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Kirken får nytt tak

Vardåsen kirke

Bålpannen 

Det store kirketaket på 2500 kvm skal renoveres 
i sommer og høst. Arbeidet starter i mai. Det 

vil bli godt synlig utvendig med anleggsarbeid og 
stillaser. Vi gleder oss til tett tak i slutten av året. 
Se side 8

Bålpannen har vært flittig i bruk denne våren. Da 
vi ikke lenger kunne møtes innendørs, måtte vi 

finne nye løsninger. Det ble det kjøpt inn to bålpan-
ner som har vært i flittig bruk til ulike samlinger. 
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Infoblad våren 2021

Det har også vært familier som har brukt bålpan-
nen som turmål og kost seg foran åpen ild, som 
familie eller sammen med vennefamilier. Vi sier et 
hurra for den flotte bålplassen vår denne våren!  JB
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Åpen kirke 
i koronatider
Det stanset opp igjen i november 2020. Det 

meste ble nedstengt slik som i mars 2020.  
Åpen kirke eller «Kirkedøren er åpen» ble det 
eneste mulige. Vi kunne være sammen inntil 10 
personer om gangen, og unntaket i Asker ble gjort 
for julaften og juledag da inntil 50 kunne møtes 
samtidig til gudstjeneste. 

Vi fikk holde Åpen kirke. Med et begrenset antall til 
stede fikk vi være i nærheten av hverandre i stillhet, i 
bønn, med lystenning, salmer, musikk, bibeltekster og 

samtaler. Det bidro til å holde hå-
pet levende. Kirken var i koronati-
den ikke stedet for resignasjon, 
men for håp.

For andre påske på rad fikk vi ikke 
feire gudstjeneste i kirken dette 
året heller. Det strider mot min 
natur og mitt kall som prest til å 
være til stede på vår hovedarena 
og forkynne evangeliet og forvalte 
sakramentene. Fellesskap i bønn 
og lovsang er ferskvare og kan 
ikke digitaliseres eller uteluk-
kende bli en mediagreie. Det ble 
likevel ikke helt stengt, for noen 
tok kontakt og fikk være med inn 
i kirkerommet i bønn, stillhet, 
lystenning og motta nattverd.

Å være kirke er å komme sam-
men. Det har jeg påstått i hele 
perioden. Det er noe ved felless-
kapet som går i stykker når vi skal 

prøve å erstatte det med telefon og skjerm og sosiale 
medier. Fellesskap i bønn og lovsang, fellesskap om 
Ordet og sakramentene lar seg ikke erstatte. Det er en 
helt grunnleggende greie at Guds rike på jord, Guds 
kirke i verden består av mennesker som samles om 
Ordet og sakramentene, og det er til dette fellesska-
pet Gud har gitt oss løftet om at når vi er sammen i 
Jesu navn, da er Han midt iblant oss. Det er fra dette 
fellesskapet vi sendes ut i verden og i hverdagen for å 
være Guds munn og hender og føtter til å bringe det 
gode budskapet ut til andre. 

Det er nesten som at vi må starte på ny, starte på 
scratch. Vi er nullstilt på flere måter. Det blir ikke 
som før etter pandemien. Og likevel kommer vi til å 
være på god vei. Jeg tror mange ser fram til å kunne 
møtes igjen - å komme tilbake til fellesskapet og til 
kirken. Selv om det for mange har gått på sparebluss i 
denne perioden er Gud trofast mot sitt folk og tar oss 
stadig på ny inn i sin kjærlighet og inn i kjærlighetens 
fellesskap. Mange har i denne tiden sagt at de lengter 
tilbake, at de gjerne vil komme og gjøre en tjeneste 
igjen, gjerne vil ta del i den gode samtalen igjen og 
hente styrke nettopp i fellesskapet. Jeg har tro på at 
våren og sommeren vil gi oss nye muligheter igjen.

Jeg ser virkelig fram til at vi skal komme velberget 
gjennom også denne tiden og gjenoppdage gleden ved 
å være sammen og være kirke i vårt område. 

Dag Håland
sokneprest
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Gir seg som daglig leder
Daglig leder i Vardåsen 

menighet siden 
høsten 2014, Kari 
Sorknes, pensjonerer seg 
1. juni. Hun vil savne det 
fine miljøet, og er takk-
nemlig for å ha hatt en 
jobb hun aldri søkte på.

Hun hadde jobbet mange 
år i Oslo, blant annet i pla-
teselskapet Polydor i 12 år. 
Da barna ble større, ville 
hun heller jobbe i Asker, 
hvor hun fikk jobb i et 
firma som solgte glass til 
bygningsindustrien. Flere 
år senere søkte hun jobb 
som kundeservice-arbei-
der i Lysfabrikken, også 
det i hjembygda. 

Men så havnet hun, litt til-
feldig, må hun innrømme, 
i en halv stilling som 
daglig leder i Heggedal 
menighet i stedet. Det var 
da hun fikk tilbudet om 
en tilsvarende stilling i 
Vardåsen menighet.
«Jeg slo til! Og jeg har 
aldri angret,» smiler hun 
når vi treffer henne i 
kirken som har vært som 
et annet hjem for henne 
de siste seks og et halvt 
årene. 
Hun innrømmer at hun i 
starten var litt spent på 
om hun ville klare jobben. 
«Men jeg ble tatt imot på 
en så god måte, at jeg ganske raskt ble trygg på at det 
var her jeg skulle være.»

VARIERT JOBB. Menighetens daglige leder kan se tilbake 
på en arbeidshverdag med varierte, arbeidsoppgaver: 
Arrangementer, budsjetter og regnskap, sekretærjobb, 
litt vaktmester og vaskehjelp også: «Det har vært mye å 
passe på! Men jeg har trivdes, ikke minst fordi jeg har 
hatt så fine folk rundt meg.»
Det siste året, med korona-restriksjoner, og alt det andre 
som pandemien har ført med seg, innrømmer hun gjerne 
har vært krevende, både for henne og for menigheten. 
«Det har vært slitsomt! Hele tiden har vi måttet tolke 
regler, og prøve å leve etter dem så godt som mulig. Etter 
forholdene synes jeg vi har klart oss bra.»

