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Årsrapport Vardåsen menighetsråd for 2017 

2017 har vært et spennende år for menigheten. Et høyt aktivitetsnivå, og store planer som settes ut i livet. 

Reformasjonsjubileumsåret ble et merkeår for Vardåsen kirke på mange måter. Det har vært arbeidet 

imponerende mye av stab og frivillige, og kirkens facebooksider vitner om utallige arrangementer for 

ulike grupper, aktuelt og engasjert.  

Særlig storslagent er at det etterlengtede orgelet nå er bygget. Hvem kunne forestilt seg hvor helt 

fantastisk det skulle bli! Nå kan vi ønske velkommen til et utrolig vakkert instrument som vil følge oss i 

gudstjenester og konserter. Det understreker på en verdig måte merkedager i våre liv, følger oss i glede og 

sorg, og er som en levende pust som fyller kirkerommet. 

Innredning av underetasjen er et annet stort prosjekt som har preget året. Det har vært spennende 

planlegging, men også vemodig avslutning av vårt rekordstore bruktmarked, som har hatt tilhold i dette 

arealet. En stor takk til den flotte bruktmarkedgjengen som har bidratt så positivt både miljømessig og 

økonomisk til menighetens arbeid.  

Oppdraget om innredning av underetasjen ble lagt ut på anbud før jul, og i løpet av høsten 2018 ser vi 

frem til å invitere lokalmiljøet til den nye møteplassen på Borgen. Her er det plass for både nye og 

etablerte frivillige til å bidra sammen inn i et inkluderende fellesskap. Samarbeid med skoler, 

nærmiljøsenter og lokale grupper er viktige elementer for å skape et levende innhold og et godt sted å 

være. 

En viktig sak i kommunestyret på tampen av året var vedtaket om områdeplanen for Vardåsen. Det var 

bred politisk forståelse for viktigheten av en urnelund ved Vardåsen kirke for befolkningen på Borgen og 

i Vardåsen sokn. Vi setter stor pris på at urnelunden nå er vedtatt og ser fram til videre naboskap og 

samarbeid mellom kirke, idrett og lokalsamfunn, slik vår nye kirkesjef kommenterte vedtaket på 

Vardåsen kirkes facebookside.  

Blant fokusområdene i menighetens arbeid står arbeidet med barn og unge i særstilling. 

Trosopplæringsplanen som ble vedtatt sist år vitner om den store satsningen på dette, med blant annet 

myldre-tirsdagene med et mangfold av aktiviteter: kor, dans, break og bibelfortelling. Knøttesang og 

babysang der foreldre og barn er med på aktiviteten sammen, bidrar til å skape nettverk mellom 

småbarnsforeldre og legge grunnlag for videre engasjement. Hver gudstjeneste er det søndagsskole, og da 

er det gøy å være barn i kirka. 

Vi er takknemlige for våre trofaste faste givere som gjennom bidrar til forutsigbarhet i økonomien. Disse 

midlene går blant annet til å lønne ungdomsarbeiderstillingen, som fullfinansieres av menighetens givere. 

Nå som den viktige inntektskilden med bruktmarkedet er opphørt trenger vi flere faste givere! Gir du over 

500 kr til sammen i løpet av året som registrert giver får du skattefradrag. 

Stab og frivillige legger mye arbeid i å skape de gode møteplassene for folk i menigheten og i nærmiljøet. 

En viktig oppgave er å få inkludert stadig nye innflyttere, at de skal føle seg sett og ønsket, og kunne 

finne sin plass og sine oppgaver. Hele menigheten inviteres til å være med å bygge vår åpne og 

inkluderende menighet som er relevant for folk, og som tydelig formidler det store håp vi eier.   

Takk til alle som er med i arbeidet! 

Tone Hærem, leder for menighetsrådet 2017  
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Frivillige er nøkkelpersoner i kirken 
 

Frivillige bærer arbeidet vårt i kirken. Å være menighet er å være sammen som mennesker i tjeneste 

for Gud. Fellesskap og frivillighet hører sammen. Du hører til i en sammenheng, og der er du regnet 

med. Enten du har et lønnet arbeid i kirken (noen få av oss har det) eller du bidrar uten at du får betalt 

for det, er vi et stort fellesskap av medarbeidere som bygger menighet og kirke sammen. Vi trenger 

hverandre. 

I Vardåsen kirke har vi helt siden menigheten ble opprettet ved årtusenskiftet vært velsignet med 

mange frivillige medarbeidere. Vi har helt fra starten hatt fokus på dette. Når det er gudstjeneste eller 

konserter en søndag er det mange flere enn prest, organist og kirketjener som medvirker. Mange har 

oppgaver i gudstjenestene våre, alt fra tekstlesere og søndagsskoleledere til kjøkkenansvar og 

diakonale oppgaver.  

Mandagen med den internasjonale språk-kafeen for kvinner i tillegg til alle speiderne som samles på 

ettermiddagstid, tirsdagen med Myldredag, korøvelser og tidligere også Bruktmarkedet ville vi ikke 

kunne gjennomføre uten at mange bidrar. Bibelundervisning og bønnesamlinger og alle de ulike lag 

og foreninger går regelmessig takket være frivillige medarbeidere. På torsdagskaffen og seniorsangen, 

og ikke minst konfirmantundervisning og opplegg for ungdommene om ettermiddagene på torsdager 

er det mange som stiller opp for å bidra. Noen bidrar jevnt og trutt uke etter uke, andre 1-2 ganger i 

halvåret. I uka etter påske i 2017 gjorde vi en liten observasjon i forhold til hvor mange som var med 

denne ene uka: I alt 57 frivillige medvirket i 12 ulike tiltak. Ca 600 var til stede alt i alt på 

arrangementene som de frivillige medvirket i (tirsdag-søndag). Antall frivillighetstimer i løpet av uka 

etter påske var i alt 307 timer. Det tilsvarer 8,2 stillinger i full jobb ei uke (37,5 timers uke). 

Dette er imponerende. Vi er priviligerte som har så mange som bidrar på så mange og ulike felter. 

Ved den uhøytidelige kåringen av «Årets frivillige» (8 år på rad) på den årlige sommerfesten i juni er 

det aldri noe problem å finne mange og gode kandidater. I utgangspunktet er alle gode kandidater. Vi 

er et stort fellesskap av mennesker som løfter i flokk! I tillegg har vi ikke nevnt alle de spesielle 

tiltakene i tilknytning til trosopplæringsarbeidet, det diakonale arbeidet og alt innen kultur og musikk. 

Og alle foresatte som bidrar i forbindelse med at de har ett eller flere barn eller unge i menighetens 

aktiviteter. Mange er også engasjerte og bidrar i forbindelse med ansvaret menighetsrådet har og de 

mange utvalgene som er opprettet for å ivareta ulike områder av menighetens virksomhet. 

Vi får ikke med alle detaljer her, men det gir et bilde. Vi har hatt det som en overskrift over alt som 

skjer i kirken helt siden starten i år 2000. I vårt visjonsdokument leser vi dette: 

 

Frivillighet 
Vi vil ta vare på våre medarbeidere. Både ansatte og frivillige arbeider sammen og har 

et særlig fokus på å se hverandre, ta vare på hverandre, oppmuntre hverandre og 

legge til rette for vekst og utvikling. Frivillige medarbeidere er nøkkelpersoner. Vi vil 

oppmuntre flest mulig til å bidra i kirkens arbeid både praktisk og økonomisk.  

 

For å følge opp dette har vi listet opp noen av de virkemidlene og tiltakene som har fokus i denne 

perioden 2017-2021: 
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- arbeide kontinuerlig med å tilrettelegge, stimulere og koordinere frivilliges arbeid 

- gi mennesker mulighet til å engasjere seg i det de har lyst, kompetanse og tid til  

- gi klare og tidsavgrensede oppgaver 

- arbeide videre med å få flere faste givere til menighetens givertjeneste, inkludert tilbakemelding 

om hva pengene brukes til 

- videreutvikle informasjons- og kommunikasjonsmulighetene på kirketorget, inkludert gjensidig 

informasjon og tilbakemelding mellom ansatte, frivillige og brukere av kirken 

- bidra til å forsterke opplevelsen av likeverd og teamarbeid hos de frivillige og ansatte 

Jeg tror det er en grunnleggende forutsetning for at dette skal være mulig å praktisere at alle vi som er 

ansatte i kirken, med et lønnet arbeid, i ulike fagstillinger (prest, diakon, kantor, menighetspedagog, 

administrasjon), hele tiden forholder oss til frivillige. Vi vil ikke eksistere i et vakuum eller i en solist-

tilværelse. Vi vil tenke fellesskap og felles ansvar og muligheter. Her er alle like viktige, enten tjenesten 

er synlig og omfattende, eller den er mer i det skjulte og ikke så tidkrevende. Alle er regnet med og er en 

del av den store helheten. Derfor er det så flott at vi i blant kan feire fellesskapet og frivilligheten og 

melde tilbake at vi er viktige på hver vår plass, med de gaver og evner vi har. Likeverd i ansvar og 

oppgaver er en viktig verdi i samvirke mellom ansatte og frivillige i enhver sammenheng. De frivillige er 

også en viktig stemme i forhold til alle spørsmål og tilbakemeldinger i store og små saker. 

Alle ansatte forholder seg til frivillige gjennom rekruttering av nye medarbeidere, oppfølging, 

oppmuntringer og tilrettelegging. 

Det skal alltid være frihet for frivillige. Frihet til å gjøre det en selv har lyst til å bidra med, selv sette 

grenser for hvor mye en kan bidra. Dersom du har eller har hatt en oppgave du har stått i, skal du til 

enhver tid kunne være fri til å si at «nå har jeg gjort det jeg skulle og må trekke meg tilbake». Frihet til å 

si ja eller nei når du blir spurt om noe. Det er en tid for alt. En tid for å arbeide, en tid for å hvile. 

Det er de personlige relasjoner mellom involverte som er viktig i alt frivillig arbeid. Det er viktig ikke å 

formalisere alt for mye. Vi har ikke praktisert å ha arbeidsavtale med frivillige. Da kan det føles som at 

frivillighetsmomentet blir bort. Frivillighet skal ikke skape byråkrati, og det skal være enkelt å håndtere, 

fra menneske til menneske, fra uke til uke.  

Det er viktig å tilrettelegge for frivillig arbeid. Oppgavene må være oversiktlige, tydelige og 

avgrensede. Dersom det trengs noe utstyr må det være i orden (vaffeljernet) og i god stand og enkelt å 

bruke. I mest mulig grad skal også tilretteleggingen for de enkelte oppgavene som skal utføres være best 

mulig.  

I flere år på rad har kirkene i Asker fått tilskudd fra kommunen til å drive frivillig arbeid. Det viser at 

menighetenes rolle som «nærmiljøsentraler» og bidragsytere i frivillig arbeid er høyt verdsatt. I 2018 står 

frivilligheten i fokus også i Oslo bispedømme. Vi mener at det er viktig å ha dette fokuset hele tiden. Vi 

trenger hverandre. Vi får mye når vi deler av tid og krefter i frivillig arbeid. Vi erfarer også at vi får være 

en del av en sammenheng der vi får gi noe og bety noe for andre. Vi løfter i flokk. Vi bygger menighet 

sammen. I et mangfold av hender og føtter og stemmer og hendelser skjer det hele tiden.  

Hvem skal takke hvem i dette? – Stab og menighetsråd vil gjerne takke alle som er en del av det store, 

tjenende fellesskapet av medarbeidere i alle sammenhenger. Samtidig gleder vi oss over at stadig nye 
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mennesker finner sin plass i dette fellesskapet og ser at det er bruk for dem. Vi vil fortsette å utfordre til å 

gå inn i oppgaver som venter. 

«Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære, dertil du skapte meg at jeg din tjener skal være. Hvor er jeg 

sæl som kan med liv og med sjel tjene så nådig en Herre!» 

 

Påsketiden 2018 

Dag Håland, sokneprest 
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Gudstjenester, kirkelige handlinger og noen tall 
 
Det er i praksis sokneprest, kapellan og kantor som har et hovedansvar for arbeidet med gudstjenestene i 

menigheten. I tillegg tar unge kirketjenere seg av praktiske forhold før, under og etter gudstjenestene. 

Mange frivillige involveres og medvirker. Gudstjenesteutvalget har hatt sporadiske møter det siste året, 

og har ikke så langt kommer med forslag til vesentlige endringer av innarbeidet praksis. 

 

Vardåsen menighet har et rikt gudstjenesteliv som i hovedsak er gudstjenester hver søndag og helgedag 

bortsett fra annenhver søndag om sommeren og noen helgedager i jule- og nyttårshelga. 

En del gudstjenester er særlig tilrettelagt for barn og familier. Vi kaller det Supersøndag og det er knyttet 

også andre aktiviteter til gudstjenestene – i forkant eller etterkant. Barn medvirker ofte i disse 

gudstjenestene, og vi har en enklere liturgi når det er Supersøndag. I tillegg har vi gudstjenester for 

ungdom, ofte kalt Ung Messe, der konfirmanter og ungdom er spesielt involvert (en gudstjeneste i januar, 

en i april og en i august). En friluftsgudstjeneste i året og gudstjeneste tilrettelagt for personer med 

særskilte behov - i tilknytning til Lørdagsklubben har vi også. I desember er det egne samlinger for 

barnehagene, og det er skolegudstjenester for alle skolene i soknet. Det er svært god oppslutning om disse 

gudstjenestene.  

