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Ny
sokneprest
i Røyken
Jørund Midttun (42) ble
innsatt som sokneprest
av prost Ellen Martha
Blaasvær under gudstjenesten i Røyken kirke 12. oktober.

ANDAKTEN

Jørund Midttun har vært prest i 13 år, de første som
kapellan i Nes og Flå i Hallingdal. De siste åtte årene
har han vært leder for Liturgisk senter, som er et nasjonalt senter for gudstjenestefornyelse. De siste årene
har mye av tiden gått med til å delta i arbeidet med
å lage et forslag til ny gudstjenesteordning for Den
norske kirke. – Det har vært et viktig og interessant
arbeid, sier han. – Og nå gleder jeg meg til å arbeide
med gudstjenesten i Røyken.
Men utvikling av gudstjenesten er bare en av mange
utfordringer han ser i Røyken. – De ukene jeg har bodd
her så langt, har jeg fått et veldig positivt inntrykk. Jeg
får inntrykk av et lokalsamfunn i sterk utvikling, med
mye tilflytting og utbygging. Jeg har allerede døpt 20
barn, så det er ingen tvil om at det spirer og gror, sier
han, og påpeker at den raske utviklingen også skaper
utfordringer for kirken. – Det er mange mennesker å
være prest for. Men det er jo også en glede, og en
positiv utfordring. Ikke minst har det også vært fint å
bli kjent med resten av staben ved kirkekontoret. Det
er et stort og allsidig miljø, og det virker veldig positivt

”Imagine…” … sang
the Beatles

Tenk deg at julen ikke var… Tenk
deg at Kristus aldri var kommet, at
vi var uten Troen på jorden: Ingen
fortelling om barnet, ingen englesang over Betlehemsmarkene,
ingen himmel over livet, intet håp bortenfor horisonten. Hva hadde vi igjen? Fremdeles ville vi vel
feire sol-snu. Vi hadde både nissen og julegrøten og
ribba. Lys i alle staker og fyr på peisen. Og vi hadde
fremdeles hverandre – enn så lenge…
Mange mennesker lever vanskelige liv. Uten budskapet om at Gud har rørt ved jorden, var tilværelsen

så langt, sier den nye presten. Han understreker at
han ikke har den samme lederposisjonen som sine
forgjengere, men er mer likestilt med de andre prestene
i Røyken kommune. (se egen sak).
Jørund Midttun understreker at han ønsker å profilere
kirken i Røyken som en åpen folkekirke, med en bredest mulig kontaktflate i lokalsamfunnet. – Jeg ønsker en
tydelig kirke, men også en kirke som skal være for alle,
og ikke bare for en liten gruppe spesielt interesserte.
Det er en særlig viktig oppgave for kirken å forkynne
i ord og gjerning at vi alle er del av et fellesskap som
har ansvar for hverandre. Det vil jeg gjerne bidra til.
Forts. neste side
Til alle tweens:

Røyken Tween Sing

Et tilbud for deg mellom 10 og 13 år!

Liker du å:
• Synge i kor?
• Synge solo?
• Danse?
Gutter og jenter
fra 5.-7. klasse er
velkomne!

Vi øver på Midtbygda
Barneskole hver
onsdag fra
kl. 17.00-18.45.
Kontaktperson: Merete Rasmussen, mob 922 37 463

neppe lettere. Ensomheten, smerten, krenkelsene
og døden ville være der like fullt. Men vi var uten
løftet om fred for en fredløs jord, uten håpet om
oppreisning for alle krenkede. Vi var uten vår himmelske bror. Uten berøringen av ”Kjærligheten som
er sterkere enn døden”. Uten denne varme gleden
i den kalde natten. Uten dette strålende lyset over
livet. Men nå er det snart jul. Kristus er kommet.
Enda en gang skal vi feire hans fødsel. Og fremdeles - gjennom to tusen år - høres englesangen
over hele jorden:
Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker som Gud har glede i!
			
