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Åshild er ny daglig leder

Åshild Solgaard er ny daglig leder etter at Kari 
Sorknes gikk av med pensjon 1. juli. De fikk 

noen uker sammen før Kari overrakte nøklene og 
ansvaret til Åshild. Etter å ha bodd, jobbet og reist 
mye i inn- og utland får Åshild nå kun en kort  
sykkeltur bort til kontoret i Vardåsen kirke.
Les intervjuet med Åshild på side 3.

Vardåsen kirke

Det var ingen selvfølge at det skulle bli konfir-
masjonsleir i år, men god planlegging og fokus 

på smittevern gjorde at det var trygt å gjennom-
føre. Og for en leir det ble! 120 konfirmanter og 
25 ledere hadde fire fantastiske dager på Knatt-    
holmen. Se mer fra leiren på side 10.

Flott konfirmasjonsleir 
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Feire livet 
og feire kjærligheten!
Det er noen milepeler i en families historie. Det er 

stort å få være med å markere dem. Det er viktige 
markører i livet og gir en annerledes hverdag. Vi liker 
å få være med å markere dem i kirken. Når et lite barn 
døpes, feirer vi livet. «Barn er en Herrens gave,» står 
det i en av salmene i Det gamle testamente. Når to 
velger å si JA til hverandre og satser på et livslangt, 
forpliktende samliv etter kirkens ordning for vigsel – 
da er det fest og glede i kirken.  En stor dag. En viktig 
dag. En milepel i to slekters liv og historie. Det er en 
stor begivenhet enten det feires med mange eller få til 
stede. Det er grunn til å feire kjærligheten som binder 

to mennesker sammen.

Mange døpes og mange inngår 
ekteskap i kirken. Rett nok er det 
en merkbar synkende tendens, og 
jeg tenker at mange ikke riktig vet 
hva de går glipp av når de velger 
bort markeringer av dette.  Å få 
være prest og ha forberedende 
samtaler med foreldre som velger 
dåp for barnet sitt eller et par 
som vil gifte seg i kirken er av 
høydepunktene i en kirkes liv. Det 
er glede over livets under, og det 
er forventning over kjærlighetens 
gave.

Vi vet også godt om at det ofte er 
et stort sprang fra fest og feiring 
til hverdag og slitsomme dager. 
Det er bestandig noe vakkert og 
skjørt og sårbart ved livet og ved 
kjærligheten. Med ansvar for et lite 
barn, eller med ansvar for å ta vare 
på hverandre i ekteskapet, kreves 
det mye arbeid og fokus hele tid-
en. Ethvert samliv – og liv for den 
saks skyld – kan trues av stress, 
av kaos, av at en ikke finner ut 
av det, at det er noe som ikke 

faller på plass, at en ikke får det til, at en famler etter 
retning og mening. Iblant kan det gi god hjelp å falle 
tilbake på utgangspunktet, den gode forankringen 
som ligger i perspektivet over både foreldreoppgaven 
og ekteskapsløftet: Himmelen som er åpen med nåde 
og fred og kjærlighet fra Gud hver eneste dag.

I kirken vil vi være med å heie på alle som går inn i 
foreldreoppgaven med et nyfødt barn i sine hender. 
Og vi heier på alle som velger å ta vare på hverandre 
i ekteskapet. Det krever tid og fokus. Det er viktig at 
ikke alle andre eller alt mulig annet får ta fra foreldre 
og ektefolk det som binder sammen: Kjærligheten 
– selve nøkkelen til det gode samlivet og den lange, 
langsomme vandringen mot gode dager!

Vi gleder oss til mange nye dåpsfester og 
bryllupsfeiringer i kirken!

Dag Håland, 
sokneprest
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Kråkerøy, Zambia og Kjonebråten – det er viktige steder 
i livet til den nye daglige lederen i Vardåsen menighet, 

Åshild Solgaard. Familien bodde på Kråkerøy på mid-
ten av 1970-tallet, men som liten jente bodde Åshild i 
tre år med sine foreldre i Afrika, før de vendte tilbake til 
Norge. Ti år senere ble det enda et år i Zambia for sek-
stenåringen Åshild. Og de siste årene har adressen vært 
Kjonebråten på Søndre Borgen, i nabolaget til ærverdige 
Vardeborg.

-Hva var det som brakte en østfolding som deg til 
Askerbygda? 
- Det var ganske enkelt min rolle som tante! En søster av 
meg bor med sin familie på Borgen, og jeg har en bror på 
Bekkestua. Ettersom jeg er enslig, er jeg opptatt av å ha 
god kontakt med min nære familie, og dermed falt valget 
på Søndre Borgen. Og her 
har jeg funnet meg svært 
godt tilrette.

- Men du har også andre 
interesser enn nær fam-
ilie, ikke sant?
- Jovisst. I store deler av 
livet mitt har jeg vært 
interessert i mennesker, 
ikke minst mennesker
som lever under helt 
andre forhold enn det vi 
nordmenn gjør. Fra Can-
berra i Australia har jeg 
en mastergrad i Interna-
tional Relations, og jeg 
har bodd et par år i Mad-
agaskar. Bibelselskapene i 
Norge og Sverige har også 
vært mine arbeidsgivere. 

Skal jeg sammenfatte det 
jeg i stor grad har drevet 
med, er det snakk om 
internasjonal diakoni. De 
prosjektene jeg arbeidet 
med, ble satt ut i livet i 
ulike land i Afrika. I dette 
arbeidet har det vært 
viktig å bruke Bibelen og de bibelske fortellingene som 
såkalte «holdningsendringsfaktorer», for å bruke et slikt 
uttrykk. Fortellingen om den barmhjertige samaritan er 
et eksempel på fortellinger som kan bidra til å rive ned 
grenser som stenger mellom mennesker. Og Bibelen er 
full av fortellinger som kan tjene som utfordring og 
inspirasjon den dag i dag.

