
mulig utforming av en ny kirke. Den såkalte mulighetsstudien skal danne grunnlag for kostnadsrammer og videre planer for byggeprosessen.
7. juni hadde menigheten
friluftsgudstjeneste på kirketomten, med feiring av
Skaperverkets dag.
Og skaperverket viste seg
samarbeidsvillig: Det ble en
vakker samling, hvor solen
skinte tross truende skyer og
regnbyger på alle kanter. Ved
begynnelsen av gudstjenesten ble det også markert
at vi nå har reist et lite tårn,
konstruert og satt opp av
Gunnar Essén, i samarbeid
med staben og plankomiteen
for ny kirke. På tårnet er det
to informasjonstavler, en
som forteller om planene for
kirken, og en for opplysninger
om forestående arrangement.
Tårnet har også en liten kirkeklokke, som kan monteres
når tomten er i bruk til gudstjeneste.
Røyken kommune har bevilget midler til å lage en mulighetsstudie for å gi grunnlag for videre vedtak i kommunestyret. Kirkelig fellesråd ble bedt om å utarbeide
en slik studie, og lyktes i å engasjere Bjørn Johansen
Kolltveit, som er en erfaren prosjektleder ved Diakon-

Modellen er laget av
professor Einar Dahle,
Arkitekthøgskolen.
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hjemmet i Oslo, til foreløpig prosjektleder for arbeidet.
7. juli ble en spent komité innkalt til å se på modell og
tegninger til en mulig utforming av ny kirke.
En ny kirke i vår tid er noe langt mer enn bare et kirkerom. Bygget er tenkt som et kulturbygg med mange
muligheter for ulike aktiviteter, i tillegg til at det vil
romme kontorer for de kirkelige ansatte. Slik vil kirken
kunne bli et pulserende senter gjennom hele uken.
Selve kirkerommet vil bli romslig og luftig, slik at man
få opplevelsen av høytid, samtidig som det blir god
plass for ulike gudstjenesteformer.
I tilknytning til kirkerommet er det tenkt en romslig
menighetssal, som kan slås sammen med kirkerommet under særlig store gudstjenester, konserter osv.
Samtidig vil menighetssalen, med en egen scene,
kunne fungere som et selvstendig rom hvor også ikkekirkelige arrangementer kan foregå. Utenfor kirkerommet er det tenkt et stort kirketorg, med bord og stoler
som kan fungere som en kafé/sosialt samlingssted.
En egen romslig ungdomsavdeling vil kunne gi plass
for en rekke ulike aktiviteter for barn og ungdom, og
vi ønsker oss også et eget mediarom, hvor det kan
gjøres musikkopptak osv. I modellen er det tegnet
inn et frittstående kapell som alltid vil være åpent for
stillhet og ettertanke.
Plankomitéen ønsket seg en skisse som kunne kjennes
igjen utenfra som en kirke, og man ønsket seg et
tydelig kirketårn, som kunne være synlig i landskapet.
Modellen som er laget oppfyller disse ønskene, og har
fanget opp mange av de andre drømmene og visjonene
komitéen har hatt for en ny kirke.
Hvis og når planene blir gjennomført, vil vi få en ny
kirkelig storstue, til glede ikke bare for Spikkestad,
men for hele Røyken.

ARBEIDSGLEDE – INNSATS – PÅGANGSMOT
Dikt, salmer
og sanger har gitt
glede og energi
til nittitoårige
Johanne.
Som kristne tror vi på at veksten, at livets under er gjemt i
Guds hender.
Møte med mennesker som
har levd lenge, gjør det lettere
å forstå bildet av det gode
såkorn som skaper vekst og
gir rik grøde. KirkeTorget har
møtt Johanne Næsje, som
fyller 92 år 23. august i år.
Hun har stelt og pleiet godt sin
livs hage. Johannes hage har
måttet tåle store forandringer,
men hun har tilpasset seg; nye
muligheter har dukket opp,
og kampen mot ugresset har
alltid vært sterk og målbevisst.
Livet har bestått av arbeid,
bydd på utfordringer – og
vært full av velsignelser.
Sammen med sin mann
Konrad drev Johanne møbelforretning på Nærsnes i nærmere 20 år. I dag
bor Johanne i generasjonsbolig hos sin datter på
Slemmestad.
Ved sin 90 års dag i 2007 fikk Johanne Næsje stor
anerkjennelse gjennom avisomtale både lokalt i
Røyken og regionalt i Sunnmørsposten, den største
avisen fra området der Johanne har sine røtter. Men
ikke minst sørget Nærsnes Sangkor for en flott jubileumsmarkering, koret der Johanne var aktiv sanger i
vel 40 år, og der hun er æresmedlem.
Johanne har sittet i menighetsrådet for Slemmestad
og Nærsnes i to perioder, og æresmedlemskapet
i Røyken KrF sier alt om hennes mangeårige engasjement for kirke- og samfunn. Og fortsatt er det
viktig for henne å følge med i hva som skjer ute i
samfunnet.
Interessen for og gleden ved sang og dikt har fulgt
Johanne gjennom hele livet. Hun synes fortsatt hun
kjenner den ru arbeidshånden til bestefar på vei til
bedehus og kirke.
Tradisjon og kultur rundt bedehuset var sterk og
særegen på Sunnmøre i Johannes ungdomstid, slik
det også er i vår tid. Det var på bedehuset Johanne
lærte å deklamere dikt, og særlig ble hun glad i å lese
på nynorsk.
Som ungjente ble hun oppmuntret av bedehuset og
skolen til å drive med høytlesning.
Og nådegaven for høytlesning bruker Johanne gjerne