Rolf Erik Hanisch

Samtidig er det viktig å legge til at kirken i vår tid også
har et ansvar i arbeidet for vern om skaperverket.
Opprinnelig kommer Jørund fra Stabekk i Bærum,
hvor han vokste opp som den eldste av fire søsken,
og han synes det er fint å komme nærmere familien
igjen. – Jeg har en bror som flyttet inn med familien
i nytt hus her i Røyken i mai i år, og resten av slekta
bor også i grei avstand. Det er en glede, sier han, og
legger til at hans egne fire barn var litt mer skeptiske
til å flytte sørover. – Men nå har de funnet seg vel til
rette, og fått venner her.
Den nye soknepresten sitter fortsatt omgitt av pappesker og gardinløse vinduer i prestegården, men han har
alt hørt frasagn om olsokfestene i prestegårdshagen,
som kunne samle mange hundre mennesker. – Uten
at jeg skal kopiere min forgjenger, Trond Hylland, ser
jeg stort potensial for å lage festligheter. Hva skal man
ellers ha en så stor hage for?

Kontaktinformasjon for kirkekontoret

• Den Norske Kirke Røyken
Postadresse: Pb. 174, 3471 SLEMMESTAD
Besøksadresse: Eternittveien 6,
Tlf: 31292800, Faks 31292799.
• E-post adr. servicetorg@royken.kirken.no
Se også hjemmesidene til Den Norske Kirke Røyken,
her finner du bilder, omtaler, aktuelt stoff og oppdatert
informasjon.
http://www.royken.kirken.no/tekstsider.cfm?text_
id=19776
• Kontakte presten?
Prestene våre har vakttelefon som de kan nås på ved
øyeblikkelig behov. De er der for å hjelpe deg når du
trenger det! Ring presten på telefon nr. 95 48 69 20.
Hvis du trenger noen å snakke med, kan du også ta
kontakt med Nettpresten eller Kirkens SOS på nr. 815
33 300. (Felles, landsdekkende nummer.)

KirkeTorget
Menighetsrådene i Røyken har vedtatt å starte opp
igjen menighetsbladet KirkeTorget, og en redaksjonskomité er på plass. Med dette ønsker menighetsrådene
både å dekke behovet for kontinuerlig informasjon om
alle deler av kirkens arbeid i lokalmiljøet, og bidra til
tilhørighet og fellesskap med kirkens budskap i sentrum. De faste gudstjenestene i kirker og institusjoner
er utgangspunkt for all aktivitet innenfor kirken. Det
siste halvannet år har en, ikke minst takket være nytt
orgel i Slemmestad kirke vært vitne til en fornyelse av
guds-tjenesten og en oppblomstring av kirkelig kultur
uten sidestykke. Mange har funnet veien til gudstjenester og konserter.
Barne- og ungdomsarbeidet hører til kjerneoppgavene
i kirken, og ansatte og frivillige som står i dette viktige
arbeidet, trenger støtte og oppmuntring.
I tillegg til de trofaste som gjennom mange år har drevet
kirke- og misjonsforeningene, ser en stadig eksempler
på hvordan lokal tilhørighet skaper initiativ og styrker
viljen til innsats. Ett eksempel er kapellet ved Slemmestad kirkegård som i løpet av 2008 er blitt pusset
opp på dugnad.
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Endringer i den kirkelige strukturen
Røyken har ikke bare fått en, men hele
tre nye sokneprester i løpet av denne
høsten. Det henger sammen med en
endring i den kirkelige strukturen.
Den gamle betegnelsen prestegjeld
har falt bort, og i stedet er det enkelte
soknet sterkere fremhevet som enhet,
med hver sin sokneprest. For Røyken
Rolf E. Hanisch betyr dette at de tidligere kapellanene
Rolf Erik Hanisch og Ragnar Elverhøi
fra 1. september er sokneprester i
henholdsvis Slemmestad og Åros
sokn. Ragnar Elverhøi er for tiden i
permisjon frem til september 2009. I
hans sted har vi fått Dagfinn Bugge
som vikarprest. Jørund Midttun er
sokneprest i Røyken sokn. Mens det
tidligere var en sokneprest for hele
Ragnar Elverhøi kommunen, har man nå fått tre likestilte prester. Samtidig er prostiet som
enhet blitt styrket, slik at prestene
fra de andre soknene i Lier prosti,
samt seniorprest Rolf Sommerseth,
også fra tid til annen har tjeneste i
Røyken.
Det er også viktig å understreke at
Dagfinn Bugge selv om soknene har fått en sterkere
stilling, er det et ønske om å profilere
kirken i Røyken som en enhet, med mange felles tiltak.
Det viktigste er kanskje arbeidet med bygging av ny
kirke på Spikkestad. De to menighetsrådene i kommunen har også planer om et møte i nær fremtid, for
å drøfte samarbeidstiltak.