SOLID BALLAST. 67-åringen hadde minimal erfaring med 
kirkesaker, da hun startet i jobben. Til gjengjeld hadde 
hun mye annen arbeidserfaring, og en solid ballast fra 
ungdomstiden i Holmen menighet.
«Jeg var med i bibelgruppe og i ungdomsklubb, jeg drev 
med visesang, og jeg spilte gitar.»
 Da hun ble spurt om å bli med i et nytt ungdomskor, sa 
hun straks ja. Over 100 tenåringer ble med i koret Cross-
ing. De spilte inn LP-er, de holdt konserter på skoler og 
i kirker. Det var der hun traff mannen sin, Paal Sorknes, 
som spilte bass i koret. 

Kari Sorknes var med i koret i nesten fire år. 
«Den perioden ble viktig for meg også senere i livet,» sier 
hun.  
Hun husker hvordan lederne i ungdomsklubben i Holmen 
kirke og i Crossing tok imot alle slags ungdommer med 
åpne armer.
 «Det viste meg en inkluderende og raus kristendom. Det 
er fortsatt kirkens viktigste oppgave.»

GLEDER SEG. Selv om hun ikke hadde så mye kontakt 
med kirken før hun begynte i Vardåsen menighet, så 
beholdt hun barnetroen sin. 
Den var en naturlig del av barndommen og oppveksten. 
«Det er godt å kunne ta en prat med Gud innimellom,» 
smiler hun.

Kari Sorknes både gleder og gruer seg til pensjonist-
tilværelsen. Det blir en overgang, men snart kommer 
mannen hennes etter. 
«Da blir det nok bilferie. Forhåpentligvis kan vi etter 
hvert også bruke feriehuset vårt i Spania.» 
Hun har to barn, og et barnebarn på sju og et halvt år, 
som jeg gleder meg til å være mer sammen med.
«Kanskje tar jeg opp gitarspillingen også.»

Av Olav Solvang
Tekst og foto

Kari Sorknes er takknemlig for årene hun har vært daglig leder i Vardåsen kirke

              

Tid for dåp i kirken?
Korona har for mange vært til hinder for dåp 

dette året. Men det trenger ikke være noen hin-
dring. Vi holder egne dåpsgudstjenester for dåps-
barn, faddere og nærmeste familie. Mange erfarer 
at den hellige handlingen blir ekstra nær og fin i en 
slik setting. Så meld gjerne inn dåp! 

Det har vært uvanlig få samlinger med dåp denne 
vinteren, naturlig nok fordi kirken stor sett har vært 
stengt. Når det nå åpnes opp igjen for gudstjenest-
er, håper vi også at flere melder ønske om dåp for 
seg selv eller for barnet sitt. Ta kontakt eller gjør det 
direkte via nettsiden vår.

Dåpen er en av de store dagene i familien. Dåpsdagen 
er en merkedag og en fin anledning til å feire barnet 
som er født. Den er også noe mer. Dåpen er en hellig 
handling som kirken utfører på oppdrag fra Jesus.
Ved døpefonten viser vi glede og takknemlighet over 
barnet som er født. Samtidig legger vi barnet i Guds 
hender og ber han holde det fast i sin kjærlighet. Et-
terfølgerne til Jesus fikk i oppdrag å gi dåpen videre til 
mennesker over hele verden og å undervise om Guds 
gode vilje med menneskenes liv.

I den hellige handlingen bekreftes det at barnet blir 
Guds barn og medlem av kirken. Det blir en del av 
Guds familie på jorden. I Den norske kirke blir de 
fleste døpt når de er mellom 2-6 måneder gamle, men 
hvert år er det også en del større barn, tenåringer og 
voksne som lar seg døpe. 

Vi kan legge til rette for dåp når som helst, enten 
søndager i gudstjenester, eller i egne dåpsgudstje-
nester på søndag eller hverdager. Ta kontakt med 
kirkekontoret, så kan vi snakkes om når og hvordan. 

Velkommen til dåp i kirken!            DH

Foto: Bo Mathisen

Dåp – en god start på livet
Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at 
ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi 
en del av et fellesskap som strekker seg over hele 
verden- og gjennom alle tider. 

Det er en markering der barnet har alle sine vik-
tigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å 
følge barnet alle dager. 

Les mer om dåp på kirken.no
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SIDEN SIST
Februar: 
Det har ikke vært mulig å ha 
torsdagskaffe den siste tiden, 
men kirken har vært åpen 
for sang, bønn, lystenning 
og en god prat. Det har alltid 
vært noen som har kom-
met innom, og det har vært 
uttrykt av flere at dette er et 
kjærkomment tilbud.

i Vardåsen menighet         Av Jorunn Bottolfs      

       

Foto: Olaf Huuse Haraldstad, Marie Elise Smebye og Jorunn Bottolfs

12. desember: 
Vardåsen kirkes korskole har 
i flere år sunget Luciakonsert 
på Asker bibliotek. I år skjed-
de dette kohortvis på utesce-
nen utenfor Kulturhuset og 
ved Gatekapellet. Luciatogene 
gikk også en runde bort til 
Asker stasjon der de hadde 
en minikonsert.

Januar: Bålpannen  
Bålpannen har vært i trofast 
bruk denne vinteren.
Barnefamilier kommer på 
besøk og tar den i bruk.
Søndagsskolen møtes ute 
rundt bålpannen, og SPOR 
har ofte samlinger der på 
tirsdager. Et verdifullt til-
skudd til det ytre kirketorg.

26. mars: 
Vi har ikke kunnet gjennom-
føre myldredag med knøtte-
sang og firefemklubb siden 
november. 
Før påske fikk disse barna  
en påskehilsen med bok og 
aktivitet i postkassen, - en 
hilsen vi tror og håper de 
hadde glede av. 

Desember: 
Det var lenge uklart om vi 
kunne feire juelegudstjenes-
ter, og derfor bestemte vi 
oss for å pynte litt på det ut-
vendige kirketorg. Prest Olaf 
snekret og malte, Irene lagde 
til juleevangeliet i kirkevin-
duet, Yngvild lagde bålplass 
og juletreet ble pyntet ute.

SPOR  
Spor har hatt mange fine 
samlinger ute med speider-
aktivitet. 

Det har vært matlaging på 
primus, skiturer på kvelden 
og selvfølgelig samling 
rundt bålpannen. 

18. mars:
Vi har hatt stående et flott 
Bechstein flygel som vi fikk 
som gave fra Asker kommune 
da kirken var ny i 2004. 
Dette trengte en grundig 
restaurering, og endelig fikk 
vi samlet inn nok midler. 
Her er flygelet i deler på vei 
til en grundig oppjustering.