også i dag når hun leser dikt på Slemmestad eldresenter.
Johanne fikk tre barn i løpet av krigsårene. Forholdene
krevde ekstra oppfinnsomhet og stor overlevelsesevne.
Den yngste datteren ble født 3 måneder for tidlig i en
tid hvor kuvøsen slik vi kjenner, var ukjent. Johanne
forteller levende om den hjemmelagede kuvøsen, der
varmekildene var tomme saftflasker fylt med kokende
vann og varme strykejern. Kampen de første 4-5 ukene
for å redde yngstedatterens liv hører til de mest dramatiske hendelsene i Johannes liv. Men kampen ble
kronet med seier, og datteren har nå egen familie med
barn og barnebarn.
Johanne er et praktisk og jordnært menneske, og hun
sier at det er disse egenskapene som har berget henne
gjennom de største vanskelighetene. Livet hennes
har vært preget av hardt arbeid, og hun sier at hun er
takknemlig for stor arbeidsglede. Fortsatt baker hun
selv sine brød, lager middag, samt at hun strikker sokker og votter til familiens yngre garde. Om ikke lenge
vil hun være tippoldemor for andre gang. Johannes
øyne stråler når hun snakker om velsignelsene i barn,
barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. For Johanne
rommer ordet velsignelse omsorg, omtanke, bekymringer, bønn.
Og vi i KirkeTorget kjenner oss nettopp velsignet etter
en samtale med en så godt voksen dame. Johannes
livserfaring, et liv fylt av medgang og motgang, både inspirerer og viser vei om hvordan vi kan leve våre liv.
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Fellesskap for deg...
Formiddagstreffet
Er en møteplass for alle som har anledning til å avse et
par timer siste tirsdag i måneden fra kl. 11.00.
Programmet varierer fra gang til gang. Invitert gjest presenterer tema, valgt for månedens formiddagstreff.
Sted: Røyken menighetshus
Kontakt: Ingrid Lofthus, tlf. 31 28 26 59.
Søndagskole i Røyken kirke
Vi samles til søndagsskole i Røyken kirkes sakristi hver
søndag det er gudstjeneste kl. 11 med dåp.
Ledere: Liv Jorunn Koller, tlf. 31 28 09 34 og Senni
Albrigtsen, tlf. 31 28 48 42.
Kor for barn og unge
Røyken Barnegospel (5 år t.o.m 7. kl.)
onsdag 18-18.45 – Røyken menighetshus
Slemmestad Kirkes Barnekor (5 år t.o.m 7. kl.)
torsdag 18-19.30 – Slemmestad Kirke
Røyken Ten Sing Flambeaux (13-18 år)
torsdag 18-21 – Røyken Menighetshus

TIRSDAGSKLUBBEN

er en familieklubb som holder
til i Røyken menighetshus
hver tirsdag kl. 16.30 - 19.00.
Mammaene i tirsdagsklubben arrangerer damekvelder
innimellom. Er du mor, og har lyst til å være med i
Tirsdagsklubben, er du velkommen. Tirsdagsklubben
er tilsluttet Søndagsskoleforbundet. (http://www.nssf.
no) Leder i Tirsdagsklubben:
Heidi Kjølseth tlf. 31 28 83 42; mob.: 91 68 64 47.