BOKMESSE

Familiearrangement på Slemmestad
barneskole lørdag 7. mars 2009 kl. 11-15.
Bøker, café, hobbyverksted, lesestund,
underholdning. Bokmessen inngår i trosopplæringen for kirken i Røyken.

Det skjer mye gledelig i våre menigheter blant alle
aldersgrupper. Ansatte inngir stor tillit, og de mange
frivillige gjør en uoppslitelig innsats. Menighetsbladet
ser fram til å presentere alt dette nærmere i kommende år.
Redaksjonskomiteen er åpen for tilbakemeldinger på
denne første utgaven av KirkeTorget.
Vi håper å produsere fire nummer i 2009. Dersom
noen ønsker å støtte arbeidet økonomisk med kr. 50,eller mer, kan bidrag sendes til konto 7177.05.43791
merket KirkeTorget.
For KirkeTorget: Sigmund Hole, Kristian Steffensen,
Britt Hordvik Volden, Anne-Marie Hogstad og
Synnøve Brevik.

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.
Treffene er i Røyken menighetshus med et variert
program. Det er et tema hver gang, med en gjest som
forteller om arbeidet sitt, orienterer om div. tilbud, spesielt for eldre. Ellers kan vi ha kulturinnslag, f. eks fra
norsk litteratur, og noen ganger film eller lysbilder ved
folk som har vært ute og sett andre deler av verden.
Selvsagt har vi ei god pause hvor vi kan prate sammen
og spise karbonadesmørbrød som kjøkkengjengen
står for. Vi liker å synge, har alltid andakt, og en enkel
utlodning. Det kommer stadig nye innom, noe vi setter
stor pris på. Du er velkommen!
Kontakt: Målfrid Hylland tlf. 31 28 59 20.
oOo
Søndagskole i Røyken kirke
Vi samles til søndagskole i Røyken kirkes sakristi hver
søndag det er gudstjeneste kl.11 med dåp. Barna går ut
i sakristiet før prekenen og kommer inn igjen ved slutten av gudstjenesten. Ved familiegudstjenester/familiemesser er barna med i gudstjenesten hele tiden.
Ledere: Liv Jorunn Koller tlf. 31 28 09 34 og Senni
Albrigtsen tlf. 31 28 48 42.

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.

TIRSDAGSKLUBBEN

Tirsdagsklubben er en familieklubb som holder til i
Røyken menighetshus hver tirsdag fra 16.30 til 19.00.
Vi har det veldig trivelig sammen. Vi spiser middag
i fellesskap, før vi hører fortellinger fra Bibelen og
avslutter med hobbyverksted. Vi lager mye fint - i høst
har vi blant annet laget skjerf, honninglys, mosaikk og
malt på glass. Noe av det flotte du lager får du ta med
deg hjem.
Middag selges til kostpris. Barn under 4 år går gratis.
Medlemskontingent: Kr. 50,- pr. person, men max kr.
200,- pr. familie pr. semester.
I Tirsdagsklubben er vi en del mammaer, og vi mammaer arrangerer damekvelder innimellom. Er du mor,
og har lyst til å være med i Tirsdagsklubben, er du
velkommen.
Leder for Tirsdagsklubben:
Heidi Kjølseth, tlf: 31288342, mob: 91686447
Tirsdagsklubben er tilsluttet Søndagsskoleforbundet
(http://www.nssf.no/)
Kor for barn og unge
Røyken Barnegospel (5 år t.o.m 7. kl.)
onsdag 18-18.45 – Midtbygda skole
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

