
Snart settes det i gang med stor byggeaktivitet 
i kirken. 500 kvadratmeter i underetasjen i 

kirken skal bli til rom som mange kan ha nytte 
av. Asker kommune har vært en sterk bidragsyter 
til at kjelleretasjen i Vardåsen kirke nå endelig vil 
bli innredet. 

Målet med arbeidet er å skape gode flerbruks-
lokaler for mange forskjellige aktiviteter på dag 
og kveldstid. Lokalene vil ikke være kirkelig 
vigslet, men beregnet for almen bruk til kultur- 
og fritidsaktiviteter, barn, ungdom og eldre. 
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JB Årets frivillig

Dagfinn Holte ble kåret 
til årets frivillige 2017 

i Vardåsen kirke. Kåringen 
er en uformell avstemming 
som gjøres på sommer-
festen i juni hvert år. 

Eneste krav er at det kun 
skal stemmes over de som 
er tilstede, og at vedkom-
mende ikke har fått prisen 
før. Vi har hatt mange 
verdige vinnere siden vi 
startet tradisjonen i 2009: 

2009: Nils Inge Haus

2010: Ove Hansen

2011: Reidun Skaaheim

2012: Anne Helene Moksnes

2013: Evelyn Høy Krog

2014: Kjell Martin Moksnes

2015: Elin Brusletto

2016: Anders Strange Øya

Les mer på side 10.
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Jeg liker å bo på Borgen

Besøk fra Nepal 
i Vardåsen Kirke

Normisjon er en viktig støttespiller til 
Okhaldhunga sykehus som drives av 

United Mission to Nepal. I Nepal ligger det 
et lite sykehus som Vardåsen menighet er 
med og støtter. Sykehuset ligger 8 mil fra 
Mount Everest er det eneste i et område 
med over 250.000 mennesker. 

Utsendingene Kristin og Erik Bøler bidrar med 
kompetanse og erfaring innenfor medisin og 
ernæring. De legger vekt på å lære opp og 
undervise nasjonal stab. Sykehuset har over 
800 fødsler i året. Det er gratis tjenester for 
barn under 12 kg. Sykehuset samarbeider 
også med myndighetene om samfunnshelse 
og forebygging i distriktet. Målet er at alle 
skal få lik rett til behandling ved sykdom 
og skader og tilstrekkelig kunnskap om 
ernæring og barns helse. Dette har ført til 
en radikal forbedring i helsetilstanden for 
kvinner og barn. Samfunnshelseprosjektet er 
delfinansiert av Norad. 

Søndag 18. juni hadde vi besøk av Kristin 
og Erik Bøhler i gudstjenesten. De fortalte 
fra arbeidet sitt ved sykehuset. Sykehuset 
i Okhaldhunga som er bygget opp over en 
15-års periode, har Kristin og Erik Bøhler som 
sentralt ansatte. Sykehuset hadde 32 sen-
geplasser, men behovet økte dramatisk da 
veiene ble bygget ut. Det er en av grunnene 
til at sykehuset nå har blitt bygget ut og god-
kjent for 50 sengeplasser. Det nye sykehuset 
er bygget jord-
skjelvsikkert, og skal tåle 9 på Richters skala.

De begynte arbeidet sitt i Nepal omtrent 
samtidig som kirken vår her ble tatt i bruk. 
14. mars i år var det stor markering og 
åpning av de nye lokalene for sykehuset. Det 
ble samlet inn kr 11089.- til misjonsprosjek-
tet i Vardåsen menighet denne søndagen i 
juni. 
     KS  
        

I  sommer har noen av oss sett litt innimellom på    
Sommertoget/NRK1. Vi har sett mange flotte steder, 

og alle steder har vi hørt noen som sier: «Jeg elsker 
stedet jeg bor på!». Så flott, tenker jeg. Jeg er glad for 
at jeg kan si det samme: Jeg liker å bo på Borgen. Det 
er 20 år siden jeg flyttet hit med familien. Nå er det her 
vi hører til. Flott natur med alt det grønne rundt oss, og 
et levende mangfold av naboer og venner og mennes-
ker i alle varianter. 

Det er også helt ok for meg å ha kort vei til kirken. Som 
prest i Vardåsen kirke opplever jeg det som en viktig forut-

setning å få være en del av et levende 
nærmiljø og kjenne mange mennesker 
i dette området. Jeg våger å påstå at 
jeg er blant dem som kjenner flest 
mennesker ved navn og bosted her i 
området. Noe av det flotte ved å være 
prest er å møte mennesker i alle slags 
situa-
sjoner - på skoler og barnehager, 
på institusjoner og sykehjem, på 
butikken og i mange hjem. Jeg syns 
det er et tap for kirken at prestenes 
plikt til å bo der de har sitt arbeid er 
blitt opphevet. Å leve med i nær-
miljøets og menighetens liv på godt 
og vondt i det daglige er svært verdi-
fullt.

På Borgen har Vardåsen kirke blitt en 
naturlig del av nærmiljøet. Det var 
ingen selvfølge da kirken ble tatt i 
bruk i 2004. Men det har vokst fram 
gode relasjoner med mange slags 
miljø, lag og foreninger og mellom 
mennesker med svært ulik bakgrunn. 
Det er en berikelse både for kirken og 
for nærmiljøet. I løpet av det kom-
mende året regner vi med at kirkens 

underetasje er ferdig innredet og kan tas i bruk til ulike 
aktiviteter. Vi ønsker at det også til disse lokalene skal 
være lav terskel slik at det kan legges til rette for nye 
treffpunkter og møteplasser for alle som bor i området. 
Selv om kirken formelt sett er eier av de nye lokalene, 
skal de være åpne for mangfoldig bruk uavhengig av tro, 
livssyn og kulturell og etnisk bakgrunn. 

Det blir også spennende å se hva Asker kommunes fokus 
på utvikling av Borgen-området vil bringe med seg. Det 
skal etableres et nytt innbyggertorg i nærheten av Borgen 
ungdomsskole. Vi har også vært med å ønske velkommen 
en ny nærmiljø-
sentral som nettopp har som mål å bidra og gi støtte til 
frivillige i nye eller i eksisterende tiltak/foreninger. Jeg er 
for tiden leder i styret i den nye Borgen nærmiljøsentral. 