- Vi skjønner at du har en svært allsidig internasjonal 
bakgrunn. For en stund siden søkte du og ble ansatt 
i en stilling som førte til at du har havnet på et lite 
kontor i Vardåsen kirke. 
Hva er bakgrunnen for en slik ganske dramatisk over-
gang fra den store verden til et lite kirkekontor?
- I flere har har jeg tilhørt Vardåsen menighet. En peri-
ode var jeg også med i menighetsrådet. Selv om jeg i 
disse årene har reist ganske mye i arbeidssammenheng, 
har jeg hele tiden sett på Vardåsen menighet som «min» 
menighet. Da stillingen som daglig leder ble utlyst, var 
det i første rekke tre faktorer som fikk meg til å søke. Det 
er snakk om selve menigheten, staben i kirken og de 
oppgavene som er knyttet til stillingen. 

Denne kombinasjonen av en mangfoldig menighet, en 
fremragende stab og mange store og viktige utfordringer, 
var ikke til å motstå. 

- Du har Fellesrådet som din overordede myndighet, 
men har din tjeneste her i Vardåsen. Hva tenker du er 
din særlige oppgave i den staben du er blitt en del av?
- Her ser jeg for meg et glassmaleri: Bilder og moti-
ver i sterke farger, holdt sammen av en ramme av bly. 
Min oppgave er å være den rammen som lar de enkelte 
«fargene» komme til sin rett i helheten, for å si det litt 
ambisiøst. 
Eller sagt annerledes: Mitt håp og mitt ønske er at jeg 
kan være en som legger til rette for at medarbeiderne i 
staben kan få gjort sine oppgaver på en best mulig måte. 
Skal jeg våge meg til å bruke store ord, dreier det seg om 

at jeg ønsker å frigjøre 
medarbeidernes energi 
og motivasjon til beste 
for dem som hører til i 
menigheten. For å vende 
tilbake til bildet: Rammen 
skal ikke synes, den skal 
framheve selve bildet!

- Som daglig leder 
har du ikke bare dine 
medarbeidere å forhol-
de deg til. Du er også 
menighetens ansikt 
utad, både for dem som 
kommer til kirken og 
for dem som bruker 
telefonen. 
Hvordan ønsker du at 
alle disse skal oppleve 
dette møtet?
- Det aller viktigste er 
at hver enkelt opplever 
seg sett, møtt og hørt! 
Min oppgave er å møte 
hver enkelt med respekt, 
men også å være tyde-
lig med tanke på at vi 
som kirkelig ansatte er 
representanter for ham 

som er kirkens herre. I møtene med mennesker skal vi 
være bevisste på at vi alle lever av Guds godhet og nåde 
og at Gud tar imot oss akkurat slik vi er. Det handler om 
Guds nåde og generøsitet. Noe av denne holdningen skal 
vi som Guds medarbeidere i verden alltid bære med oss 
når vi møter andre menesker. Det gjelder også en daglig 
leder i Vardåsen! Og her er jeg fullt og helt på linje med 
det som er menighetens uttalte verdier – nestekjærlighet, 
mangfold og tydelighet.

Det sies av og til at i et menneskes liv er førtiårene de 
«gyldne» årene. Dersom det er riktig, er Åshild nå midt i 
denne glansperioden. Vi som tilhører Vardåsen menighet, 
ser fram til å ha henne sammen med oss i mange, mange 
år – også lenge etter at denne eventuelle glansen har 
avtatt! Og for ordens skyld: Dette intervjuet fant sted 
omkring St. Hans, mens Åshild formelt sett først begynte 
i stillingen den 1. juli dette året. Men i hele juni måned 
fikk hun anledning til å være med tidligere daglig leder 
Kari Sorknes, som dermed sørget for at Åshild fikk en god 
innføring i arbeidsoppgavene som ventet henne. 
      Tekst Anders Bergem. Foto privat

Møt vår nye daglige leder, Åshild
Vi har 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 ondager kl. 12-14 i 
Vardåsen kirke. Det er 10 samlinger 
hver høst og vår med oppstart 
første onsdag i februar og sep-
tember. Etter sangstunden er du 
velkommen til å sitte igjen og spise 
“matpakkelunsj”. Vi serverer te og kaffe. 

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

Babysang i kirken vår

Semesteravgiften er på 300 kr, giro blir utdelt. For mer 
info/påmelding, ta kontakt med ys598@kirken.no

Velkommen!

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 
viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover 
å følge barnet alle dager. 

Les mer om dåp på kirken.no
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Konsert med 
Karin Okkenhaug og 
Hermund Nygård 

29. august kl 19.00 
i Vardåsen kirke.

KULTURKALENDER   i Vardåsen kirke   
 

Karin Okkenhaug har jobbet som sanger hele sitt 
voksne liv. Hun kom i 2018 ut med sin debut-

plate «Se det du ser». Platen består av egenskrevet 
musikk med tekster om behovet for å bli elsket når 
man gjør og sier det motsatte av det man bør, om at 
valgene man tar og møtene man har påvirker en, om 
at livet ofte ikke blir som man skulle tro. 

I høst kommer hun med sitt andre album «Den dagen 
det snur». 29. august holder hun konsert i Vardåsen 
kirke sammen med Hermund Nygård (gitarer/perc 
m.m). Sammen skaper de et et nært rom det er godt 
å være i. Velkommen til konsert!

Koret på kurs i Trondheim

Nytt tak på Vardåsen kirke  Tekst Åshild Solgaad. Foto Dag Håland

Vi skal få nytt tak! I skrivende stund (juni/juli) pakkes 
Vardåsen kirke sakte, men sikkert, inn i stillaser og 

annen beskyttelse. Tiden da man av vanvare kunne sette 
seg på en våt stol i kirken, eller bli møtt av bøtter og 
spann er snart over. Arbeidet er i gang der visjonen er en 
kirke med lav terskel og tett tak. 