Musikk i Slemmestad
	   er en Festival i perioden
  	   15. – 18. januar 2009.
l Torsdag 15.01.09 kl. 20.00
Lise Fjeldstad og Håvard Gimse,
Slemmestad kirke.
l Fredag 16.01.09 kl. 21.00
Gospelkonsert: Gospelkoret HIM og Røyken Ten
Sing Flambeaux, Slemmestad kirke.
l Lørdag 17.01.09 kl. 21.00
Bach og fløyte: Dagfinn Klausen og Steinar
Ofsdal (orgel og fløyte) Røyken kirke.
l Søndag 18.01.09 klokken 20.00
Salmetoner på sax: Frøydis Grorud,
Røyken kirke.
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Gudstjenester
Gudstjenester blir annonKIRKELIGE
sert i Røyken og Hurums
avis, Vårt Land og AftenHANDLINGER
posten.
Det holdes gudstjenester hver søndag i Røyken
kirke, noen gudstjenester er på Vårsol på kveldstid. I
Åros kirke er det gudstjeneste annenhver søndag, noen
av gudstjenestene er på Lille-Åros på ettermiddagstid.
I Slemmestad kirke er det gudstjenester alle søndager
unntatt den tredje søndag i hver måned. Da holdes det
gudstjeneste i Nærsnes kirke.
l Mer om Gudstjeneste fra www.kirken.no
Dåp
Ønske om dåp melder en til kirkekontoret i Røyken
31292800. Prest eller kateket vil ha en dåpssamtale
med foreldrene før dåpen. Denne finner gjerne sted
1-2 uker før dåpen.
l Mer om Dåp fra www.kirken.no

... vi går

til kirke!

Åros kirke
Kl. 14.30 Dagfinn Bugge
Slemmestad kirke
Kl. 14.00 Rolf Erik Hanisch
Kl. 16.15 Rolf Erik Hanisch
Nærsnes kirke
Kl. 15.00 Rolf Erik Hanisch

l 14.12.08 3. s. i advent

Røyken kirke
Kl. 11.00 Jørund Midttun
Slemmestad kirke
Kl. 11.00 Rolf Erik Hanisch
Julekonsert kl. 17.00

l 21.12.08 4. s. i advent

Røyken kirke
Kl. 11.00 Dagfinn Bugge

l 24.12.08 Julaften

Røyken kirke
Kl. 13.00 Dagfinn Bugge
Kl. 14.30 Jørund Midttun
Kl. 16.00 Jørund Midttun

l 25.12.08 1. juledag

Høytidsgudstjeneste
Røyken kirke kl. 11.00
Jørund Midttun
Slemmestad kirke
Kl. 11.00 Rolf Erik Hanisch
Åros kirke
Kl. 11.00 Dagfinn Bugge

l 28.12.08 1. s. etter jul

Røyken kirke
Kl. 11.00 Jørund Midttun

l 31.12.08

Midnattsmesse
Røyken kirke
Kl. 23.15 Jørund Midttun

Juletrefester
Røyken menighet
mandag 29. desember kl. 17.00
i Røyken Menighetshus.