Jeg ser på det som viktig at kirken blir regnet med som en 
del av et kreativt nærmiljø. Det er fremdeles stort poten-
siale for kulturell og mellommenneskelig blomstring i vårt 
område.  Jeg vil som fornøyd Borgenboer - og som prest 
en tid til - bidra så godt jeg kan.

Dag Håland
sokneprest

Foto: JB

I sommer var en gruppe på 16 stykker fra Vardåsen 
korskole med på korsommerskolen på Mjuklia, en 

times tid sør for Trondheim. 120 barn var samlet 
for sang, lek og moro. Mjuklia er et kjempefint 
leirsted med dyr og fine aktiviteter som klatring, 
kanopadling, bading, fotball og mye mer. 

Høydepunktet var da korsommerskolekoret sang i 
Nidarosdomen på radiogudstjeneste søndag 30. juli. 
Dette var en stor opplevelse for både små og store. 
Det er ikke hverdagskost å få synge i en katedral. Bar-
na fra Vardåsen kirke hadde en kjempefin uke på tur!
 
Vardåsen korskole teller nå 60 medlemmer. Nytt av 
året er ungdomskor fra 6. klasse og oppover. Koret 
har spennende planer dette semesteret, blant annet 
musikal om rettferdighet, Luciaforestilling og jule-
konsert. Nye oppgaver venter etter jul. Oppstart for 
koret tirsdag 29. august.

På kurs for å synge i kor
Har du eller ditt barn lyst til å synge i kor?

Vardåsen kirke har nå kor for absolutt 
alle aldre:

• Babysang     fredager   kl 12.00-14.00
• Knøttesang     tirsdager  kl 17.00-18.00                                                                         
• Aspirantkor     tirsdager  kl 17.00-18.00
• Barnekor     tirsdager  kl 18.00-19.00
• Ungdomskor     tirsdager  kl 18.30-19.30
• Vox Cordis     tirsdager  kl 19.30-21.30
• Vardåsen pensjonistkor torsdager kl 13.00-14.00
 
Ta kontakt med Yngvild Stuksrud, 
ys598@asker.kirken.no 
dersom du eller ditt barn ønsker å 
begynne i et av korene.  
           YWS 

Foto: YWS

Reformasjon i 500 år
31. oktober 1517 ble Luthers teser slått opp på 
kirkedøra i Wittenberg. Vi markerer hendelsen i 
Vardåsen kirke på følgende måte:

Teser 2017: Skriv gjerne din tese og heng den opp ved inn-
gangsdøra til Vardåsen kirke. Vi samler maks 95 av dem til et 
oppslag 31. oktober 2017! Ord til ettertanke!

Lutherutstilling: I Kirkestua har vi en utstilling av bilder fra 
Luthers liv, bilder vi har fått fra tyske Beatrix Viskum som har 
bodd på Borgen.

Temagudstjenester: Søndagene 17. september, 29. oktober 
og 19. november har vi tema knyttet til jubileet. Tirsdag 31. 
oktober har vi morgengudstjeneste med markering av tesene.

Temakveld:
Onsdag 18. oktober kommer sokneprest Lars Inge Magerøy 
til Vardåsen kirke. Han her skrevet bok om Martin Luther 
og reformasjonen, og han har temaet: Skriften alene. Om 
Luthers forhold til bibelen. 
Torsdag 26. oktober kl. 12 har Petter Hagemo foredrag om 
Martin Luther og reformasjonen etter besøk i Wittenberg 
tidligere i år.         DH
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Seilte to tonn egenlaget flåte 
Syv dager, hundre kilometer elv, femti milli-

meter nedbør og ti tusen mygg: Speiderleir 
kan være både kjipt og slitsomt, men kjedelig – 
det er det aldri. Og det er de gode tingene man 
husker best etterpå.

– Vi hadde det veldig gøy på flåten og jeg vil 
gjerne reise på flåteleir igjen, forteller Helene 

Ødegaard (14). Hun 
har vært med i Asker  
KFUK-M- speidere i et 
halvt år og er i likhet 
med andre i 6.-10. 
klasse «vandrer». 
Patruljen hennes 
manøvrerte flåten 
nedover Klarälven 
i Sverige, stort sett 
uten hjelp.
– Da vi satt fast på en 
sandbanke hoppet vi i 
elva og prøvde å dytte 
flåten av, men først 
da vi fikk hjelp av 
andre patruljer løsnet 
den.Under nattseilas-
en var det en trolsk 
stemning på elva og 
da føltes det trygt å 
ha andre flåter i
nærheten.

Unge ledere
De tretti vandrerne 
som deltok på leiren 
var fordelt på fem 

Speiderleir i Sverige

flåter. Vandrerne er delt inn i patruljersom ledes 
av erfarne speidere på 14-16 år. Endre Melingen 
Myhre (15) fikk testet lederegenskapene sine på 
turen:
– Å være patruljefører betyr at alle ser på deg som 
leder, du må ha kontroll over situasjonen og få alle 
i patruljen til å bidra for eksempel for å få flåten av 
grunn. Det er viktig å bygge vennskap utenfor dis-
se øyeblikkene, slik at det skaper en god stemning. 
Den første dagen bygde patruljene hver sin flåte av 
tømmer og tau.
– Noen i min patrulje bidro ikke og forstyrret andre 
under byggingen. Det var pinlig å måtte hente de 
tilbake, sier Endre, og understreker at under sei-
lasen gikk det greiere. Også for Helene ble leiren 
stadig bedre.
– Jeg har lært å leve tett oppå andre. Vi reagerer 
forskjellig på utfordringer, men det taklet vi. Vi ble 
godt kjent og lo mye sammen, forteller hun.