Entreprenør er i oppdagelsesfasen. Det er først når de 
åpner opp taket at de får oversikt over hvor omfattende 
arbeidet som må gjøres med taket faktisk er. Del for del 
av taket åpnes, repareres og tettes. Foreløpig plan er at 
de i august skal de være ferdig med taket over barne-

hagen. Deretter beveger de seg videre til kontoravde-
lingen til kirken og videre til kjøkken, kirketorg og 
menighetssal. Først i oktober åpner de del for del av taket 
over kirkerommet. Vi vil under hele perioden få tilgang til 
kirken, og aktiviteter vil holdes i gang i størst mulig grad. 
Rømningsveier er ivaretatt slik at det kun er Korona, ikke 
takreparasjonene som begrenser antallet vi kan være i 
kirken. 

Vi må nok belage oss på en høst der utsikten består av 
stillas og plastdekke. Men til jul håper og tror vi at plast 
og stillas er borte og at julefeiringen blir under tett tak.

I juli var Yngvild og 22 barn og ungdommer fra 
Vardåsen barne- og ungdomskor på korsom-

merskolen på Mjuklia på Berkåk. Fantastiske dager 
med mye sang og aktiviteter. Uka ble avsluttet med 
tur til Trondheim og opptreden i Nidarosdomen.

På korsommerskolen var det i år 104 
deltakere fra hele landet. Delegasjonen 
fra Vardåsen var den største, og det er 
hyggelig å treffe nye og gamle korven-
ner fra andre kor.

Korsommerskolen foregår på Mjuklia 
leirsted som ligger landlig til. Her er 
det geiter, griser og høner. Når det ikke 
er korøvelser kan barna være med på 

kanopadling, klatring, bruskassestabling, frisbeegolf 
og kjempefotball, i tillegg til mye brettspill og lek. 
For barna og ungdommene som er med er dette et av 
årets høydepunkt. De eldste hos oss i Vardåsen har 
nå vært med syv år på rad, og det er ingen tvil om at 
det allerede telles ned til neste års korsommerskole. 
I mellomtiden skal de få oppleve mye spennende her 
lokalt med korene i Vardåsen kirke.
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I et av de hyggelige atriumshusene i Borgenbråten 
bor Oslo bispedømmes nye stiftsdirektør, Ole Edvard 

Wold-Reitan. I mange år har han arbeidet med musikk 
som sanger og manager for Oslo Gospel Choir og som 
leder for Kirkelig Kulturverksted, og de siste ti årene 
har han hatt i sentrale roller på Slottet, bl.a som ass. 
sekretariatsleder og kommunikasjonssjef.
 
Da jeg kommer inn døren sitter ektemann Harald og har 
hjemmekontor i stuen. Hagen er ledig, så vi setter oss ved 
et bord i skyggen med en kopp kaffe. Tvillingene Karin og 
Olav er på hver sin sommerleir, men hunden 
Moritz holder oss med selskap. De har bodd 
her de siste fem-seks årene. Da de flyttet hit 
begynte de å gå gjennom skogen til kirk-
en, en søndag i ny og ne, men som oftest 
på myldredagene på tirsdager. Ole Edvard 
har selv vokst opp i kirken. Han har flyttet 
mye gjennom oppveksten, men for familien 
var kirken alltid en sentral del av hverdagen 
uansett hvor i landet de slo seg ned. Også 
dagsavisen Vårt Land fulgte familien landet 
rundt, og rundt middagsbordet kunne temaet 
for samtalen gjerne være «hvem får Borg?» 
(hvem blir biskop i Borg, red.anm.). 
 
Mens homofilidebatten preget kirken mer 
intenst, syns han det var greit med en 
pause fra både Vårt Land og mer tradis-
jonelt menighetsliv. I mange år ble Kirkens 
Bymisjon og hverdagsmessene i Tøyenkirka 
det faste tilholdsstedet. Men som pappa har 
han ønsket å gi barna noe av det beste han 
selv fikk i sin barndom, og da er kirke og 
menighet også en viktig del. Første møtet 
med Myldredag i Vardåsen kirke har festet 
seg som et spesielt godt minne, og kanskje 
også noe mer, kanskje et tegn på en lenge 
etterlengtet endring. Familien stilte seg opp 
i middagskø, og da Ole Edvard ble spurt 
hvor mange han skulle betale for og pekte 
på sine to barn, mannen og seg selv var 
svaret fra ungdommen bak disken, «to barn 
og to voksne. Det er en familie. Det blir hundre kroner». 
Så enkelt var det, og igjen var han fullt regnet med i en 
menighet, med mann og barn. «Nå henger familien der 
oppe i Vardåsen, og det er bare helt topp», sier han med 
et stort smil. 
 
Ved forrige kirkevalg ble Ole Edvard valgt inn i 
Menighetsrådet. For ham ble det en oppgave som styrket 
engasjementet for kirke, og han har fått med seg viktig 
erfaring han nå tar med seg inn i ny jobb. Etter mange år 
ved Slottet kjente han at det var tid for nye utfordringer, 
og etter påske tiltrådte han som stiftsdirektør i Oslo 
bispedømme. Nå merker han at når han får ting på sitt 
bord så tenker han ofte «Vardåsen menighet, hvordan vil 
dette oppleves der?». Det gir verdifull kontekst til arbei-
det. 
 
Han synes det er spennende å få jobbe i kirken. Å være 
kirke er å bygge trosfellesskap, ikke meningsfelles-
skap, sier Ole Edvard, og når kirken tar dette på alvor 
gir det noen konsekvenser. Kirkens samfunnsansvar har 
på mange måter mye til felles med Kongehusets: Å være 

Ny stiftsdirektør, Ole Edvard Wold-Reitan,
om den gode langsomheten             Olaf Huuse Haraldstad
 

med og forvalte de store fellesskapsverdiene vi deler, og 
samtidlig løfte dem inn i en ny tid. I en verden der mye 
går raskere og raskere trekker han frem at kanskje lang-
somheten og lange linjer er noe kirken særlig forvalter. 
Kirken er fremfor alt å forvalte ord og sakrament. I tillegg 
er kirken også en forvalter av arv og kultur, og da kan 
langsomheten også være en styrke. 
 