Misjonsforeninger
Det norske Misjonsselskap/Kirkebygda misjonsforen.
Foreningen har møte en gang i måneden kl. 11.30 i
hjemmet til et av medlemmene.
Leder: Målfrid Hylland tlf. 31285920
Ølstadspiren.
Foreningen har møtedag andre onsdag i måneden
kl.19.30 hjemme hos hverandre.
Leder: Liv Jorunn Koller tlf. 31280934
Kirkebeinerne i Røyken, “Mbanjorari”.
Kirkebeinerne har turer ut i naturen, og inn i marka,
der ca 5 menn møtes en kveld i måneden.
Kontakt: Otto Salvigsen tlf. 31285134
Misjonsforeningen Vårbud
Vårbud har møte siste mandag i måneden kl.11.00 i
Slemmestad menighetssal.
Leder: Elise Sagbakken, tlf. 31280778.
Oasen misjonsforening.
Foreningen har møte første tirsdag i måneden fra
kl. 19.30 hjemme hos et av medlemmene.
Leder: Margaret Karoliussen, tlf. 31286347.
Normisjon/Røyken Santalmisjonsforening.
En forening for både menn og kvinner.
Vi samles i hjemmene 3. fredag i måneden kl. 19.30-22.
Kontakt: Tone Salvigsen, tlf. 31285134.
Kirkeforeninger/Slemmestad kirkeforening.
Foreningen har vanligvis møte 2.torsdag i måneden
kl. 18.00 i menighetssalen.
Leder: Ingrid Andersen, tlf. 41629877.
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www.roykenkraft.no
Tlf.: 02011

...din lokale kraftleverandør

Lier, Røyken og Hurum
Begravelsesbyrå
TLF.: 32 89 05 45
Skoglivv. 101, 3047 Drammen

DØGNVAKT

MEKANISK PRODUKSJON
TLF.: +47 31 28 31 80
Spikkestadveien 167,
N-3430 SPIKKESTAD

Din lokale elektriker
som utfører alle typer oppdrag
Spikkestadveien 118, 3430 Spikkestad
Tlf.: 31 29 07 99 - Fax: 31 29 07 98
E-post: firmapost@askestad-aas.no

VI TAKKER FOR
STØTTEN
FRA VÅRE
ANNONSØRER!

PERSONAL
NYTT
Dagfinn slutter…
Dagfinn Bugge, som har vært
vikar for Ragnar Elverhøi siden
september i fjor, sluttet i Røyken fra
månedsskiftet juli-august. Med sitt
lyse humør og sin raske gange, har
Dagfinn vært et populært innslag i
kirkelandskapet her i Røyken dette
året. Vi kommer til å savne Dagfinn, som foreløpig
går inn i en ny stilling i Strømsø menighet, innenfor
trosopplæring.

Vi har alt i trelast
og byggevarer!
KJEKSTAD BRUK AS

Man-fre: 07.00-17.00. Lør: 09.00-14.00 - 3440 RØYKEN - TLF. 31 28 40 12

…Ragnar kommer
Ragnar Elverhøi, har nå hatt permisjon et år for å arbeide med sin
store lidenskap, musikk. Han har
også kvalifisert seg til å drive kursvirksomhet innenfor familierådgivning. Men nå er året omme, og fra
1. september tar Ragnar opp igjen
sin stilling som sokneprest i Åros. Vi er glad for å ha
Ragnar tilbake i tjeneste igjen.
Enda en kateket!
Det neste året har vi den luksus
her i Røyken at vi får ha to kateketvikarer. Heidi Kjølseth begynte i
februar, og fra 1. august kommer
også Ellen Sæle Hansen.
Ellen er opprinnelig fra Øygarden
utenfor Bergen. Hun er utdannet
lærer, og har jobbet en periode som
lærer i Tromsø. Men før det, under studiene, delte hun
også en kateketstilling i Tromsø med sin mann, Alf Åge
Hansen. Alf Åge ble senere ansatt i utenrikstjenesten,
slik at Ellen også har jobbet som lærer ved den norske
skolen i Addis Abeba i Etiopia, og de siste årene ved
den norske skolen i London. Men i juni vendte familien
hjem til Norge.
For fire år siden kjøpte familien et hus på Nærsnes, og
vil gjerne slå røtter der. Ved et lykkelig sammentreff
trengte kirken i Røyken en kateketvikar, samtidig som
Ellen og familien kom flyttende.
I tjenesten som kateket vil hun ha hele kommunen
som arbeidsområde, men med et spesielt ansvar for
Slemmestad og Nærsnes. Vi gleder oss over en ny
medarbeider, og til å arbeide sammen med Ellen.