Gode utfordringer
For gruppeleder Rolf Falchenberg er nettopp slike 
erfaringer viktig i speiderarbeidet.
– Barna og ungdommene møter utfordringer de 
ikke får andre steder. De lærer seg å takle disse
sammen, på tvers av alder, uten voksne.
På flåtene bygges patruljen gjennom oppgaver og 
samtaler, og på kvelden møtes alle til leirbål og 
fellesskap med hele troppen. Voksne ledere er med 
som tilretteleggere og samtalepartnere.
– Ungdommene kan trenge veiledning og oppmun-
tring underveis, og det er flott å se dem utvikle seg 
og prøve nye ting.
Helene er en erfaren svømmer, men fikk likevel en 
ny svømmeopplevelse.
– Jeg trodde aldri jeg kom til å svømme elva på 
tvers, men det klarte jeg!

Ingeborg Altern
kom@altern.no
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Etter en dag på med padling og staking på Klarälven er det godt å legge til land og slappe av med litt mat. 
Fra venstre: Berit (11), Helene (14), Anine (15), Sunniva (12), Maja (14) og Evelina (11).

Fem tøffe og svært fornøyde speiderjenter har bygget flåte, seilt i seks dager og én natt, og demontert flåte i 15 grader elvevann. 
Luen har patruljen strikket selv underveis, med egenspikkede strikkepinner. F.v. Anine, Helene, Berit, Evelina og Sunniva. 
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Den første dagen går med til bygging av flåten. 
Her får patruljefører Rolf Christoffer (midten) hjelp 
av Andreas og Vilmer.                Foto:Charlotte Blom Eriksen

Speiderne bygget flåten av tømmerstokker og nylontau. Den 
manøvreres med padleårer og lange staker. Her er patruljen 
Hjort i god driv.        Foto: Charlotte Blom Eriksen

Leiren hadde ikke vært mulig uten hjelp fra eldre ungdom-
mer. De seks norske roverne hadde selskap av to speidere fra 
Askerspeidernes vennskapsguppe på Sri Lanka. I påsken var 
noen av askerspeidere på leir på Sri Lanka.  Foto: Rolf Falchenberg

Det er mange stokker som må til når man skal bygge 7 store 
flåter. Etter 7 dager på elva må speiderne selv demontere 
flåtene slik at stokkene og tauene kan brukes igjen av andre 
grupper.                    Foto: Ingeborg Altern

Siste natten fant speiderne ly under ei bru. Sammen med 
vandrerne ligger roverflåten. Rovere er eldre ungommer som 
danner baktroppen og passer på at alle kommer trygt frem. 
       Foto: Charlotte Blom Eriksen
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Minneord 

Liv Tangvald-Pedersen 
døde 12. mai. Hun ble 
95 år gammel og har 
hørt til på Borgen så å 
si hele livet. Hun kom 
hit som trettenåring i 
1935 og har siden 
bodd på Borgen gård. Hun ble like etter krigen 
gift med Reidar Tangvald-Pedersen, og sammen 
har de vært som en institusjon på Borgen så 
lenge de levde. Hennes kjærlighet til Borgen og 
stedet hun bodde på var fremtredende. 

Hun var kunnskapsrik og visste mye om det 
meste av nyere historie og utvikling på Borgen. 
Hun delte gjerne av sitt kjennskap til området. 
Hennes kjærlighet til menneskene rundt seg 
– og kunnskap om historie og mange ting var 
berikende, også når de dypere spørsmålene om 
liv og død og de store perspektivene var tema.

I tillegg til familien som betydde mye for 
henne, har hun hatt et bredt interessefelt og 
var levende opptatt av nærmiljøet og menne-
skene rundt seg. Hun fulgte med stor interesse 
planene for bygging av kirke på Borgen, og 
selv bidrog hun sterkt i innsamlingsarbeidet til 
ny kirke. Hennes glede og takknemlighet når 
Vardåsen kirke sto ferdig for 13 år siden var 
også merkbar, og hun var levende opptatt av at 
kirken skulle bli tatt i bruk til gode formål og at 
mange skulle ha nytte og glede av den. Selv fikk 
hun i flere år glede av å delta på gudstjenester 
og andre samlinger i kirken. 

De siste årene var hun også opptatt av at 
kirken skulle få et skikkelig kirkeorgel. Da hun 
feiret 90-årsdagen i kirken inviterte hun til 
Orgelbursdag. 

Vi tenker med takknemlighet på det positive 
nærværet og den inspirerende interessen hun 
hadde for nærmiljøet rundt seg, alle menne-
skene her og kirken på Borgen. Hun fikk leve et 
godt og aktivt liv sammen med storfamilien sin 
og mange andre som ble kjent med henne.
Vi lyser fred over hennes minne.

Dag Håland

Liv Tangvald-Pedersen

Vi synger Barn, ikkje tenar på KM-campen på Knattholmen, 
mitt årlige friminutt. Strengt tatt er den ingen salme. Små 

melodibevegelser i enkle fraser, perfekt tekst, mektig til sam-
men. Som mental katarsis, sjelelig spa, rein terapi, sjølmedisi-
nering, håndgripelig nåde. Omtrent som en Pust-kveld i kirka.

Når kalenderen overfylles, tida forsvinner og dagene både 
virker og blir kortere. Du husker ikke sist du hadde ingenting 
å gjøre. Kroppen er vond, trøtt og treig. For mye valgdebatt. 
Krangel med dem du er mest glad i. Savn etter noen du var 
glad i. Dårlig samvittighet, frykt, skam, sorg, slit, krav og 
kaving. Regn, så du kjenner lavtrykket i hodet.

Når havregrøtbollen går i gulvet, hybelkaninene ler av deg, 
klesvasken vokser, bilen må skrapes og skoa er våte. Når Hver-
dag av Louis Jacoby ikke duger lenger; Erik Byes Blå salme er 
utopi. Når du har altfor mange mennesker rundt deg. Når du 
har altfor få mennesker rundt deg. Når 
den globale samvittigheten tar overhånd. 
Når du ikke orker å tenke på resten av 
verden.

Når du lurer på om noen bryr seg. Når 
du lurer på om det er plass til deg. Når 
du tenker at det ikke er rom i livet ditt til 
kirka, til Gud, til sakral stillhet, meditas-
jon og ettertanke. Når du tenker at du 
må prestere, orke, holde maska litt til, 
gråten må vente. Når du ikke greier å 
finne ro. Det er da du skal 
synge Barn, ikkje tenar, og lytte.