Da han stod frem som homofil fant moren trøst i å tenke 
på pottemakeren i Jeremia. Fortellingen om pottemakeren 
er et bilde på hvordan Gud former oss slik som potte-

makeren former leiren, og at han kan forme oss på nytt 
og på nytt. Det gav henne håp for sønnen, og at 
noe kanskje kunne endres? Karin Reitan var predikant 
og forkynner og noen år senere fortalte hun Ole 
Edvard at det hadde gått opp for henne at det var hun 
selv som hadde ligget på Herrens dreieskive, ikke han, 
og at hennes tenkning rundt homofile i kirken nå hadde 
tatt en annen form. «Jeg har mye å takke både min mor 
og min far for» sier han, «men kanskje er tiden sam-
men, langsomheten i møtene også noe å takke for. Tro, 
identitet og dannelsen av våre bilder av Gud er ikke tjent 
med for raske prosesser. Toleranse er også evnen til å 
tåle uenighet, forskjeller og ulike ståsted, og kanskje 
handler det også om å gi både seg selv og hverandre tid?»

Kaffekoppen er tom, og den gode samtalen går mot slut-
ten. Vi snakker om ungene og sommer, om båtliv og ferie, 
og hvor godt det skal bli å kunne møtes på Myldredag til 
høsten igjen.

Ole Edvard og Harald med tvillingene Karin og Olav på fjelltur

Foto: Svein-Erling Brusletto og Jorunn Bottolfs

SIDEN SIST     
i Vardåsen menighet          Jorunn Bottolfs

5. og 6. juni - Konserthelg med korene
Den første helgen i juni var det en stor konserthelg med kirk-
ens kor. Barne- og ungdomskoret hadde to svært vellykkede 
konserter på lørdag med et begrenset antall svært stolte 
foreldre og familie. Vardåsen Senior-Sang deltok med nydelig 
korsang under søndagens gudstjeneste. Kirkens voksenkor, 
Vox Cordis, hadde sammen med musikere, kafékonsert rett 
etter gudstjenesten på søndag. 
Høy kvalitet og musikalske perler på rekke og rad fra alle 
korene til stor glede for publikum.

17. mai - En fin, annerledes markering 
Heller ikke i år var det mulig å feire 17. mai med barnetog 
og folkefest. Vi markerte dagen på det ytre kirketorg med 
kirkeklokker, nasjonalsanger, appell, kor og korpsmusikk. 

Vox Cordis og Borgen Oldis fikk plass under det påbegynte 
stillaset.  Mange satte stor pris på markeringen og deltok 
tross kraftig regnvær.

6. juni 
Søndagsskolen hadde også 
sin sommeravslutning 
6. juni. Anne Helene Moks-
ness hadde en engasjer-
ende fortelling om Frans 
av Assisi som vokste opp 
som rikmannssønn med et 
utagerende liv: Frans fikk et 
religiøst syn, og startet 
Fransiskanerordenen i 1210. 

Regnet truet med å avbryte 
en spennende fortelling, 
men Anne Helene klarte 
med sin lange erfaring som 
lærer å fange oppmerksom-
heten tross dråper i luften. 

Etterpå var det sporløp, 
leker i skogen rundt kirken, 
kaffe og kaker og kafé-
konsert med Vox cordis.
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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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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.
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Bli med på 
navnekonkurranse!
Maskoten må jo ha et navn!
Hva synes du den skal hete?

Det skal vi finne ut i løpet av høsten! Alle 
barn er velkommen til å komme med forslag 
til navn, og deretter skal vi stemme frem 
favorittnavnet. Vinnernavnet vil bli annonsert 
1. søndag i advent. 

Velkommen til å være med i 
navnekonkurransen! 
Send forslag til jb223@kirken.no.

Møt den nye 
maskoten vår!
I kirken har vi mange aktiviteter og arrangement. 
Det er mye vi ønsker å invitere til. Det er mange 
ting å bekjentgjøre og annonsere. Ikke minst til 
barnefamiliene. 

I den forbindelse ønsket vi å lage en maskot som 
kunne være med og ønske barna velkommen! 

Nina Myklebust tok utfordringen og lagde en 
sprelsk liten maskot som kan synge, spikke, 
danse og spise vafler, en perfekt maskot for 
kirken vår! Maskoten er en liten luring som har 
magiske evner, for den kan nemlig forandre farge 
alt etter humør og hva den driver med.

Kikk gjennom bladet, og se hvor mange maskoter 
du klarer å finne på de andre sidene. Den liker 
godt å gjemme seg, så du må lete nøye på hver 
eneste side!

Den fine tallrekken er det også Nina som har 
spesiallaget til Vardåsen menighet 



Foto: Svein Erling Brusle,tto

Konfirmasjonsleir 2021
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Konfirmanter 2021
Årets 42 konfirmanter konfirmeres 11. og 12. 
september. Høsten 2021 får de mulighet til å 
være med på ledertrening. 

Konfirmanter 2022 
Informasjon om konfirmant 2022 ble sendt 
ut i mai. 

Informasjonsmøte 26. august Kl. 20.00
For mer info - ta kontakt med 
oh253@kirken.no ev. as692@kirken.no

• Sander Andre Bekkemot
• Kristoffer Bendiksen
• Anders Mathias 
   Galteland Birkelund 
• Jonas Holth Djupvik 
• Tuva Espelin  
• Josefine Hole Evensen 
• Torkil Sletmoen Fagernes 
• Ingrid Melanie Foss
• Silje Ruud Fossheim 
• Ingrid Camilla Bræin 
   Gjertsen 
• Eskil Rindal Grimsmo 
• Fabian Halvorsrud-Nilsen 
• Hildegunn Stokker Hansen 
• Hans Jacob Hansen-
   Gleditsch 
• Frida Klerck Helseth  
• Andras Heredia-Randen 
• Sebastian Heredia-Randen 
• Elias Joakim Karlsen Hogstad 
• Sara Madelene Enbusk 
   Johansson 
• Victoria Helmine Kristensen 
• Maxim Langehaug-Sauret 