Slemmestad/Nærsnes menighet
søndag 4. januar kl. 16.00
i Slemmestad kirke
Åros menighet
torsdag 8. januar kl. 18.00
i Åros kirke
Grafisk produksjon: Typograf Bjørn Sannerhaugen, tlf. 32 87 78 11
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Vigsel
Vigsel foretas normalt på lørdager. Før vigsel tar en
kontakt med kirkekontoret i Røyken for å avtale tid og
sted. Papirer i forbindelse med vigsel, kan en laste ned
fra nettet, eller en henvender seg til folkeregisteret i
den kommunen en av brudefokene er registrert og får
papirer der. De utfylte papirene skal sendes tilbake
til folkeregisteret. Dersom ingen av brudefolkene er
hjemmehørende i Røyken kommune, vil det bli krevd
en vigselsavgift.
l Mer om Vigsel fra www.kirken.no
Gravferd
Ved dødsfall er det vanlig at en først tar kontakt med
et begravelsesbyrå som videresender melding til
kirkekontoret. Dersom en ikke ønsker å benytte et begravelsesbyrå, kan en kontakte kirkekontoret i Røyken
direkte. I alle tilfeller ønsker presten som skal forrette i
gravferden, å få kontakt med pårørende så snart som
mulig etter et dødsfall.
l Mer om Gravferd fra www.kirken.no

GUDSTJENESTER I 2009
l 01.01 Jesu navn		

Slemmestad kirke kl. 18.00		
Dagfinn Bugge
				
l 04.01 Kr. Åpenbaring		
Røyken kirke kl. 11.00		
Dagfinn Bugge
Slemmestad kirke kl. 11.00
Rolf Erik Hanisch			
l 11.01 1. s.e. Kr. Åpenb.

l 15.02 Kristi forklar.dag

Nærsnes kirke kl. 11.00		
Rolf Erik Hanisch
Røyken kirke kl. 11.00		
Dagfinn Bugge
				
l 19.02
Røyken kirke torsdag kl. 20.00
Ungdomsgudstjeneste		
Dagfinn Bugge

Røyken kirke kl. 11.00		
Jørund Midttun
Åros kirke kl. 11.00
Dagfinn Bugge
Røyken kirke kl. 16.00		
Speidergudstjeneste		
Jørund Midttun
Slemmestad kirke kl. 19.00		
Rolf Erik Hanisch
			
l 18.01 2. s.e. Kr. Åpenb.
Nærsnes kirke kl. 11.00		
Rolf Erik Hanisch
Røyken kirke kl. 11.00		
Jørund Midttun
				
l 25.01 3. s.e. Kr. Åpenb.
Slemmestad kirke kl. 11.00		
Rolf Erik Hanisch
Åros kirke kl. 11.00		
Dagfinn Bugge
Vårsol Spikkestad kl. 19.00		
Jørund Midttun

l 22.02 Søndag før faste

l 01.02 Vingårdssøndag

l 15.03 3. s. i faste		

Røyken kirke kl. 11.00		
Jørund Midttun
Slemmestad kirke kl. 11.00		
Dagfinn Bugge
				
l 08.02 Såmannssøndag
Fellessamling med pinsemenighetene i Slemmestad kirke
og Åros kirke.
Tidspunkt annonseres senere.
			

Slemmestad kirke kl. 11.00		
Rolf Erik Hanisch
Åros kirke kl. 11.00
Jørund Midttun
Vårsol Spikkestad kl. 19.00		
Rolv Erik Hanisch
				
l 01.03 1. s. i faste		
Røyken kirke kl. 11.00		
Dagfinn Bugge
Slemmestad kirke kl. 19.00
Rolf Erik Hanisch
l 08.03 2. s. i faste		

Røyken kirke kl. 19.00		
Kvinnegudstjeneste
v/prost Ellen Martha Blaasvær
Slemmestad kirke kl. 11.00
Rolf Erik Hanisch		
Åros kirke kl. 11.00		
Jørund Midttun
Røyken kirke kl. 11.00		
Ungdomsmesse			
Jørund Midttun
Nærsnes kirke kl. 17.00		
Barnegudstjeneste		
Rolf Erik Hanisch