Menighetens ansatte og frivillige legger stor vekt på kvalitet. Kantor gjør et omfattende arbeid med 

musikk og sang i gudstjenestene. Den gode salmesangen i kirken støttes av forsangergrupper, korgrupper 

og kor i mange av gudstjenestene, i tillegg til at musikere medvirker. I noen gudstjenester har vi også 

band i gudstjenesten.  

I alle gudstjenester er også frivillige medvirkende som medliturger. Ved tekstlesning, innledningsord, 

nattverd og dåp har disse en viktig funksjon, og vi gleder oss over at mange er villige til å delta i dette. 

Kirkevertfunksjonen er også viktig. 

Etter hver gudstjeneste er det kirkekaffe på kirketorget. Det har en viktig funksjon som sosialt og 

diakonalt møtested. 

Deltakelsen i gudstjenestene holder seg forholdsvis stabilt fra år til år. Det er lite merkbar endring, med et 

gjennomsnitt på 120 gudstjenestedeltakere i 2017 (125 i gjennomsnitt i 2016 og 119 i 2015) 

Når det gjelder nattverddeltakelse er også den svært jevn, med 3392 nattverddeltakere i 2017 (49 gudstj) 

mot 3197 (46 g) i 2016. Gjennomsnittlig er det 69 deltakere i nattverdfeiringen i løpet av året. 

 

Oppslutning om dåpen:  
Det ble feiret dåp i 20 gudstjenester i 2017 (mot 19 året før), og 27 barn ble døpt i Vardåsen kirke, mot 22 

året før. Ytterligere 4 soknebarn ble døpt i andre kirker, noe færre enn året før. Det er tankevekkende at 

det er færre som døpes også i kirken hos oss - i et år da kirken både sentralt og lokalt har satset på 

oppmerksomhet rundt dåpen. Det ble også arrangert to «drop in»- dåpsgudstjenester i Asker kirke. Ved 

den første i mai, ble åtte personer døpt. Ved den neste i november var det to personer som ble døpt.  

 

Oppslutning om konfirmasjonen:  

Konfirmasjonen holder stand. I 2017 ble 50 konfirmert i Vardåsen kirke. Det var en markert oppgang fra 

året før da 39 ble konfirmert. (I 2018 er 44 påmeldt i konfirmasjon) 

 

Det har vært høye tall på utmeldinger de siste årene i alle kirkene i Asker. Det har blitt enklere å melde 

seg ut av kirken. Det kan gjøres via internett/digitalt, uten kontakt med kirkekontoret slik det var tidligere. 

I Vardåsen sokn var det 55 personer som meldte seg ut i 2016, 3 meldte seg inn i kirken. Samlet i Asker 

prosti var det 430 utmeldte i 2016, av disse 55 i Vardåsen sokn. Året før var det 174 i prostiet, av disse 24 

i Vardåsen sokn. Tallene for 2017 er ikke tilgjengelige før i mai. 

 

Dag Håland, sokneprest 
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Om menigheten vår 

 
Visjon og verdier 

Et møte med Vardåsen menighet er et møte med en aktiv folkekirke som lever etter sine visjoner: Lav 

terskel – tydelig profil. Her skal det ikke være tvil om at alle er velkommen og heller ikke tvil om at det er 

Guds ord som ligger til grunn for alt arbeidet. Verdiene som visjonen bygger på er: Nestekjærlighet, 

mangfold, tydelighet.  

Aktvitetsnivå 

Årsrapporten tar for seg alle aktiviteter som finner sted i løpet av året. Håper du tar deg tid til å lese 

igjennom – og lar deg glede! Her foregår det noe de fleste av ukas dager for alle aldre. Vi er glade for å 

presentere en arbeidskirke i ordets virkelige forstand. 

 

Menighetsrådet 

Menighetsrådet består av 8 medlemmer og 4 vararepresentanter. Gjennom året har det vært gjennomført 8 

møter hvor man har behandlet 64 saker.  

Staben 

Fra 1.august har diakon Helena hatt permisjon. Daglig leder har vært hennes stedfortreder i de faste 

arrangementene. Fra november fikk vi inn Mari Elise Smebye i et vikariat som assisterende 

diakonimedarbeider i 20% stilling. 

 

Økonomi 

Vardåsen har tradisjon for å være en giverglad menighet og det gjenspeiler seg også dette året. Til eget 

arbeid er det samlet inn kr 287.327. Av dette er kr.120.400 mottatt gjennom den faste givertjenesten. 

Orgelkontoen har økt til kr 914.863 i 2017 med bidrag fra blant annet salg av orgelpiper, «Pipekonserter» 

arrangert av Asker kulturskole og gaver fra folk i menigheten.  

Til eksterne formål er det samlet inn kr 153.875. Her er Kirkens nødhjelps fasteaksjon inkludert med  

kr 43.648. 

Julemarkedet ble for 4.gang avholdt lørdag 25.november. Det ble en flott aktivitetsdags som involverer 

mange frivillige i arbeid og det kom mange besøkende. Denne gangen baserte vi oss utelukkende på varer 

produsert av frivillige og lys fra Feltarbeidets Lysfabrikk. Bruktmarkedet holdt åpent hele dagen. 

Bruttoinntekt utgjorde kr. 69.853.  

Vardåsen menighet takker alle som har nedlagt arbeid i råd og utvalg, og alle som har bidratt med tid, 

penger og engasjement i 2017. 

 

Vardåsen kirke mars 2018, 

Kari Sorknes, daglig leder 
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Kirkemusikk 

Babysang 

Babysang er et tilbud til alle foreldre/omsorgspersoner med barn mellom 0 og 1 år. Vi synger kjente og 

kjære barnesanger, rim og «regler», og lærer noen nye. 

Etter sangstunden er det ”matpakkelunsj”, dvs at foreldrene har med matpakke og kirken står for te og 

kaffe. Et hyggelig treffpunkt for småbarnsforeldre. 

2017 var det 13 babyer med foreldre på babysang på våren og på høsten var det 11 babyer og foreldre.  

Vardåsen Korskole 

Koret var i 2017 delt i tre grupper, med separate øvelser etter hverandre fra 17-19.30. Yngvild Wattum 

Stuksrud var korets dirigent og Henriette Skagen var korets akkompagnatør. 

Noen høydepunkter fra 2017 

 3. januar: Barnekoret var med som engler og hyrder i julespillet på Helligtrekongersfesten. 

 Tirsdag 9. januar: Bowlingtur for hele koret til Metro Bowling, Holmen. Dette var en premie for 

fine konserter i desember  

 Tirsdag 17. januar: Første øvelse etter ferien 

 20.-22. januar: En stor gjeng fra barnekoret (4.-6. klasse) dro på felles kortur med Nordstrand 

barnekantori til Nordmarkskapellet. Vi gikk på ski inn på fredag ettermiddag. Lørdag var det 

korøvelser, skilek og bål. Søndag sang vi under gudstjenesten før vi vasket hytta og gikk på ski 

tilbake til Frognerseteren. En fin tur, til tross for at skiløypene var veldig isete og det til dels var 

vanskelig å komme seg frem med ski på beina. 

 26. mars 5.-6. klasse sang på gudstjenesten Maria Budskapsdag 

 2. april: 1. - 4. klasse var forsangere på «supersøndag påske» 

 4. april: Konsert på Søndre Borgen Sykehjem. Dette var tredje gang vi hadde sykehjemskonsert. 

En hyggelig konsert som nå er blitt en tradisjon på fasteaksjonsdagen. 

 Søndag 23. april: Stor barnekorkonsert i kirken med MGPjr-finalist Dina Matheussen og 

innleide musikere. En stor opplevelse for alle barna. Kirken var full og foreldre hadde gjort en 

strålende innsats for å få arrangementet til å bli så bra. 

 20.-21. mai: Kortur! Vi reiste hele gjengen til Tusenfryd på lørdagen. Etter å ha kost oss masse i 

Tusenfryd dro vi til Holmlia kirke der vi hadde en hyggelig ettermiddag/kveld med god mat, leker 

og kos. Vi overnattet i Holmlia kirke til søndag og sang på hele gudstjenesten der før vi reiste 

hjem. 

 Tirsdag 23. mai hadde vi siste korøvelse, avslutning med bilder fra korturen og utdeling av 

diplom. 

 Onsdag 26.-31. juli dro 12 barn fra Vardåsen barnekor til korsommerskolen på Mjuklia. Der sang 

vi sammen med 100 andre barn og ungdommer og sammen øvde vi til radiooverført gudstjeneste i 

Nidarosdomen 30. juli. 

 25. august: Vi holdt skolekonserter på Rønningen, Hagaløkka og Vardåsen skoler. Dette var 

utrolig hyggelig. Barna ble levert på Rønningen på morgenen og vi gikk sammen til Hagaløkka 

skole. Vi hadde leid buss som vi tok opp til Vardåsen skole. Før konserten på Vardåsen spiste vi 

matpakkelunsj. Dette var tredje året vi hadde skoleturne i august. 

 Høsten 2017 startet vi Vardåsen ungdomskor for 6.-7. klassingene 

 Søndag 24. september: 1.-4. klassingene var forsangere på Høsttakkefest i kirken. 

 Søndag 15. Oktober: 5.-7. klassingene var forsangere på Lysvåken-gudstjenesten 

 Søndag 22. oktober: Vi hadde stor TV-aksjonskonsert med musikalen «Ingenting men alt». 

Solister fra koret og innleid band og lys/lyd. Alle billettinntekter gikk til TV-aksjonen. 
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 Søndag 3. desember: 1.søndag i advent: Hele koret var forsangere under hele 

supersøndagsgudstjenesten 

 Tirsdag 5. desember: Koret sang tre sanger på Myldredagsavslutningen i kirken 

 16. desember: Luciaforestilling på biblioteket. I flere år har koret gått «luicatog» og hatt konsert 

på Asker bibliotek. Luciaoppdraget på biblioteket er et fint arrangement vi ønsker å gjøre flere 

ganger. 

 17.desember. Korenes julekonsert i Vardåsen kirke. Vardåsen barnekor hadde for andre gang 

julekonsert sammen med Vox Cordis. 

 Julaften: Vi sang under hele julaftengudstjenesten kl 14. Koret var forsangere på alle salmene og 

sang to sanger alene. 

 I tillegg har vi sunget på to myldredagsåpninger og hatt 32 øvelser. 

 Koret har i 2017 sunget 9 gudstjenester (6 i Vardåsen kirke og 3 i andre kirker) og hatt 9 konserter 

(4 i Vardåsen kirke og 5 på andre arenaer). 

 

Forsangertjensten 

I 2017 har det vært kirkens kor; korskolen, Vox Cordis og Senior-Sang som har stått for 

forsangertjenesten. Korskolen var forsangere på 6 gudstjenester, Vox Cordis stilte med gruppe til 7 

gudstjenester og det nyoppstartede Senior-Sang var forsanger på 1 gudstjeneste i november. Til sammen 

14 søndager. Det er svært gledelig at koret Vardåsen Senior-Sang er startet opp og det er flott de er med 

som forsangere i gudstjenesten.  

Kafékonserter 

I 2017 fortsatte vi med regelmessige kafékonserter på kirketorget etter gudstjenesten, én søndag i 

måneden. Konsertserien bestod av 5 konserter dette året; 3 på våren og 2 på høsten. Det er profesjonelle 

musikere som spiller konsertene og noen av utøverne er også med og spiller under gudstjenesten i forkant.  

Søn 29. oktober kl 12.30 Fagotissimo! 

Fagottister regnes som en utrydningstruet art, men på   Borgen har vi heldigvis to profesjonelle 

fagottister! Jon Halvor Lund og Kari Foss jobber begge i Den Norske Opera og med seg på konserten har 

de Roman Reznik fra Oslofilharmonien og Askerjenta Dagny Mehus som studerer fagott. På denne 

konserten fikk vi høre noen av Norges beste fagottister! 

 

Søn 19. november kl 12.30 Tangazo saxofonkvartett 

Saxofonkvartetten «Tangazo» består av fire erfarne klassiske saxofonister med bakgrunn fra bl.a. 

militærmusikken og symfoniorkestre. De spilte alt fra standard kvartett repertoar til jazz, tango og 

folketoner. Kvartetten består av; Hanne  Gundersveen (sopran saxofon), Tom Wulff  (alt saxofon), Ingrid 

Ness  (tenor saxofon) og Gabriel Gallo (baryton saxofon) 

 Samarbeid med Kulturskolen 

Kulturskolen holdt konserter i kirken også i 2017. Dette er et godt samarbeid. Foreldre og lærere synes 

det er flott å kunne bruke kirken til disse konsertene, lokalene er flotte og flygelet godt. Etter konsertene 

ble det gitt kollekt til Vardåsen kirkes orgelfond.  

 

YWS 24.02.18 
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Vardåsen Vox Cordis 

Årsberetning 2017 

 

Vardåsen Vox Cordis er et kammerkor tilknyttet Vardåsen kirke hvor formålet er å gi voksne i 

menigheten et tilbud til økt sangglede og interesse for kristen sang og musikk. Det er samtidig ønskelig å 

ha et bredt og allsidig repertoar, holde høy musikalsk kvalitet, berike gudstjenestelivet i menigheten og 

opptre på arenaer utenfor kirken. Koret er under musikalsk ledelse av organist Yngvild Wattum Stuksrud. 

Etter årsmøtet lørdag 4. mars, ble det holdt 5-års jubileumsfest for Vox Cordis. Det ble en festlig kveld 

med god mat, godt drikke, quiz, sang og dans. 

 

Lørdag 18. mars deltok 10 av korets medlemmer på workshop med vokalgruppen “The real group”,  

sammen med korister fra “Back in business” og andre kor i området. En lærerik og inspirerende dag ble 

avrundet med konsert med “The real group”  i Asker kulturhus. 

 

Årets første opptreden fant sted 17. april, da koret også i år ledet an påskesang på 2. Påskedags 

kveldsgudstjeneste i Vardåsen kirke.  

 

Torsdag 1. juni arrangerte vi sommerkonsert i Vardåsen kirke sammen med Oslokoret Cantado og Voixe 

de Nice og Choeur de la Rochette fra Nice. Våre norske folketoner ble blandet med fransk og amerikansk 

kirkemusikk. Konserten ble avrundet med fellesnummeret Ave Verum, sunget av tilsammen 120 sangere. 

Etter konserten bød vi våre tilreisende sangervenner på kake og kaffe i menighetssalen. 

 

Fredag 9. juni bidro ca halvparten av korets sangere med våre norske folketoner under sommerfesten for 

frivillige medarbeidere i Vardåsen menighet. Trivelig fest og hyggelige tilbakemeldinger på vårt 

musikalske innslag. 

 

På gudstjenesten allehelgensdag 5. november bidro koret tradisjonen tro med sanger for trøst og håp samt 

forsang. Vi pyntet kirkerommet med blomster og nyinnkjøpte lykter. 

 

Første søndag i advent, 3. desember, holdt vi julekonsert i kirken sammen med Asker mannskor, 

Hukenbekken mannskor og korpset Borgen Oldis.  

 

Vi avrundet året med julekonsert sammen med Vardåsen barne- og ungdomskor samt “våre” musikere fra 

Kork og Oslo-Filharmonien. Repertoaret var variert, og med unntak av “Tis the season” sang vi kjent 

stoff. Utfordringen denne gangen var å synge uten noter.  

 

Under gudstjenesten 1. juledag bidro 10 av korets sangere med både forsang og egne innslag.  

I løpet av året har vi bidratt med forsang under gudstjenesten til sammen 7 søndager.  
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Koret har i år har bestått av 24 aktive sangere, samt 5 i permisjon.  

 

Styret bestod i år av leder Margrethe Stokke, kasserer Alf Gunnar Randen, PR-sjef Pia Karfjell, sekretær 

Elisabeth Lorange Brandt og dirigent Yngvild Wattum Stuksrud. Det er blitt avholdt 3 styremøter i løpet 

av 2017. 

 

Astrid Haga Sagård har vært notearkivar, Elin Brusletto fraværsansvarlig og pyntekomiteen har bestått av 

Kristin Erstad, Maria Møller og Lisa Andersson.  

 

 

Asker, februar 2017 

Elisabeth Lorange Brandt (sekretær) 

 

 

Vardåsen Senior-Sang – Årsmelding 2017 

Ett nytt kor for seniorer (60 år+) startet opp høsten 2017 etter initiativ fra kor-entusiast Johan 

L.Okkenhaug som nylig har flyttet til Vardåsen menighet og har ledet et kor tidligere. Tiltaket fikk full 

tilslutning i staben og ble omtalt i menighetsbladet før oppstart 28.september. Koret øver hver torsdag i 

Vardåsen kirke kl 13 – altså like etter det faste torsdagstreffet. Koret fikk navnet «Vardåsen Senior-Sang» 

og har høsten 2017 hatt 11 øvelser samt deltakelse på gudstjenesten 12.november og juleavslutning 

14.desember. Foruten korleder Johan har det hittil meldt seg 10 sangere: 6 kvinner og 4 minner. Koret 

synget 3-stemt og 4-stemt. En håper å kunne delta på gudstjenesten et par ganger hvert semester som 

passer til dagens tema / prekentekst. 

 

Johan L.Okkenhaug, dirigent 
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Orgelutvalget 
 

Årsberetning 2017 

Orgelutvalget Vardåsen menighet 

 

Det var en spesielt gledelig dag i Vardåsen kirke 9.jan 2017.Da var orgelbygger Andreas Metzler fra 

Sveits tilstede i kirken sammen med daværende kirkesjef Øyvind Stabrun for å undertegne kontrakten om 

nytt orgel til kirken vår. 

Kantor Yngvild Wattum Stuksrud hadde gått til innkjøp av marsipankake, og vi var mange tilstede som 

kunne glede oss sammen over at orgelet var i ferd med å bli en realitet. Både sokneprest Dag Håland og 

leder for Asker Kirkelige Fellesråd Hans Inge Haus, og ikke minst, vår konsulent Karstein Askeland, 

uttrykte tilfredshet med at vi var kommet så langt i prosessen. 

 

Firmaet som gikk av med seieren i konkurransen om hvem som skulle bygge det nye orgelet, var Metzler 

Orgelbau. Gjennom fire generasjoner har firmaet bygget orgler, og de produserer fortsatt alle deler som 

skal til for å få et kvalitativt godt instrument. 17 mann er i arbeid, og de tar bokstavelig talt hånd om alt, 

til Vardåsen kirke har et fulltonende orgel på plass. 

 

Orgelutvalget har også i løpet av dette året hatt regelmessige arbeidsmøter, der mye tid er gått med til 

planlegging av orgelinnvielsen, og ikke minst planlegging av Orgelfestuken etter orgelinnvielsen 18.mars 

2018. 

Kantor Yngvild Wattum Stuksrud har i all hovedsak æren for et omfattende og allsidig program, der det 

nye orgelet vil bli tatt i bruk i mange og ulike sammenhenger. Økonomien har Orgelutvalget alltid hatt for 

øyet, og den er nå sikret. 

Midlene Orgelutvalget og Vardåsen menighet skulle være ansvarlig for, er nå samlet inn. Nær 1.mill 

kroner står på vår konto. 

De mange bekker små er blitt en stor å. Alt som er kommet inn av penger, enten det er gjennom 

Pipekonserter, pipesalg, gaver, kafeteria, julemesse etc. og ikke minst, bevilgninger fra Asker Kirkelige 

Fellesråd, har bidratt til at vi kunne gå til innkjøp av et nytt, vakkert og kvalitetsmessig godt orgel i 

Vardåsen kirke. 

Instrumentenes dronning er nå på plass i Vardåsen kirke, og vil glede både unge og eldre i generasjoner 

fremover. Gud til ære og menigheten til gavn. 

 

Orgelutvalgets styre er: 

Astrid Bjellebø Bayegan, leder 

Yngvild Stuksrud Wattum, kantor 

Hege Norset Blichfeldt, Menighetsrådets representant 

Bent Sagård, medlem 

Kari Sorknes, Daglig leder stab, tiltrådt de siste møtene. 

 

Astrid Bjellebø Bayegan, leder 
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Trosopplæringsutvalget  

Medlemmer i trosopplæringsutvalget: 

Jorunn Bottolfs (sekretær) 

Olaf Huuse Haraldstad 

Elin Wilhelmine Grosvold Brusletto 

Øyvind Linnebo 

Trosopplæringsutvalget evaluerer og kommer med innspill til alle arrangement for barn/ungdom 0-18 år: 

trosopplæring, supersøndager, myldredag, søndagsskolearbeidet m.m.  

Utvalget har i flere år vært til meget god hjelp for menighetspedagog og menighetsprest og har bidratt 

sterkt i utviklingen av arbeidet for barn og unge. 

I 2015 og 2016 jobbet utvalget mye med å få på plass revidert plan for trosopplæringen, og forslag til plan 

0 – 14 år ferdigbehandlet våren 2016. Av den grunn har vi ikke hatt noen møter i 2017. Plan for 

konfirmant og ungdomsarbeidet ble jobbet med av menighetsprest og ungdomsarbeider høsten 2017.  

Vi regner med at hele planen 0 – 18 år leveres inn for godkjenning våren-18. 

 

For trosopplæringsutvalget 

Jorunn Bottolfs   
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Trosopplæring, 0 – 18 år 

Trosopplæringsarbeidet er formelt ledet av trosopplæringsutvalget selv om de har hatt en lengre pause i 

2017.  

Menighetsrådet er ansvarlig for menighetens trosopplæringsplan.  

Vi synes vi har en god plan. Det er en dynamisk plan, og vi arbeider hele tiden for forbedringer. 

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra Oslo Bispedømmeråd om både opplegg og høy deltagerprosent. 

Oppslutning 

Prosent oppslutning regnes ut med antall barn som deltar delt på antall medlemmer i målgruppen.  

I dette tallet kan det også være barn som ikke er medlemmer av kirken, tilhører en annen 

menighet/frikirke eller er flerkulturelle. Antall barn vi når av de som er døpt er derfor lavere enn 

prosentsatsen skulle tilsi. På den annen side når vi mange barn som ikke er døpt eller kommer fra en 

annen kultur. 

Rapportering 

Alle trosopplæringstiltak skal rapporteres til Bispedømmekontoret. Det rapporteres på: Hva er formålet 

med tiltaket? Omfang? Hva lærer barna om livstolkning og livsmestring? Hva lærer barna om kirkens tro 

og tradisjoner? Hva lærer de om kristen tro i praksis? Hvilke arbeidsmetoder er brukt? Hvor mange gutter 

var med? Hvor mange jenter var med? Var det barn med behov for spesiell tilrettelegging på tiltaket?  

Kommentar til oppslutningen. Hvor mange ansatte og frivillige var med?  

Alt dette skal rapporteres på hvert tiltak. Et omfattende arbeid som bevisstgjør oss i arbeidet vårt. 

Dåp/dåpssamtale 

38 barn er registrert født i Vardåsen i 2015. Det vil si at 38 barn har en eller to foreldre som er medlem av 

kirken, eller at de er døpt i løpet av året. 

28 familier hadde dåpssamtale i vår kirke. Noen av disse barna ble døpt i andre kirker.  

26 barn ble døpt i Vardåsen kirke. Det er vanskelig å regne nøyaktig prosent oppslutning i og med at 

barna ikke alltid døpes samme år som de er født. Fra des. 2017 ble det hengt opp et keramikkhjerte med 

barnets navn og dåpsdato i et «dåpstre» bak døpefonten. Hjertene skal familiene få på en gudstjeneste i 

nov. 2018. Ingen konfirmanter ble døpt i 2017. 

Familiene får faddergaver når de blir døpt i Vardåsen kirke, også de som tilhører en annen menighet. Man 

kan ikke gjøre forskjell på familiene. Fadderpakkene blir delt ut til fadderne etter dåpshandlingen. 

Faddergaver består av tre pakker som fadderne skal gi til familiene på ett, to og tre års dåpsdag som gaver 

fra kirken. Gavene er smekke og matboks med bordvers, kristne bøker/dvd er. 

Barn fra Vardåsen som ikke blir døpt i Vardåsen får ikke faddergaver fra oss.  

 

Kommentar til antall dåp 

Det er en tendens i hele vårt land at dåpsprosenten går ned. Av den grunn har man både fra sentralt og 

lokalt plan satt fokus på dette.  

Det er alvorlig for kirken vår at dåpsprosenten går markert nedover. 

 

Babysang  

Babysang er et av våre trosopplæringstilbud, og et meget viktig førstemøte med nye familier.  

Det er et populært tilbud og dyktig ledet av vår organist. (Se mer under kirkemusikk) 

20 barn deltok på babysang i 2017. 

Oppslutning 78 % oppslutning.  
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1 år 

En gang pr semester inviteres halve kullet til babysangavslutning for å få et bilde med et godnattsang og 

litt info om trosopplæringsarbeidet videre. Samlingen består av babysang, kaffe/vafler, litt info om 

trosopplæringen i Vardåsen kirke, noen setninger fra en av prestene pluss utdeling av bilde med 

godnattsang. Samlingen er verdifull fordi familiene får noen ansikter bak alle brevene m. invitasjoner de 

vil få i årene som kommer.  

Ettåringene inviteres også til å delta på knøttesang høstsemesteret.  

 

2 - 3 år 

18 barn deltok på knøttesang på myldredag i 2017.  

Oppslutning 30 % 

I tillegg har vi månedlig samlinger i Engelsrud barnehage. De yngste barna er med på minst tre samlinger 

pr år. 11 barn i alderen 2 - 4 år har deltatt på disse samlingene. 

Totalt har da 29 barn i alderen 2 – 4 år vært med på 3 – 24 knøttesangsamlinger i 2015.  

Oppslutning inkludert Engelsrud menighetsbarnehage: 53%  

4 – 5 år. Firefemklubb og fireårsbok 

Vi har Firefemblubb hver tirsdag hele høsten som en del av myldredag. Dette er et flott tilbud.  

De har bibelfortelling, dramatisering av fortellingen, sanger, lek og avslutning. Det er ungdommer som 

leder denne klubben. Alle fire og femåringer får tilbud om å delta på tre klubbkvelder (evn fortsette ut 

semesteret/skoleåret) før de får fireårsbok på gudstjeneste.  

20 fire og femåringer deltok på klubbkveldene på myldredag høsten 17. 

Oppslutning: 20 %. 

15 fire og femåringer har deltatt på klubb i Engelsrud barnehage.   

Både på klubbdagene i menighetsbarnehagen og på myldredag når vi en del barn med flerkulturell 

bakgrunn som ikke er døpt. Totalt når vi 35 barn med klubb.  

Oppslutning inkludert Engelsrud barnehage: 39 % 

 

Utdeling av fireårsbøker: 

Det ble delt ut 25 fireårsbøker i 2017. 17 barn fikk fireårsboken i gudstjeneste eller på myldredag. 8 barn 

fikk fireårsbok på firefemklubb i barnehagen.  

Tre av disse barna er ikke medlem av kirken. 

Oppslutning 53 % 

Helligtrekongersfest. 

Helligtrekongersfesten søndag tilknyttet 6. januar har blitt et populært arrangement for hele menigheten. 