• Lars Lenvik  
• Casper Lynne  
• Jens Melingen Myhre  
• Fredrik Sten Myhre 
• Thomas De Castro 
   Nordhagen  
• Kristine Tunge Norli  
• Henrik Nyberg  
• Miguel Jesus 
   Nygaard-Cruz 
• Victoria Marie Ofstad  
• Gabriel Guzdzik Ohnstad 
• Frida Olsen  
• Peder Skjeggestad 
   Rangnes 
• Stine Nordby Ruud  
• Alexander Ryen  
• Frida Langum Skjølås  
• Jakob Stange  
• Cristian Stovner  
• Bendik Olai Øglænd Sveen 
• Matz August Tepper  
• Berit Altern Vedal 
• Haakon Emanuel Brenne 
   Aandstad  
  
  

Årets konfirmanter

Det var ingen selvfølge at vi fikk dratt på leir i år, 
men med god planlegging og fokus på smittev-

ern, følte vi oss trygge på å gjennomføre. Og for en 
leir det ble! 120 konfirmanter og 25 ledere hadde fire 
fantastiske dager på Knattholmen. Solen strålte nesten 
hele tiden og det var bare deilig når det kom et par 

dråper med regn. Med masse sang, aktiviteter som 
volleyball, frisbeegolf, kajakk, kjempehuske og fotball 
har dagene fløyet forbi. Konfirmantene har også fått 
utfoldet seg kreativt med kor, maskelaging, dans, 
filosofi og låtskriving. Alt i alt en strålende leir!

Jon Grøsland - Tekst og foto

ÅPEN KIRKE
Er du blant dem som har kjent det godt å gå inn i en 

åpen kirke når du er på besøk i utlandet? Merket roen 
og satt deg ned og tenkt dine egne tanker og kanskje 
bedt dine bønner? Vi er mange som har savnet at kirkene 
i Norge også kan være åpne for stillhet og meditasjon.

I Vardåsen har vi nå valgt å åpne kirken hver onsdag 
ettermiddag, slik at det kan være mulig å komme og sitte 
ned.  Kirken er åpen fra kl 18-19.30. Du kan komme, 
tenne lys, legge en bønn i bønnekrukken eller ganske 
enkelt sette deg ned og være i stillhet så lenge du måtte 
ønske det. 

Kl 18.30 innbyr vi til en 
meditasjonsstund. En av 
prestene eller en kirkelig 
medarbeider leder. Vi synger
noen sanger, leser noen 
tekster, og du får med deg 
Guds velsignelse på veien 
videre. Ofte vil en pianist 

bidra med musikk. Dersom du ønsker det, kan du be om 
en samtale med den som har ansvar den ettermiddagen. 
Det er prester og erfarne sjelesørgere som deler på å 
være til stede. 

Vit også at det er et bittelite bønnerom som alltid står 
åpent innenfor åpningsdøra til kirken. Legg gjerne turen 
dit og sett deg ned en liten stund. Vår tid trenger at det 
er noen steder der det går an å finne ro og stillhet.

Velkommen til åpen kirke.
     

Berit Okkenhaug
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MYLDREDAG hver tirsdag 
7. september – 30. november. 18. januar – 26. april

Første tirsdag i september starter vi opp med nye myldredager.  
Dette er ettermiddager med myldrende liv i kirken hvor vi tilbyr 
aktivitetene knøttesang, firefemklubb, familiespeiding og flere kor. Det 
er også mulighet for middag, vafler/kaffe og god prat rundt bordene.  
Hver tirsdag lages middag og stekes vafler til over 100 personer.  

KNØTTESANG

Foreldre og barn 1-3 år.
Sang, regler, lek og aktiviteter. 
Flinke foreldreledere som har 
god kompetanse på musikk.
Tirsdager 17.15 - 18.00.

Kr. 300,- pr. halvår.

ANSVAR for foreldrene
Det forventes at foreldrene stiller opp 
en gang 3 timer pr. halvår for å hjelpe 
til på kjøkkenet. Dette er enkle og 
trivelige oppgaver.

Mer INFO på www.vardasenkirke.no

PÅMELDING til jb223@kirken.no

PROGRAM for Myldredag
Kl. 16.15-17.15: Middag for de som ønsker det.
Kl. 17.15:  Vi starter med 10 minutter felles i kirkerommet med  
fortelling, info, fremvisninger av gruppene e.l. Deretter går vi til
de ulike aktivitetene. Foreldrene er med barna på knøttesang, de 
første firefemklubbsamlingene og på familiespeider. 
Etter aktivitenene er det salg av kaffe og vafler og tid for frilek, duplo, 
togbane og lekekrok for barna.

VARDÅSEN KIRKES KORSKOLE  med oppstart 31. august

I korskolen går det sangglade barn og ungdommer fra 1. – 10. klasse. 
Korene har variert repertoar som inkluderer blant annet jazz, klassisk 
og musikal. Det fokuseres på sang, musikkglede og god sangteknikk. 
Barna lærer blant annet noter, rytmer, scenetrening og samarbeid.  
Yngvild Wattum Stuksrud er dirigent for koret. Hun er utdannet 
organist med videreutdanning innen kordireksjon og stemmelære.
Kontingent 500,- pr. halvår. Guttekor 300,-, ev. 250,- i kombinasjon 
med speider (SPOR). Info og påmelding: ys598@kirken.no

FAMILIESPEIDER / SPOR

Introduksjon til speiding med blant 
annet førstehjelp, spikking, bål, knut-
er, kart og leker. Foreldre og barn er 
sammen på speider, og kan kombi-
neres med kor (SPOR) fra 17.15.
Tirsdager 17.45 - 18.45. 
300,- pr. halvår, ev. 250,- i 
kombinasjon med guttekor.

FIREFEMKLUBB

For barn 4-5 år. 
Fortellinger, lage ting, dramati-
sering, sang, lek og mye mer. 
Flinke ungdomsledere.
Tirsdager 17.15 - 18.15.

Kr. 300,- pr. halvår.