30. mars:
Hver tirsdag møtes en 
gruppe på 3 - 8 mennesker 
for å be for menigheten, 
bygda og landet. 
De ber om at hele Guds ord 
skal bli forkynt i sannhet og 
at Guds vilje skal skje. 
De ber også for syke og 
enkeltmennesker. 
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Nesten 140.000,- til fasteaksjonen 
og rent vann til de fattigste!     Tekst: Jorunn BottolfsBot-

tolfsTradisjonelt har konfirmantene mye ansvar for 
Kirkens nødhjelps fasteaksjon. Hver vår går de 

fra dør til dør med bøsser for å samle inn penger 
til det som er Norges nest største innsamlings-
aksjon. Med dagens smittevernrestriksjoner måtte 
vi tenke alternativt. Løsningen ble sponsorløp. 
Konfirmanter, korskole og søndagsskole viste et 
fantastisk engasjement og engasjerte storfamilie, 
venner og til og med tidligere lærere som spon-
sorer. Og beløpet ble eventyrlige 138.142! Dette 
betyr rent vann på livstid for 550 mennesker.

På selve aksjons-
dagen kom de 
i grupper på 6 
personer og løp 
én time, utenfor 
kirken. Det ble spilt 
musikk og kapel-
lan Olaf Huuse 
Haraldstad trådte 
frem som sport-
skommentator med 
ropert. Konfirman-
tene Torkil, Stine, 
Maxim, Gabriel 
og Eskil var godt 

fornøyd med å løpe istedet for å gå med bøsse.
«Det gir en god følelse å hjelpe» sier Gabriel.
«Også var det en god treningsøkt» mener Maxim.
«Kult å hjelpe så mange med rent vann» sier Stine.
« Dette er mye morsommere enn å gå med bøsse!» 
mener Eskil.

Barnekor og søndagsskole
Den siste tiden har barnekorets fysiske øvelser blitt 
erstattet av digitale møter. Gjennom fastetiden har 
barnekoret fått et godt digitalt undervisningsopplegg 
om Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Koret har arrangert 
sponsorløp og utført hjemmeoppgaver. Dette vek-
ket et enormt engasjement og det ble store beløp til 
Kirkens Nødhjelp. Også søndagsskolen har tematisert 
fasteaksjonen rundt bålpannen utenfor kirken. Søndag 
21. mars løp engasjerte og glade søndagsskoledeltak-
ere sponsorløp for rent vann.

Rekordstort beløp
Årets fasteaksjon i Vardåsen har satt ny innsamlings-
rekord med solid margin. Beløpet ble 138.142. Det er 
mer enn dobbelt så mye som ble innsamlet det siste 
året før pandemien, i 2019. Vardåsen kom på niende 
plass i Norge med dette beløpet, men aller viktigst er 
det at Kirkens Nødhjelp får gode midler til å bygge 
vannløsninger for de aller fattigste. 

Engasjerte speidere
Også speiderne tematiserte vann i fastetiden. 

Speiderne hadde i oppgave å måle vannforb-
ruk hjemme. Jakob Løvdal Knutsen gikk grundig til 
verks for å måle hvor mye vann oppvaskmaskinen 
brukte på en runde. Han målte også hvor mye 
vann som gikk med til en dusj. Han målte hvor 
mye vann som ble brukt på et minutt. Så var det 
bare å ta tiden på alle som dusjet. – Noen brukte 
laaaaang tid, sier Jakob litt oppgitt. Jacob prøvde 
også å bære vann i bøtte på hodet. Han ble litt våt 
på sin runde rundt huset.
- Jeg er glad for at jeg ikke trenger å gjøre dette 
hver dag, sier Jakob.

F A K T A B O K S:

• 785 millioner mennesker har ikke
   tilgang til rent vann. For lite vann 
   og forurenset vann tar liv hver 
   eneste dag. Derfor er Kirkens Nød-
   hjelp først på plass med rent vann 
   når katastrofen inntreffer.
• Kirkens Nødhjelp jobber i 31 land. 
   I tillegg når de ofre for krig og 
   katastrofe i 130 land gjennom 
   ACT Alliance.
• Av innsamlede midler går 90 % til 
   formålet.
• Til høyre er en noen tall fra 2019.  
   Bak disse tallene skjuler det seg 
   mennesker som har opplevd virke-
   lige og varige forandringer.
 

1,7 MILLIONER
mennesker fikk i snitt 
hjelp i humanitære aks-
joner i de siste årene.

OVER 110 000
barn under fem år 
mottok helsehjelp

OVER 384 000
har fått tilgang til et 
trygt toalett.

OVER 350 000
mennesker har fått 
hygieneopplæring.

MER ENN 12 000
kvinner og menn start-
et sin egen bedrift

MER ENN 480
konflikter forebygget eller 
adressert gjennom Kirkens 
Nødhjelps fredsprogram.

OVER 1,2 MILLIONER
mennesker har fått tilgang 
til rent og trygt drikkevann.

22 500
kvinner og barn har fått 
hjelp etter kjønnsbasert 
vold

OVER 3 800
husholdninger ble trent 
opp i jordbruksmetoer 
som er bedre tilpasset 
klimaendringer.

Pinsequiz

Snu bladet og finn løsningen på påskequizen:

L E T T 
 

1. Hvorfor feirer vi pinse?
 
A - For å minnes at Jesus ble pint
B - Fordi Gud sendte Den hellige ånd til jorden
C - For å feire avslutningsfesten på påskefeiringen
 
 
2. Hvilket element var det som landet på hodene
    til disiplene da de talte til folk på pinsedag?
 
A - Ild   B - Jord   C - Vann
 
 
3. Hva var spesielt med talene disiplene holdt til 
folkemengden på pinsedag?
 
A - De sang ordene. Det er derfor presten synger 
      så mye i gudstjenesten
B - Det blåste så mye at ingen hørte hva de sa.
C - De talte på mange ulike språk - språk de 
      selv ikke kunne
 
4. En av disiplene som talte pinsedag ble kalt
    klippen. Han gikk på vannet, fornektet Jesus
    og ble etter hvert den første paven - den
    øverste lederen i kirken. Hva het han?
 