Jule-evangeliet leses mens det dramatiseres med barn og voksne i flotte kostymer.  

Det er «stall» ved alteret, hyrdelykter, soloinnslag, klassisk musikk, sologruppe, allsang, mange 

julesanger og god gammeldags juletregang. De hellige tre konger kommer med gaver til barna. 

Det er mange involverte i dette tiltaket. Korene er engler og hyrder, firefemklubben er sauer, foreldre er 

vismenn og Josef, en av babysangerne er Jesusbarn. Det er solister, kulisser, flotte kostymer, påkledere, 

teknikere, forteller, hjelpere på kjøkkenet m.m. Mange i staben er involvert. 

I 2017 var det ca 250 tilstede på denne samlingen.  

Vi inviterer spesielt 5 -7 åringene pr sms til dette arrangementet 
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6 år: Utdeling av barnebibel 

Vi deler ut en flott barnebibel til våre seksåringer. I år har 22 barn mottatt barnebibel.  

Oppslutning: 47 %  

6 år: Familiespeider 

Familiespeider ble nytt trosopplæringstilbud for 6 åringene fra høsten -2017. 

Trosopplæringstilbudet er fire ganger i september med mulighet til å fortsette hele året. 

8 gutter og 3 jenter deltok de fire gangene i september. 9 av dem var 6 år.  

Oppslutning:19 % 

6 år: Kor 

Vi tilbyr et halvt år i koret som trosopplæringstilbud det året de fyller 6 år. Korarbeidet beskrives mer 

under kirkemusikk. 7 seksåringer deltok i 2017 

Oppslutningsprosent: 15 % 

8 - 10 år Tårnagenthelg 

Tårnagenthelg- en lørdag 4 timer pluss gudstjeneste. Lørdagssamlingen er fire timer med full fres med 

læring og aktivitet. Barna er agenter som skal finne spor i kirken. Vi er i tårnet, spiller på kirkeklokken, 

løser bibelgåter, får innføring i kirketekstiler, får innføring av politiet om hvordan finne spor, lærer om 

nattverd, kirkeåret og mye, mye mer.  

Barna får også møte speiderledere og de får et spisebestikk i gave fra speiderne. 

Oppslutning: 52 barn. Oppslutning: 36 %  

 

10 – 12 år 

Lys Våken – overnatting i kirken en helg i oktober for 10 – 12 åringer.  

Et populært tilbud med masse aktivitet og læring. 

Det var 34 barn på OIK – Lys Våken.  

Oppslutning 10 åringer: 24 barn. 19 %   

Oppslutning 11 åringer: 20 barn. 16  %  

Oppslutning 12 åringer: 29 barn. 28 %   

 

 

Jorunn Bottolfs, menighetspedagog 

  

  Supersøndager 

I forbindelse med arbeidet med trosopplæringsplanen så satser vi nå på ca en søndag i måneden der vi 

legger til rette for barnevennlig gudstjeneste med aktiviteter i forkant/etterkant av gudstjenesten.  

Disse søndagene kaller vi supersøndager (Navnet forplikter!) Supersøndagene har også fått undertitler: 

Advent, Helligtrekonger, Faste, Påske, Friluft, Sommer, Høsttakkefest, Lys våken. 

Supersøndagene er viktige gudstjenester for menigheten og barnefamiliene. 
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Supersøndagene for 2017:  

 Januar: Helligtrekonger: Julespill, kaffekos, juletregang, besøk av de vise menn. En populær 

samling med mange aktører og frivillig. Målgruppe 0 – 100 år.  

Mange frivillige gjør en kjempejobb. Korene deltar som engler og tweenserne som hyrder. Flotte 

kostymer, julesangene, levende Jesusbarn. Ca 250 tilstede i 2017. 

 Mars: Bibel: 5 barn var utkledd som bibelske personer. Fastelavnsboller/ris. 

 April: Påske Tårnagentene og barnekoret deltok. Påskeverksted. 

 Mai: Friluft på Stupsletta med div uteaktiviteter for barna. Samarbeid med speider`n og DNT. 

 Juni: Sommer med søndagsskoleavslutning. Grilling, kaker, bibelquiz, leker. 

 September: Høst med utdeling av bok til 4 åringer,  

 Oktober: Lys Våken 10 – 12 åringer og ungdomsledere. 

 Desember: Advent: Deltagelse av barnekorene. Juleverksted. 

 

 Jorunn Bottolfs 

 

Søndagsskolen 

Søndagsskolen er et tilbud for alle barn fra 2-3 år til 10 år. Vi er 4 voksne med barn i barnehage og skole 

som leder jungelgjeng på omgang. I tillegg er 5 voksne hjelpeledere en eller flere ganger i halvåret. Vi 

ønsker å bidra til at barna i menigheten skal få høre om Jesus på barnas egne premisser. Vi holder 

søndagsskole parallelt med de fleste vanlige gudstjenestene i løpet av skoleåret. Jorunn Bottolfs 

administrer det hele og hjelper oss når vi trenger det. Vi bruker det svært anvendelige opplegget fra 

Søndagsskolen Norge, «Sprell Levende», som har faste temaer til hver søndag i kirkeåret med flere ulike 

formidlingsforslag, bakgrunnsinformasjon, forslag til aktiviteter mm. 

Søndagsskolebarna går ofte ut under salmen før prekenen. Da har menigheten vært sammen til velkomst 

og dåp. Vi synger sanger, nye og gamle, tenner lys og formidler en historie fra Bibelen. Vi bruker gjerne 

dokketeater, flanellograf, og/eller dramatiseringer. Ofte har vi med ting som vi viser fram, og etterpå har 

vi en aktivitet, en lek og/eller en formingsoppgave før vi koser oss med vafler og saft sammen.  

For oss barnefamilier er det vesentlig at barna får utbytte av å komme til kirka. Vi opplever at de gleder 

seg til søndagen, og er glade og fornøyde når de går hjem etter samlingen. 

Det er ofte opp til 10-15 barn på samlingene, og vi er alltid en fin gjeng. Gjennomsnittet i 2015 var 11 

barn pr samling. Alle kommer ikke hver gang, så 20-25 barn i Vardåsen er på søndagsskole flere ganger i 

året. Utfordringen fremover er å få nye småbarnsforeldre med som hjelpeledere. Pr i dag er vi fire 

hovedledere, og kunne trenge en til to til. Da blir jobben liten og utbyttet stort.  

For 5.-7. klassingene har vi også et spesielt «tweens-opplegg» der de hjelper til med minst to oppgaver i 

menigheten hvert semester. Det kan være å være hjelpeleder på søndagsskolen, ministrant, forsanger, 
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kirkekaffeservitør, eller bidra med praktiske oppgaver i kirken. De som bidrar på denne måten møtes 5-6 

søndager til egne sosiale aktiviteter, som bowling, hundekjøring, klatring, hyttetur, juleverksted osv. 

Samlingene ledes av fire flotte voksne og oppleves som et vellykket tiltak for å inkludere de største barna 

våre. 

Elin Brusletto 

 

Myldredag 

Ca 110 barn har deltatt på myldredag i 2017. 

Vi har 12 – 14 myldresamlinger pr. semester.  

Myldredagene har følgende forløp: 

1615 - 1650 - tilbud om kjøp av middag . 

Foreldre har en ”totimersvakt” pr. semester der de hjelper til med middag eller vaffelsteking.  

80 – 100 barn og voksne spiste middag her hver tirsdag! 

17.00 - Oppstart i kirkerommet 10 min m barn og foreldre. Disse samlingene starter med en sang fra 

salmeboken. Det er viktig for oss at barna får lære noen av sangene som er vårt arvegods. Etter sangen er 

det bibelfortelling, liturgifortelling, kirkeårsfortelling eller fremvisning av grupper. 

Aktivitetene er: Knøttesang, Firefemklubb, Barnekor og Familiespeider.  

Koret er delt inn i flere grupper, og den siste gruppen er ferdig 1930. 

18.00 - Salg av kaffe/vafler og frilek. Slutt ca. 19.30 

Foreldrene er gjerne til stede på kirketorget og koser seg med kaffe/vafler og prat rundt bordene.  

Det er meget god stemning på myldredagene, og vi får ofte høre om foreldre som synes det er trist når 

barna vokser fra myldredag! 

Myldredagaktivitetene får frifondsmidler fra Ung kirkesang, KM og KM speiderne 

 

Knøttesang 

Sang og lek for barn og foreldre 1 – 3 år. 

18 barn m foreldre har deltatt med sang, musikk og lek. 

Leder gjennom flere år: Mari Elise Smebye. Tusen takk Mari Elise! 

 

Firefemklubben 

20 barn deltok på Firefemklubben i 2017. I tillegg var 4 barn innom noen ganger i september. Det er 

bibelfortellinger, dramatiseringer, oppgaver, lek og aktivitet.  

Det er ungdommer som leder firefemklubben under «oppsyn» av menighetspedagog.  

Leder i 2017: Sara Agdestein og Anne L Olderheim. 

 

Vardåsen barnekor 

Vardåsen barnekor er menighetens kor for barn 6 – 12 år.  

Koret inngår som et tilbud på myldredagen på tirsdager. 

Yngvild skriver mer om korarbeidet under kirkemusikk. 

Leder: Yngvild W Stuksrud. Pianist: Henriette Skagen. 
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Familiespeider 

Familiespeider ble startet opp sept. 2017. Gruppen er tilsluttet KM speiderne, og følger delvis malen som 

KM har satt opp for familiespeideraktivitet: blomster, steiner, busker, naturvern, knuter, astronomi, 

fugler, geologi, insekter, primitiv mat m.m.  

Familiespeiderne hadde regn på nesten samtlige samlinger høsten 2017, så det er de tøffeste barna som 

går på familiespeider! 

Hovedleder: Ståle Botn. Hjelpeledere: Maria Linnebo og Erlend S Okkenhaug. 

 

Jorunn Bottolfs, menighetspedagog 

 

 

Kirke/skolesamarbeid  

Førjulsamling for barnehagene 

Advent 2017 deltok 12 barnehager med 347 barn og 41 voksne på førjulsamling i kirken. 

Det betyr at alle barnehagene deltok i 2017. 

På samlingen blir barna skrevet inn i manntall av to skrivere. Anders Bergem har vært trofast innskriver i 

mange år. I kirken blir det julesanger, julefortellingen m flanellograf og enkel dramatisering og 

lystenning. Vi avslutter foran «stallen med besøk av gravid Maria (Yngvild) 

På veien ut får de pepperkake av engelen Gabriel (Mari Elise) 

Det er et enkelt men populært opplegg.  

Ansvar: Organist, menighetsprest og menighetspedagog. 

 

Samarbeid med Engelsrud barnehage 
Menighetspedagog, prestene og menighetsmusiker besøker Engelsrud barnehage ca 10 ganger i året med 

bibelfortellinger, barnesanger og aktivitet. 

Dette oppleves positivt for alle parter.  

Frans av Assisi-dag for 1.kl. 

Vardåsen kirke tilbyr et opplegg på ca 3 t. om Frans av Assisi til 1.klassene i menigheten.  

Opplegget består av fortellinger om Frans av Assisi, drama, formingsaktiviteter, spisepause, 

uteaktiviteter, lek og sang. Vi får meget gode tilbakemeldinger fra skolene på opplegget. 

I 2017 deltok Vardåsen og Hagaløkka på Fransdag.  

Ansvar: Anne Helene Moksnes og menighetspedagog. 

 

Nikolas fra Patara for 2. kl. 

Opplegget tar ca 2,5 t. med fortelling fra Nikolas` liv, legender, enkel dramatisering m.m. Solfrid Bergem 

har laget en flott bispekappe for å kle opp Nikolas. Vi har flott bispestav, så  

I 2017 deltok Vardåsen skole. Ansvar: Menighetspedagog og menighetsprest. 

 

Påskevandring for 3. kl. 

Vi legger opp til en times vandring med flg. stasjoner: Palmesøndag, enkens skjerv, Jesus som jager 

menneskene ut fra tempelet, skjærtorsdag/nattverden, langfredag og påskedag. 

I 2017 deltok Rønningen og Vardåsen skoler. 

Ansvar: menighetsmusiker, menighetsprest og menighetspedagog. 
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Oppslutning for skolene 

Det er litt forskjellig fra år til år om alle skolene er med på alle oppleggene. Det er lærerne for klassene 

som tar beslutningen om de skal være med, og det kan være ulike grunner til at en klasse velger å ikke 

delta. Skolene som deltar gir oppleggene meget gode tilbakemeldinger.  

 

Skolene før jul 

Alle skolene i menigheten har hatt samling i kirken før jul, såkalt skolegudstjeneste. 

Det har vært samlinger med opplegg tilpasset den enkelte skole. Sognepresten har kontakt med 

Hagaløkka og Rønningen og kapellanen har kontakt med Vardåsen og Borgen ungdomsskole.  

I tillegg pleier Drengsrud skole å være her med prest og musiker fra Asker menighet.   

Det er vanlige fritaksregler. Likevel er det få som ikke er med på disse samlingene. 

Det oppleves som positiv kontakt mellom kirke og skole om disse samlingene. 

Asker internasjonale skole ble på initiativ fra foreldre invitert til førjulsamling etter ordinær skoletid. Det 

kom få elever/foreldre, så dette må vurderes for neste år. 

 

Jorunn Bottolfs, menighetspedagog 
 

 

Kirkens Nødhjelp 
 

Kirkens Nødhjelp har på vegne av kirkene i Norge drevet diakonalt nødhjelpsarbeid siden 1947. Arbeidet 

eskalerte med Biafrakrisen på slutten av 60 tallet, og siden har det utviklet seg til det det er i dag med 

utstrakt nødhjelpsarbeid og langsiktig og forebyggende hjelpearbeid. 

Kirkens Nødhjelp har i katastrofesituasjoner ofte ansvar for vann, latriner og hygiene,- et avgjørende 

arbeid i krisesituasjoner. Når nøden er størst, komme rent vann komme først! Det jobbes også langsiktig 

med å etablere gode vannløsninger utenom krisesituasjoner. Med enklere vanntilgang kan barna få gå på 

skole og sparke fotball i stedet for å gå timevis etter vann. 

Kirkens Nødhjelp har også opplæring i Vicoba grupper i 11 land. Dette er spare/låne grupper som gjør at 

de mest fattige klarer å etablere sin egen lille bedrift som levebrød. Et enkelt og sikkert system som gir 

flotte resultat for enkeltmennesker.  

KN driver også opplæring av korrupsjonsjegere i flere land. Vanlige mennesker får opplæring i å «spore» 

penger for å motarbeide korrupsjon, og spesielt kvinnene er ivrige i dette arbeidet.  

Kirkens Nødhjelp redder liv, forandrer liv og bekjemper urettferdighet i 31 land. I tillegg når vi ofre for 

krig og katastrofe i 130 land gjennom ACT Alliance. 

Det er et meget grundig, omfattende og godt diakonalt arbeid Kirkens Nødhjelp gjør på vegne av oss,- på 

vegne av kirkene i Norge. Vi kan være meget stolte og glade over dette arbeidet! 

Vardåsen kirke samlet inn ca kr. 48.000 til fasteaksjonen og kr. 36.255 i offer julaften i 2016.  

Olaf Huuse Haraldstad er menighetens KN kontakt.  

Jorunn Bottolfs er prostikontakt for Kirkens Nødhjelp. 

 

Jorunn Bottolfs 
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Konfirmant og ungdomsarbeid 

Ungdomsarbeidet- PLUSS 

PLUSS er navnet på ungdomsarbeidet i Vardåsen menighet. Undergruppene heter PLUSS Konfirmant, 

PLUSS Menger og PLUSS Leder. PLUSS- visjonen er: ”At ungdom skal få møte den oppstandne Jesus 

Kristus og bli etterfølgere av han”. Ungdomsmiljøet i Vardåsen menighet kretser rundt 

konfirmantarbeidet og lederfellesskapet rundt disse kveldene. 

PLUSS Konfirmant 

Totalt var det 50 konfirmanter dette året. Konfirmasjon var 9. og 10. september, og sommerleir på Risøya 

31. juli - 5. august, da vi sammen med Asker menighet ble ca. 120 konfirmanter og opp mot 50 ledere. 

Dette ble en flott leir med mange gode opplevelser. 

Konfirmantkveldene har fortsatt etter den gode malen vi har innarbeidet i mange år, med middag, 

gruppesamtaler og gudstjeneste til slutt. Mange frivillige medarbeidere, inkludert ungdomsledere 

konfirmantforeldre er involvert i dette arbeidet. Disse kveldene er konsentrert til vårsemesteret og 

perioden mellom sommerleir og konfirmasjon. Det betyr at det ikke er noe opplegg for konfirmantene på 

høsten. Konfirmantkullet er delt i 2 grupper, og hver gruppe går til undervisning annenhver uke fra januar 

til begynnelsen av mai. De må også være med på én gudstjeneste som ministranter, og i tillegg kommer 

presentasjonsgudstjeneste, fasteaksjonen før påske, ung messe og samtalegudstjeneste. 

Det er totalt 15-20 medarbeidere med på disse kveldene med unge og voksne, hvor 3 av disse er 

konfirmantforeldre som settes opp etter en liste. Det er en god stemning, og vi ser at flere og flere 

konfirmanter føler seg hjemme i kirka og henger igjen etter at samlingene er slutt. Et mål er at 

ungdommene skal få et eierskap til torsdagskveldene og bli motivert til å gå inn som ledere og forbilder 

etter at konfirmanttiden er slutt. 

Vi har arbeidet med å starte en klubb etter konfirmanttimen, fra 19.30-22.00. Vi erfarer at ungdommene 

har en stram timeplan, og at mange drar hjem etter konftimen for å gjøre lekser eller drar på trening. Vi 

vil i 2018 arbeide sammen med ungdommene for å finne ut hvilke tilbud det er de trenger, og så vil vi 

sette dette ut i live i kjelleren når den står ferdig til høsten. Våren vil vi fortsette med klubb med spill og 

vafler da det har verdi for dem som er der, selv om det ikke er mange.  

PLUSS Menger- ledertrening 

Etter endt konfirmanttid i 2016 ønsket halvparten av konfirmanter å bli med på ledertrening.  

De har vært på fem samlinger med undervisning i høst, og disse skal nå være med konfirmantene på våren 

i tillegg til en egen «ungdoms-lys våken» sammen med de andre lederne. Dette gjør vi i samarbeid med 

Asker menighet. Så skal disse være med på Risøya leir som hjelpeledere. Målet for kommende år er å 

utvikle ledertreningen. Vi har tatt i bruk KFUK/M sitt ledertreningsopplegg, og for de eldre lederne 

høstsemesteret. For de eldre lederne har vi tilbudt LIV-kurs, og i høst har vi hatt tre deltakere med der. 
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Ungdoms- og lederfellesskap 

Vi har fortsatt med å bygge et fellesskap rundt de som er i ungdomsmiljøet i menigheten. Høsten 2017 

har vi hatt 5 samlinger i kirken på samme mal som konfirmantkveldene. Men nå har vi både mengere og 

ledere på disse samlingene, og disse har hatt egne grupper der de har fått undervisning tilpasset den 

tjenesten de har. Vi hadde også en weekend sammen med Asker-lederne i april i kirken.  

Vi opplever at arbeidet er svært meningsfylt og et viktig skritt i retning av å realisere menighetens og 

ungdomsarbeidets visjon om å følge etter Kristus i et åpent, tjenende og åndelig fellesskap. Vi har nå god 

oppslutning om konfirmanttid og ledertreningsopplegg, men etter dette er det få som blir med videre. En 

utfordring for fremtiden er å holde på ungdommene også etter ledertreningstiden. Dette ønsker vi å jobbe 

videre med å få til. 

Vardåsen, april 2018, 

Olaf Huuse Haraldstad  

 

 

 

 

 

 

Asker KFUK-KFUM-speidere 

 

 

ÅRSMELDING 2017 FOR ASKER KFUK-KFUM-SPEIDERE 

Totalt talte gruppen 104 betalende medlemmer pr. desember 2017.  86 medlemmer er under 26 år. Vi har 

i løpet av året hatt mange flere speidere innom vårt arbeid enn det tallene sier men disse har ikke betalt 

kontingent.        

Innmeldte per 1. januar 2018 Ledere  

Stifinnere: 27 stifinnere, 2 ledere Ingeborg Altern/Egil Hasting 

Vandrere: 32 vandrere, 2 ledere Charlotte B. Eriksen/Rolf Falchenberg 

Rovere: 12 rovere  Halvor Øyen  

Gruppe: 2 ledere  Rolf Falchenberg/Margaret Buene/Jørgen Bjørndalen 

Voksne: 18 voksne medlemmer/ledere totalt 
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Om arbeidet 

Ledersituasjonen har vært rimelig god. Det er alltid utfordringer i forbindelse med å fordele 

arbeidsbyrden i frivillig arbeid, men vi har en fin gjeng med ledere og foreldre som legger ned svært mye 

arbeid for egne og andres barn.  

Sentralt i dette arbeidet står gleden av å se hvordan hver enkelt speider utvikler seg ved å mestre først 

enkle og etter hvert mer komplekse oppgaver – både på det åndelige og praktiske plan. Speiderne utvikler 

gleden av å trives ute i naturen, de utvikler seg til å bli selvstendige innenfor mange områder, de lærer seg 

å samarbeide med andre og får betydelig lederkompetanse når de tar ansvar i patruljedriften.  

Kort sagt – et betydelig bidrag til utviklingen av enkeltindivider og samfunnet!! 

Informasjon og markedsføring 

askerspeiderne.no er vår egen og alltid oppdaterte speider-nettside. Alle innbydelser legges ut på 

nettsidene. Der finnes også terminlister. Vi har i tillegg informasjon på Facebook og bruker e-post og 

SMS. Samlet sett ønsker vi med våre informasjonskanaler å styrke speidernes anseelse i lokalmiljøet ved 

siden av dagsaktuell informasjon for møter og aktiviteter. I 2017 var en av våre patruljer statister i ny 

reklamefilm for forbundet Norges KFUK-KFUM-Speidere. 

Tilknytning til Den norske kirke 

Asker KFUK-KFUM-speidere er tilknyttet både Asker og Vardåsen menigheter. I 2017 deltok vi i 

gudstjeneste med kirkeparade på høsten i Asker samt at vi bidro i tårnagenthelg i Vardåsen og 

Novembermarkedet til Asker menighet. 

Lokaler 

Vi har tilgang til speiderhytter og disse er veldig viktig for vårt arbeid. Speiderhytta i Elgtråkket og 

speiderhytta på Tvetersetra (disponeres sammen med NSF-speiderne fra 1. Skougum og Asker 1).  Det er 

bare stifinnerjentene som er få nok til å få plass i hytta i Elgtråkket. Vandrerne møtes i hovedsak ute ved 

gapahuken til Rønningen skole mens stifinnerguttene møtes litt forskjellige steder, men for det meste ute. 

Askerspeiderne har mye utstyr som må lagres og det er nå fordelt på mange steder, bl.a. private hjem. Vi 

savner å ha et lager med plass til alt utstyr og et lokale med plass til alle speiderne. Vi gleder oss derfor 

over at underetasjen i Vardåsen kirke nå ser ut til å bli en realitet i løpet av 2018. Vi håper etter dette å 

kunne lagre alt i kirken og på Elgtråkket som et minimum. 

Aktiviteter 

Asker KFUK-KFUM-speidere har også i år organisert felles flaggborg i 17. mai-toget for alle 

speidergruppene i Asker.  

Vi er tilknyttet landsforbundet Norges KFUK-KFUM-speidere samt undergruppen for Asker og 

Bærum krets.  

I samarbeid med kretsen har vi vært med og arrangert kretsmesterskap for vandrere og 

Kalvøyakonkurranse for stifinnerne, og hatt hovedansvar for stifinnerleiren på Strandheim. 

http://askerspeiderne.no/
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Internasjonalt samarbeid Sri Lanka 

Askerspeiderne har siden 2001 hatt kontakt med vår vennskapsgruppe der Pamunugama YMCA. Påsken 

2017 var vandrere, rovere og ledere på tur til Sri Lanka. To rovere deltok på årets sommerleir på 

Klarälven. 

Vi har i 2017 opprettet et eget utdanningsfond for å hjelpe speidere i Pamunugama med utdanning ut over 

offentlig skole. Familier i Askerspeiderne betaler et beløp og forplikter seg for 3 år. Dette kan gjøre en 

forskjell for mottakende familie på Sri Lanka i generasjoner. 

I forbindelse forbundets Globalaksjonen hadde vi felles møte for alle arbeidsgrener. Her lærte speiderne 

om Sri Lanka, rettferdig handel m.m. og lagde varer vi kunne selge og lodde ut. Lørdagen etter bygde vi 

stand i Asker sentrum og solgte lodd, syltetøy og sveler m.m. Speiderne jobbet også hjemme og donerte 

lønnen til aksjonen. Totalt fikk vi inn 9 871,51 kr! 

Økonomi 

I 2017 mottok vi økonomisk støtte fra kommunen via Asker og Bærum krets (speideren) og Asker 

menighet. Vi forsøker å holde kontingenten lavest mulig for å gjøre inngangsterskelen til speiderarbeidet 

lav.  

Vi takker for all støtte vi kan få – og er glade for å vite at vi ukentlig har en stor og flott gjeng 

ungdommer i organisert aktivitet. 

Troppsarbeid 

Familiespeiding 

En egen gruppe med Familiespeiding har i 2017 startet opp i Vardåsen kirke i samarbeid med gruppen. 

Tanken er at disse kan fortsette med speiding i vår gruppe når de når stifinneralder. 

Stifinnerarbeid jenter (4. og 5. trinn) 

I 2017 startet vi med fast samarbeid med vandrerjentene, slik at vi har hatt felles jentemøte én gang per 

måned. Vi har også hatt fellesmøte med stifinnerguttene månedlig I tillegg har vi hatt to fellesmøter med 

hele gruppa, ett på isen i januar og ett i forbindelse med Globalaksjonen i november. Vi er sammen med 

hele gruppa på Tråkk hvert halvår, med stifinnergutten på Kalvøyakonkuransen, leiren på Strandheim og 

overnatting med opptakelse i oktober, og med alle jentene i gruppa på Blåfjellturen i november. Våren 

2017 var det 3 stifinnerjenter i gruppa. På høsten vokste vi til 10 jenter. Aktiviteten er ledet av 1-2 ledere, 

og delvis av en rover og foreldre og besteforeldre som gode hjelpere.  

Stifinnerarbeid gutter (4. og 5. trinn)  

Møtene er bygget opp rundt merkene, som regel tar vi ett merke i løpet av ett møte/tur. Guttene er delt i 

patruljer og flere av merkekravene løses patruljevis. Vi har som regel med minst en til toforeldre på 

møtet/turen som fungerer som patruljeledere. Det er et stort spenn i flokken og vi er avhengig av stor 

foreldreinnsats for å få gode møter og turer.  

