
I kirken vår er det rom for deg. Del av din tid som frivillig, 
delta på arrangementer og kirkelige handlinger eller gi en 
gave. Velkommen til [Navn] menighet!

[Navn] menighet

UNDEROVERSKRIFT
[I disse tekstfeltene kan menigheten 
sette inn tekst om sitt arbeid. Bruk 
gjerne tekstene på denne siden som 
utgangspunkt, og vis til nettside for mer 
informasjon]

FRIVILLIG
Du trenger ikke være frivillig ofte, men 
av og til. Ta kontakt om du vil gjøre 
frivillig arbeid – enten det er praktisk 
arbeid i gudstjenesten, du vil være 
leirleder eller annet. Som frivillig deler 
du tid og gjør en forskjell for andre.

TILSTEDE I LIVET
Kirken rommer hele livet. Enten du 
trenger en samtale, vil feire dåp eller 
bryllup, bli konfirmant, sørger eller skal 
minnes en som er død – er kirken der 
for deg. Ta gjerne kontakt.

FAMILIE, BARN OG UNGE
I vår kirke har vi mange tilbud for barn 
og unge. Blant annet har vi klubb for 
ungdommer, leir for skolebarn og 
babysang. Se mer på vår nettside.

GUDSTJENESTE
Menigheten feirer gudstjeneste hver 
søndag. Den er åpen for deg, uansett 
hvem du er og hva du tror på. Detaljert 
kalender finner du på våre nettsider.

GI EN GAVE
Du kan gi en økonomisk gave til  
menighetens arbeid. Kontonummer: 
000.00.00000 / Vipps: 000000. 

MER OM MENIGHETENS ARBEID
Oppdatert informasjon om hele  
menighetens arbeid finner du på 
www.[menighetensnettside].no.
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du tid og gjør en forskjell for andre.

TILSTEDE I LIVET
Kirken rommer hele livet. Enten du 
trenger en samtale, vil feire dåp eller 
bryllup, bli konfirmant, sørger eller skal 
minnes en som er død – er kirken der 
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søndag. Den er åpen for deg, uansett 
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Du kan gi en økonomisk gave til  
menighetens arbeid. Kontonummer: 
000.00.00000 / Vipps: 000000. 

MER OM MENIGHETENS ARBEID
Oppdatert informasjon om hele  
menighetens arbeid finner du på 
www.[menighetensnettside].no.

Det er rom for 
deg i kirken.
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Onsdager: 18.00 - 19.30
Kveldsbønn: 18.30



Et lyst, vennlig og åpent kirkerom
Vardåsen kirke er et sted for bønn, lystenning, stillhet, ettertanke, 
musikk, salmer, bibeltekster, tro, håp og kjærlighet!

ÅPEN KIRKE
Vardåsen kirke er ofte åpen. I forbin-
delse med gudstjenesten søndager, 
myldredag tirsdag ettermiddag og 
formiddagskaffe på torsdager er kirken 
åpen. Kirken er ofte åpen på dagtid 
i den tiden noen av de ansatte er på 
kontoret.

Onsdag ettermiddag (18.00-19.30) er 
kirken åpen for lystenning, bønn, still-
het, ettertanke, sang og samtale. Du er 
velkommen innom til bare å sette deg 
ned å være stille, ta med salmebok eller 
bibel og lese en tekst, tid og anledning 
for meditasjon og undring.

Under Åpen kirke kan du gå til en av 
lysglobene framme i kirken og tenne et 
lys. Du kan gå til Klagemuren, skrive en 
bønn eller klage og legge i bønnekruk-
ken. Du kan også gå til Takketreet og 
skrive ned noe du vil takke for og feste 
det på treet.

KVELDSBØNN
Kl. 18.30 er det hver onsdag en ledet 
kveldsbønn med musikk, salmesang, 
bibeltekst og bibelmeditasjon, bønn og 
velsignelse. 

DET DØGNÅPNE ROMMET
Den første døren ved kirkens hoved-
inngang er alltid åpen. Innenfor til 
høyre finner du det døgnåpne rommet. 
Her kan du sitt ned og være stille, be, 
lese en bibeltekst, skrive ned en bønn 
eller et 
spørsmål og 
legge det i 
postkassen i 
rommet.

SAMTALE
Du kan også kontakte den som leder 
kveldsbønnen for samtale. 
Under Åpen kirke er du aldri alene.
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Å P E N   K I R K E
Mennesket trenger et rom å hvile ut i,

kanskje på vei hjem fra jobben, 

eller en stopp 

under en spasertur om kvelden.

Det er jo en vakker tanke, 

at kirken kan vokse seg 

trygg, sterk og vennlig  

bare ved å omslutte en eneste sjel 

som behøver rom for ettertanke. 

Det noen kaller meditasjon.

Bønn.

Eller søken...

Gerhard Helskog
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VARDÅSEN KIRKE

Vardåsen kirke ble innviet 

14. mars 2004. 

Den er godt synlig 

i terrenget på Borgen med 

sin karakteristiske arkitektur. 

Det er en moderne kulturkirke 

som er fylt med aktiviteter 

hver dag hele uken. 

            

Innviet: 14. mars 2004

Arkitekt: Terje Grønmo

I kirken vår er det rom for deg. Del av din tid som frivillig, delta på 
arrangementer og kirkelige handlinger eller gi en gave. Kirken er et åpent 
rom for alle livets dager.  Velkommen til Vardåsen menighet!

TILSTEDE I LIVET
Kirken rommer hele livet. Enten du tren-
ger en samtale, vil feire dåp eller bryllup, 
bli konfirmant, sørger eller skal minnes en 
som er død – er kirken der for deg. 
 Ta gjerne kontakt.

GUDSTJENESTE
Menigheten feirer gudstjeneste hver 
søndag. Den er åpen for deg, uansett hvem 
du er og hva du tror på. Detaljert kalender 
finner du på våre nettsider.

AKTIVITETER FOR ALLE ALDRE
I vår kirke har vi mange tilbud for barn 
og unge. På tirsdager har vi Myldredag som 
er den store familiedagen. Da er det mulig 
å spise middag før aktivitetene starter. Det 
er kor for alle aldre, Familiespeiding/SPOR, 
Firefemklubb og Knøttesang. Resten av 
uken er det blant annet babysang, bibelun-
dervisning, bønnegruppe og torsdagstreff i 

tillegg til konfirmantundervisning og leder-
trening.  Vardåsen kirke er en kulturkirke, 
og er en populær konsertarena.

FRIVILLIG
Et stort antall frivillige stiller opp og gjør 
en innsats i kirken vår. I snitt er det 150 
frivillige i ulike oppgaver hvert år. Sammen 
har vi løst mange oppgaver.  Ta kontakt om 
du ønsker å bidra. Som frivillig deler du tid 
og gjør en forskjell for andre.

GI EN GAVE
Du kan gi en økonomisk gave til 
menighetens arbeid. Kontonummer:
1602.56.52278 / Vipps: 34970.

MER OM MENIGHETENS ARBEID
Oppdatert informasjon om hele 
menighetens arbeid finner du på 
www.vardasenkirke.no eller på 
kirken.no/vardasen.