A - Petkar  B - Karius  C - Peter
 
5. Hvilken by var disiplene på pinsedag? 
    Hint: Det var den samme byen hvor Jesus 
    døde og stod opp.
 
A - Kairo  B - Jerusalem  C - Betlehem
 

V A N S K E L I G
 

1. Hvor i Bibelen kan vi lese om pinsen?
 
2. Ordet «Pinse» kommer av ordet «pentekoste».
    Hva betyr «Pentekoste»? 
 
3. Nevn tre av folkeslagene som var samlet og
    lyttet til disiplenes taler.
 
4. Noen gjorde narr av disiplene da de talte. 
    Hva sa de?
 
5. Hvilken disippel var hovedtaler på pinsedag?
 

LETT: 1: B. 2: A. 3: C. 4: C. 5: B
VANSKELIG:
 1. Apostlenes gjerninger (kapittel 2). 
2. Det betyr 50, og kommer av at pinsen er 50 dager etter
    oppstandelsen. 
3. Partere, medere, elamitter, folk fra Mesopotamia, Judea,
    Kappadokia, Pontos, Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og i 
    Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, 
    jøder og proselytter, kretere og arabere
4. De sa at de hadde drukket seg fulle på søt vin
5. Peter, han som var utvalgt av Jesus til å lede kirken.             

Foto: Kirkens Nødhjelp, privat, Jorunn Bottolfs
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De sterkeste opplevelsene jeg har som kristen er når 
jeg med et storslagent band eller mektig orgel-

brus, sammen med andre, kan synge lovsanger til 
Gud. Gjennom lovsangen kan jeg få takke og lovprise 
Gud for det han gjør i livet mitt. I det møtet med Gud, 
skjer det noe med meg. Når jeg kan synge om hvem 
Gud er og hva Han gjør i livet mitt, kjenner jeg at det 
er ekte. Jeg blir oppmuntret av at vi er mange som 
deler samme tro. 

Store Gud er en av salmene jeg kan få frysninger av. 
Jeg blir takknemlig for at jeg får være en del av noe 
stort. Tenk at en dag skal vi få stå sammen med alle 
andre kristne foran Guds trone og synge Hellig, hellig, 
Herre Gud. Det er mange 
som lengter etter å 
samles i disse dager, og 
det skal vi snart. Mens vi 
venter, finnes det mange 
elektroniske valg, gjen-
nom gudstjenester og 
samlinger som streames. 
Et tastetrykk unna finnes 
det mange innspillinger 
av salmer og lovsanger, 
både i tradisjonelt lyd-
bilde og med mer 
«moderne» vrier. 
Ungdommens landsmøte 
(UL) har en innspilling av 
Store Gud som jeg noen 
ganger setter på høyt i 
bilen på vei til jobb. 
For en start på dagen! 

 
   

S  A  L  M  E  S  T  A  F  E  T  T  E  N 

Anne Markegård Øya

Kirkedør på gløtt og påskeløype i Vardåsen kirke
Påsken, vår viktigste høytid, og ingen gudstjenest-

er! Det gjorde vondt å ikke kunne åpne dørene for 
feiring av påskebudskapet! Hva kunne vi gjøre? 

Det ble åpnet for at prestene kunne gjøre avtale med 
mennesker som ønsket å komme inn for samtale, bønn 
og lystenning, og flere benyttet seg av dette tilbudet. Selv 
om det ikke ble gudstjenestefeiring, så var ikke kirken 
stengt. Det ble tent lys. Det ble sunget. Bønner steg til 
himmelen. Det er godt og viktig at kirkedøren er åpen i 
tunge tider!

Vi lagde også en påskeløype utenfor kirken med 
spørsmål, oppgaver og refleksjoner. Den sto oppe hele 
påskehøytiden, og flere familier og voksne hadde glede 

av å gjennomføre løypen. Den som hadde gjennomført 
løypen leverte sine svar og ble dermed med i trekningen 
av tre påskeegg som ble delt ut på kvelden 1. påskedag. 
Det var flott å kunne å reise rundt og glede 3 barne-
familier med 
et vinneregg. 
Barneøyne som 
skinte og takk-
nemlige foreldre. 

Dette ble en vir-
kelig god erfaring 
som vi  vil ta med 
oss videre og 
gjøre til en fast 
tradisjon!

Kirkedør på gløtt og påskeløype utenfor

        S T O R E   G U D
      Store Gud vi lover deg,
      Priser høyt din makt og ære
      Stemmer opp fra jorderik,
      Evig sang med englehære.
      Vend mot oss ditt velbehag,
      Og vårt hjertes takk mottag!

      For din hvite trone står
      Syngende den store skare,
      Hilser evighetens år,
      Frelst fra jordens nød og fare.
      Mektig bruser sangens lyd:
      Hellig, hellig, Herre Gud!

      Himmelriket med Guds ord
      Sine grenser vidt utvider,
      Favner hvert et folk på jord,
      Stunder mot de sæle tider
      Da, o Jesus Krist, for deg
      Hvert et kne skal bøye seg.

      Hellig Ånd, med lys og makt,
      Ett med Faderen og Sønnen,
      Kom som Jesus selv har sagt,
      Styrk oss troen, håpet, bønnen!
      Fyll hver fattig sjel som tror,
      Med den kraft som i deg bor!

Kirken får nytt tak!
Det har vært behov for bøtter og spann for å samle 

opp vann fra taket inne i Vardåsen kirke i over 10 
år. Nå skal det snart være slutt. Det er lagt grundige 
og detaljerte planer for omlegging av hele taket på 
kirken, ca. 2500 kvadratmeter. 13 tonn med sink skal 
demonteres og selges for gjenbruk, og det skal legges 
membran på hele taket. I tillegg vil vi få re-installert 
takvinduene framme i kirkerommet, noe som vil gjen-
skape det flotte lyset på fondveggen framme i kirker-
ommet – når sola skinner!

Prosjektet jobber nå med å evaluere tilbud som har 
kommet inn, så snart entreprenøren er valgt kan 
prosjektledelsen ha en samtale med de som faktisk 
skal utføre jobben. Forhåpentligvis kan de finne noen 
praktiske løsninger som gjør at vi ikke stenger kirken i 
en lengre periode enn det som er absolutt nødvendig.

NÅR SKAL ARBEIDET SKJE? Det er foreløpig planlagt 
med oppstart ca. midt i mai. Det er tenkt at barne-
hagedelen tas først, og at selve kirkedelen påb-
egynnes etter at barnehagedelen er klar. Målet er at 
Borgen barnehage i kirkedelen mot sør skal kunne 
brukes fra semesterstart i august. Omtrent samtidig 
vil da taket over kirkerom og kirketorg renoveres. 

Sannsynlig start på dette vil være en gang i august, og 
arbeidet vil ta noen måneder. Kirken vil da på grunn av 
sikkerhet være stengt så lenge arbeid pågår på taket. 

Det jobbes med å gjøre det mulig å bruke kirken i hel-
ger og på noen kvelder. Om dette blir mulig vet vi ikke 
når dette skrives, så vi ber dere følge med på nettside 
og Facebook for nærmere informasjon. I verste fall 
kan det blir stengt for aktivitet i kirken i 3 måneder i 
høst. Da må vi finne alternative steder og løsninger for 
de arrangementer og tiltak som vi ønsker å ha i kirken 
under ombyggingen av taket. Dette vil det også bli 
orientert om når det er endelig klarlagt.

DET ER LITT UTGJORT: At når det åpnes opp for 
aktiviteter i samfunnet for øvrig med bedre kontroll på 
pandemien, må vi stenge i kirken på grunn av byg-
gearbeid. Vi ser fram til å kunne åpne kirken med helt 
nytt tak en gang på senhøsten 2021.             Dag Håland                            

Tekst: Jorunn Bottolfs. Foto: Åshild Solgård, privat, Jorunn Bottolfs



Forventningsfulle og glade barn strømmet ned fra 
Engelsrud barnehage til DIF-banen i strålende 

solskinn. Der var det gjort klart for skirenn, og 
løypa var pyntet med flagg og ballonger.

Maskotene fra Holmenkollen, Bjørnen Brumle og 
Kaninen Sprett, kom på besøk. Barna imponerte stort 
da de danset og sang seg gjennom både Kollensangen 
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og Blimsangen. Etter å vinket hadet til maskotene ble 
det skirenn og andre morsomme aktiviteter. De store 
barna var veldig flinke til å 
ta vare på de små.
Etter hvert gikk pølser og 
rød solbærsaft ned på høy-
kant, og både barn og voksne 
hadde en skikkelig fin dag.

Barnas Holmenkolldag på DIF-banen

Jorunn på besøk 
i barnehagen
Menighetspedagog i kirken, Jorunn Bottolfs, 

besøker Engelsrud barnehage 8 ganger i året 
med fortelling, sang og aktivitet. Dette er det ikke 
så lett å få til nå, så møtet denne gang ble «over 
en grind». Det ble en liten hilsen med roser i 
porten med påminnelse om at de var alle sammen 
«Vakre roser i Guds hage». Barna fikk også hver 
sin pakke med utstyr til å lage den åpne grav fra 
påskefortellingen i mosegummi som de kunne 
lage i barnehagen og ta med hjem. 
- Det ble et koselig lite møte, men jeg gleder meg 
til å treffe dem igjen på ordentlig. Og jeg gleder 
meg til de gode klemmene jeg får når jeg kommer 
til dem,- sier Jorunn Bottolfs.

Hva er egentlig pinse?       Av Jorunn Bottolfs. Tekst og foto

Vi kjenner julens budskap. Og de aller fleste vet at 
påske er mer enn påskeegg, påskehare og påske-

ferie. Men hva er egentlig pinse? Der er det mange 
som blir svar skyldig. Denne artikkelen er for deg som 
ønsker å vite mer om pinsen!

Ordet pinse kommer av det greske ord pentekoste, som 
betyr den femtiende, noe som gir mening når man husker 
at det alltid er 50 dager mellom 1. påskedag og 1. pinse-
dag.

Pinsen har alltid hatt en spesiell plass i den kristne tro, 
og her vil jeg gi et lite sammendrag av den nesten 2000 
år gamle historien som er knyttet til pinsen. For å sette 
fortellingen i en sammenheng, starter jeg noen uker i 
forkant med et lite sammendrag. 

Det var påske i Jerusalem. Jerusalem sydet av liv, handel 
og mange ulike språk. Jøder fra mange land og områder 
kom til Jerusalem for å feire påske. De feiret at Moses le-
det Israelsfolket ut av slaveriet i Egypt. Jesus og disiplene 
var også der for å feire. Så skjedde det som påskens bud-
skap handler om. Jesus ble dømt til døden. Han ble kors-
festet slik flere lovbrytere ble på den tiden der Romerriket 
hersket. Disiplene var redde, forvirrede og fortvilte. 

En dag satt de i en sal i Jerusalem mens det er folkefest 
i gatene, og her kommer pinsens fortelling: Disiplene 
hørte en lyd som når en kraftig lyd blåser, og lyden fylte 
hele huset. Tunger av ild viste seg for dem, delte seg og 
satte seg på hver enkelt av dem. De ble fylt av Den hellige 
ånd, og de begynte å tale på ulike språk, språk som de 
i utgangspunktet ikke behersket. De gikk ut av salen og 
begynte med en gang å tale til de som var ute i gatene. 
Det skapte stor oppstandelse at de talte på mange for-
skjellige språk. Senere begynte disiplene å reise rundt 

Kirkeårsteppet som 
er laget av Solfrid 
Bergem henger ved 
inngangen til kirke-
rommet. 

På utsnittet av 
kirketeppet ser man 
med rød bakgrunn 
ildtunger og due. Det 
er også to andre felt 
i rødt. Det er dagene 
for aposteldagen 
og olsok som også 
er «røde dager» i 
kirkeåret.

DUEN: Duen sym-
boliserer fred, håp 
og ånd. 
ILD: Tunger som av 
ild viste seg for dem. 

omkring i stadig større områder for å fortelle om det de 
hadde sett og opplevd sammen med Jesus.
 
På grunn av denne fortellingen blir ofte pinsen kalt kirk-
ens bursdag. Det var startskuddet for at disiplene begynte 
å gå ut og fortelle om det de hadde sett og hørt. Pinsen 
blir et kolon for fortsettelsen med oppbygging av små 
husmenigheter som i løpet av noen århundre sprer seg 
til hele verden. De tre største høytidene i kirken er derfor 
jul, påske og pinse.

Pinsens symboler og farge.
I fortellingen om pinsen er vind og ild sentralt, og derfor 
er dette symboler som brukes i pinsen. I tillegg er duen 
brukt som symbol for pinsen. Grunnen til dette er at det 
fortelles i bibelen at den dagen Jesus ble døpt, åpnet 
himmelen seg, og Guds 
ånd kom ned over Jesus 
som en due. Av den grunn 
er det ofte en due tilkny-
ttet døpefontene i kirkene 
våre.

Pinsens farge er rød 
på grunn av ilden som 
symbol. Stolaene som 
brukes over prestekjortel-
en er derfor røde i pinsen, 
og pinsens symboler 
er brodert/applikert på 
stolaene. 