RØYKEN KOMMUNE

KirkeTorget
redaksjon
Ansvarlig redaktør: Jørund Midttun.
E-post: joerund.midttun@royken.kirken.no
Tlf: 31 29 28 01
Redaksjon: Synnøve Brevik, Anne-Marie Hogstad,
Sigmund Hole, Kristian Steffensen og Britt Hordvik
Volden.
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Dåp
Ønske om dåp meldes fra
KIRKELIGE
til kirkekontoret så snart
en ha funnet en passende
HANDLINGER
dag. Det er vanligvis åpent
for dåp alle søndager når
det er tillyst gudstjeneste i
sognet, men det vil noen ganger være begrensinger
på antall dåp. På Vårsol bedehus blir det vanligvis ikke
holdt dåp. Prest eller kateket vil ta kontakt 1-2 uker før
dåpen for å avtale en dåpssamtale.
Vigsel og gravferd
For spørsmål eller nærmere opplysninger om dette, ta
kontakt med kirkekontoret eller se vår hjemmeside.
For nærmere opplysninger om gudstjenester, kirkelige
handlinger og annen aktivitet i menighetene, se vår
hjemmeside: www.royken.kirken.no.
Opplysninger kan også finnes på Den norske kirkes
hjemmeside: www.kirken.no

Røyken kirkekontor
Postadresse: Pb 174, 3471 SLEMMESTAD
Besøksadresse: Eternittveien 6
Kontorets åpningstid er mandag-fredag kl. 9-15
Tlf: 31 29 28 00.
E-post: servicetorg@royken.kirken.no

Hjemmeside:
www.royken.kirken.no

VI GÅR
TIL KIRKE
I 2009
l 23.08 12. søndag e.pinse

Røyken kirke kl 11.00
Slemmestad kirke kl 11.00.
Presentasjon av konfirmanter.

l 30.08. 13. søndag e.pinse

Slemmestad kirke kl 11.00
Åros kirke kl 11.00
Presentasjon av konfirmanter.
Røyken kirke kl 19.00
Presentasjon av konfirmanter.

l 6.09. 14. søndag e.pinse

l 11.10. 19. søndag e.pinse

Røyken kirke kl 11.00
Slemmestad kirke kl 11.00

l 18.10. 20. søndag e.pinse

Nærsnes kirke kl 11.00
Åros kirke kl 11.00
Vårsol bedehus kl 19.00

l 25.10. Bots- og bededag

Røyken kirke kl 11.00
Økumenisk fellesgudstjeneste

l 31.10. Allehelgensaften

Røyken kirke kl 17.00
Minnegudstjeneste

l 1.11. Allehelgensdag

Røyken kirke kl 11.00
Slemmestad kirke kl 19.00

Røyken kirke kl 11.00
Slemmestad kirke kl 11.00
Åros kirke kl 18.00

l 13.09. 15. søndag e.pinse

l 8.11. 23. søndag e.pinse

Røyken kirke kl 11.00
Konfirmasjon
Slemmestad kirke kl 11.00 og
13.00 Konfirmasjon
Åros kirke kl 13.00
Konfirmasjon

Røyken kirke kl 11.00 Misjonsgudstjeneste
Slemmestad kirke kl 11.00

l 15.11. 24. søndag e.pinse

l 20.09. 16. søndag e.pinse

Nærsnes kirke kl 11.00
Åros kirke kl 11.00
Vårsol bedehus kl 19.00

l 27.09. 17. søndag e.pinse

l 22.11. Siste søn. i kirkeåret
Røyken kirke kl 11.00
Slemmestad kirke kl 19.00

Røyken kirke kl 11.00
Nærsnes kirke kl 17.00

Slemmestad kirke kl 11.00
Vårsol bedehus kl 19.00

l 4.10. 18. søndag e.pinse

Åros kirke kl 11.00
Slemmestad kirke kl 19.00

l 29.11. 1. søndag i advent

Røyken kirke kl 11.00
Fam. gudstjeneste/Lys våken
Slemmestad kirke kl 11.00
Lys våken.
Åros kirke kl 18.00 Lysmesse.

Reidun Gatland Reve,
Ragnhild H. Moe,
Mona Lisa Myrre,
Therese Ludvigsen,
Jørund Midttun,
Rolf Erik Hanisch,
Ragnar Elverhøi,
Aastri Marie Bauer,
Annette Nordmo,
Agathe Matre,
Heidi Kjølseth,
Ellen Sæle Hansen,
Kristin Helgeland,
Merete Rasmussen,
Tom Frimann,
Marion Andersen,
Stian Fossli,
Edvard Miljeteig,
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kontorleder,
kirkegårdskonsulent,
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sokneprest i Røyken,
sokneprest i Slemmestad og Nærsnes,
sokneprest i Åros,
kantor i Røyken,
kantor i Slemmestad og Nærsnes,
kateket, (permisjon)
kateketvikar,
kateketvikar,
trosoppl.medarb.,
ungdomsarbeider,
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kirketjener Slemmestad og Nærsnes,
kirketjener Åros,
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Grafisk produksjon: Typograf Bjørn Sannerhaugen, tlf. 32 87 78 11

TIL DIN TJENESTE PÅ KIRKEKONTORET:

