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Kirkesjefen vår

Sola skinner i Kirkelia. Kirkesjef John 
Grimsby er på plass på kontoret sitt, i det 

nye bygget tilknyttet Askertun. Her holder de 
ansatte i Asker kirkelige fellesråd til; både 
prosten, personalsjefen, merkantilt ansatte 
og de som er ansvarlige for driften av kirke-

byggene og 
gravplassene i de 
fem menighetene 
i Asker prosti. 

Fellesrådet har 
også ansatt en 
økonomisjef i 
sommer, i en 
nyopprettet stilling 
i forbindelse med 
sammenslåingen 
av Asker,  Hurum 
og Røyken til ett 
prosti med mange 
ansatte og bygg å 
holde styr på.

Det er nemlig ikke 
bare det kommu-
nale Asker som 
skal slås sammen 
med de to andre 
kommunene mel-
lom Oslofjorden og 
Drammensfjorden. 
Asker har blitt kalt 

«det perfekte prosti» i kirkelige kretser, fordi 
kommunegrensene sammenfaller med prostiets 
yttergrense, det er fem menigheter med hvert 
sitt kirkebygg og relativt oversiktlige forhold. Nå 
blir det annerledes, og mye mer spennende, når 
tre kirkelige fellesråd blir én ny organisasjon. 
Vardåsen menighets egen Nils Inge Haus leder 
fellesnemda med representanter fra alle tre, og 
arbeidet følger samme tidsplan som den kom-
munale. 1. januar 2020 består Asker kirkelige 
fellesråd i Oslo bispedømme av 11 menigheter, 
14 kirkebygg og 9 gravplasser – til og med to 
middelalderkirker!

Intervjuet med kirkesjefen fortsetter på side 2
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Mer å oppdage!

Vi lærer så lenge vi lever. Det er bestandig noe 
nytt å oppdage. Å møte hverdagen med åpent 

sinn og gjøre nye erfaringer som beriker hverdagen 
gjør det mer meningsfullt å leve. Det er ikke uten 
grunn at begrepet «livslang læring» står høyt i kurs. 
Hverdagen inviterer oss også til å sette oss inn i 
stadig nye ting – så å si hele tiden. Det er mye jeg 
mestrer nå som jeg ikke hadde peiling på for 50 år 
siden.

Også i kirken er vi opptatt av kunnskap og kom-
petanse. Det er rimelig å forvente at vi vet noe om 

hva vi tror på og at vi kan si noe om 
det. Det generelle kompetansenivået 
i samfunnet rundt oss, med den 
store databasen som er tilgjengelig 
for oss og det kunnskapsforrådet vi 
har ervervet oss har jeg lyst til å si: 
Stiller vi samme krav til kompetanse 
innenfor feltene religion, etikk og 
tro? Er folk opptatt av å lære mer 
om Gud, om troen og om livet? Har 
vi fått den nødvendige ballasten til å 
tolke livet og mestre livet?

Ofte lurer jeg på med hvilken grunn 
eller ut fra hvilken kunnskap mange 
kan si og hevde og mene det de 
faktisk sier og mener. Jeg har en 
mistanke om at kjennskapet til 
bibelen og kunnskap om hva som er 
viktig i den kristne tro er avtagende. 
Helt konkret vet vi at mange voksne 
ikke har fått den samme opplæring 
om bibelen og den kristne tro slik 
som i tidligere generasjoner. Vi kan 
ikke lenger ta for gitt at folk flest 

kjenner til bakgrunnen for kirkens trosbekjennelse 
eller vet hvem som har lært oss bønnen Vår Far i 
himmelen. Katekismen er ikke lærestoff i skolen 
lenger, salmer blir ikke sunget i samme omfang 
som før, og bibelen er for mange en nedstøvet bok 
i bokhylla.

Vi har i kirken fått en omfattende trosopplæring-
splan for aldersgruppa 0 - 18 år. Mye flott skjer 
i kirkene våre der barn og unge får hjelp til å bli 
bedre kjent med troens innhold og får hjelp til å 
praktisere tro. Men hva med oss voksne? Trosop-
plæring for voksne? – Ja, vi kaller det det. 

Vi inviterer til Alphakurs i kirken denne høsten, 
fordi vi tror at det er mange som ønsker å oppdage 
mer av troens verden, bli bedre kjent med bibe-
lens innhold og få hjelp til å leve ut flere sider ved 
den kristne tro. Vi er aldri ferdigutdannet i troens 
verden. Det er mer å oppdage. Høstens invitasjon 
til å sette seg mer inn i bibelens og troens univers 
er ment for alle. Vi syns det er viktig at vi gir rom 
og anledning til å lære mer om troen og om livet. 
Så meld deg gjerne på høstens og vinterens Al-
phakurs. 

Dag Håland
sokneprest

Kirkesjefen vår
Her fortsetter intervjuet fra forsiden

John Grimsby er helt sentral i prosessen med 
sammenslåingen og organiseringen, og skal 
også være kirkesjef i nye Asker kirkelige felles-
råd. I Røyken og Hurum, og de aller fleste 
andre steder, brukes tittelen kirkeverge, men 
John beholder også tittelen etter 2020. Det er 
en stor og viktig jobb, med mange ansatte, 
frivillige og menighetsmedlemmer som skal 
ivaretas underveis. Røyken. Systemene, tradis-
jonene og organisasjonskulturene varierer, og 
kirkene i Røyken og Hurum tilhører Tunsberg 
bispedømme.

Ingen mister jobben
For oss i menighetene 
blir det nok ikke store 
forandringer, selv om 
prostiet «vokser». 
– De lokale menighe-
tene kommer fortsatt 
til å være kjernen i 
det nye prostiet. Det 
blir ingen dramatiske 
endringer for verken 
ansatte eller frivillige. 
Noen får endret ar-
beidssted eller andre 
arbeidsoppgaver, 
men alle ansatte beholder arbeidsforholdet og 
ingen mister jobben. Vi i administrative still-
inger kommer til å merke dette best. Det er en 
demokratisk prosess, tett på de ansatte i de tre 
fellesrådene og med god kontakt med deres 
representanter. Faste ansatte har vært med i 
arbeidsgrupper som har definert ulike områder 
av organisasjonen og utvekslet erfaringer. 
Involveringen er viktig, og dette er grunnlaget 
når den nye organisasjonsplanen blir lagt i høst. 
Alle skal bli hørt, selv om det ikke er sikkert at 
alle får det som de vil, forklarer John. Som leder 
for det hele ser han det som en positiv prosess: 
– Dette er en sjelden mulighet til å gå igjennom 
hele virksomheten. Vi skal sørge for å bruke res-
sursene best mulig så det blir mest mulig kirke 
for flest mulige mennesker. Det er kirkens 
oppdrag.

Vardåsens kirkesjef
Ennå har han ikke vært kirkesjef et helt år, men 
mange i Askerkirken møtte ham i fjor høst, 
også før han tiltrådte formelt 1. desember. John 
Grimsby lytter. Han har snakket med ansatte 
og frivillige, spurt og lært, kartlagt og planlagt. 
Orgelinnvielse, julemarked og gudstjenester har 
han fått med seg. Som med det meste er innsik-
ten og kunnskapen hans om både tak og kjeller 
og det i mellom i Vardåsen kirke på plass, og 
han er bestemt: – Vi må få det taket tett.