Sokneprest Dag i pinsens røde messehagl

Av Ingebjørg Thon Rosvold. Tekst og foto
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Vakre filmer i adventstiden fra korene i Vardåsen
Vardåsen kirke har en god tradisjon med flotte jule-

konserter i adventstiden. Advent 2020 ble annerledes, og 
i stedet for julekonserter, ble det digitale hilsninger i form 
av to vakre og stemningsfulle filmer laget av Svein-Erling 
Brusletto. Korskolen sang inn en Luciasang til Luciadagen, 
og den fikk hele 40.000 visninger på nettet! Vox cordis 
sang inn Det lyser i stille grender. I filmen hadde de med 
seg barn fra korskolen som hadde filmet juleforberedelser 
hjemme. Med det ønsket koret å spre litt førjulsglede i de 
tusen hjem. Bildene på denne siden er hentet fra filmene.

Barne og ungdomskoret har med mye innsats og omtanke 
klart å ha ukentlige møter gjennom hele pandemiåret. Det 
har vekslet mellom fysiske øvelser og digitale møter. Det 
har vært øving av repertoar til konserter som man ikke 
visste om man kunne gjennomføre. Det har vært digital 
undervisning om musikkteori, om Kirkens Nødhjelp sin 
fasteaksjon og om verdensdagen for Downs syndrom, - 
et variert og allsidig program. All ære til organist Yngvild 
for alt arbeidet hun har lagt ned for holde dette arbeidet 
i gang i en vanskelig tid. Dette har vært veldig viktig for 
mange barn og deres familier!

Vakre filmer i adventstiden fra korene i Vardåsen

Anne Kristine Bergem - 51 år
I denne tiden er det ekstra viktig å ha rutiner og gode 

vaner i hverdagen. Lange dager 
blir mere overkommelige der-
som de deles opp i etapper. Stå 
opp før du er lei av å ligge i sen-
ga, så blir det bedre å legge seg 
igjen. Tilbring litt tid utendørs 
med åpne øyne for å få lys. 
Gå en tur eller finn musikk på 
radioen du kan bevege deg til på 
kjøkkengulvet. Ha kontakt med 
andre mennesker, enten det er 
en på telefon eller med naboen 
utenfor. Prøv noe nytt?
Vær ikke så streng med deg selv 
at du blir skuffet dersom du ikke 
får det til i dag. Du kan prøve 
igjen i morgen.

Chidera Chukwuemeka - 20 år
I en vanskelig tid synes jeg det er fint å lage god mat. 

Jeg liker også å høre på musikk 
og danse bare for å riste seg løs 
for å få ut alt. Jeg liker også å 
si høyt ti positive ting som har 
skjedd det siste året eller siste 
måneden, for eksempel: Jeg 
har mat på bordet, jeg må ikke 
bekymre meg for å bli bombet. 
Hvis det er noe som er vanske-
lig, så prøver jeg å dele det opp 
og prøve å se hvorfor det er 
sånn og hva jeg kan gjøre med 
det.

Roar Nydal - 63 år
Det siste året med epidemi har vært en stor belastning  
for svært mange. Noe av det viktigste i en slik situas-
jon  er å formidle håp. Vi må ikke la engstelse og frykt 
få dominere oss. Vi må si til oss selv at dette kommer  
vi oss igjennom, dette går over, det vil normalisere 
seg etter hvert. Det er viktig å fokusere på det som er 
mulig å gjøre og ikke se for mye på begrensningene. 

Hvordan kan vi spre positivitet i en vanskelig tid?

F.eks har jeg har gått mye 
på tur i marka, sommer og 
vinter. Istedenfor besøk 
har vi gått på tur sammen 
med folk. Hjemme har vi 
laget god mat og sett på 
hyggelige TV-serier. 

Poenget er å se på 
mulighetene som vi tross 
alt har. 

Vi har spurt fire personer om deres tanker rundt dette

Tekst: Jorunn Bottolfs.              Foto: Hentet fra filmene laget av Svein-Erling Brusletto 

En liten hvil midt i filmingen for tålmodige korbarn

Kristian Abelsen - 48 år
Oppmuntring i koronaens tid. Det minner jo om en 
boktittel, som varmt anbefales («Kjærlighet i koleraens 
tid»). Takk for muligheten til å dele noen tanker Jorunn. 
Selv vender jeg stadig tilbake til uttrykket «rikt liv med 
enkle midler». For flere enn meg går assosiasjonene til 
langsomme måltider, venners lag, eimen av kaffe og 
lyden av leken lek. 

Som oppmuntring oppfor-
drer jeg til et mini-tur-pros-
jekt. Jeg er hverken ornitolog 
(fugleekspert) eller biolog, 
men liker å stoppe, se, sanse 
og oppdage hva naturen 
har å by på. Første skritt i 
miniprosjektet er å søke opp 
Svartspett på youtube og 
lese litt om denne fasci-
nerende hakkespetten på 
wikipedia. På 10 min er du 
svartspettekspert! Så er det ut på «jakt», litt utenfor 
den blåmerka løypa du vanligvis rusler. Bli ikke over-
rasket om du plutselig hører svartspetten enten i flukt 
eller i toppen av et tre. Tenk, den har alltid vært der, 
du har bare ikke lagt merke til den. Til høsten anbe-
fales nytt prosjekt: traktkantarelljakt (sopp). Den er der 
like sikkert som svartspetten. 

Håper det blir turer, opplevelser, historier og kanskje 
gourmetmat å dele når høsten igjen åpner for lang-
somme måltider i venners lag. God tur! 

Lag et hjerte av det du finner i naturen av Liv i B&E

• Finn en hengebjørk 
   eller andre bøybare kvister 
• Samle en liten bunt som du fester 
   med en strikk eller hyssing i enden 
• Del i to like deler og forme et hjerte
• Alt festes sammen nederst
• Fest sammen “stammen” i midten
   som kan brukes som oppheng
• Klipp til med en rosesaks/saks
• Lag en sløyfe av hyssing, eller bruk 
   farge etter årstid eller høytid
• Hjertet passer like godt på ytter-
   døren som på et gravsted
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 Gråt
  La det regne 
  stille dråper
  mot jorden

  så det mørke er 
  gjennomfuktet

  og klar for 
  spirende liv
  når våren kommer
  
  Anne Kristine Bergem

Hilsen fra Gatepresten
Det har vært en tøff start på 2021. På varmestua 

og i feltarbeidet har vi følt på at vi hadde nok 
begrensninger på arbeidet fra før, og så kom spreng-
kulde og muterte virusvarianter. Alle merker at nå er 
det nok, og de fleste av oss opplever nok at behovet 
for normalitet og sosiale sammenkomster blir sta-
dig sterkere. For flere av dem som benytter seg av 
tilbudene til Kirkens Feltarbeid er det felleskapet de 
har hos oss det eneste felleskapet som tar dem imot. 
Og selv om vi fortsatt holder åpent, har vi sterke 
begrensninger på hvor mange vi kan ha besøk av om 
gangen. Det gjør at mange mister dyrebart sosialt 
samvær. 