Ungdomskoret:    fra 6. kl. 
kl. 15.00 - 17.00 
Barnekor:            1. - 3. kl. 
kl. 17.15 - 18.15
Guttekor/SPOR 1. - 4. kl. 
kl. 17.15 - 18.45
Kan kombineres 
m/speider (SPOR)
Barnekoret:         4. - 5. kl. 
kl. 18.15 - 19.15

MYLDREDAGER i  Vardåsen kirke 2021/2022 HØST 2021: 7. september til 30. november VÅR 2022: 18. januar til 26. april

Askerspeiderne har nettopp kommet hjem fra en helt 
fantastisk sommerleir på Strandheim. Det har vært 

variert speideraktivitet med klatring, bordbygging, kajakk, 
kano og ikke minst flåtebygging. Speiderne har bodd i telt 
(uten mobil!) og samlet seg rundt leirbålet på kvelden, en 
perfekt ramme rundt en vellykket leir. 

Askerspeiderne er en veldig aktiv speidergruppe. Rolf 
Falchenberg har gått alle gradene fra ulvunge, vandrer, 
patruljefører, rover og er nå leder for Askerspeiderne. 

- Hva er det beste ved Speiderarbeidet?
- Speiderne tilegner seg mange praktiske ferdigheter, 
men det viktigste synes jeg er at de lærer gode verdier. 
De får også mulighet til å være med på et godt leder-
treningsopplegg allerede fra slutten av barneskolen med 
god «coaching» fra trygge ledere. Dette tror jeg er ganske 
unikt. Vi ser at de vokser som mennesker og at nye ledere 
utvikles. Dette gjør det motiverende å holde på som leder, 
sier Rolf. 

Se askerspeiderne.no om du har lyst til å prøve 
speiding.           

Tekst Jorunn Bottolfs - Foto Rolf Falchenberg

Askerspeiderne på sommerleir

«En gang speider, alltid speider» er et kjent uttrykk, 
og det er vel få som kan fylle dette uttrykket bedre 
enn Elisabeth og Christian Edvardsen.  
– Speiderarbeidet, - vi har 
vokst opp med det og levd 
med det, sier Christian. 
– Det har vært en rød tråd 
gjennom hele livet.

Elisabeth og Christian 
var begge meget aktive i 
speiderlivet i oppveksten. 
Christians foreldre var 
aktive speiderledere, og 
Christian gikk alle gradene 
fra ulvunge til gruppeleder 
i Oslo. Som 17 åring flyttet 
han til Fredrikstad der han 
traff Elisabeth. Studier og 
jobb førte dem begge etter 
hvert til Trondheim og 
videre til Asker. 

I Asker ble de raskt rekrut-
tert av Inger Lyster til 
Skaugumspeiderne. Chris-
tian ble flokkleder for de 
tre sønnene, og etter hvert 
tok han hovedansvaret som gruppeleder for 1. Skaugum. 
Elisabeth hjalp til i Asker 1. Barna deres tilegnet seg gode 
speiderferdigheter om alt fra å beregne avstander og 
omkrets med enkle hjelpemidler i naturen til å tenne bål 
og lage mat, og de fikk ofte spørsmålet: Hvordan kan du 
dette? Hvor har du lært det? Svaret var ofte: I speider’n!

Da barna etter hvert sluttet i speider’n fikk én interesse 
for teater og to fikk interesse for langrenn og orientering, 
noe foreldrene fulgte ivrig opp. Men Elisabeth og Chris-
tian ville ikke gi helt slipp på speiderlivet.  
- Gildebevegelsen er en internasjonal organisasjon, sier 
Christian. I Norge ble den etablert i 1952. Denne beve-
gelsen ble startet som et tilbud til «gamle» speidere. 

Vi ønsket å danne en slik gruppe og 14. jan – 86 startet 
vi opp med tyve medlemmer. Denne gruppen har betydd 
veldig mye for oss. Vi har møttes en gang i måneden si-

den oppstarten. I dag teller 
vi 11 stk, og eldstemann 
er over 90 år! Det blir ikke 
så mye knutebinding og 
båltenning, men det blir 
mange gode samtaler og 
godt fellesskap. Vi bidrar 
også som gruppe som 
frivillige på arrangement 
som for eksempel Vivil 
lekene, og det har sveiset 
oss enda mer sammen. Det 
gir så mye glede å hjelpe til 
og bidra i ulike sammen-
henger.

Hva vil dere spesielt 
trekke frem ved speider-
arbeidet? 
- Jeg har lært om naturen 
og hvordan jeg skal forhol-
de meg i naturen gjennom 
speiderarbeidet. Og ikke 
minst - det har gitt meg 
trygge og gode vennskap 

for livet, sier Elisabeth. - Vi er heldige.  Interessen for 
speiderarbeidet har sveiset oss sammen. Det har vært en 
styrke for ekteskapet. 
- Det har gitt mange spennende og morsomme opplevel-
ser, sier Christian. Det gjorde meg selvhjulpen og selv-
stendig. Det ga god ledertrening. Ja, det har faktisk vist 
seg å være nyttig å være speider til og med i jobbintervju, 
sier Christian med et stort smil. 

Tusen takk Elisabeth og Christian for alt dere har 
  bidratt med i speiderarbeidet og på ulike arenaer, og
    det dere fortsatt bidrar med!

Jorunn Bottolfs - Tekst og foto

En gang speider, alltid speider!

Spørsmål og påmelding kan rettes til: 

Menighetspedagog Jorunn Bottolfs  
66754090/99036432 - jb223@kirken.no

For mer info: www.vardasenkirke.no
Forbehold om koronarestriksjoner. 

Ansvarlig for brosjyre: Jorunn Bottolfs. Lay out: Liv Myklebust

Asker KFUK-KFUM
-speiderne

Speideraktivitet fra 9 år.
Møter, turer, speiderleir.

For mer informasjon: 
www.askerspeiderne.no

I Vardåsen kirke ønsker vi at barn og unge skal bli kjent med kirken sin, 
vår kulturarv og den kristne tro.  Vi har laget opplegg av varierende 
omfang for alle alderstrinn fra klubb, kor og overnatting i kirken til 
tårnagenthelg og ledertrening.  Alle kirkemedlemmer får invitasjon i 
posten.  

Alle er hjertelig velkommen!