– Jeg håper underetasjen blir en høy og vid dør, 
til fellesskap, aktivitet og kirkens hellige rom. 
En ressurs for hele området, med allrom, åpent 
rom og møterom. Kanskje kan det også være 

en port inn til gudstjenesterommet for noen. Det er 
ikke noen skjult agenda, men en naturlig agenda for 
en kirke, og forvaltning av vårt samfunnsoppdrag. Un-
deretasjen er en konkret investering i lokalsamfunnet 
og den lokale kirken. Det er vi som er byggherre, men 
vi hadde ikke klart å gjøre det uten Asker kommune.
Det har skjedd mye i Vardåsen kirke det siste året, og 
mer skal skje: straks er underetasjen fullført og klar 
for å fylles med innhold, og en urnelund er i plan-
leggingsfasen. Urnelunden blir en gravplass rett på 
nedsiden av kirken, med en planlagt idrettspark som 
nærmeste nabo. – Det blir flott med urnelunden som 
bakteppe for liv og lek, sier kirkesjefen. – Lek får en 
særskilt kraft og mening når vi samtidig vet at livet 
er sårbart; livet blir mer levende. Det blir et viktig 
utendørs allrom ved Vardåsen kirke. Billedlig talt er 
det mange inngangsdører for de som besøker Borgen 
og Vardåsen.

Hvem er John Grimsby?
– Jeg er gift med Nina, som har bodd i Asker i 30 år, 
og jeg flyttet hit for to år siden, sier John. Geografisk 
sett tilhører de Østenstad menighet, men drar gjerne 
på gudstjeneste i andre kirker også; som han sier: 
«sirkler litt rundt». Da de var i Vardåsen en søndag i 
vinter, sa Nina: «Hit skal vi ta med barnebarna våre!». – 
Det gjorde vi også, og det var fint, sier John. Han trives 
i Vardåsen, og trekker frem allsidigheten, den åpne 
profilen og alle mulighetene som ligger i selve byg-
ningen og menneskene i menigheten. I et område der 
befolkningen har mange ulike bakgrunner, mener han 
vi har truffet godt i å bli et flerkulturelt fellesskap.

John har løpt mange maraton, men færre de siste par 
travle årene. – Jeg liker å være i bevegelse, og det 
målrettede. Man må likevel ikke bli humørløs, men 
kunne la seg distrahere, inspirere, engasjere, og være 
litt spontan.

Kirkesjefen er en mann av veloverveide ord. Det han 
sier er verdt å si, og det gjør inntrykk fordi det kom-
mer med en patos som er få forunt å beherske. Han 
snakker også med en imponerende klar diksjon, og 
det er ikke mulig å høre at han vokste opp på Gjøvik, 
eller bodde på Sunndalsøra fra 14-årsalderen. Selv tror 
han noe av årsaken til den tydelige talen er at han har 
jobbet med døve og hørselshemmede som direktør  

i organisasjonen Signo Conrad Svendsen 
senter, som tilbyr helse-, omsorgs- og botilbud til 
døve, hørselshemmede og døvblinde. Der er fel-
lesspråket tegnspråk, men det å uttale hvert ord så 
lettfattelig som mulig er viktig for å kunne bli forstått 
at dem med nedsatt hørsel. I blant kan det kanskje 
bli litt overtydelig, tror han. – Noen synes jeg høres ut 
som en prest, men jeg har en god grunn. Jeg er en.

Omstillingsvennlig
I 1985 ble han ordinert, og yrkeskarrieren har vært 
variert også som prest. I mange år var han sykehus-
prest på Rikshospitalet, han har vært fengselsprest 
på Ila og sogneprest i Beiarn i Sør-Hålogaland. Som 
sjømannsprest i Midtøsten var han stasjonert i Dubai, 
men hadde hele den arabiske halvøya som ansvarsom-
råde. Det var etter andre Gulfkrig, og en spennende 
periode i Saudi-Arabia. John har sett oljebrønnene 
brenne og folk sitte som menneskelige skjold. Slikt 
gjør inntrykk, og er på alle måter langt unna rolige 
sommerdager på kontoret i trygge Asker. 

Han flyttet hit først og søkte jobben etterpå, da kirk-
esjefstillingen dukket opp med den perfekte kombi-
nasjonen av ledelse, kirke og Asker. Før drev han med 
konsulentvirksomhet om blant annet organisasjon-
sutvikling, krisehåndtering og samfunnssikkerhet, og 
har tidligere hatt lederopplæring knyttet til omstilling 
samt jobbet med sammenslåingen av hovedstadssyke-
husene til Oslo Universitetssykehus.

Kontraster i nye Asker prosti
Nye oppdagelser og opplevelser venter i nye Asker 
prosti. Vi lurer på hva kirkesjefen anbefaler. – Helt til 
slutt, har du tips til et kirkebygg man bør få med seg, 
et favorittsted i nåværende eller nye Asker prosti? John 
Grimsby er ikke i tvil: – Folk bør ta toget til Spikkestad 
og se og være i Teglen. Det er en 17 minutters nydelig 
togtur fra Asker. Når man går av toget er man plutse-
lig på et torg, som på en italiensk piazza, og den har 
selvfølgelig sin egen katedral. Man kan også gå av 
toget tre kilometer før og besøke middelalderkirken i 
Røyken. Eller man kan gå hele veien; det er en fin tur. 
Eller løpe, som jeg pleier å gjøre. 

Oppfordringen er herved gitt videre.
Mari Elise Smebye
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Befaring i den nye kjelleretasjen. Fra venstre: Kommunearkitekt Ingunn Ramsfjell, kulturhussjef Garbara de Hahn, 
driftsjef i Asker kirkelige fellesråd Even Frogg, kirkesjef John Grimsby og daglig leder Kari Sorknes på befaring i 
kjelleren i Vardåsen kirke. Lokalene skal stå ferdig i løpet av september          Foto JB



S A L M E S T A F E T T E N - Johan Okkenhaug 

Med Jesus vil eg fara 

Fra jeg var liten gutt sang min mormor for meg; jeg satt på hennes 
fang i gyngestolen i mine besteforeldres leilighet i Trondheim. Det var 

barnesanger, gamle norske sanger og salmer. 

Blant de sistnevnte husker jeg best «Med Jesus vil eg fara» på den mest kjente 
melodien; en norsk folketone fra Sunnmøre (det finnes minst to melodier til). 
Da jeg syv år gammel begynte i Nidarosdomens guttekor, ble dette også den 
første salmen vi  øvde inn flerstemt – ikke rart jeg alltid har hatt et spesielt 
forhold til denne salmen! Da vi fikk våre fire jenter, ble denne salmen en av 
godnatt-sangene – senere også blant flere andre for våre barnebarn. De to 
første versene har jeg alltid kunnet og det hender 
jeg synger dem for meg selv; hjemme eller i bilen...

Salmen har fem vers. Elias Blix har på en enkel og 
poetisk måte klart å formulere en program-
erklæring for det kristne livet: Å alltid ha Jesus med 
på følget. I både vers to og tre handler det om at 
Jesus er verdens lys (Johs. 8.12) - «vandra i hans 
ljos» og «ver du mitt ljos på ferdi». De fire siste 
versene er i du-form som en bønn til Jesus. Det 
siste verset favner hele livet fra «min fyrste vår» til 
«min siste slutt». Når jeg nå selv er i 70-årene, er 
dette en god tanke å ha med seg inn i livets siste 
fase: «Om jeg lever eller dør, hører jeg Herren til» 
(Rom. 14.8).
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Min fortelling om fars koffert 
Det er torsdag formiddag i kirken. Latter-

en sitter løst rundt bordene. Anne Helene  
Moksnes fengsler oss med sin fortelling om 
«Fars koffert». Det er en varm og nær fortelling. 
Det er gjenkjennende nikk, smil og latter rundt 
bordene. Fortellingen når frem!

Anne Helene bor på Måsan og har vært lærer på 
Drengsrud skole i en årrekke. Som lærer fikk hun 
øvelse i å fortelle for barna.
- Jeg frydet meg over å ha kristendomstimer som 
det het den gang,- sier Anne 
Helene. Barna elsket å høre bi-
belfortellingene. Barna spurte 
ofte: Fortell noe da frøken! 
Fortell om noe som har skjedd 
på ordentlig!  Ja, de ville heller 
at jeg skulle fortelle enn å lese 
fra bøker. Med dette utviklet 
det seg en fortellerglede i 
meg. Jeg har vel også arvet 
noe av fortellergleden etter 
min far. Han var en dyktig 
formidler og 
forteller.

Da jeg ble pensjonist tenkte jeg: Hva er det jeg 
er glad i å gjøre som jeg kan gi tilbake til kirken 
min? Svaret ble fortellingen. Jeg ble utfordret til å 
ha små fortellinger fra hverdagslivet en gang pr 
måned på torsdagstreff. Det har vært veldig fint å 
få gjøre dette. Jeg har fått lov til å utfolde meg og 
gjøre noe av det jeg er mest glad i,- fortelle og 
formidle,- sier hun.

Vi er mange som har fått gleden av å høre disse 
fortellingene. Anne Helene formidler  hverdags-
fortellinger med varme, gjenkjennelse og mye hu-
mor. Utgangspunktet kan være noen kleshengere 
eller en koffert. Det virker som hun kan lage en 
fortelling ut av det meste. Og med en god, varm 

stemme og innlevelse formidler hun slik at vi troll-
bindes.Hun sier: -Når jeg skal lage en fortelling, så 
må jeg ut og gå. Da kommer fortellingene til meg. 

Jeg spør,- Men hvordan kom du på å 
fortelle om din fars koffert?
- Det startet med at jeg skulle rydde leiligheten 
etter mine foreldre for noen år siden. Jeg hadde 
tatt med en søppelsekk for å kaste kleshengerne, 
men da jeg skulle legge kleshengerne i posen, 
måtte jeg stoppe opp. Det var så mye gjenkjen-

nelse og historie i kleshengerne. 
Ja, - det var mye av min families 
historie i disse kleshengerne. 
Etter hvert var det flere ting som 
talte til meg, blant annet min 
fars koffert. Jeg tok meg tid til å 
dvele ved tingene og minnene. 
Jeg lagde en liten historie om 
min fars koffert. Etter hvert har 
denne fortellingen utviklet seg 
til å bli en lengre historie,- for-
teller Anne Helene.
Og at denne historien når frem 
med all sin varme, det kan vi 
underskrive på. Anne Helene får 

forespørsler fra hele Oslo og omegn og er stadig 
på farten med min Fars koffert. 

- Det er en stor glede,- sier hun. - Jeg møter mange 
flotte og ulike forsamlinger og menigheter. Det 
drives så mye godt arbeid rundt omkring. Små 
oaser der folk kan komme for en kaffekopp, sam-
vær og prat rundt bordene. Jeg er så takknemlig 
for å få være en del av dette! Jeg er glad og 
oppbygget når jeg drar hjem fra slike oppdrag.
Anne Helene har også fortellinger for barn. Hver 
vår inviteres alle i 1. klasse til Vardåsen kirke for å 
høre om Frans av Assisi. Anne Helene forteller, og 
barna lar seg engasjere med fortelling, utkledning, 
sjonglering og uteaktivitet.

Med Jesus vil eg fara

1. Med Jesus vil eg fara
på livsens ferd i lag.
Gud, lat den samferd vara
alt til min døyand’ dag!
Det er mi høgste æra,
det er mi største ros
hans fylgjesvein å vera
og vandra i hans ljos.
 
2. Min Jesus, sannings stjerna,
lys upp min myrke veg!
Mitt hjarta vil so gjerna 
få fylgja etter deg.
Du lyser enn i verdi
som før frå Betlehem.
Ver du mitt ljos på ferdi,
til heim med deg eg kjem!
 
5. Du til di grein meg sette
alt i min fyrste vår,
med livsens dogg meg vætte,
gav sol og signa år.
Du vil òg vokster giva
alt til min siste slutt:
lat meg i deg få liva,
i deg få anda ut!

I år er det frivillighetens år i Oslo bispedømme. 
Hva tenker du om frivillighet i kirken?
- Jeg tenker på ordet frivillig. Det handler om å være 
villig, men allikevel fri. Friheten handler om at jeg 
får gjøre ting som er lystbetont for meg. I kirken får 
jeg utfolde meg. Jeg føler at jeg blir hørt og at min 
stemme betyr noe i fellesskapet. Det er fint å være en 
del av et lag. Det er fint å løfte i flokk. Som ungdom 
var jeg med i KFUK KFUM ungdomsarbeid. Det ga meg 
mye glede. Jeg kjente at jeg fikk et oppdrag i verden, 
eller et kall om du vil. Jeg har ønsket å gi dette til nye 
generasjoner. 

Per Fuggeli snakket om at man skal finne flokken sin, 
Han sa også at man blir 
glad og lykkelig av å gi til 
andre. Den som tjener 
andre blir glad, sa han. Han 
var en klok mann. Det er 
mye sant i dette. Og den 
dagen jeg ikke kan eller 
orker mer, så er jeg fri til å 
gå, og blir respektert for det 
valget.

Det er også viktig for meg å 
si at iblant er tiden der for 
å bli betjent av andre. Man 
kan bli sliten og trenger å 
bli båret. Noen ganger orker 
man ikke synge eller be. 
Da er det godt å bare være 

tilstede og motta. Da er det godt å sitte i en gudstje-
neste der man bæres av andres sang og bønn i felless-
kapet. Det er det stort rom for i vår kirke. Gode ord. 

Jeg spør Anne Helene om det er noe hun ønsker 
som avslutning på vårt intervju.
-Det må være et visdomsord fra min far, sier hun. Han 
var et vanlig menneske med alle sine feil, men han 
var god på å være et menneske som kunne bety noe 
for andre. Han sa ofte: «En sjel er mer verd enn hele 
verden.» Vi skal se stort på betydningen av de gode, 
små møtepunkter i hverdagen,- avslutter Anne Helene.

Tekst og foto: Jorunn Bottolfs

Foto: Privat
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Under årets sommerfest 2018 ble Elisabeth 
Stolpe kåret til årets frivillig. I den noe uhøy- 

tidelige kåringen var det mange gode kandidater, 
men denne gang var det Elisabeth som fikk flest 
stemmer.

Elisabeth har vært en aktiv dame i mange år. Hun er en 
feiende flott voksen dame på 78 år, men fortsatt står 
hun på med frivillig engasjement på mange områder. 
For mange vil hun være et kjent 
ansikt der hun stråler i sin Asker-
bunad ved siden av ordføreren i 
17. mai toget. Med lang fartstid 
i Asker vennskapelige forening 
er det hennes ansvar å kjøpe inn 
blomsten som blomsterbarna over-
bringer kronprinsparet 17 mai.

Hvordan ser du på det å være 
frivillig Elisabeth?
Det er veldig givende. Jeg ville ikke 
vært det foruten. Man får så veldig 
mye tilbake. Jeg får ofte spørsmål 
fra andre,- at du orker,- men de 
vet ikke hva går glipp av! Jeg vil 
fortsette å være aktiv så lenge jeg 
er på beina. Heldigvis har jeg god 
helse. Jeg liker å gå. Jeg har hatt 
fem irske settere. I mange år var 
jeg tidlig i skogen med hundene 
mine i all slags vær, og jeg kan 
takke dem for at jeg holder meg 
sprek.

Fortell litt om hva som er ditt 
hovedengasjement som frivillig i 
Vardåsen kirke.
Jeg er engasjert i både Asker og 
Vardåsen kirke. Jeg har lagd kaffe 
og mat i mange år både på tors-
dagstreff i Vardåsen og fredags-
treff i Asker. Ofte blir det eggerøre 
av 60 egg! Jeg har vært engasjert 
i Novembermarked i Asker og julemarked i Vardåsen, 
og da er min oppgave å samle inn gevinster fra butik-
kene. Det er faktisk en oppgave jeg liker veldig godt, 
sier Elisabeth med en liten latter.

Jeg er også opptatt av de menneskene som ikke klarer 
seg så godt, bl.a. de som sliter med rus. Jeg har vært 

23. mai var det pangåpning av vårt Borgen inn-
byggertorg med ordfører, kultursjef, rådmann 
og mange glade mennesker tilstede. Det var 
korpsmusikk, taler, sirkus, kaffe og kaker. God 
stemning og høye forventninger! 

Jeg har avtalt et intervju med daglig leder Valeria 
Nicholson og beveger meg de 3-400 meterne det er 
fra kirken til innbyggertorg. Lokalet har et mode-
rne, koselig og funksjonelt preg. Utenfor torget er 
det blomster. Valeria er interiørkonsulent, så her 
er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Vel inne på 
torget står tre damer dypt konsentrert over den nye 
baristamaskinen. Skal man selge baristakaffe, så 
trengs det mye øving, og her skal alt være klart til 
august.

Jeg spør Valeria,- Nå har det gått 3 måneder 
siden åpningen. Hvordan har du det nå?
- Jeg har det helt topp! Det er fantastisk å komme 
på jobb hver dag. Jeg smiler hver dag jeg åpner 
døren inn til torget. Det er helt magisk! Jeg møter 
så mange flotte folk! 

Fortell,- hva skjer her på huset.
Flere aktiviteter er i gang og flere starter etter 
sommeren. Noe av det første som startet var Trim 
med LHL – Landsforeningen for hjerte og lung-
esyke. Dette var en gjeng som hadde holdt til på 
Borgen seniorsenter, og de sto og trippet i gangene 
da dørene ble åpnet. Ellers har DNT startet opp 
med turer i nærmiljøet på mandager. Det er boccia, 
datahjelp og fortellerstund for de minste.

Etter sommeren starter vi opp med teaterlek for 
barn og for voksne. Det blir språkkafe, babyonsdag 
med relevante foredrag og Latin&afrodans. Jeg vil 
oppfordre alle til å følge oss på Facebook @borgen-

innbyggertorg, hjemmesiden eller på aktiviasker.
no, sier en engasjert Valeria. 

Mens vi snakker er det flere som beveger seg inn 
i kafeen. Noen setter seg ned med barna sine, og 
det trenes fortsatt i kafeen på å lage baristakaffe. 
Noen blir huket inn på vei fra Rema for å prøve-
smake kaffen. Man trenger trening, og man trenger 
kunder som kan teste kaffen. Kafeen skal etterhvert 
tilby topp baristakaffe. Den skal drives av KIME som 
står for kultur, involvering, mangfold og engas-
jement. De skal tilby arbeidstrening til minoritet-
skvinner.

I det siste har folk begynt å komme inn og spørre, 
sier Valeria. Hver dag forteller hun nye interesserte 
hva som er tanken med innbyggertorget: Dette skal 
være en møteplass på tvers av generasjoner og kul-
turer. Innholdet skapes sammen med innbyggerne.
Kom innom om du er alene eller i lag med andre 
for en prat, matbit og kaffe, oppfordrer Valeria.

På veien ut av innbyggertorget tar jeg turen bort 
til damene ved kaffemaskinen igjen. Får de skikk 
på kaffen? Vi trenger å trene oss, sier Eva Kjeldsen 
som er daglig leder for Kime, men i august kan 
vi love å servere topp baristakaffe. Da blir kafeen 
åpen mandag til lørdag 10.00 – 17.00.

Nærmiljøet Vårt 

I dette nummeret av menighetsbladet starter vi med en ny fast post hvor vi presenterer nærmiljøet. 
Det første vi vil presentere er det nye innbyggertorget vårt på Borgen.

Innbyggertorget på Borgen      Tekst og foto Jorunn Bottolfs

Elisabeth ble kåret til årets frivillig
med på et julearrangement for de som har rusprob-
lemer i 30 år. Jeg ble veldig glad i dem, og jeg tror at 
de også ble litt glad i meg. Nå er jeg med på Lørdag-
sklubben for voksne psykisk utviklingshemmede en 
gang i semesteret i Vardåsen kirke. Jeg har et hjerte 
for de som sliter med livet. Det er fint å kunne hjelpe 
mennesker.

Hva er viktigst for deg når det gjelder kirken?
Jeg er veldig glad i mennesker, og 
jeg er veldig glad i Vardåsen kirke. 
Det er fint å være med i gudst-
jenesten,- også er det jo så flott 
med den store skjermen der alle 
tekstene kommer opp! 
Jeg har et lite dilemma, og det er 
at jeg ønsker å være både i Asker 
og Vardåsen kirke. 

Hvordan ble du kjent med 
menighetens arbeid og behov 
her?
Jeg har vært kirkegjenger hele mitt 
liv. Jeg gikk på søndagsskolen i 
Asker kirke med fru Servan som 
søndagsskoleleder. Da Vardåsen 
kirke skulle bygges var det en 
veldig spennende prosess som det 
var fint å følge. Jeg var her veldig 
mye i de årene. Og jeg må si: Sam-
holdet her i kirken er enestående! 

Har du noe spesielt ønsker eller 
noen drømmer for arbeidet i 
menigheten?
Det som er viktigst for meg er at 
folk som kommer til kirken, nye 
og «gamle» blir godt og varmt 
mottatt. 

Og litt om hvordan du bor og 
hvordan det er å bo der?
Jeg er ekte Askerbøring. Min far 

Roar Hellum hadde Askersport i mange år. Jeg har 
vært tannpleier i Asker i 40 år, og hatt hele mitt liv i 
Asker. Nå bor jeg i en leilighet der jeg trives veldig 
godt. Det er 18 leiligheter, fellesareal og godt 
naboskap. Det er godt å bo der! Også er det veldig fin 
gangavstand til begge kirkene!
                                                      Tekst og foto Jorunn Bottolfs

Har du også lyst til å være frivillig?
Tidligere vinnere av 
“Årets Frivillig”

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
2017: Dagfinn Holte

Følg oss på 
Facebook

Fra venstre Valeria Nicholson, Dipali Machawa Karegaonkar og Eva Kjeldsen

Ønsker du å være frivillig i kirken vår? Vi har alle 
et behov for å bli sett, og vi har alle et behov 
for å bety noe for andre. Det å være frivillig gir 
tilhørighet og glede. Ta kontakt om du har lyst til 
å steke vafler, bruke hammer og sag, hjelpe til på 
språkkafe, lede en barnegruppe, organisere eller 
hjelpe staben med praktiske ting. Vi har plass til 
mange hender og føtter. Ta kontakt på jb223@
kirken.no eller tlf 99036432.



8                                    9

Konfirmanter i Vardåsen kirke

Vardåsen kirke 08.09 kl 11.00
• Grape, Marie Hines
• Holth, Daniel Andreas 
• Kaldestad, Storm Andresen
• Larsen, Marianne Lid
• Ness, Guro Elise 
• Nordli, Therese 
• Norli, Henrik Tunge
• Søland, Magnus Thabang
• Søland, Marius Thabo
• Trydal, Ingrid Eva Maria 
• Vedal, Matias Altern

Vardåsen kirke 08.09 kl 13.00
• Aasvold, William Johan 
• Brandt, Hans Lorange
• Carlquist, Jonathan 

• Ekra, Kristian Dyrstad
• Grøtte, Sander Anker
• Halvorsen, Kevin André Englund
• Haugøy, Einar 
• Loose, Ingrid 
• Lågøyr, Elias Hoven
• Nilssen, Kaja Sagen
• Nohlqvist Hansen, Selma Lovise 
• Norberg, Marius 
• Ohnstad, Lukas Nes
• Okkenhaug, Erlend Salvigsen
• Orestad, Isak Uyar
• Ostad, Lucas 
• Skar, Linnea 
• Skogedal, Simen Aure
• Ølmheim, Stine Gaustad

Vardåsen kirke 09.09 kl 11.00
• Brusletto, Kristin Wilhelmine 
• Hansen, Hedvig Stokker
• Hogstad, Anine Bugten
• Jacobsen, Hedda Vestgård
• Lauvring, Robin Mosveen
• Lenvik, Johanne 
• Ofstad, Nicolas Edward 
• Omejer, Axel Frederik 
• Røneid, Amalie 
• Spikseth, Syver 
• Stensrud, Pernille 
• Stovner, André 
• Vigil, Christopher Matteo 
• Vik, Maja Hardang

K U L T U R K A L E N D E R 
i Vardåsen kirke

Lørdag 27. oktober kl 16.00
Agder Camerata
Agder Camerata er et ensemble med fem profe-
sjonelle musikere fra Agderfylkene. Ensemblets 
byr på solistinnslag, duoer og trioer. Musikerne er 
Vincent Kok - fløyter, Bjørn Rønnekleiv - klarinett, 
Olga Rakvåg - fiolin, Randi C. P. Birkeland - cello og 
Erik Haugan Aasland, klaver. Vi får høre ny musikk 
inspirert av alt fra folkemusikk fra Agder til Østens 
tonespråk, jazz med mer. Vakre melodier, eksotiske 
klanger, spenstige rytmer og meditative øyeblikk er 
noen av ingrediensene. Konserten er et samarbeid 
med Asker kammermusikkfestival. Bill 200/150

Søndag 28. oktober kl. 12.30
Kafekonsert
Trond Bjerkholt, tenor fra Den Norske Opera, og 
Kristin Lunde, pianist, fremfører Dichterliebe av 
Schumann  og  Heine på norsk.
Dichterliebe  er en hyllest til kjærligheten, både den 
lykkelige og den tragiske. Herman Wildenvey har 
oversatt Heinrich Heine sine dikt. Wildenvey kalles 
gjerne våren og forelskelsens dikter, han har en 
betydelig samling av oversettelser og egne dikt. 
Poplene på Hval, «Hvalstrand gård», er et av hans 
dikt som er skrevet om Asker.

Søndag 28. oktober kl. 19.00 
Asker kammermusikkfestival går sammen med vår 
egen organist og feirer Litauens 100 års jubileum 
som selvstendig land. Her får publikum høre norske 
og litauiske musikere i skjønn forening.
Asta Kriksciunaite, en av Litauens ledene sanger-
inner, har tidligere sunget i Vardåsen kirke til stor 
begeistring. Sammen med seg har hun hornpro-
fessor ved Norges Musikkhøgskole Julius Pranevicïus, 
Povilas Syrrist-Gelgota, bratsjist i Oslo Filharmoniske 
orkester og Kristin Lunde, klaver. Bill 200/150

Søndag 4. november kl. 17.00
Kontrabasskonsert
Norsk kontrabassklubb inntar podiet. Her spiller 
profesjonelle og amatører i samstemt harmoni. 
Tenk dere en konsert full av kontrabassister!
Kontrabass er ett av fem «truede» instrumenter og 
det er ønskelig med mer rekruttering på kontrabass i 
Norge. På bakgrunn av dette ble Norges Kontrabass-
klubb startet. De arrangere samlinger og kurs for 
kontrabassister, særlig rettet mot barn og ungdom 
i alderen 6- 18 år. I samarbeid med Asker kammer-
musikkfestival. Bill 200/150

Søndag 18. november kl 12.30
Kafekonsert. «Fagott med fløyte til kaffen, toppet 
med klarinett»
Treblåstrioen består av fløytisten Ingrid Holmen, 
fagottisten Jon Halvor Lund og klarinettisten Petter 
Langfeldt Carlsen. Kom og hør noen av opera-
orkesterets dyktige musikere spille lys og lett musikk 
i høstmørket. Mozart, Bach og andre godbiter.
For mer informasjon – se nettsiden og facebook-
siden «kultur og konserter i Vardåsen kirke»

Siden sist    - Her er noen glimt fra menighetens aktiviteter
                 Foto: Svein Erling Brusletto, Karoline Astrup, Mari Elise Smebye og Jorunn Bottolfs

     
Orgelinnvielsen

Bading hører med på konfirmantleiren

Kantor Yngvild Wattum Stuksrud 
hadde laget et rikholdig og variert 
konsertprogram i forbindelse med 
innvielse av nytt orgel

Biskop Kari Veiteberg, sogneprest 
Dag Håland og menighetsprest 
Olaf Huuse Haraldstad ledet 
gudstjenesten

En fullsatt kirke på orgelinnvielsen 
18. mars

12 kor deltok 
på Kormaraton 
i Vardåsen kirke 
27. mai

Kormaraton

Konfirmantleir på Risøya

Familiespeiderne lærer førstehjelp

Stor jubilantfest for alle som fylte 75, 80, 85, 90 og 
95 år. Ca 60 deltok Her er sogneprest Dag Håland i 
samtale med jubilant Ivar Ueland

Sang og bålkos på kvelden

Elever fra Vardåsen skole på vei hjem etter temadag 
i kirken om Frans av Asissi

Skolebesøk i kirken

Språkkafe

Språkkafe i Vardåsen kirke med flere dyktige frivil-
lige lærere hver mandag. Her ser vi lærer Marianne 
Høifors i samtale med en «elev»

Familiespeiderne

Jubilantfest



Velkommen til myldredag!
Tirsdag er barnefamilienes dag i kirken vår. Det 
myldrer av liv, lek og aktivitet denne dagen. Alle 
barnefamilier ønskes velkommen til en koselig og 
innholdsrik dag med aldersinndelte aktiviteter, 
salg av middag og vafler!

Knøttesang 1-3 år
Sang, regler og musikklek for 
de minste, sammen med en 
forelder, fadder, besteforelder 
eller en annen omsorgsperson. 
Repertoar som barna kjenner ig-
jen, en del med kristent innhold 
og en del tradisjonelle norske 
barnesanger. Regler og rytmer 
hjelper barnas språkutvikling. 
Vi bruker enkle instrumenter og 
noen andre effekter. Mari Elise Smebye og prest 
Olaf Huuse Haraldstad leder samlingene.

Firefemklubb 4-5 år
Bibelfortelling, lek ute og inne, sang og form-
ingsaktivitet for barn som er 4 og 5 år. Vi lager 
ting og lærer både historier fra Bibelen og nye og 
gamle sanger. De fire første 
gangene i semesteret er en 
voksen tilstede med barnet, 
men deretter er barna sam-
men med jevnaldrende og 
ledere. Firefemklubb ledes 
av kreative og flinke Anne 
Olderheim og Maria Linnebo.

Familiespeider 6-8 år
Lek og læring i naturen for barn fra 6 år sammen 
med en voksen. Vi er ute i området rundt kirken 
og lærer om dyr, førstehjelp, utendørs matlag-
ing, planter, knivbruk, bål og mye, mye mer. 
Klær og sko etter vær er viktig, men det er ingen 

krav til utstyr eller 
forhåndskunnskaper. 
Speiding er miljøbev-
issthet, fellesskap og 
samarbeid, selvut-
vikling og læring, 
og når barna er 9 år 
kan de fortsette med 
aktiviteter i Asker-
speiderne. Ståle Botn 
er hovedleder for 
familiespeiderne.

Fargelegg 
“Jeg er med dere alle dager til verdens ende”, sier Jesus

Hjelp bien
Bien må finne veien gjennom bikuben for å komme til bloms-
tene på andre siden. Kan du hjelpe den?
     

Finn 5 feil
De to tegningene er nesten like, men hvis du leter på 
den borteste teningen kan du finne 5 feil.     

Tegning: Trevor Keen

VITS 1
Kjell møtte Are som hadde en apekatt på skulderen.
- Hvordan fikk du tak i den? spurte Kjell.
- Jeg vant den på tivoli, svarte apekatten.

VITS 2
- Doktor, jeg har svelget en kulepenn!
- Jeg kommer med én gang.
- Hva skal jeg gjøre i mellomtiden? 
- Bruk blyant. 

Myldredag

Vardåsen kirkes korskole 6-12 år
Et godt kormiljø for barn fra 1. klasse og op-
pover. 60 sangglade barn lærer grunnleggende 
sangteknikk og noteteori, og får være med på 
flotte konsert- og musikalprosjekter som også in-
nebærer scenetrening og koreografi. På konsertene 
jobber koret sammen med ulike musikere og ofte 
kjente solister. Koret har et variert repertoar innen 
pop, klassisk musikk, jazz og musikal, og deltar 
årlig på luciafeiring, helligtrekongersfest og andre 
arrangementer. De har også turer og utflukter, og 
et utmerket sosialt og musikalsk miljø. Kirkens 
organist Yngvild Wattum Stuksrud er dirigent for 
koret. Koret er aldersinndelt. 

Ved spørsmål og for informasjon og påmelding, 
ta kontakt på ys598@kirken.no eller 66786100.

En ettermiddag for hele familien
Myldredagene starter første tirsdag i september. 
Det er mulig å kjøpe middag fra kl. 16:15, slik at 
familiene kan komme rett fra barnehage, skole 
og jobb. Menyen varierer mellom taco, pasta med 
kjøttsaus og karbonader, pølser, pasta og salat. Vi 
har et hyggelig måltid sammen på kirketorget, og 
det er mulighet for å bli kjent med andre familier 
over tallerkenene.

Kl. 17:15 har vi en felles åpning i kirkerommet med 
beskjeder og informasjon, en bibelfortelling og 
sang, og noen ganger viser en av gruppene frem 
hva de holder på med. Deretter er det aldersinn-
delte aktiviteter; knøttesang, firefemklubb, fami-
liespeider eller kor. Foreldre som ikke er med på 
aktivitetene kan sitte på kirketorget og slappe av 
med en kopp kaffe imens. Etter aktivitetene er det 
mulig å kjøpe vafler. Se brosjyren som blir delt ut 
med dette menighetsbladet for mer info.

Ta kontakt med menighetspedagog Jorunn Bottolfs 
på jb223@kirken.no for spørsmål/påmelding. 
 

Mari Elise Smebye
Foto: Svein Erling Brusletto, Mari Elise Smebye og Jorunn Bottolfs
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Alphakurs starter i høst 
Første kursdag 25. september

Ønsker du å vite mer om hvem Jesus er og hva den 
kristne tro går ut på?  Da er dette en mulighet for 

deg. Du er velkommen til kurs i Vardåsen kirke med 
oppstart tirsdag 25. september fra kl. 
19.30.   Alphakurs er et innføringskurs i 
kristen tro – eller trosopplæring for vok-
sne, om du vil.  

Alphakurs holdes over hele verden og følger samme 
lest alle steder: Vi samles over 10-12 kvelder til un-
dervisning, måltidsfellesskap (kveldsmat) og samtale-

grupper.  Kurskveldene blir i 
Vardåsen kirkes nye lokaler i 
underetasjen, og det blir sam-
ling annenhver tirsdag kveld, 
5 samlinger i høst og minst 5 
samlinger etter nyttår. 

Du kan melde deg på ved å 
kontakte Vardåsen kirke-
kontor, tlf. 66786100, eller 
ved å sende en epost til 
dh545@kirken.no.

Tilbudet gjelder for hele Asker og er et samarbeid-
stiltak innen prostiet.  For mer informasjon – les våre 
hjemmesider og se brosjyrer i kirkene som legges ut 
fra midten av august. 

DH
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Velkommen til Teglen

100 GIR 100
Vil du bli fast giver til kirken?

En del av utgiftene til menighetens arbeide dekkes av 
innsamlede midler. Konkret trenger vi penger til

• nye aktiviteter som skal foregå i den nye kjelleren
• barne- og ungdomsarbeidet, inkludert lønn til 
   ungdommene som jobber på kjøkkenet og er leder
   for de ulike gruppene på myldredag
• ungdomsarbeideren vår, som er ansatt i en  
   menighetsfinansiert stilling

En fast månedlig gave er et verdifullt bidrag til 
menigheten vår – uansett beløp. Det gir forutsigbare 
inntekter og gir oss mulighet til å opprettholde aktivi-
tetsnivået i kirken. Klarer vi å få hundre faste givere 
som gir hundre kroner hver? Gaven er fradrags-
berettiget med automatisk skatteinnberetning.         KS

Sorggruppe – noe for deg?
Ny gruppe i Vardåsen kirke fra september 

Har du mistet ektefelle / nært familiemedlem 
nylig eller for en tid siden?  

Menighetene i Asker samarbeider om samtale-
grupper for etterlatte.  Ny sorggruppe starter 
i høst, og den vil bli ledet av sokneprest Dag 

Håland og Inger A. 
Lyster, frivillig me-
darbeider, begge fra 
Vardåsen menighet.   

Gruppene kalles 
selvhjelpsgrupper 
og varer et år med i 
alt ca. 10 samlinger.  

Gruppemedlemmene deler opplevelser med hver-
andre og vi kommer innom ulike aktuelle temaer 
gjennom dette året.  

Det blir informasjonsmøte i Vardåsen kirke 
torsdag 13. september fra kl. 19 der det vil bli 
gitt mer informasjon om opplegget. 

Du kan melde deg på i dette møtet, eller 
kontakte kirkekontoret, tlf. 66786100. Se ellers 
våre hjemmesider eller les brosjyre i kirkene.   

DH

Julemarked 24. november
 
I år blir det julemarked lørdag 24. 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.          KS

Torsdagstreff 27. september
 

Den 27.september blir det tur til Teglen - Spik-
kestad kirke- og kultursenter. Det er den 

nyeste kirken i nye Asker. Den ble vigslet og inn-
viet 27. mai 2018. Her det kirkerom, kulturscene, 
møterom og kafé. Og det er her alle ansatte i Den 
norske Kirke Røyken og Hurum holder hus. 
Vi vil få guidet omvisning, 
lunsj og en stille stund i 
kirkerommet. Sett av da-
gen. Vi bestiller buss som 
vil ta oss dit. Avreise fra 
kirken kl.10.00. Påmelding 
til kirkekontoret.                            
                                     KS

4 frivillige i kirken vår  

Thor- Ivar Pute Eriksen

1. Det å være frivillig på fritiden har vært 
naturlig for meg siden begge mine foreldre 
alltid har vært det. Når man så som frivillig 
opplever å få så mye tilbake fra speiderne 
for det arbeidet man legger ned så er det 
ekstra givende.

2. Som frivillig legges det aller meste arbei-
det i speidergruppen. Min far var også med 

og startet 2. Asker KFUM (Nå Asker KFUK-KFUM-
Speidere) så det har vært naturlig å følge opp. Det 
betyr arbeide hver mandag og mange helger samt 
en uke av sommerferien. Arbeid som bare er lystbe-
tont.

3. For oss i Askerspeiderne vil det bety mye å få 
bruke kjellerlokalene til speidermøtene på mand-
ager. Vi vil få en sterkere tilknytning til Vardåsen 
kirke og et fastere møtepunkt i hverdagen.

Bernt Sagård

1. Jeg syns at en flott 
kirke som Vardåsen 
trengte et ordentlig 
orgel. Siden jeg er gift 
med Astrid som synger 
i Vox Cordis, var det en 
ekstra grunn til å bidra 
til at orgelet kunne bli en 
realitet.

2. Jeg har vært med i orgelkomiteen. Arbeidet har 
dels vært knyttet til valg av orgelbygger og utform-
ing av orgelet og dels til å få på plass finansierin-
gen. Under orgelfestdagene har jeg bidratt med 
billettsalg og annet på ulike arrangementer.

3. Med orgel på plass, blir det enda bedre 
muligheter for å høre god sang og musikk. Jeg syns 
det er flott at kirken også kan benyttes til ulike 
kulturarrangementer.

Ingeborg Altern Vedal

1. Jeg har jobbet friv-
illig fra jeg var barn 
og tenåring så det var 
naturlig for meg å fort-
sette med det som voksen. 
Det er stort å få være med 
å forandre samfunnet og 
enkeltmennesker – å bety 
noe postivit i andres liv 
er drivkraften min. Gjen-
nom dette fører jeg morsarven min videre og får gi 
tilbake det jeg selv fikk som barn og ungdom. 

2. Akkurat nå er mitt viktigste verv å være speider-
leder for stinnere (4.-5. klasse) samt ta mye av 
det administrative arbeidet i Askerspeiderne. Jeg 
planlegger og gjennomfører møter og turer – det er 
ulikt tema og opplegg hver uke så jeg må ofte bruke 
noen timer i forkant på å forberede meg og ev. 
andre voksne som hjelper til. I tillegg bruker jeg et 
par-tre ferieuker hvert år på retreatsenteret Lia Gård, 
der jeg er husfolk og leder for barnegrupper. 

3. Med kjelleretasjen håper jeg det blir lettere både 
å lagre utstyret til speidergruppa og gjennomføre 
møter. Askerspeiderne har levd i en nomadetil-
værelse i mange år med utstyret spredt i ulike lagre 
og hjemme hos lederne, og uten egnet møtelokale. 
Vi gleder oss til å få et hjem i kirkekjelleren! Jeg 
har også ivret for mest mulig fleksible flerbruksløs-
ninger i der nede og håper at hele Vardåsen kirke 
blir fylt av mange ulike aktivteter og arrangement 
både på dag- og kveldstid hele uka.                     JB

Dette har vi spurt noen av dem om:
1. Hvorfor ønsker du å være frivillig?
2. Hva gjør du som frivillig?
3. Det skjer mye i kirken i 2018 med nytt orgelog    
    ny underetasje på 500 kvadratmeter som skal 

Astrid Bjellebø Bayegan 

1. Jeg elsker å gå til søndagens gudstje-
neste! I mitt eget yrke som prest, har jeg 
erfart hvor avhengig en menighet er av 
frivillige. Ja, en menighet består jo mest av 
frivillige med noen få ansatte til å betjene 
menigheten på ulike vis. Da kantor Yngvild 
spurte om jeg ville bli med i et utvalg som 
skulle arbeide for å skaffe nytt orgel til kirk-
en, var svaret ganske umiddelbart ja! Det 
er et privilegium å få være en del av et stort 

fellesskap som er knyttet til noe stort utenfor oss 
selv.  Vi er en menighet fordi vi tror på Jesus, og 
det er viktig at vi hjelper hverandre og støtter hver-
andre på veien. Vi trenger at noen ser oss, lytter 
til oss og setter pris på den vi er. Samtidig er det 
viktig å føle at noen har bruk for en og at en betyr 
noe for andre, for fellesskapet. 

2. Jeg var leder for Orgelutvalget, og gleden var 
stor da vi etter målrettet arbeid kunne innvie det 
nye orgelet på Maria budskapsdag 18.mars i år.
Jeg har også vært tekstleser, nattverdmedhjelper, 
hatt kjøkkentjeneste og stekt vafler til kirkekaffen. 
Alle oppgavene har vært meningsfulle og fine. 

3. Nå skjer det mye i kirken. 
Det nye orgelet beriker gudstjenesten og et allere-
de blomstrende kirkemusikalsk liv i menigheten. 
Menigheten har også et yrende barne og ung-
domsarbeid. Med nye lokaler, vil også dette arbei-
det både få et løft og kan utvides. Det blir også en 
berikelse for nærmiljøet å få enda flere lokaler til 
forenings og møtevirksomhet.

stå ferdig høsten 2018 og som skal romme mye 
aktivitet. Hvilke nye muligheter gir det for kirken 
og nærmiljøet? 



Refleksjon 
over egne er-
faringer som 
utlending og 
minoritet i 
møte med 
innvandring 
og religiøst 
mangfold 
i dagens 
Norge. Han 

vil også trekke på sine erfaringer 
som styreleder for organisasjonen 
«Mennesker i limbo», en organisas-
jon der ‘papirløse’ selv arbeider for 
å oppnå rettigheter i samfunnet. 

Stålsett har 
mer enn 20 
års erfaring 
med å behan-
dle og veilede 
enkeltpersoner 
som strever 
med egen 
identitets-
forståelse. 
I foredraget 

sitt vil hun blant annet komme inn 
på betydningen av et reflektert 
selvforhold. Hun vil også snakke om 
skam som samtidslidelse. 

Einar Solbu

Mathias Skrede HekkåsHenrik Berger Tyssen Eskild Vogt Dalsgaard
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Våre dåpsbarn

Slekters gang

Døpte i Vardåsen kirke:
•Henrik Berger Tyssen
•Leah Ruud Brønmo 
•Mille Nørgaard Fonneløp
•Vetle Strand Berg
•Hanna Karlsson Øya
•Eskild Vogt Dalsgaard

Døpte i andre kirker:
•Nora Røsten Wolden  
  (Asker kirke)
•Ivar Githinji Fugelsnes  
  (Asker kirke)
•Luna Skyberg (Bryn kirke)
•Sam Rindal Depoorter  
  (Eid kyrkje)
•Mathias Skrede Hekkås  
  (Grinilund kirke)
•Elena Diesen (Asker kirke)
•Maria Glennovna Diesen  
  (Asker kirke)
•Oliver Torfelt Stormark 
  (Asker kirke)

Døde: 
•Bent August Rasmussen
•Britt Olaug Horni
•Kari Hagen
•Olga Borghild Bredeli
•Marie Lovise 
•Asak-Christiansen
•Anne-Gro Torgersen
•Arve Aunan
•Gudrun Hauge
•Kari Milgaard
•Helge Vartdal
•Asbjørn Wullum
•Agneta Kristina E. 
  Hammernes
•Kjell Abrahamsen
•Oddbjørg Løken

Torsdagstreff høst 2018 
kl. 11.30-13.00 i Vardåsen kirke

AUGUST
30.08. Reidun Skaaheim: «Humlens humle»

SEPTEMBER
6.09. Inger Lyster: «Mitt møte med den bortgjemte 
kirken – Ila fengselskirke». OBS! kl. 11.00
20.09. Petter Hagemo: «ATHOS – en vandring på det 
hellige fjell»
27.09. Seniortur til Teglen, nye Spikkestad kirke- og 
kultursenter, med omvisning. 

OKTOBER 
4.10. Anders Bergem: «Aleksander Lange – Glimt fra 
et presteliv i Asker på 1800-tallet». OBS! kl. 11.00
18.10. Johan Okkenhaug: «Tanker om aldring»
25.10. Reidun Skaaheim og Inger Lyster: «Søstrene 
Fromme»

NOVEMBER 
1.10. Sang og musikkprogram ved Ingvild Køhn 
Malmbekk og Trude Helen Binderø: «Grieg og naturen». 
OBS! kl. 11.00

NOVEMBER og DESEMBER 
15.11. Johan Okkenhaug og Reidun Skaaheim: 
«Vi synger høstsanger»
22.11. Salmer og sanger med Eli Kristine og 
Geir Bjørnar Smebye: «Gledens tid og sorgens time har 
sin bolig i hvert sinn»

Bibelundervisning høsten 2018
Annenhver onsdag kl. 19.30 

Apostelen Paulus: Livet og budskapet
29. august: Hans autoritet som apostel
Innleder: Frode Granerud

12. september: Før møtet med Jesus
Innleder: Dag Håland

26. september: På vei til Damaskus
Innleder: Preben Colstrup

3. oktober: Troens vannskille 
Innleder: Svein Granerud

17. oktober: Livet som kristen
Innleder: Asbjørn Nordgård

31. oktober: Nytt eller fornyet budskap?
Innleder: Tove Rustan Skaar

14. november: Budskapet møter motstand
Innleder: Flemming Jakobsen

28. november: Seriegründeren som endret Norge. 
Om Hans Nielsen Hauge. Innleder: Svein Høiden

29.11, 6.12, 13.12, og 20.12
Adventsfortelling: Anders Bergem og Anne Helene 
Moksnes. Musikk: Helge Skaare.

De torsdagene det ikke er torsdagstreff samles vi til et 
uformelt fellesskap på kirketorget kl 11.30. Det er rom 
for samtale, de gode historiene, mimring over gamle 
dager og løsninger av verdensproblemer over en kopp 
kaffe og deilige vafler. 

K I R K E A K A D E M I E T S   H Ø S T P R O G R A M

Identitet - Hvem er jeg når alt rundt meg er i forandring?

I høst er identitet tema i Kirkeakademiet i Asker. 
Vi spør om identitet er noe statisk og uforand-

erlig, eller noe som endrer seg som følge av ytre 
påvirkning. Identitetsbegrepet brukes ofte om 
hele personligheten. Men det kan også brukes om 
avgrensede områder. Vi snakker f. eks. om etnisk, 
religiøs, sosial, politisk eller kulturell identitet. 
En persons eller gruppes identitet er i stor 
utstrekning et resultat av verdivalg. Noen slike valg 

gjør vi for hele livet. Andre holder bare en stund. 
Vi endrer standpunkter, verdisyn – og, i noen grad, 
identitet.
Det er nettopp forholdet mellom identitet som noe 
grunnleggende og verdibasert, og alle de endrin-
gene vi er omgitt av, vi vil utforske i høstens tre 
møter. Etter hvert møte åpner vi for spørsmål, 
samtale og refleksjon. Møtene er gratis og åpne for 
alle. Velkommen!               

Tirsdag 25. september kl. 19.30: 

Redaktør Harald Stanghelle: 
«Identitet som politisk markør»

Tirsdag 6. november kl. 19.30: 

Biskop emeritus Tor B. Jørgensen: 
«Norsk flerkulturell identitet – er 
det mulig, ønskelig, nødvendig?»

Tirsdag 27. november kl. 19.30: 

Psykolog Gry Stålsett: 
«Når den ytre iscenesettelsen truer 
identiteten».

Stanghelle 
vil ta for seg 
politiske 
aspekter og 
utfordringer 
knyttet til 
begrepet 
identitet. 
Han vil blant 
annet drøfte 
tre viktige 

spørsmål: Hvor mye betyr diskusjo-
nen om norske verdier? Misbrukes 
identitet i den politiske debatten? 
Hva betyr identitet i Europa som 
strever med å finne seg selv?

Babysang i Vardåsen kirke
I Vardåsen kirke har vi hatt babysang i mange år, dette 
er hyggelige og uformelle samlinger der du og ditt barn 
blir kjent med andre foreldre og barn. Vi samles ons-
dager kl 12-14 i Vardåsen kirke.  Det er 10 samlinger 
hver høst og vår, med oppstart første onsdag i februar 
og september. Etter sangstunden er du velkommen til å 
sitte igjen og spise ”matpakkelunch”. Vi serverer te og 
kaffe. Det er kirkens organist, Yngvild Wattum Stuksrud, 
som har samlingene. 

Syng med den stemmen du har! Ditt barn synes at 
akkurat din stemme er den vakreste i verden!

Semesteravgiften er på 400 kr, giro blir utdelt. 
For mer info/påmelding, ta kontakt med 
ys598@kirken.no.                                      Velkommen!

    



Vår  v i s jon :  Lav  terske l  -  tyde l ig  prof i l

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. 

2. september kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. 
Kristin og Erik Bøhler. 
Søndagsskole

8. september kl. 11.00 og 13.00:
Konfirmasjon v/Olaf Huuse Haraldstad

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

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

23. september kl. 11.00:
Gudstjeneste Supersøndag HØST 
v/Olaf H Haraldstad og Jorunn Bottolfs. 
4-åringer.

30. september kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland

7. oktober kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad

14. oktober kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. Søndagsskole 

21. oktober kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad. 
Søndagsskole.

28. oktober kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. Skriftemål. 
Søndagsskole. 
Kafèkonsert kl. 1230. 

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

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

18. november kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad. 
Søndagsskole.
Kafèkonsert kl. 12.30. 

25. november kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. 
Søndagsskole 

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

Velkommen til gudstjeneste 
i Vardåsen kirke!

Redaktør for menighetsbladet: Jorunn Bottolfs 
Layout: Liv Myklebust i Bright and Early på Engelsrud 

Kari Sorknes       Dag Håland       Jorunn Bottolfs   Jon Grøsland 
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Ønsker du å gi et bidrag til å dekke utgifter til produksjon av 
dette menighetsbladet: Vipps 34970  Merk det med menighetsblad.
Hvis du ønsker å støtte andre områder i kirken, kan du bruke samme 
vippsnummer, men merke det med område du vil støtte. 
Evn kontonummer 1602.56.52278

Det skjer mye i Vardåsen kirke

MANDAG:    Internasjonal språkkafe for kvinner kl. 13.00
TIRSDAG: Myldredag - kirkens familiedag: 
  Knøttesang 1-3 år, Firefemklubb 4-5 år, 
  Familiespeiding 6-8 år, Barnekor 6-12 år 
  Middag fra kl. 16.15, og vafler etter aktiviteter
  Vox Cordis – kirkens voksenkor kl. 19.30
ONSDAG:  Babysang kl. 12.00 
  Bibelundervisning 2. hver onsdag kl. 19.30 
TORSDAG: Bønnesamling 2. hver torsdag kl. 11.00
  Torsdagskaffe eller torsdagstreff 
  hver torsdag kl. 11.30–13.00
  Konfirmantundervisning og ungdomskafe kl. 17.30 
SØNDAG: Gudstjeneste og søndagsskole kl. 11.00

I tillegg kommer konserter av ulik karakter og for ulik smak, møter av 
ulik karakter, arrangement for barn, arrangement for ungdommer, 
arrangement for voksne m.m. Følg med på våre nettsider og på facebook. 
For spørsmål, ta kontakt på tlf 66786100 eller på 
mail: vardasen.menighet.asker@kirken.no 