DØDE:
• Jan Erik Johansen
• Solveig Marie
   Simonsen
• Liv Margit Stenseth
• Erik Ferdinand 
• Eduard Werner
• Torill Warholm
   Kleven
• Johannes Eriksen
   Lunde
• Marit Hjerpaasen

Slekters gang 

Trenger du noen å snakke med? 
Livet består av så mange forskjellige dager. Av og 

til kan det være godt å ha en å snakke med om 
hvordan du virkelig har det. Små eller store ting, det er 
ingenting som er for dumt å snakke om. Det kan være 
hendelser i livet som er vanskelige å takle.  Det kan 
være tvil, dårlig samvittighet, sorg, sykdom, vanskelige 
valg eller andre ting.  
Når du deler din glede med andre, 
fordobler du hvert smil og hver latter.
Når du deler din smerte og sorg, 
blir hver tåre delt i to.. 
En av tjenestene kirken kan tilby er noen å snakke med 
når du trenger det. Vi har medarbeidere som er utdan-
net blant annet til å samtale med mennesker i ulike 

livssituasjoner. Slike samtaler er 
gratis, og kirkens medarbeidere 
har taushetsplikt.

Ønsker du samtale send mail 
til; diakon Irene: ih739@kirken.
no, prest Olaf: oh253@kirken.
no eller prest Dag: dh545@
kirken.no. Evn ring 66754090 
og spør etter prest eller diakon.
Hver onsdag kl. 18.00 - 19.30 
vil det være noen til stede i 
kirken som er klar for samtale 
uten avtale på forhånd.

  Gråt
    La det regne 
    stille dråper
    mot jorden
    så det mørke er 
    gjennomfuktet
    og klar for 
    spirende liv
    når våren kommer  
    Anne Kristine Bergem

Og i perioder hvor man blir sliten og lei, blir det 
ekstra viktig å se etter de positive tingene som skjer. 
For selv om vi går på sparebluss og gleder oss til å 
fullt hus i alle tiltakene våre, så er det fortsatt gode 
ting som skjer. 

Arbeidstiltaket, som lenge var nede for telling, er i en 
forsiktig opptrapping. Ved hjelp av midler fra helsedi-
rektoratet har vi fått skaffet biler som gir rom for å ta 
med flere arbeidere, men fortsatt overholde smitte-
vern. Det betyr at vi sakte, men sikkert kan tilby ak-
tivitet til flere av gjestene våre. Det betyr at pressede 
økonomier får et lite tilskudd, men viktigst er det at 
mennesker får bidratt og fylt dagene med menings-
fullt innhold. Vi har en stund igjen før vi er på normalt 
nivå, men det å se stadig flere komme inn blide og litt 
svette på slutten av dagen er motiverende. 

Når vi nå har åpnet varmestua på kvelden igjen, 
samtidig som både Arbeidstiltaket og lysfabrikken har 
funnet tryggeløsninger for å få flere i aktivitet, så kan 
vi koste på oss litt forsiktig optimisme igjen. Hvis man 
da legger til at vi nærmer oss den første vårmåneden 
med lysere kvelder og varmere vær så gir det meg 
troa på at våren kan bli betraktelig bedre enn hva de 
siste månedene har vært. Ikke bare for oss i feltarbei-
det, men for alle sammen.                      Kjetil Borgenvik

Diakonen vår, Irene

Noen ganger blir jeg overrasket over hvordan 
naturen fungerer. Jeg 

vet det jo godt, men allike- 
vel blir jeg forundret hver 
eneste vår. Etter en lengre 
tid i mørke, der kulda har 
fått skikkelig tak, så skjer 
det noe. Sola kjennes litt 
varmere, dagene blir litt 
lengre, og det er behagelig  
å være ute.

Og hvilken vinter vi har hatt 
på så mange måter. Vi står 
i god avstand til hverandre, 
med masker, og litt usikre 
på hvordan alt egentlig 
er rundt oss. Plutselig har 
nærhet til andre blitt noe 
som er vanskelig. Og det å 
ta et par skritt tilbake om 
noen kommer for nær har 
blitt en ren reflekshandling. 

Midt oppi dette er det også 
ting vi kan gjøre.  Telefonen 

SIDE

Prikk til prikkPrikk til prikk

Finn fem feil!Finn fem feil!

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. 
Hva skjuler seg her?

Da de kastet ut garnet der 
Jesus sa, fikk de så mye fisk at 

båten nesten sank! De to bildene er nesten like. Finner du 
de fem feilene på bildet under? (Tegning: Monica Bauleo)

Inne i rutenettet er det gjemt 10 dyrenavn. De står fra 
venstre mot høyre, og nedover. Kan du finne alle?

Finn navn på 10 dyr!Finn navn på 10 dyr!

VitserVitser

Gi 
barnebladet 

Barnas til et barn 
du er glad i!

Disse oppgavene er hentet 
fra bladet.

Bestill abonnement 
på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  

eller  22 08 71 0022 08 71 00..
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Superse
tning

Ordspråk
ene 4,23

4
2021

Jesus som Jesus som 
tolvåring tolvåring 
i tempelet i tempelet 

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom.

Supersetning
2. Timoteus 1,7

1 
2021

sondagsskolen.no

Gulliver og vennene hans bor i Paradisbukta. De 

drar på skattejakt og har skole og søndagsskole   

i et gammelt skipsvrak nedenfor Skarpskjær. 

Gulliver og vennene får høre om Jesus og lurer på 

mange ting. En dag oppdager de at Paradisbukta er 

forurenset. Det må de gjøre noe med! 

Og hva skjer når Gulliver blir tatt av Storstrømmen 

og havner i en grotte under den mystiske 

Slottsøya?

sondagsskolen.no

Gulliver 

og vennene 

          i Paradisbukta
Jesus metter Jesus metter fem tusenfem tusen

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33
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O L V I P O L V I R A

K Y G R A P E K A T T

L V I P N A S I N Å J

A F L O D H E S T T S

T R Ø N A U L E I T O

R E V N L N U B L Æ M

O K E I U D X R O P O

P A N K I D R A P I R

I B K A N I N T E P O

En musunge tittet 
ut av musehullet om 

kvelden. Da fikk den se 
en flaggermus.
– Mamma! ropte 

musungen. 
– Jeg har sett en 

engel! 