S A L M E S T A F E T T E N - Mari Elise Smeby 
Barn, ikkje tenar

No skal du få vere barn og ikkje tenar. 
No kan du vere liten, ikkje stor. Ingen 
spør deg kva du syns og kva du menar. 
Det ekje du som skal forsvare mitt ord.

No skal du få sleppe hendene langs sida. 
Du måkje tru at du skal bere meg. 
Som om eg må holdast oppe heile tida. 
Ikkje gløym at det er eg som bere deg.

No skal du få vere svak, legg bort din styrke. 
Eg lever fortsatt, sjølv når du er død. 
Det er faren når mitt ord har blitt ditt yrke: 
Du tenker mest på alle andre du skal fø.

No skal du få lov å lytte, ikkje tale. 
No kan du ta imot og ikkje gje. 
Du kan gråte ut for alt som har gått gale. 
Eg vil holde deg og gje deg av min fred.

Eg ropar igjen, har prøvd så mange gongar: 
Eg elskar deg, mitt barn, eg elskar deg. 
Du er ikkje uunnværlig som min tenar. 
Men som barnet mitt er du umisteleg.

Skrevet av Sølvi Helén Hopland og utgitt på 
albumet “Flyg lavt over livet” i 1996

Du er viktig. Ikke på grunn av det du gjør, 
men fordi du er akkurat deg. Det er plass 
til deg. Du har plass til Gud. Du kan komme 
nå, når som helst, når du vil, og bare være. 
Ligge i grønne enger og finne hvile.

Nabovarsel 
Fortsetter fra side 1

Bli med i pensjonistkoret

Ekteparet Berit og Johan Okkenhaug bodde på 
Drengsrud noen år på slutten av 90-tallet og fly-

ttet tilbake til Asker og Vardåsen menighet i mars. 
De er begge pensjonister og vil gjerne engasjere 
seg aktivt i vår menighet. 

Johan har vært aktiv innen sang og musikk «i alle år» 
som han sier, og bidratt på dette feltet i sin forrige 
menighet i Skien. Han vil gjerne starte et pensjonist-
kor i Vardåsen menighet denne høsten. Vi applauder-
er med stor styrke, og gir Johan ordet gjennom dette 
intervjuet. 
- Jeg har «alltid» sunget i kor og også ledet kor tidlig-

ere» sier Johan. Mine første musikkop-
plevelser husker jeg fra mormors fang i 
gyngestolen. Jeg fikk lære mange sanger 
av henne. Da jeg var 8 år,  begynte jeg 
i Nidarosdomens guttekor og på pia-
noundervisning, og siden ble det gitar. 
Beatles var blant favorittene.

Og siden,- ble det musikkutdannelse? 
spør jeg.
- Nei, det ble ikke det. Utdannelsen gikk 
mot medisin og psykiatri, men musikken 
har alltid vært med meg i ulike former. 
I ungdomstiden var det smågrupper og 

band. Da barna var små, var det barne og ungdom-
skor. Siden har det blitt personalkor og voksenkor. 
Oppgavene har endret seg med ulike faser i livet.

Dere har bodd i Skien i mange år, men så valgte 
dere å flytte til Asker?
- Ja, nå bor tre av våre fire jenter i området her med 
sine familier. Ingen bor i Skiensområdet, så dermed 
søkte vi oss hit. Vi husket Asker som et trivelig sted 
med mye fin natur som vi nå har begynt å utforske på 
nytt. Vi har til og med funnet tilbake til noen av multe-
myrene i området!

Og nå skal vi i Vardåsen kirke få glede av din sang-
glede og kompetanse?
- Ja, jeg håper det. Jeg vil gjerne bidra innen musikk, 
og jeg håper at det er mange sangglade mennesker 
som vil være med i et kor 60 +. Menigheten har jo et 
meget godt korarbeid som organist Yngvild driver 
med Vardåsen barnekor og menighetens voksenkor 
Vox Cordis, men jeg tror at det er mange av de godt 
voksne også som liker å synge. 

Jeg har som mål å samle sangglade 60 + til sang og 
hygge. Ambisjonsnivået ligger på to, tre evn. firstemt 
avhengig av hvem som blir med i koret. Det sosiale er 
en viktig bit av det hele. Så min oppfordring er: - Bli 
med og syng! Det er helse og glede i hver tone!

Og vi stiller oss bak invitasjonen. Bli med og syng! 
Johan Okkenhaug kommer til å være musikalsk leder 
og pianist for koret. Det blir øvelse på torsdager i 
Vardåsen kirke kl. 13.00-14.00. Oppstart 21. eller 
28.september. 

Påmelding kan gjøres til kontoret 66786100 eller på 
mail til vardasen.menighet.asker@kirken.no innen 10. 
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Alltid beredt - bli med på familiespeiding 
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liespeidingsalder, én som er litt mindre og 
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mye ute i skogen i grønne klær. Dessuten 
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liker godt å være ute, sykle og gå tur i 
skogen.

- Vi kommer til å lære førstehjelp, øve oss 
på å bruke kniv på en trygg måte og tenne 
bål. Noen ganger skal vi lage mat på bålet 
også, sier Ståle. Han er utdannet kokk, 
og har undervist i mat og helse på mellomtrinnet 
med mange undervisningsøkter utendørs. – Det blir 
også litt om planter, og så skal vi ta bilder i og av 
naturen rundt oss. Og så skal vi leke hver gang, og 
synge litt. Vi skal være ute, stort sett ved kirka og i 
skogen på baksiden. Når det er kaldt eller mye regn 
kan vi bruke grillhytta, fortsetter han. Selv en ber-
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Ta kontakt med Jorunn Bottolfs på email jb223@kirken.no eller sms til 99036432. Påmeldingsfristen er 1/9 
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Rikke Fjeld Jansen,

Raymond Gaustadnes,

Erik Ødegaard

Animasjon: 

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: 

Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: 

Dicentia

Tegneseriemanus/produsent:  

Runar Bang

    og © Norsk Søndagsskoleforbund 2011

PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

Bestilling av DVD: 

butikk@sondagsskole.no En
-DVD fra

Bli abonnent på

        Søndagsskolens barneblad

14 blader + DVD + bok rett hjem i posten.