Aktivitetene spenner fra matlaging og sying til skiturer og pionering, fra førstehjelp og livredning til 

klatring og padling. Vi har overnattet på Tveiterhytta og Strandheim, truffet vandrere på tur og konkurrert 

på Kalvøya.  



____________________________________________________________________________ÅRSMELDING 2017 

Vardåsen menighet 27 

 

Vandrere (jenter og gutter, 6.-10. trinn) 

Vandrerne bruker sitt egenutviklede speiderprogram og har ukentlige speidermøter hver mandag fra 18 til 

20. For det meste i gapahuken med tilhørende patruljeområder i skogen rundt.  

Førerturer blir arrangert i januar og august. I januar var vi med gutter i Lillehammer speiderhus og jenter i 

Gjøvik, i august var vi på telttur på Langøyene i Oslofjorden med alle. Vi har også i år deltatt på 

Kretskonkurranse og med en patrulje på NM i Speiding.  

Våre tradisjonelle turer har også blitt gjennomført i 2016: Vinterpatruljeturer til Tveterhytta, Vinter-

TRÅKK, Vinter fjelltur, St. Georgstur, TRÅKK i marka og tur over Skaugumsåsen. Jentene har vært på 

Blåfjellhyttetur og de eldste guttene har hatt Speider-LAN på Vardåsen skole.  

Årets sommerleir var flåteleir en uke på Klarälven i Sverige. Her bygger vi og lever på tømmerflåter. Året 

ble avsluttet med Adventsfest i Vardåsen kirke og tradisjonell avslutning for førere på Elgtråkket. 

Rovere (videregående og eldre) 

Roverne har vært aktivt med på alle gruppens arrangementer/felles leire som ledere/hjelpere. Roverne har 

vært med å bidra som hjelpeledere i stifinnerarbeidet. Stifinnerne får ”store” rollemodeller å se opp til og 

roverne får god ledertrening. Rovere er også med i tilsvarende funksjon hos vandrerne, der de også 

selvstendig tar ansvar for møter. Roverne har også deltatt på nasjonal roverlandsleir og hatt egne møter og 

roveropptagelses helg. 

 

Engelsrud Barnehage 

Generell orientering 

Engelsrud Barnehage er eiet og drevet av Vardåsen Menighetsråd og foreldrene til barna i barnehagen. 

Barnehagen holder til på Engelsrud menighetshus.  Vi har lyse fine lokaler og god plass inne. Uteplassen er stor 

og fin med spennende naturtomt og fine trær å klatre i. Vi har husker, sandkasser, leke hus, sklier og 

oppmerkede sykkelbaner. Om vinteren har vi fin akebakke inne på barnehagens område og muligheter for å gå 

på ski for de som vil øve seg. Vi har satt opp bål hytte ute i hagen bak huset. Det er gode turmuligheter rett 

utenfor gjerde til barnehagen. 

Organisering og økonomi 

Barnehagens åpningstid er kl. 07.15  -  16.45. Vi følger makspris som er bestemt. 
Vi har to grupper: Apekattene og bamsegjengen, inndelingen til gruppene kan variere fra år til år. 

Våren 2017 hadde vi 28 barn. Høsten 2017 hadde vi 28 barn. 

Tema og innhold 
Barnehagens visjon: 

God omsorg, kreativ lek og læring! 

 

Asker kommunes visjon:  

Liten og viktigst! 

 

Temaer som går igjen fra år til år: 

  - De kirkelige høytider. 

  - Årstidenes forandringer. 
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  - Sosialt samspill og danning. 

  - Barn i andre land. 

 

Vi legger vekt på: 

  - Frilek 

  - Sørge for trygghet og trivsel 

  - Lære barna å leke. 

  - Trene på å bli sosiale individer og få gode lekekamerater. 

  - Lære å ta hensyn til hverandre og bli selvstendige 

 

Kommunen hadde «Dokumentasjon eller Dekorasjon» som tema for 2016. 

Det er helt grunnleggende med god kommunikasjon og relasjon med barn, foreldre og ansatte for å kunne nå 

kvalitetsmålene. 

Vi følger kommunens kursdager og kvelder for hele tiden å være oppdatert på det kommunen vektlegger. 

Årets prosjekter: Vårt hovedmål for dette barnehageåret var sosial kompetanse, danning og realfag. Realfag er noe Asker 

kommune vektlegger siden vi er en realfagskommune. 

Danning er en kontinuerlig prosess som blant annet handler om å utvikle evner til å reflektere over egne handlinger og 

væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og i samspill med andre barn. Barna må få utfordringer og 

muligheter til å utvikle kunnskap, ferdigheter og få støtte for å handle omsorgsfullt. 

Realfagssatsningen er viktig å ha fokus på, siden forskning på matematikk og naturfag viser at dette er viktig å jobbe med 

allerede i ung alder. Fokus på realfag kan være med på å stimulere barns kognitive utvikling. Dette kan seinere være med 

på å bidra til gode skoleprestasjoner, som igjen kan bidra til å utjevne de store sosiale forskjeller. Dette kan også være med 

på å øke interessen og forståelsen for miljø og bærekraftig utvikling. Vi er opptatt av at læringsaktivitetene skal være 

preget av barnas undring, nysgjerrighet og opplevelser, og at vi må høre på barnas innspill. Vi ønsker at realfag skal være 

en naturlig del av barnehagehverdagen. 

Språk er en viktig del av hverdagen og et verktøy for tanker, kommunikasjon og samhandling med andre. Barn i 

førskolealder er i en alder som er en grunnleggende periode i barns språkutvikling. Har barnehagen et godt språkmiljø kan 

dette ha stor betydning for barnas lese- og skriveforståelse når de begynner på skolen. Dette kan ha betydning for barns 

sosiale utvikling, fordi barns kommunikasjonsferdigheter og språkforståelse er viktig for utviklingen av sosial 

kompetanse. Ordforråd og begrepsforståelse er grunnlaget for læringen og at barna kan delta i sosiale aktiviteter. Vi jobbet 

mye denne våren med strukturert begrepslæring som er en metode for å få en dypere begrepsforståelse. Det vil si at vi 

plukket ut ord/begreper vi ønsket å ha fokus på. Sammen med barna snakket vi om disse ordene/begrepene og 

betydningen av disse. Ut fra dette satte vi i gang prosjekter sammen med barna om hva de ønsker og fatter interesse for. 

  - Barn i andre land. Vi avsluttet med en ” flytur” til Sri Lanka. Vi solgte kaker og ”kunst” som barna hadde laget, og 

pengene vi fikk inn, sendte vi til en organisasjon som heter ”Forut”. De sender pengene videre til barna på Sri Lanka. Vi 

ble kjent med en gutt som heter Sivitas. 

Program våren 2017 

  - Karneval 

  - Påskeforberedelse med fortellinger om påskebudskapet, laging av påskepynt og kos med          påske lunsj.  

  - 6 åringene fikk utdelt kirkebok.                                                                

  - Antall, rom og form og farger. 

  - 17. mai fest med barna. 

  - Bondegårdsbesøk til Bergvang gård 

  - Matdag hver onsdag.   

  - Sommeravslutning med foreldre. 

 

Program høsten 2017 

  - Bli kjent i barnehagen 
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  - Turer i skog og mark for å samle forskjellige ting. 

  - Alle 4-åringene fikk utdelt ”min  kirkebok”. 

    Vi har besøk fra Vardåsen kirke ca. en gang i måneden. Det er veldig koselig. 

  - ”Skoleknertene” som førskolebarna kalles har eget opplegg og de har arbeidsbøker de jobber med.   

  - Juleforberedelser med fortellinger om Jesusbarnet og julehøytiden, baking, laging av julepynt og øving til Luciafesten.  

  - Luciafest med foreldre, søsken og besteforeldre blir arrangert på kvelden og er en koselig 

   juleavslutning. Barna spilte julespill, og hadde masse fin underholdning. Vi serverte lussekatter og pepperkaker som 

barna hadde bakt, det var en koselig samling. 

  - Vi var på julegudstjeneste i Vardåsen kirke. Det var en koselig og fin opplevelse. Barna fulgte ivrig med. 

Styret i Engelsrud barnehage våren 2017:                 Styret høsten 2017: 

  - Formann :           Eivind Støylen                           Formann :          Eivind Støylen  

  - Sekretær:           Lars Martin Tannæs-Fjeld        Sekretær :          Lars Martin Tannæs-Fjeld 

  - Eieransvarlig:           Kari Sorknes                              Eieransvarlig:    Kari Sorknes 

                                       Elin Aars                                                               Elin Aars  

 - Styremedlem:            Beate Hvesser                           Styremedlem :   Beate Hvesser                     

                         Randi Holth                      Randi Holth. 

  - Kasserer:           Ole Bjørn Martinsen.                 Kasserer:          Ole Bjørn Martinsen. 

 

 

2018-02-27 

Randi Holth, Styrer 

  

 

Diakoni 

Diakoniutvalget har i 2017 bestått av Bjørg Andås Ohnstad, Bjørn Ohnstad, Irene Wenaas Holte, Anne 

Kathrine Linnebo Odd-Steinar Johansen, Elin Aars, Keziban Bulut, Samar Hasan, diakon Helena Resch 

Bjurulf i vårsemesteret og diakonimedarbeider Kari Sorknes i høstsemesteret. Helena har hatt permisjon 

fra 1.august. Bjørg Ohnstad har ledet utvalget. Diakoniutvalget har hatt 5 møter i 2017.  

 

Diakoniutvalget etterfølger den lokale plan for diakoni i Vardåsen menighet.  

Lokal plan ble vedtatt 7. november 2012 av Vardåsen menighetsråd. 

Bønnesamlinger 

Bønnesamlingene 2017 

Bønn er viktig i en menighets liv. Vi er kalt til å be for alle mennesker. Mange bønner stiger opp fra 

gudstjenester og andre samlinger. Menigheten startet opp med egne bønnesamlinger i juni 2011. I løpet av 

året har vi til sammen hatt 21 bønnesamlinger annenhver uke før torsdagstreffet om formiddagen. 

Mellom fire til ti personer har vært til stede hver gang. Samlingene er enkle. Vi ber om det som ligger oss 

på hjertet. Noen ber stille og noen høyt. Det kan være bønner for menighetens aktiviteter, ansatte og 

frivillige, syke og de som har det vanskelig. Vi ber for enkeltpersoner og arbeidsmiljøer som har bedt om 

forbønn. Alle er hjertelig velkomne til å være med på samlingene. Etter samlingen er det kaffe og vafler 

på kirketorget. 

Kjell Martin Moksnes, leder 
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INKLUDERENDE FELLESKAP 

Torsdagskaffen og torsdagstreffet er et forum for dagledige og seniorer.  

Det er et sted for å prate sammen, dele tro og aktuelle temaer, samt glede seg over et sosialt fellesskap. 

Denne virksomhet drives av frivillige medarbeider som er foredragsholder, har et ord for dagen, tar 

ansvar for vaffelsteking og kaffekoking. 

I desember måned har en adventsfortelling inngått i Torsdagstreffet, der Anders Bergem, Helge Skaare og 

Anne Helene Moksnes har fremført programmet. 

Høsten 2017 var det «Fredagstreff på en torsdag» den 1.torsdag i måneden arrangert av Asker menighet. 

Seniortur- dagstur  

En torsdag i september besøkte «Torsdagskaffen» Lunden kloster.  

 22 personer deltok. 

Bursdagsfeiring for jubilanter 

1.juni ble alle jubilanter; 75, 80, 85, 90, 95, og 100 år invitert til bursdagsfeiring. De ble hyllet med tale 

sang og musikk. De fikk en rose og invitasjon til torsdagskaffe og treff.  

Mange frivillige bidrog. Diakonen hovedansvarlig. 

Kirkeverttjenesten og kirkekaffen er tilknyttet gudstjenesten hver søndag.  

Flerkulturell kvinnekafé med språkkurs for innvandre kvinner hver mandag både vår og høstsemester 

med pause i sommertiden. Kursets mål er integreringsarbeid og lære å samtale med enkle setninger.  

Samling for Borgenbråten 

Borgenbråten hadde vår- og julesamling i kirken. Samarbeid med Hilde Torgussen og Jarle Klungrehaug. 

Jarle Klungrehaug har ansvar og ledelse for samlingen. Medvirkende var organist, diakon og pedagog i 

Vardåsen menighet. 

Julemarkedet hadde en aktiv julemarkedskomite som planla og det var mange frivillige som og bidro. 

Servering, strikketing, lys fra kirkens feltarbeids lysfabrikk, brød, kransekaker boller m.m. konserter, 

utlodning.  

Frivillige medarbeidere følges opp kontinuerlig, og samarbeider med stab og utvalg. 

De frivilliges sommerfest 9.juni er en fest der frivillige medarbeidere får takk. Arrangeres av 

menighetsråd og stab. Staben la til rette for et flott programopplegg. Det ble servert fantastisk mat som 

menighetsråd og frivillige hadde forberedt. Ca 80 st var til stede.  

 

Kari Sorknes, diakonimedarbeider 
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Fellestiltak innen diakoni for Asker og Bærum prosti 

Innen diakonifeltet er mye av tilbudet basert på samarbeid på tvers av menighetene. Da når vi målgrupper 

som vi ellers ikke hadde nådd om vi bare skulle tatt utgangspunkt i hver enkelt menighet. Disse er derfor 

tatt med i menighetens årsrapport/nevnt i virksomhetsplan.     

Flyktningarbeid.  . I Asker er det gjort strukturelle grep på prostiplan. Diakonen i prostiet er sammen 

med globalt utvalg i Asker menighet, ansvarlige for å koordinere og drifte kirkens arbeid lokalt overfor 

denne målgruppa. Tiltak i menighetene defineres som fellestiltak.  