0 - 1 år BABYSANG. Onsdager kl. 12.00 fra 8. september. 
 10 samlinger, kr. 300,- pr. semester. Mulig med drop-in.
 Påmelding/spørsmål til ys598@kirken.no

1 - 3 år KNØTTESANG tirsdager 17.15-18.00. Oppstart 7. sept.
 Sanger, regler og lek for foreldre og barn sammen.
 
4 - 5 år FIREFEMKLUBB tirsdager 17.15-18.15. Oppstart 
 7. september. Fortelling, sang, lek, aktiviteter ute og inne,  
 grillhytta. Mulighet for å fortsette til jul eller til sommeren. 
 Fireårsbok 26. september Kl. 11.00.
 
6 år KOR OG FAMILIESPEIDER. Kor fra 31. august og 
 familiespeider fra 7. september.
 Utdeling av barnebibel 1. søndag i advent. Juleverksted.

5 - 7 år Barnefamiliene inviteres til HELLIGTREKONGERSFEST 
 9. januar. Juletrefest for hele storfamilien kl. 16.00  
	 med	flott	julespill,	mange	aktører	og	levende	Jesusbarn.		
 Besøk av de tre vise menn som kommer med gaver til  
 barna, salg av kaffe/kaker og gang rundt juletreet.

8 -10 år  TÅRNAGENTHELG 13. og 14. februar. 
 Ca 50 tårnagenter løser oppdrag og mysterier i kirken,  
 utforsker kirketårnet og mye mer! Populært arrangement!

10-12 år  LYS VÅKEN 30. - 31. oktober. Overnatting i kirken. 
 Barn og ungdommer overnatter i kirken. Skattejakt, 
 nattmanøver, og mye, mye mer. LEIR ER GØY!

15-18 år Konfirmant, ledertrening, torsdagsklubb og tensing.

18 år  KONFIRMANT REUNION. 18-åringer inviteres til   
 middag, mimring, gode historier og motta brev de skrev  
	 til	seg	selv	da	de	var	konfirmanter.	
 

Aktiviteter for barn og unge

Juleverksted 
Påskeverksted     
Fastelavn     
Supersøndager 
Helligtrekongersfest 
Konfirmantleir 
Lederturer
og mye mye mer.    

Barn og unge i 

Vardåsen kirke
Skoleåret 2021/2022

Det skjer mye i kirken. Velkommen!



   Døde i Vardåsen kirke:
   • Halvor Amundsen
   • Roe Johan Eide
   • Solveig Kristiansen
   • Aage Ragnar Aaberg
   • Adelaide Neegaard
   • Åse Steinholt
   • Tove Berfjord
   • Lars Martin Fjellheim
   • Tore Tøfte
   • Harald Skilbrei
   • Ruth Synøve Øien Ødegård
   • Hege Rystad
   • Hans Peder Hansen
 

  

  Slekters gang 
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Hva er 
egentlig et 
kirkeakademi?
De norske kirkeakademienes historie går tilbake til 

1950-årene da mange opplevde at forholdet mel-
lom kirke og kulturliv var svært spenningsfylt. Dette 
var det mange kunstnere og intellektuelle som ville 
gjøre noe med. En oktoberdag i 1956 møttes rundt 
170 personer på Bygdøy for å legge grunnlaget for en 
bro mellom kristendom og kulturliv. I dag er det rundt 
70 lokale kirkeakademier i landet. De er forskjellige, 
men arbeider alle for å skape forståelse for sammen-
hengen mellom trosliv og det mangfold av etiske og 
verdimessige spørsmål vi er omgitt av. Akademiene 
har også det til felles at de er økumeniske.

Kirkeakademiet i Asker (KiA) ble stiftet i 1966 og har 
i alle år vært et åpent forum for dialog, samtale og 
refleksjon. Vi søker å gi rom for et mangfold av stem-
mer, og ønsker at enhver skal bli møtt med respekt 
for egne meninger og eget ståsted. Det er på dette 
grunnlaget vi frimodig inviterer til høstens møteserie 
om «Hva er det vi må snakke om?»

Møtene finner sted i Holmen kirke fire torsdags-
kvelder fra kl. 19.30:

• 30. september: Professor Thomas 
   Hylland Eriksen holder foredraget 
   «Isbjørnen i rommet»: Hvorfor 
   vekst er uforenlig med bærekraft» 
   der han vil drøfte det ansvar vi har 
   for at det ikke bare snakkes om å 
   skalere ned og senke tempo, men 
   at det må handles nå.

• 28. oktober: Forfatter Cathrine 
   Sandnes med foredraget «Hvordan 
   forandret vi oss etter 22. juli?». 
   Hun vil bl.a. drøfte polariseringen i 
   samfunnsdebatten og hvilke følger 
   det kan få.

• 18. november: Filmskaper Nina 
   Grünfeld holder foredraget «Evig 
   jøde i Norge?» der hun vil snakke 
   om jødisk og annen minoritets-
   tilværelse i en norsk majoritets-
   kultur. 

• 2. desember: Professor Finn 
   Skårderud vil holde foredraget 
   «Uro i sinnet». Vanskeligheten 
   ligger ikke i vår utfordring av oss 
   selv, men i vårt forhold til ‘de 
   andre’, hevder Skårderud. 

Alle møtene er åpne, og det er fri adgang. 

Velkommen!

Blues for 
et bankende hjerte

Blues for et bankende hjerte
Hjerteslag får blå klang
når kjærligheten møter sorg,
Men stopper ikke.
Et dunk om gangen
blir det røde
vemodig lilla.
Du skal fortsatt leve.
Lilla er ventetidens farge.
Det kan skje godt
igjen.