Bestill på barnas@sondagsskole.no

14 blader + DVD + CD 
= kun 365,- 

Bestill på barnas@sondagsskolen.no 
eller på telefon 22 08 71 00

SPRELLnett

Søndagsskolens 

nettside for barn!

.no

– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser tarnagentene.no

Tårnagentenes 
      eget nettsted!

SIDE

Finn fem feil
De to bildene er nesten like. Finner du de 
fem feilene på bildet til høyre?

125 år  

  Lek. Fortelling. Tro.

1889  2014

Tegninger: Asbjørn Tønnesen
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Prikk til prikk
Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. 
Hva skjuler seg her?
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Vi møtte Kari-Elisabet og Øystein Skjold på en tors-
dagskaffe nå i sommer. Det er over 10 år siden de 

meldte seg frivillig til å sørge for at det var åpent i kirk-
en hver torsdag gjennom hele sommeren. Husker dere 
hvordan det ble slik?
- Vi regner med at dette var den 11. sommeren. Vi 
begynte da Heming Bergem Olsen var formann i 
Menighetsrådet. På en torsdagskaffe for 10 – 11 år 
siden, fikk vi beskjed om at Vardåsen kirke kom til å 
være stengt om sommeren. Det ble store protester og 
Kari-Elisabet ble bedt av Eirik Vethe om å skrive et brev 
til menighetsrådet hvor vi beklaget dette. På neste tors-
dagskaffe skrev alle under. Den påfølgende torsdagen 
møtte Heming på torsdagskaffen og vi ble enige om at 
vi skulle ta ansvar når personalet var borte. Noe annet 
som kom ut av brevet var at det ble gudstjenester hver 
annen søndag gjennom hele sommeren.

Populært sommertreff
Dere bor like ved Ulvenvannet på Engelsrud. Dere har 
også invitert dit en torsdag i juli disse årene?
Ja, - og vi har hatt inntrykk av at det har vært populært. 
Vi får spørsmål allerede ved juletider om det blir hage-
fest hos oss også denne sommeren. I år var vi 36 rundt 
bordene. I løpet av disse årene har det vært to ganger 
hvor vi har servert middag. Ellers er det kaffe og kaker 
og det er gjestene som står for kakebakingen. De siste 
årene har vi hatt god hjelp av Solfrid og Anders Bergem. 
Vi har et kort program, men også noen av gjestene 
reiser seg og kommer med innslag.

Hver vinter i Spania
Hver høst, vinter og vår savner vi dere her i Vardåsen 
kirke. Vi vet at dere er i Spania om vinteren.
- Kari-Elisabet har en alvorlig sykdom som gjør at opp-
holdet i varmere strøk ble anbefalt av legen. Vi trives 
godt også dere, og vi er engasjert i kirken der også. 
Vi er begge tekstlesere i Ole Kr. Strømmes Minnekirke 
(også kalt «Sydens Katedral) som ligger på Solgården. 
Ved siden av det er Kari-Elisabet formann og Øystein 
sekretær i APT programråd (Alltid På en Tirsdag).
Men det er ikke bare Sjømannskirken vi er engasjert i. 
Vi er turledere i Costatrimmen som har tre fjellturer i 
uka. Øystein er også leder for alle turlederne ved siden 
av at han administrer internettsiden «costatrimmen.
com». Kari-Elisabet underviser turlederne i førstehjelp 
to ganger i året.

Engelsrud er «hjemme» for dere, regner vi med. Hvor 
lenge har dere bodd der?
- Vi kjøpte huset den sommeren vi giftet oss, men de 
to første årene bodde vi i Gøteborg. Huset var gam-
melt og umoderne. Vi var heldige som hadde en venn 
som var arkitekt. Han tegnet løsninger for oss som vi 
har fulgt senere og som vi er meget fornøyde med. Vi 
har brukt mange år på ombyggingen.

Engelsrud menighetshus er 50 år!
Engelsrud menighetshus ble tatt i bruk for 50 år siden. 
Hva husker dere best fra den første tiden på menighet-
shuset? 
- Vi husker godt innvielsen. De gikk i prosesjon fra 
mitt (Øysteins) barndomshjem. Vi tror det var biskop 
Smemo den gangen. Min far (Bertin P. Skjold) var 
formann i menighetsutvalget og medlem av bygge-
komiteen. Det var en rik tid på menighetshuset. Guds-
tjenestene var det sentrale. Det var to ganger i måned-
en, annenhver søndag. Søndagsskolen ble flyttet fra 
Solberg skole, nesten tilbake til utgangspunktet, for 
da jeg var barn gikk jeg på søndagsskole ned bakken i 
Nordvannslia, bare 150 meter fra menighetshuset. Et-
ter noen år overtok jeg som lærer. Etter fem år fikk jeg 
hjelp av Anne Helene Moksnes. Jeg var lærer i 15 år på 
menighetshuset. Det var stor aktivitet ved menighet-
shuset i mange år: Ungdomsklubb, misjonsforeninger, 
barnehage osv.

Menighetsutvalget hadde sine møter der og i lengre 
perioder var Kari-Elisabet formann.  Blant annet under 
ombyggingen av vaktmesterboligen og oppstart av 
barnehagen. I november er det 50 år siden det som 
den gangen her Engelsrud menighetshus ble vigslet til 
kirkelige bruk. 

Hva tenker dere om menighetshusets rolle i fremtiden?
- Nå er vi så fornøyd med Vardåsen kirke og synes at 
alle menighetens krefter skal brukes der. For oss er en 
viktig periode for Engelsrud menighetshus over. Det er 
flott at huset nå kan brukes til heltids barnehage. Det 
er jo svært gode lokaliteter for barnehage og likeledes 
et flott uteområde.