Asker huser to statlige flyktningmottak, på Hvalstad og Dikemark, som til sammen ved årsskiftet huser ca 

120 flyktninger, trolig blir mottaket på Hvalstad nedlagt våren 2018. Det er fordelt slik at Holmen 

menighet  har hovedansvar for kontakten med og tiltak overfor flyktningmottaket på Hvalstad mens 

Vardåsen menighet tar tilsvarende ansvar for mottaket på Dikemark.  Begge disse to menighetene er i 

gang med flere typer aktiviteter i forhold til disse to mottakene og i menighetene. (Det drives for tiden sy-

gruppe på Hvalstad, språkkafé for kvinnegrupper i Vardåsen menighet, blant annet fra Dikemark.  Det ble 

ikke behov for noen julegaveaksjon i 2017 slik vi hadde året før. Behovet ble dekket av andre aktører.  

Diakonene i Asker og Østenstad, er koordinatorer for kirkelige aktiviteter i forhold til flyktninger som 

skal bosettes i Asker. I 2017 bosatte kommunen  97 flyktninger, mens i 2018 blir det trolig bare 35.  I 

2017 har arbeidet med nabokontaktene gått sin gang. (11 husstander – noen enslige og noen familier)   

Fortsatt er det to av dem som ikke har fått kontakt. I september hadde vi et fellesmøte hvor kontaktene og 

brukerne delte sine erfaringer, og tilbakemeldingene er gode. Mange har fått fin kontakt.  

I Østenstad fikk 4 beboere ved Dikemark tilbud om å komme på slutten av loppemarkedet og 

plukke varer til mottaket. En deltaker fra Østenstad er engasjert i fellestiltaket i Vardåsen. En av 

husstandene som er koblet til nabokontakt-opplegget, ligger i Østenstad. Diakonen bidro også med 

flyttehjelp og kjøring av flyttebil. En av flyktningene var også medhjelper på tirsdagsmiddagen i 

vår.   

Kirkens Feltarbeid og deres arbeid overfor rusmisbrukere er fortsatt et ”flaggskip” for kirkens diakoni i 

Asker. Det er varmestue, overnattingstilbud, bruktbutikk og jobbtiltak, gatekapell, arrangerer 

gudstjenester annenhver torsdag, lysfabrikken i Heggedal. Elveplassen har overtatt etter Kraglund som 

overnattingssted. Før jul arrangeres gudstjeneste med julebord.    

Diakonen deltar på 1-2 gudstjenester per år og julebordet. Gateprestene har en gudstjeneste i 

Østenstad kirke hvert år og besøker Kirkefrokosten i desember.   

For øvrig vises til feltarbeidets egen rapport. 

Kirkens Familievern. Kontorene i Osloregionen koordineres nå fra Oslo. Stillingen i Asker er nå 

overført dit. Kommunen driver fortsatt et felles familievernkontor for Asker og Bærum i Løkketangen i 

Sandvika.    

Brudeparsamling: Hver vår arrangerer prestene i Asker prosti en samling for alle brudepar som har 

planlagt å gifte seg i en av Askers kirker. Kurset finner sted en lørdag formiddag (kl. 10-16), og etter 
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innføring i vigselsliturgi og lunsj, får parene et 3-timers kurs i samlivskunst ved samlivsterapeut Bjørk 

Matheasdatter.         

Sorggrupper: Et annet samarbeidsfelt er sorgarbeidet. Diakonen i Holmen driver en sorggruppe som er 

åpen slik at det har kommet til nye deltakere underveis.  Ellers starter det grupper hver vår og høst. 

Høsten 2017 ble det startet ny gruppe ut fra Østenstad menighet, mens Vardåsen menighet tok ansvar for 

gruppe som begynte på våren. Fire aktive grupper har vært i sving i tillegg til at tre tidligere sorggrupper 

fortsatt har samlinger på egenhånd.  (To medarbeidere fra Østenstad er med som gruppeledere i 

sorgarbeidet.)  

Lørdagsklubben er et tilbud for mennesker med utviklingshemming i Asker. Prostidiakonen har hatt 

spesielt ansvar for dette opplegget sammen med et eget styre. Det er månedlige lørdagssamlinger som 

avsluttes med åpen gudstjeneste (fra 20-35 deltakere), samt egen juletrefest (45 deltakere) I juni deltok vi 

på Spaniatur i regi av Kirkens Inkluderingsarbeid, i alt 22 deltakere fra Asker og 245 fra hele landet. Det 

ble ei fantastisk uke med mange flotte opplevelser.  Slike turer bygger fellesskap. Hvert semester deltar 

klubben ved en gudstjeneste i de lokale menigheter der deltakerne bidrar med vaffelsteking, prosesjon, 

lystenning, nattverdutdeling bønn og pianospill under lystenning. I år var vi innom i Vardåsen og 

Heggedal.  I mai var klubben på sommertur til Blåfjellhytta i Heggedalsmarka. 3 av foreldrene til 

medlemmer døde i 2017, og diakonen forrettet ved to av dem. Noen medlemmer ble med på disse 

bisettelsene og minnesamværene.   

I år var det tre konfirmanter med utviklingshemming som hadde tilrettelagt opplegg, vi gjorde et grep der 

vi gir tilbud om fellesopplegg annethvert år. To av dem ble konfirmert i Østenstad.  Videre drives en 

samtalegruppe om liv og tro hvor deltakeren samles hjemme hos hverandre. 

Til stillingen er blitt etablert ei ressursgruppe bestående av Liv Ruud – fellesrådet, prost Berit Øksnes og 

prostidiakon Jarle Klungrehaug.   

Det er med tre medarbeidere fra Østenstad i dette arbeidet, og i menigheten er det to boliger for 

mennesker med utviklingshemming. Novembersamlinga i Lørdagsklubben ble holdt i Østenstad 

kirke.     

Besøksgruppe på Ila fengsel: En besøksgruppe fra menigheter i Asker og Bærum har i mange år deltatt 

på gudstjenester en søndag i måneden på kveldstid. Det siste året har de ikke fått deltatt pga 

samarbeidsvansker med presten.  De har hatt noe kontakt med enkeltinnsatte i etterkant av løslatelse og 

har også vært med noen ganger i Krogsrud fengsel i stedet.  Gruppa har tilknytning til Prison Fellowship 

Norge. Kontaktperson er Arne Synnes – Høvik. Det er fem medlemmer i gruppa. (For tiden er ingen i 

Østenstad med i dette arbeidet.)  

”Grønn kirke”: I mars hvert år arrangeres inspirasjonssamling i bispedømmegården om ”Grønn kirke” i 

regi av en egen ”Ressursgruppe for skaperverk og bærekraft.” Alle menigheter i Asker er nå blitt godkjent 

som grønne menigheter. I Asker har vi tidligere hatt en egen prostigruppe hvor Sidsel Baardsen var 

Østenstads representant, det blir kanskje nytt liv i denne gruppa på nyåret.  Jens Måge fra Asker menighet 

er for tiden prostikontakt inn mot bispedømmekontoret.     
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HjerteRom er en ressursgruppe på bispedømmeplan som bistår med arbeid overfor fattige tilreisende fra 

Europa.  I Bærum har de etablert egen prostigruppe, og i Asker henviser vi folk dit. Ellers tilbyr Kirkens 

Feltarbeid dusj og mulighet til klesvask og måltider til denne målgruppa.  De menigheter som ikke har 

eget arbeid, oppfordres til å støtte Kirkens Bymisjons arbeid Rom for fattige, som har flere typer tilbud. 

En søndag i måneden holdes kveldsbønn i Gamlebyen kirke for overnattingsgjestene der.  I høst flytta 

overnattingstilbudet over til lokalene tidligere St Hallvardhjemmet. Diakonen i Østenstad har 

medvirket på to av disse samlingene i 2017.  

 Andre typer fellestilbud i regionen  

Fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp er en årlig landsdekkende aksjon hvor også Østenstads 

konfirmanter er bøssebærere. I år ble det samlet inn kr …. under Fasteaksjonen i Østenstad.  TV-

aksjonen i høst hadde også i år Østenstad kirke som base for bøssebærere i vår region.      

Kirkens SOS er et døgnåpent landsdekkende tilbud til mennesker i krise. I tillegg til kontakttelefon, 

tilbys også samtaler ved de 13 kontorene.  

Kirkens ressurssenter for mennesker utsatt for vold og overgrep, som ligger i Oslo, opplever stadig 

økende aktivitet og tilbyr terapeutiske samtaler og ulike samtalegrupper. ADAM er et nytt tilbud spesielt 

rettet mot menn som har opplevd overgrep.   

Sorgen det ikke sendes blomster til er nå gått over til å bli et tilbud for hele bispedømmet og er et tilbud 

for mennesker som opplever samlivsbrudd. Kursene holdes på Diakonhjemmet og i Haslum kirke.   

Vi kjenner til at flere av innbyggerne i Asker benytter seg av disse tilbudene, derfor er det også viktig å 

gjøre dem kjent.  

Jarle Klungrehaug, Prostidiakon 

 

Bruktmarkedet  

2017 ble siste året for Bruktmarkedet i den form og lokalitet det har hatt siden 2010. 

I løpet av disse 7 årene har omsetningen økt år for år. Tilgangen på varer har hele tiden vært svært god, 

og kundene har blitt flere ettersom vi har blitt mer kjent via omtale og facebook. Det har også blitt et 

svært godt sosialt miljø i kjelleren, både blant oss som jobber der, kundene, ikke minst våre nye 

landsmenn som har hatt stor glede av å kunne kjøpe billige varer og øve seg på å snakke norsk. 

Åpningstiden har hele tiden vært tirsdager fra 15.00 - 20.00. Gjennom året utgjorde dette 43 tirsdager. 

I tillegg kommer 2 markedslørdager, en lørdag i Asker sentrum hvor vi deltok i ombruksfestival og et 

julemarked, 

Vi la våre markedslørdager (en vår og en høst) til samme lørdag Borgen skolekorps hadde sine 

loppemarkeder. 

Vi fikk mange nye kunder som oppdaget oss i den sammenheng. Gratis vafler og kaffe var jo også et 

trekkplaster. 

Den faste, frivillige gruppe på 6 personer har gjort en flott innsats og vist stor glede ved å jobbe på 

Bruktmarkedet.  

Det var grunnen til at vi ikke fulgte skoleruten dette året, men holdt åpent i vinterferien, ut hele juni og 

startet opp tidlig i august etter sommerferien, og vi holdt åpent i høstferien. 
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Inntekten fra Bruktmarkedet var i 2017 kr. 181.512 ca 40.000 mer enn året før. 

Bruktmarkedet er nå tømt. Vi har varelager i containere utenfor og håper på muligheten til å få et areal i 

den nye ombygde kjelleren, slik at vi kan starte opp igjen i mindre målestokk. 

  

   

For Bruktmarkedet,  

Evelyn H. Krog 

 

 

 

Kjellerutvalget 

Kirkens kjeller- Borgens nye møtested! 

Etter oppstart av dette prosjektet i 2016 har Kjellerutvalget frem til August 2017 jobbet med å få ferdig en 

en omforent plan/layout for hvordan kjelleren skal se ut sammen med arkitekt, representanter for de 

tekniske fag og Asker kommune. Høsten 2017 har Asker kommune jobbet med å få laget grunnlaget for å 

få inn anbud på prosjektet og Kjellerutvalget har ikke kunnet bidra med så mye i denne fasen. Vinteren 

2018 har det kommet inn anbud og vi vet når dette skrives (mars 2018) at entreprenør er valgt og at 

lokalet er planlagt å kunne tas i bruk høtesn 2018.  

I de siste tegninger som foreligger vil kjelleren inneholde følgende bruksrom: Kjøkken, åpen cafe-

løsning, lukket serveringsrom, felles allrom (100 kvm), bandrom, 3 grupperom og ett samtalerom. På 

vegne av alle på Borgen gleder vi oss til lokalene kan tas i bruk.  

Kjellerutvalget består av Trond Bøe (leder), Anders Øya, Tom-Erik Skaarnes Tonheim, Nils Inge Haus, 

Ragnhild Slettebø, Thor-Oscar Relander, Dag Håland, Olaf H. Haraldstad og Jon Grøsland. 

Trond Bøe 

 

 

Eiendomsutvalget 

Medlemmer: Dagfinn Holte, Nils Inge Haus, Jo Spalder, Anders Øya, Sven-Erling Brusletto og Kari 

Sorknes. 

Eiendomsutvalget er representert i Bygningsutvalget ved Dagfinn Holte. Bygningsutvalget er et 

rådgivende organ for kirkesjefen der kommunen og alle menighetene under AKF er representert.  

 

Mandat for utvalget: Mandat er utarbeidet, og det ble godkjent i Menighetsrådet den 09.05.12, sak 

34/12. Eiendomsutvalget har i den forbindelse drøftet utvalgets funksjon, oppgaver og arbeidsmåter. 

 

Taket i kirken: Det er fortsatt fokus på taket i kirken. Det har vært knyttet usikkerhet til om alle 

lekkasjer nå er håndtert, noe som har hindret iverksettelse av el-installasjoner i forbindelse med 

overlysene. Taket er fortsatt ikke tett. Daglig leder har rapportert lekkasjer til Asker kommune flere 

ganger. 