Tekst: Anne Kristine Bergem 
Foto: Merete Nesset

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, vanske-
lige 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 utdannet blant annet til å 
samtale med mennesker i ulike 
livssituasjoner. Slike samtaler 
er gratis, og kirkens medarbei-
dere har taushetsplikt.
For å avtale en samtale, ta 
kontakt på 66754090 og 
spør etter prest eller diakon i 
Vardåsen. 
Ev. send mail til; diakon Irene: 
ih739@kirken.no, prest Olaf: 
oh253@kirken.no eller prest 
Dag: dh545@kirken.no

Har du mistet en av dine kjære? 
Da er du velkommen til informasjonsmøte 
om oppstart av nye sorggrupper i Asker onsdag 
8. september kl 19.00-20.30 i Kultursalen i Teglen, 
Spikkestad kirke- og kultursenter.
 
Gruppeledere blir: 
• Jan Arne Lervåg 
  (diakon i Røyken, Slemmestad/Nærsnes og Åros) 
• Heide Milde (diakon i Holmen).
 
Tilbudet gjelder for alle i Asker kommune
For mer info: jl734@kirken.no. Mobil: 48050431

TORSDAGSTREFF - kl. 11.30-13.00  

02.09  Ny daglig leder Åshild Solgaard har 
 dagens ord
09.09  Ønskesang ved Johan Okkenhaug og   
 Reidun Skaaheim
16.09 Anne Helene Moksnes har dagens ord
23.09  Anders Bergem: «Hans Adolf Brorson –   
 prest, biskop og salmedikter»
30.09 Sykehjemsprest Hanne Dyrendal har 
 dagens ord
07.10  Sogneprest Dag Håland har dagens ord
14.10  Ønskesang ved Reidun Skaaheim og 
 Johan Okkenhaug
21.10  Anders Bergem: «Søndagsskolesanger 
 for store og små» 
28.10  Høsten i ord og toner ved Reidun 
 Skaaheim og Johan Okkenhaug
04.11  Dagens ord
11.11  Ønskesang ved Reidun Skaaheim og 
 Johan Okkenhaug

BORGEN NORMISJON - høsten 2021

Denne høsten vil vi konsentrere oss om frelses-
historien slik vi leser den i Krønikebøkene.
Hva forteller Krønikebøkene oss og hva betyr dette 
for vår tro? Vi har fått Svein Granerud til å sette opp 
temarekken og henvisningene. Det er med glede og 
spenning vi inviterer til bibeltimene denne høsten.
18.08   Hva er spesielt med Krønikebøkene? 
 Runo Lilleaasen.
01.09  1. Krøn. 1-13. 
 David blir konge og Paktskisten hentes.   
 Hensikten med slektstavlene. 
15.09  Krøn. 14-21. Tove Rustan Skaar. 
 Paktskisten kommer til Jerusalem. 
29.09  1. Krøn. 22-29. Frode Granerud. 
 Davids lovprisning. 
13.10  2. Krøn. 1-6. Dag Håland. 
 Salomos bønn ved tempelinnvielsen. 
27.10  2. Krøn. 7-13. Astrid Bjellebø Bayegan. 
 Tempelvigslingen. 
 Guds svar på Salomos bønn. 
10.11  3. Krøn. 14-20. Preben Colstrup. Asa og   
 Josafat – to konger som lytter til Herren. 
24.11  3. Krøn. 21-28. Kåre Skråmestø.
 Konger i konflikt.  Mellom tro og vantro,   
 mellom Israels Gud og fremmede guder
08.12 2. Krøn. 29-36. Svein Granerud. 
 Kong Hiskias tempelreform og 
 kamp mot
  assyrerne. Oppskrift på kjærlighet

(liten porsjon, Kan dobles)
Ta et stort krus med tro,
tilsett to fulle bøtter tillit
og en bøtte tålmodighet.
Bland alt godt sammen og hell det varsomt 
over i 
et åpent hjerte
som du på forhånd har smurt med vilje
(godvilje er å foretrekke)
Dryss over skikkelig med håp,
og sett det på et lunt sted.
Hevetiden kan være lang.
(Unngå trekk fra kalde skuldre)
Stek i varmen fra en annen til
passe sprø utenpå og veldig seig inni.
Pynt med humor 
og server med en stor dæsj
vennlighet.
Inntas med et åpent sinn
jevnlig gjennom hele livet.

(Tid: årevis
Vanskelighetsgrad: varierende)

Anne Kristine Bergem
Foto: Merete Nesset
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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. 

29. august kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf H Haraldstad. 
Konfirmantene. 

5. september kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Dag Håland. Presentasjon av ny daglig 
leder. Søndagsskole.

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

12. september kl. 11.00:
Konfirmasjon 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 H Haraldstad og Jorunn Bottolfs. 
4-åringer.

3. oktober kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Dag Håland.

10. oktober kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. 

17. oktober kl. 11.00: 
Speidergudstjeneste v/Olaf Huuse 
Haraldstad. Speiderne deltar. 

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

31. oktober kl. 11.00:
Gudstjeneste Supersøndag LYS VÅKEN 
v/Olaf H Haraldstad. 10-12-åringer.
Kafékonsert kl. 12.30. 

7. november kl. 11.00:
Gudstjeneste Allehelgenssøndag v/Dag 
Håland og Irene Wiik Halle. Sangere og 
musikere. Søndagsskole. 

14. november kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf H Haraldstad. 
Søndagsskole.

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

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

5. desember Kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Dag Håland. Søndagsskole.

Velkommen i Vardåsen kirke!

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 Åshild Solgaard    Mobil: 93666657  
Sokneprest Dag Håland      Mobil: 93616353 
Kapellan Olaf Huuse Haraldstad   
Kantor Yngvild Wattum Stuksrud   
Menighetspedagog Jorunn Bottolfs   Mobil: 99036432
Diakon Irene Wiik Halle         
  
Ta gjerne kontakt: Mail: vardasen.menighet.asker@kirken.no
Telefon: 66754090. 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»!

Åshild Solgaard  Dag Håland        Jorunn Bottolfs     

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

Det skjer mye i Vardåsen kirke

TIRSDAG: Myldredag er kirkens familiedag: Knøttesang 1-3 år, 
   Firefemklubb 4-5 år, Familiespeiding/SPOR 6-9 år,
  Barne- og ungdomskor 6-15 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 ungdomskafé 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: Nina Myklebust i Bright and Early AS på Engelsrud
 