Vi takker Kari-Elisabet for deres engasjement både 
på Engelsrud i mange år, i Vardåsen kirke og ved 
Sjømannskirken i Spania.      DH

Sommeren her og vinteren der!
Foto: JB

Hvordan ser du på det å være frivillig, Dagfinn?
Samfunnet trenger frivillige og frivillighet – 

uten frivillighet stopper det meste opp. Vi ser det i 
alle samfunnslag og tjenester og til alle tider – de 
frivillige er selve bærekraften.  Men det å få være 
frivillig er også et stort privilegium. Det gir meg 
medeierskap i noe jeg står for og er glad i, og som 
jeg vil at flere skal bli en del av. Tenk deg gleden 
av å komme innom kirken og kjenne at den er min! 
Da vil jeg være med og gjøre noe så det blir et godt 
sted å komme for andre også. Praktiske gjøremål 
er nok det jeg føler mest for nå, og når en også er 
pensjonist så er en jo til tider litt mer tilgjengelig. 

Fortell litt hva som er ditt hovedengasjement og 
fokus som frivillig i Vardåsen kirke:
Mitt hovedfokus er for det meste på det praktiske 
planet. Jeg er glad i hendene mine og over fortsatt 
å se hva de kan få til! Samtidig som jeg ser at det 
er mange praktiske gjøremål i Vardåsen kirke som 
er viktige å få utført, slik at det meste skal fun-
gere for alle de flotte arrangementer og aktiviteter 
som foregår i kirken. De som gjør denne delen av 
tjenesten beundrer jeg, og jeg vet at de gjør en 
kjempeinnsats. Derfor føles det godt å kunne legge 
det praktisk til rette ved å reparere, endre, pusse 
opp og sørge for at kirken holder litt lenger. Vi har 
fått et praktbygg fra «offentlige midler» og da må 
vi både se og gjøre noe for at bygget skal fungere 
og vare lenge. Det er mange funksjoner i denne 
kirken jeg ikke har peiling på, men det kan heldigvis 
andre og det er fint å få være i et stort team. Jo flere 
frivillige vi er som kan delta, jo mer kan de som er 
ansatte få gjort av sitt arbeide.

Hva er viktigst for deg?
Det viktigste er nok å se hvordan Vardåsen kirk-
es engasjement og aktiviteter fungerer. Jeg har 
ikke oversikt over alt som foregår – men vet det er 
mye, veldig mye. Alt oser av kreativitet, mangfold, 
inkludering og kvalitet! Dette mener jeg å tro at 
mitt engasjement også er en viktig del av. Vi er til 
sammen den kirken hvor Kristus skal forkynnes og 
leves. Da er det at nye mennesker og generasjoner 
finner seg til rette helt avgjørende. Vi skal ikke være 
et interessefellesskap hvor alle er enige i alt, men 
være rause og se at det er troen som samler oss. Da 
blir Vardåsen kirke en åpen kirke!

Hvordan ble du kjent med menighetens arbeid 
og behov her?
Vi flyttet hit for 27 år siden og møtte ganske fort 
opp på Syrdahl, i det lille lokalet som ble brukt 
til gudstjenester der – intimt og flott. Der var det 
kirkekaffe og vi ble sittende ved siden av kirkever-
gen i Asker. Han var interessert i å knytte kontakter 
med nye menighetsmedlemmer. Jeg var nærmest 
arbeidsledig på den tiden og det tok ikke mange 
dagene før kirkevergen ringte og trengte vikar på 
kirkegården. Det var starten på et 24-årig engasje-
ment som ansatt i kirken. Det var vel først når den 
flotte og praktiske kirken vår ble tatt i bruk at vi ble 
en mer aktiv del av Vardåsen menighet. 

Dagfinn ble kåret til årets frivillig!

Har du noe spesielt ønske eller noen drømmer 
for arbeidet i menigheten?
Som jeg tidligere har nevnt at menigheten og kirk-
en skal være åpen og trygg. At det skal være enkelt 
å komme hit for første gang, og at vi tar imot slik 
at det er godt og riktig for den enkelte. Vi skal 
være «lys og salt» - men å være det og treffe den 
enkelte på riktig måte og dose er kjempevanske-
lig. Det er plass til mange flere, og det er opp til 
oss vanlige kirkegjengere å være de som skaper et 
godt og trivelig miljø. 

Og litt om hvor du bor og hvordan det er å bo 
her?
Vi bor i en enebolig i Snehvitsveien og da er vi 
midt i den gode eventyrskogen. Her er det fredelig 
og godt og trygt å bo! God utsikt over fjorden og 
mange, mange flotte soloppganger. Så er vi også 
så heldige at vi har kjempehyggelige naboer som 
stiller opp for hverandre, kan en ha det noe bedre? 

Fo
to

: 
JB
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Wow, -det var en flott og spesiell dåpskjole!

Det var det jeg tenkte en dag jeg kom til guds-  
tjeneste en dag i juni og fikk se dåpsfamilien 

som sto klar til å gå inn i høytidelig prosesjon. 
Jeg gikk bort og spurte litt om bakgrunnen til 
kjolen. Bestefar var mer enn villig til å fortelle. 

Gudstjenesten skulle snart begynne, og dåpsfølget 
gjorde seg klar til å gå inn i kirkerommet. Jeg tok  

kontakt igjen etterpå. Det viste seg at dåpskjolen  
hadde tradisjoner fra Korgen i Nordland, og beste-
mor hadde tydelig sans for å holde tradisjoner i 
hevd og videreføre den til nye generasjoner. 
Bestefar Harald Horgen forteller:

- Mitt søskenbarn hadde etter forespørsel fra Petter 
Dass museet sydd en dåpskjole etter inspirasjon 
av dåpskjoler som gikk tilbake til 1600 
tallet. Min familiens gamle dåpskjole var 
blitt helt utslitt etter 70 års tjeneste, og 
da mitt søskenbarn hørte at jeg ønsket 
meg en ny dåpskjole, kom hun plutselig 
en dag med en rød lue som hun hadde 
sydd etter samme retningslinjer og 
mønster som den utstilte dåpskjolen i 
Petter Dass museet. Senere kom hun med 
hele dåpskjolen i vakker thai-silke og en 
ekstra dåpslue med tilhørende bryst-
stykke. Denne gang i dyp blått silkestoff.