 



____________________________________________________________________________ÅRSMELDING 2017 

Vardåsen menighet 35 

 

Vedlikehold og investeringsliste: Asker Kirkelige Fellesråd utarbeider en oversikt i forhold til 

vedlikehold og investeringer i alle 5 kirkene i Asker. Eiendomsutvalget i Vardåsen jobber kontinuerlig 

med denne, for å fastsette tiltak og kostnader. Alle menighetene er nå samlet i en oversikt, og AKF vil 

bruke denne oversikten til budsjettering 4 år fremover.  

I 2017 ble det investert i nytt lysanlegg i kirkerommet via AKF. 

 

Kommende prosjekter: Nytt orgel og innredning av kjelleren! Orgelet ferdigstilles i mars og oppstart i 

kjelleren blir mars/april med forventet ferdigstillelse i september. 
 

 

Borgen Normisjon  

- Dere må forkynne en hel Kristus. Det var det siste vår grunnlegger og åndelige leder, Anfin Skaaheim 

formidlet til oss før han døde. Dette har kjennetegnet foreningens valg av temaer som har engasjert stadig fler.  

Vårens temarekke ble hentet fra Profeten Jeremia og der vi også hadde et blikk på vår tid og vår kirke. Gud vil 

frelse, men folket ville ikke. Høstens hovedtemaer var knyttet til bibelsyn og bibeltroskap der også Luther-

jubileet ble markert. 

Det er stort sett godt voksne mennesker fra hele Asker og Bærum som kommer på møtene. Møtene har en 

enkel form med enkel bevertning, sosialt fellesskap og fellessang. Bibeltimen er her helt sentral, og det gis 

anledning til å stille spørsmål, kommentere eller dele bønneemner. Av de lokale talerne, er Dag Håland og 

Preben Colstrup, men tidligere bibelskolelærere som Svein Granerud, Tove Rustan Skaar, Lars Inge Magerøy, 

Kurt Hjemdal og Anne Margrethe Saugstad har ofte besøkt oss. I de senere årene har de yngre og lovende som 

Frode Granerud, Helge Skaaheim, Hilde Heitmann og Alexander Colstrup kommet på banen. I 2017 hadde vi 

også besøk av Knud Jørgensen, Gunnar Breivik og Kåre Skråmestø. 

Møtene holdes fortrinnsvis i Vardåsen kirkes dåpssakristi annenhver onsdag og programmet ligger alltid i 

kirken. Når vi spør våre venner hvorfor de kommer, er svaret knytte til temaene og forkynnelsen. - Dette 

trenger vi, sier de. 

Det er foreningens mål at undervisningen formidler bibelsk kunnskap på en måte som gjør at det blir til hjelp 

for den enkelte slik at det skal føre til et Kristuspreget liv og glad og frimodig tjeneste for Jesus. Det er viktig 

for vår forening. Og det er viktig for menigheten. Derfor er det også et sterkt ønske at stadig flere kommer på 

møtene og får øynene opp for de mulighetene disse samlingene gir til fornyet tro og frimodig kristenliv.  

 

Borgen Normisjon 16.februar 2018  

Terje Grønås   Kjell Martin Moksnes   Preben Colstrup (leder) 
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Kirkens feltarbeid i Asker 2017 

Varmestua: 2017 ble året hvor drøm ble til virkelighet: For første gang i feltarbeidets 33 års historie, 

kunne vi holde åpen hver kveld og hver dag. 365 dage i året. Varmestua som er et rom for omsorg, hvile, 

mat og trygghet – et alternativ til det hjem, som mange savner. 

Et godt samarbeide med Asker kommune har gjort Asker til et sted, hvor tilbudet til rusavhengige er i 

særklasse og kirken i Asker som står bak, trenger en takk. 40-70 kommer innen om hver dag. Varm mat 

blir tryllet frem med overskudds matt hentet av Lions klubbene og servert av frivillige og ansatte. 

Elveplassen: Vi driver Elveplassen på oppdrag fra Asker kommune. Her gir vi tak over hodet til 8 

hjemløse og tilbud om felleskap på Varmestua og arbeide i arbeidstiltaket. Det er ikke bare et 

oppbevaringssted, men et botilbud med det ekstra som gjør livet litt bedre. 

Arbeidstiltaket : At være overflødig eller rettere sagt føle seg overflødig er drepende for selvværet. Alle 

kan gjøre noe. Vi har bruk for alle for at gjøre bygden vår til et godt sted å bo. Hver dag blir 14-17 

mennesker gitt arbeidsoppgaver, som hjelper andre og gir en meningsfull hverdag. At vite at noe har bruk 

for en og ens arbeide gjør livet lettere å leve. 

Bruktbutikken: Vi omsatte for nesten 1,4 million i 2017. Godt med pengene til arbeidet, men også godt 

for samfunnet. Gjenbruk er sunt for et samfunn og får oss til at tenke på hva vi gjør med vår overflod. 

Frivillige som ønsker at gjøre en innsats og arbeide sammen med våre gjester fra Varmestua kan bare 

melde seg.  

Lyspunkt1: Et fint samarbeide med Fontenehuset har gjort Lyspunkt1 til et nytt sted. Nå er der full 

aktivitet og mange glade arbeidere. Lysene gleder når de blir produsert og når de brenner i kirker og 

privathjem senere. 

Prestetjenesten: Vi mistede gatekapellet i 2017 og savner det fryktelig. De mange fine stunder med 

lystenning og den gode kontakt med mange forsvant. Gatekapellet er pt flyttet til kirkegården ved Asker 

kirke, men prestetjenesten på gateplan er stadig i full gang. Vi skal være kirke der hvor mennesker er. 

At gi mennesker mot til å tåle livet, er mottoet for feltarbeidet, men kunne også være det for hele kirken. 

 

Flemming Jakobsen, Gateprest/daglig leder 
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ASKER Y’S MEN’S CLUB  

ASKER Y´S MEN´S ÅRSMELDING 2017 

Innledning 

Asker Y´s Men`s Club tilhører Y´s Men`s International som er et verdensomspennende fellesskap av 

personer av alle trossamfunn som bekjenner seg til Jesus Kristus, og som samarbeider med YMCA. Vi 

støtter flere av deres internasjonale prosjekter. Vår klubb er en menighetsklubb som særlig ønsker å støtte 

barne- og ungdomsarbeidet i Asker og Vardåsen menigheter. Klubbmøtene holdes vekselsvis på Askertun 

og i Vardåsen Kirke. 

Denne orienteringen følger kalenderåret og ikke valg- /regnskapsåret som for Asker Y´s Men er fra juli til 

juni. 

Klubbens ledelse ved slutten av 2017: 

President: Bjørn Lande 

Vice-president: Aud Magelssen Stønjum 

Past president: Arne E. Sæther 

Kasserer: Svein Helge Skaare 

Sekretær: Tore Øvensen 

Medlemsutvikling 

Medlemstallet i  Asker Y´s Men er ved årets slutt 31, jevnt fordelt mellom kvinner og menn. Flere står på 

gjestelisten, så vi får se om det gir resultater.  

Arrangement 

I 2017 arrangerte vi 9 medlemsmøter. Deltakelse på møtene har vært mellom 10-30 personer.  En ”Kultur 

og pizza” - kveld startet med Luthersalmer i Asker kirke og fortsatte med pizza hos Gude. Til 

sommerfesten 7. juni ble naboklubber invitert. Vår årlige festkveld med middag ble avlyst pga liten 

deltakelse. 

Asker Y´Men`s kirkedager var i Asker kirke 15. januar og i Vardåsen kirke 17. september med kollekt til 

barn- og ungdomsarbeid i våre to menigheter og Y´s Men´s internasjonale arbeid. 

Den årlige jazzkonserten i Vardåsen kirke ble denne gangen en ny opplevelse med Five Shades of Sax og 

prost Berit Øksnes som vokalist. Inntektene ble vesentlig bedre enn året før. 

Årets vårtur gikk til Maridalen med gudstjeneste i Maridalen kirke og omvisning i middelalderkirkens 

ruiner. Etterpå var det suppe på Grefsenkollen og kaffe hos Solveig Falck. En vellykket tur, men med ett 

minus: Det var tåke i høyden. 

 Bevilgninger 

Til sammen ble det bevilget kr.25.000 til barne- og ungdomsarbeidet i Asker og Vardåsen menigheter. Kr. 

10.000 gikk til shuffleboard til ungdomsaktiviteter i Vardåsens underetasje, kr. 10.000 til Ten-sings turne 

til Sør-England og kr. 5.000 gikk til TUBUR til bandleder. 

Bjørn Lande, president 

 



____________________________________________________________________________ÅRSMELDING 2017 

Vardåsen menighet 38 

 

ASKER KIRKEAKADEMI 
 

Kirkeakademiet i Asker (KiA) er et forum for dialog, samtale og refleksjon, forankret i kristen kultur og 

tradisjon. KiAs arbeid retter seg mot kirke-, kultur- og samfunnsengasjerte mennesker i Asker-bygda. 

KiA er medlem i Norske Kirkeakademier. 

KiA gjennomførte i 2017 seks ordinære åpne møter. Sammen med Asker menighet var KiA medarrangør 

for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel, og, sammen med Den norske kirke i Asker (prostiet), for 

markeringen av 500-årsjubileet for reformasjonen.  

Vårens møter hadde hovedtema «Protestantisk samfunnsmoral – på godt og på ondt». Redaktør Magne 

Lerø, filosof Henrik Syse og økonom Jørn Bue Olsen drøftet i sine foredrag en rekke sider av det etiske 

grunnlaget for dagens norske samfunn. 

På høstens møter var temaet «INNAFOR». Prost Sevat Lappegard drøftet i sitt foredrag den norske 

folkekirkens verdigrunnlag og utfordringer, mens et panel av aktører som arbeider for integrering i Asker, 

ledet av prosjektleder Gyrid Mangersnes og rådgiver Tone Bøckman, redegjorde for det som gjøres for at 

ingen mennesker i lokalsamfunnet skal oppleve utenforskap. Psykolog Arnhild Lauveng gav i sitt 

foredrag innblikk i hvordan psykisk sykdom skaper utenforskap, og hva man kan bidra med for å gi syke 

mennesker et bedre liv.  

Til reformasjonsmarkeringen 31. oktober bidro KiA med professor Svein Aage Christoffersen som 

foredragsholder, og med planlegging av en gudstjeneste i luthersk ånd.  

KiAs møter holdes for tiden i Holmen kirken. Møteoppslutningen er god med et gjennomsnitt på ca. 100 

personer. Møtedeltakerne kommer fra alle deler av Asker-bygda. Møtene er for alle, og det inviteres alltid 

til åpen, reflekterende samtale i tilknytning til de temaene som drøftes i foredragene. 

KiA ledes av et selvsupplerende styre: Einar Solbu, leder, Inge Westly, kasserer, og styremedlemmene 

Mette Blom, Knut Brakstad, Kristin Gunleiksrud Raaum og Kristin Walstad. 

Styret gleder seg over at Askers menigheter ser KiAs virksomhet som en viktig del av det kirkelige 

arbeidet. Ikke minst gleder styret seg over den store interessen det er for refleksjon rundt temaer som 

ligger i det store grenselandet mellom tro, kunst, kultur og samfunn, et grenseland fylt av etiske, estetiske 

og mellommenneskelige utfordringer. 

Einar Solbu 
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Ansatte i Vardåsen menighet 2017 

 

Daglig leder Kari Sorknes 

 

Sokneprest     Dag Håland 

Menighetsprest    Olav Huuse Haraldstad      

Diakon Helena Resch Bjurulf  

 (permisjon fra 1.august) 

Diakonimedarbeider Mari Elise Sembye 

Menighetspedagog/Prosjektleder  Jorunn Bottolfs  

Organist/Prosjektmedarbeider  Yngvild Wattum Stuksrud  

Sekretær     Lisbeth Dagestad 

 

Ungdomsarbeider    Jon Grøsland  

Kirketjenere på timebasis Christoffer Skaaheim 

 Mirjam B. Håland  

 Eirik Brandt 

 

Engelsrud barnehage 

Styrer     Randi Holth 

 

Barnehagelærer    Line Svee 

 

Assistenter     Mette Lybeck 

     Beate Hvesser 

     Laila Møller 

     Ingebjørg Rosvold 

 

Barne- og ungdomsarbeider   Heidi Opheim 
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Telefonliste Vardåsen kirke og menighetskontor 

 

Sentralbord:   66 78 61 00 

 

Postadresse:  Vardefaret 40, 1388 Borgen 

E-post:    vardasen.menighet.asker@kirken.no  

 

Daglig leder:                  66 78 61 09       ks937@kirken.no 

Sokneprest:                     66 78 61 03      dh545@kirken.no  

Kapellan:       66 78 61 04      oh253@kirken.no   

Menighetspedagog:      66 78 61 01      jb223@kirken.no 

Diakon:      66 78 61 02      hb799@kirken.no 

Menighetsmusiker:     66 78 61 07      ys598@kirken.no  

Ungdomsarbeider:      66 78 61 00      jg275@kirken.no  

Sekretær:        66 78 61 00      vardasen.menighet.asker@kirken.no  

 

 

 

Vardåsen Menighetsråd  

Tone Hærem, leder    Mobil: 982 07 512 e-post: tone.haerem@lds.no 

 

 

 

 

 

Les om menigheten på facebook eller nettside: http://www.vardasenkirke.no                              

mailto:vardasen.menighet.asker@kirken.no
mailto:ks937@kirken.no
mailto:dh545@kirken.no
mailto:oh253@kirken.no
mailto:jb223@kirken.no
mailto:hb799@kirken.no
mailto:ys598@kirken.no
mailto:jg275@kirken.no
mailto:vardasen.menighet.asker@kirken.no
mailto:tone.haerem@lds.no
http://www.vardasenkirke.no/