– Jeg håper det 
ikke blir regn i dag, sa 

kengurumamma.
– Det er så travelt når 

ungene leker inne.

Vitser  og gåter
• Hva er grått, skrukkete og hopper hvert 
   20. sekund?
   SVAR: en elefant med hikke

• Hvorfor sitter du her og spiser plaster?
   - Jeg har så vondt i magen

• Hva koster disse skoene, spurte den 
   vakre damen
   - Et kyss, svarte mannen bak disken
   - Supert, da kommer bestemor og betaler 
      i morgen!

• Vampyren var blitt vegetarianer. 
   Han spiste bare blodappelsiner

• Tror du det finnes liv på månen?
   - Så klart! Det er jo lys der oppe i kveld

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

• William prøvde å skremme lillesøsteren:
    - Hva ville du sagt hvis du møtte et 
    monster med tre hoder?=
   - Hallo, hallo, hallo, svarte hun

• Hvorfor putter du iphonen i juspressen?
   - Jeg lager Apple-jus

• Bestemor synes lille Jenny hadde så 
   vakkert smil:
   - Tennene dine er som et perlekjede: 
   hvite perler tett i tett
   - Lille jenny ville gjerne si noe pent tilbake. 
   – Tennene dine er som stjerner, bestemor: 
   Gule og langt fra hverandre

• Pass deg for trappa! 
   - Hvilken trapp-app-app-app…….

har fått et comeback. Det er så godt å høre en stemme 
og så kan vi skravle i vei om 
løst og fast. Ikke at det erstat-
ter det å sitte i samme rom, 
men det gjør godt allikevel. Og 
vi kan vi ta en rusletur.

Nå går det mot lysere tider. 
Vaksinene har kommet, og 
varmen i lufta gjør at det er 
enklere å sette seg ned ute i 
hagen eller på verandaen. 

Selv om vi ikke er ferdige 
med utfordringene, så har vi 
aldri vært helt forlatt. Det er 
en sangtekst som jeg har tatt 
med meg i disse dagene: 

«Slik som solen er for liljen er 
Jesus for min sjel i hans lys og 
varme har jeg fått del.» Vi kan 
alle få del i Jesu varme.

Diakon Irene Wiik Halle

• Anne Marie Gutevall
• Elsa Marianne 
   Braathen
• Kai Frisch
• Inger Lise Hanserud
• Gustav Jørgen 
   Gulliksen
• Bodil Skrautvol
• Cathrine Brudberg
• Tone Kristin Hilde
• Kjell Martinsen



Vå r  v i s j o n :  La v  t e r s ke l  - t yd e l i g  p r o f i l

Vardåsen kirke/kirkekontor: 

Åpent på dagtid tirsdag-fredag. 
Telefontid er mandag til fredag 08.30 - 15.30. Telefon: 66754090
Sentralbordets åpningstid er 09.00 - 15.00
 
Daglig leder Kari Sorknes:    
Sokneprest Dag Håland:      Mobil: 93616353 
Kapellan Olaf Huuse Haraldstad:    
Kantor Yngvild Wattum Stuksrud:   
Menighetspedagog Jorunn Bottolfs:    Mobil: 99036432
Diakon Irene Wiik Halle         
Ungdomsarbeider Jon Grøsland   

Ta gjerne kontakt: Mail: vardasen.menighet.asker@kirken.no
Tlf.: 66754090 eller 9936432. 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 og www.kirken.no/vardasen

Følg oss på Facebook! Søk opp Vardåsen kirke og klikk «LIKER»!

Gudstjenestene  

Kari Sorknes       Dag Håland        Jorunn Bottolfs   Jon Grøsland 

Yngvild Wattum  Olaf Huuse         Irene Wiik         Følg oss på        
Stuksrud             Haraldstad         Halle        Facebook 

Ønsker du å støtte 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: Speidernes dag i kirken fra kl. 18.00. 

TIRSDAG: Myldredag er kirkens familiedag: 
  Knøttesang 1-3 år, Firefemklubb 4-5 år, 
  Familiespeiding 6-8 år, Barnekor 6-12 år. 
  Middag fra kl. 16.15. Kaffe og vafler fra ca kl. 18.00.
  Vox Cordis – kirkens voksenkor kl. 19.30

ONSDAG:  Babysang kl. 12.00. Åpen kirke kl. 18.00-19.30. 
  Bibelundervisning 2. hver onsdag kl. 19.30 

TORSDAG: Bønnesamling 2. hver torsdag kl. 11.00
  Torsdagskaffe eller torsdagstreff kl. 11.30–13.00
  Konfirmantundervisning og ungdomskafe kl. 17.30
  Ledertrening for ungdommer 
 
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. 

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

2. mai kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Dag Håland. Søndagsskole.
9. mai kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad. 
13. mai kl. 11.00: Kristi himmelfartsdag 
gudstjeneste v/Dag Håland.
17. mai kl. 11.00: 
Åpen kirke. Utemarkering.
23. mai kl. 11.00: Pinsegudstjeneste 
v/Dag Håland. Søndagsskole.
30. mai kl. 11.00:  Gudstjeneste 
v/Olaf Huuse Haraldstad. Supersøndag 
SOMMER. Avslutning søndagsskolen
6. juni kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. 
13. juni kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad
20. juni kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Dag Håland
4. juli kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland
18. juli kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland
1. august kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/vikar
15. august kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad
22. august kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Dag Håland. Søndagsskole. 
29. august kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad 
og Jon Grøsland. Konfirmantene
5. september kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Dag Håland. Søndagsskole. 
11. og 12. september kl. 11.00/13.00: 
Konfirmasjonsgudstjenester 
v/Olaf Huuse Haraldstad. 
19. september kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Olaf Huuse Haraldstad. Søndagsskole.
26. september kl. 11.00: 
Gudstjeneste Supersøndag HØST 
v/Olaf Huuse Haraldstad
3. oktober kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland
10. oktober kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland
17. oktober kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf H Haraldstad. 
Søndagsskole.
24. oktober kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Dag Håland. Søndagsskole.
31. oktober kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Olaf H Haraldstad. Søndagsskole. 
7. november kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. 
Døde minnes. Søndagsskole.
Forbehold om endringer i forbindelse med 
omlegging av kirketaket høsten 2021, se 
nettside angående eventuelle endringer.