- Så dere har rød lue til jente og blå til 
gutt?
- Ja, vi har det det. I tillegg har vi fått sydd 
ei vakker lue i gullfarget silke. På Petter 
Dass’ tid var det ingen som ennå tenkte 
på rød som jentefarge og blå som gutte-
farge. En gutt kunne godt bli døpt i kjole 
med rød lue, og ei jente i kjole med blå 
lue. Regelen den gang var mer at hver 
familie kjøpte det beste stoffet som til 
enhver tid var tilgjengelig, helst farget silke, men 
også andre nyanser som gullfarget stoff var svært 

ettertraktet og prestisjefylt. De som ikke hadde råd 
til silke, brukte andre stoffer og prøvde å lage 
etterlikninger. Dåpskjolen er ekstra lang, og den 
er foret med solid linstoff inni. På 1700-tallet var     
ekstra overflod i stoffbruken noe som bidro til å 
vise at eierne var rike. Den gang fulgte det gjerne 
litt ekstra prestisje med alle litt ekstravagante 
detaljer i utførelsen. 

- Er det mange barn som er døpt i denne kjolen?
- Foreløpig er det våre 5 barnebarn. Det er 
meningen at vår nære slekt skal få bruke kjolen i 
årene som kommer. Jeg synes det er så flott når 
også unge foreldre får laget egne dåpskjoler som 
kan tjene de nye generasjonene som vokser opp. 
Ikke alle dåpskjoler behøver å være så spesielle, 
men jeg synes det er flott å markere et eller annen 
lokalt eller slektsmessig kjennemerke. Noen 
broderer inn dåpsbarnas navn og dåpsdato inn i 
kjolen eller sløyfen. Vår dåpskjole ligger innpakket 
i silkepapir på kvistloftet hos oss. Både familie, 
venner og tilfeldig besøkende fatter ofte interesse 
for dåpskjolen, og svært mange i slekta er inter-
essert i fra tid til annen å se på hvilke navn som er 
brodert inn i dåpskjolen. På denne måten medvirker 
dåpskjolen til å fremme interesse for tradisjoner og 
historie, både håndverksmessig og slektshistorisk.

Høytid, familietradisjon og tilhørighet.
De fleste dåpskjoler har fortellinger, - gode, vemo-
dige, vakre fortellinger. Selv er jeg døpt i en dåps-
kjole som ble laget i 1897. Den er ikke spesielt flott, 
og stoffet har ikke så høy kvalitet. Det var nok ikke 
så lett for alle å skaffe til veie stoff til et slikt plagg. 
Mye bruk og vask har gitt den et slitt preg. Men 
den har historie, -mye historie. Alt denne dåpskjo-
len kunne fortalt! 31 barn er blitt døpt i den. Min 
mormor Gina var den fjerde i en søskenflokk på fem 
som brukte dåpskjolen rundt århundreskiftet. 

I 1898 ble hennes 
storesøster Gina 
døpt. Den første 
Gina døde, og en 
ny Gina ble født 
og døpt i 1902. En 
familietragedie 
gjenspeilet i 
navnene på dåps-
kjolen. I fem 
generasjoner har 
denne dåpskjo-
len vært jevnlig i 
bruk. Alle navnene 
er brodert inn på 
bandet. Denne 
dåpskjolen med 
sitt enkle preg har 
vært viktig for min 
familie, slik mange 
dåpskjoler er det for 
sin familie. Høytid, 
familietradisjon og 
tilhørighet.
       

Det er plass til flere dåpsbarn på båndet      JB

Et hyggelig dåpsminne fra over 20 år siden. Flere 
barn er døpt i kjolen siden den gang.

Julemarked 25. november
 
I år blir det julemarked lørdag 25. november 

fra kl. 10-15. Har du noe å bidra med? Vi er 
glade for alt som er hjemmelaget. Strikk, bakst, 
syltetøy, julegodt, etc. Et brød eller et glass 
syltetøy eller et par sokker er nok – når mange 
bidrar blir det mye av lite! Ellers blir det åpent 
bruktmarked, loddsalg, salg av 
middag og sveler og mye mer. 
Inntektene går til barne- og ung-
domsarbeidet i kirken.

   

Velkommen til en hyggelig dag i 
Vardåsen kirke.
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Henry Ringdal StamnesAndreas Eikrem Harr Ola Wessel Landstad

Lucas Sebastian Horgen med stolte foreldre Elias Halleraker Rønningen Philip Berg Særen

Lydia Øyehol
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Våre dåpsbarn

Slekters gang

Døpte i Vardåsen kirke:
• Elias Halleraker Rønningen
• Matias Hellum-Stensrud
• Ola Wessel Landstad
• Henry Ringdal Stamnes
• Andreas Eikrem Harr
• Lucas Sebastian Horgen
• Philip Berg Særen
• Olivia Opso
• Lydia Øyehol

Døpte i andre kirker:
• Ludvig Ødegaard Hals 
   (Nøtterøy)

Døde: 
• Målfrid Ohnstad
• Turid Rustan Svendsen
• Kari Erdahl Eriksen
• Torill Evy Tronsrud
• Håkon Gjellebæk

• Odd H. Røneid
• Erik Poverud
• Liv Tangvald-Pedersen
• Lena Marie Poverud
• Oddvar Asbjørn Espås
• Kjersti B. Andreassen
• Sigurd Mellegård
• Antona Karlotte Mathisen

Torsdagstreff - på Kirketorget kl. 11.30:

21. September: «Internering av biskop Berggrav 
på Borgen under andre verdenskrig». 
Jon Christoffersen.

19. Oktober: «Tanker om følelser». 
Johan Okkenhaug.

26. Oktober: «Martin Luther og reformasjonen». 
Petter Haugemo.

16 November: «Vi synger sammen. Noen glimt 
fra nedre Gjellum gård». Reidun Skaaheim. 

30 november + hver torsdag i desember:
Adventsfortelling: Anders Bergem, Anne Helene 
Moksnes. Musikk Helge Skaare.

De torsdagene det ikke er torsdagstreff samles vi til 
et uformelt fellesskap på kirketorget. Det er rom for 
de gode historiene, mimring over gamle dager og 
løsninger av verdensproblemer over en kopp kaffe 
og deilige vafler. Ofte et programinnslag ca. kl 12.

Agnes Hopen Bose
Anders Janin Ellingsen
Andrea Bergum Karlsen
Anna Tanderø Schaug
Anne Hofslien Johnsen
Aurora Gangum Ring
Benedicte Majlund Reinskou
Cecilie Skøien Hoel
Elisabeth Thon Rosvold
Emilie Lisboa Græsdahl
Emil Curt Johannes Isaksson Lunde
Emil Olsen
Emilie Løbak
Endre Melingen Myhre
Erik Brekkeli
Eskild Åmbakk
Filip Andreas Enger

Konfirmantene på leir

Fredrik Røyset Spalder
Frikk Lien Villard
Hanna Bjørkøy Heilmann
Helene Medlien
Hallvard Gimming
Hannah-Kari Almhjell Nilsen
Hans Kristian Ruud
Helene Meisler Pettersen
Helene Sofie Fylling 
Henriette Engen Paulsen
Herman Meinich Aastebøl
Hulda Margrethe Backer Tellnes
Josefine Fjeld
Josefine Flaaten
Karl Erling Gideon Trydal
Kristian Hjerpaasen
Karoline Fjeld

Liza Maria Knudsen Holien
Mads Teien
Marcus Olav Langeland
Martin Aleksander Galteland 
Birkelund
Maria Johannessen Linnebo
Maria Olsen Andenæs
Mathea Søvre
Ole Martin Ruud
Rebekka Helene Plagge
Simen Aaberg Skar
Sindre Vangberg Sørdal
Sofia Nyberg
Synne Roald Tanberg
Theodor Ness
Torjus Meyer Hegre
William Sørmo Svanes

Tradisjonen tro har konfirmantene vært på 
leir på Risøya. Dette er en tradisjon som 

strekker som  seg over 40 år tilbake.
Her er alle konfirmantene pluss ledere fra 

Høstens konfirmanter i Vardåsen kirke

Asker og Vardåsen samlet foran hovedhuset 
på Risøya etter en innholdsrik uke på leir. 
Det meldes om meget fornøyde konfirmanter 
og ledere!

Foto: JG
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Vardåsen kirke/kirkekontor: 

Åpent på dagtid tirsdag-fredag. 
Telefontid er mandag til fredag 08.30 -15.30. Tel.: 66 78 61 00
 
Daglig leder Kari Sorknes:    66786109
Sokneprest Dag Håland:     66786103 / 93616353 
Kapellan Olaf Huuse Haraldstad:    66786104
Kantor Yngvild Wattum Stuksrud:   66786107
Menighetspedagog Jorunn Bottolfs:   66786101
Ungdomsarbeider Jon Grøsland:   66786105 
Sekretær Lisbeth Dagestad        66786100
 
Kontakt oss gjerne på: vardasen.menighet@asker.kirken.no
Adresse: Vardefaret  40, 1388 Borgen
Kontonummer: 1602.56.52278 for innbetalinger og gaver/givertjeneste

Les mer om Vardåsen kirke og det som skjer i kirken på 
www.vardasenkirke.no
Følg oss på Facebook! Søk opp Vardåsen kirke og klikk «liker»!

Gudstjenestene  

Gudstjenestene starter som regel 
kl 11.00. Det står i teksten når det er 
søndagsskole. Det er alltid kirkekaffe 
etter gudstjenesten. 
Endringer kan forekomme. 

3. september kl 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. Søndagsskole

9. september kl. 12 og 14:
Konfirmasjon v/Olaf Huuse Haraldstad

10. september kl. 11.00:
Konfirmasjon v/Olaf Huuse Haraldstad.

17. september kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Dag Håland. 
Reformasjon 2017 med tema: Nåden alene.
Søndagsskole

24. september kl. 11.00:
Gudstjeneste Supersøndag HØST v/Dag 
Håland og Jorunn Bottolfs. 4-åringer.

1. oktober kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Gro Haaversen Barth

8. oktober kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Gro Haaversen Barth

15. oktober kl. 11.00:
Gudstjeneste Supersøndag LYS VÅKEN v/
Olaf Huuse Haraldstad. 10-12-åringer.

22. oktober k.l 11.00:
Gudstjeneste v/vikar. Søndagsskole.

29. oktober kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. Reformasjon 
2017 med tema: Frelsen er ikke til salgs.
Søndagsskole. 
Kafèkonsert kl. 12.30. 

Tirsdag 31. oktober kl. 08.30: 
Morgengudstjeneste v/Dag Håland. 
Reformasjon 2017. 
Skriftemål. Tesene på kirkedøren.

5. november kl. 11.00:
Gudstjeneste Allehelgenssøndag v/
Dag Håland. Vox Cordis og musikere. 
Søndagsskole. 

12. november kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Berit Øksnes. 
Søndagsskole.

19. november kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. Reformasjon 
2017 med tema: Mennesket er ikke til 
salgs. Søndagsskole. 
Kafèkonsert kl. 12.30. 

26. november kl. 18.00:
Gudstjeneste v/vikar. 

3. desember kl. 11.00:
Gudstjeneste Supersøndag ADVENT v/
Olaf Huuse Haraldstad og Jorunn Bottolfs. 
Barnekoret. Juleverksted.

Velkommen i Vardåsen kirke!
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Bibelundervisning i Kirkestua

Annenhver onsdag kl. 1930. Innledning, samtale, enkel bevertning
Høsten 2017: Bibelsyn og bibeltroskap

23. august. Hvordan er bibe-
len blitt til? Fra skapelsen til 
Kirkemøtet i Nikea. Dag Håland

6. september. Bibelen som åpen-
baringsbok. Hver bok i Skriften er 
innblåst av Gud. Helge Skaaheim

20. september. Det gamle og det 
nye testamentet. 
Anne-Margrete Saugstad

4. oktober. Hvordan skal vi forstå 
det vi ikke forstår? Om å la de 
klare ord kaste lys over de dunkle. 
Frode Granerud

18. oktober. Temakveld om Martin 
Luther. Skriften alene! 
Luthers forhold til bibelen. Lars 
Inge Magerøy

1. november. Kristus sann Gud og 
sant menneske.
Preben Colstrup

15. november. Hva er bibeltroskap 
i dag? Svein Granerud

29. november. Bare en vei, derfor 
misjon. Viktig for Luther, viktig for 
Paulus, viktig for Jesus. 
Dag-Håkon Eriksen


