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Innsats for andre

Vardåsen kirke

Ny aktivitet for gutta 

Borgen ungdomsskole har et valgfag som heter 
Innsats for andre. Dette faget skal gi elevene 

praktisk erfaring med frivillig arbeid og mulighet 
til å gjøre noe for andre og bidra til fellesska-
pet. Faget skal også 
bidra til at frivillig 
arbeid fortsetter å 
være en tradisjon i 
samfunnet. Vi har 
hatt gleden av å 
få hjelp av Ida og 
Silje i Vardåsen kirke 
denne høsten.  
Les mer på side 10

Hver tirsdag samles 16 gutter i alderen 6 – 9 år 
for sang, speidervirksomhet og mange andre 

morsomme aktiviteter. Speidersangen synges av 
full hals og ivrige hender lager fallskjermer som 
skal bære et ukokt egg, tester ut speiderknivene 
og lager små vulkaner. Les mer på side 12.

Infoblad advent 2020

Smittevern i kirken 

Koronasituasjonen har også preget arbeidet i kirk-
en denne høsten. Vi har jobbet intenst for å legge 
til rette for at det skal være trygt å komme i kirken. 
Det gjelder all aktivitet fra større gudstjenester til 
små samlinger i ulike grupper. 
Les mer under Litt av hvert side 12.



Hjemme i julen?
En juletresang gir meg noe å tenke på:
Jeg gikk meg over sjø og land
Da møtte jeg en gammel mann
Han spurte så, han sa da så:
Hvor hører du vel hjemme?

Jeg merker meg setningen: Hvor hører du vel hjemme? 
– Jul handler om tilhørighet og identitet. Det er sjelden 
vi er til de grader tilbake i utgangspunktet som i julen: 
Vi skal helst gjøre det og lage til slik vi har gjort det 
før. I spørsmålet om tilhørighet og identitet handler 
det om dette: Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra? Hva 
er meningen med livet?

Det klinger med også i juleevangeliet: «Og alle drog 
av sted -, hver til sin by.» Josef og Maria med barnet 
i magen dro «hjem» til Betlehem. De var innflyttere i 

Nasaret og fikk lang reisevei for bidra i 
den store folketellingen.

For egen del – i alle fall når jeg lar 
tanken fly - er jeg tilbake på Madla, 
på gårdsbruket hjemme, med høy på 
låven, kyr i fjøset, griser i grisehuset 
og høner i hønsehuset. Det er noe av 
min barndom. – Også dette: Tente lys 
på et vakkert dekket julebord, med 
velduftende mat servert. Far som 
åpner bibelen og leser juleevangeliet.

Selv om det dette året er mange slags 
reiserestriksjoner, er det noen som 
«reiser hjem» også denne jula. På 
Borgen og i Vardåsen sokn vet vi at vi 
er mange innflyttere. Noen reiser til 
hjemstedet sitt og familien i julen. De 
fleste blir her og skaper sin egen jul. 
Hvor hører du vel hjemme? Handler det 

om å slå rot et sted? – Det vil som regel være avhengig 
av hvor du har mennesker som står deg nær.

Julen handler om tilhørighet og identitet. For meg også 
på et dypere plan. Troen på Jesus som Guds sønn som 
kommer til menneskene med fred og frelse er en del 
av denne tilhørighet og identitet for meg. Om stallen 
i Betlehem er jeg gjerne med og synger: «Der er min 
lengsel hjemme, der har min tro sin skatt.»

Jeg tror det kan bli noe grunnleggende rastløst over 
oss når vi ikke har en slik type tilhørighet, forankring 
og identitet. Kanskje kirken vår er en del av denne 
identiteten? Signalene gis i julens tekster og sanger. 
Barn i skoler og barnehager hører om det: En frel-
sers fødsel i en stall i Betlehem. Hva er vårt folk og 
vår kultur uten denne fortellingen? - Kunstnere og 
komponister og forfattere formidler det. Og hvem er 
det ikke som nynner på en julesang med kristen tekst i 
dagene framover mot jul?

I julen handler det også om å finne hjem: Identitet, 
tro, tilhørighet. Vi er invitert til å høre til hos Gud. Å 
høre til i gledens og håpets budskap om fred på jorda 
og frelse for menneskene. «Vi står rundt krybben og 
smiler, for vi er fremme nå».

Med ønske om en trygg og god adventstid 
og juletid der du er!

Dag Håland
sokneprest
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Tanker om tilværelsen som gateprest  
  Som de fleste andre har jeg levd et liv så 

langt med liten befatning med rus og 
belastede miljøer. Det er en verden som er 
relativt ukjent for mange av oss. I løpet av 
studietiden hadde jeg ekstrajobber som 
støttekontakt og miljøarbeider, blant annet 
ved et bofelleskap for rusavhengige. Men 
dette er et stort fagfelt og arbeid blant 
rusavhengige fortoner seg på veldig mange 
forskjellige måter.

Derfor var jeg spent på hva som kom til å 
møte meg da jeg 3. august startet opp i ny 
jobb som gateprest i Kirkens Feltarbeid i 
Asker. Da kom jeg fra et par år som feltprest i 
forsvaret, og hadde mildt sagt jobben med en 
annerledes «menighet». Jeg kom fra et miljø 
hvor prestasjon og måloppnåelse alltid er i 
fokus. Mestring er å presse seg til det ytterste 
og alltid overkomme hindre. Og tempoet folk 
arbeidet i var enormt høyt. Det skulle skje noe 
hele tiden.

Jeg erfarte tidlig at mye av dette var det bare å 
venne seg av med raskt.  I møte med et lav-
terskeltilbud for rusavhengige er ikke endring 
og utvikling nødvendigvis i fokus. Og for meg 
krevde det en omstilling. For mange av oss 
tror jeg det er naturlig å tenke løsning og 
rehabilitering i møte med mennesker som 
har en altomfattende avhengighet. Da føles 
det først litt rart å skulle være en av dem som 
hjelper med rent brukerutstyr. Problemet 
med å tenke langsiktig er at man kan glemme 
det som skjer her og nå. Og det er her og nå 
Feltarbeidet skal jobbe.

Her er det viktigste å jobbe for å gjøre hver 
enkelt dag så trygg og fin som mulig. Det gjør 
vi igjennom å møte dem akkurat der de er. 
Med omsorg, kaffe, god mat og rent brukerut-
styr. Uten å kreve annet enn at de oppfører 
seg ålreit mot hverandre. Det finnes nok av til-
bud som stiller krav, og noen av gjestene er så 
vant til å ikke strekke til at de nesten forventer 
å bli vist bort når de kommer et sted. Det er 
dem feltarbeidet er til for.

Det siste halvåret har vært krevende for alle deler av 
samfunnet, og tilbud vår målgruppe hos oss er dramatisk 
kuttet i. Derfor er det utrolig flott at Feltarbeidet har holdt 
hjulene i gang igjennom hele perioden. I tilpasset utgave 
har Varmestua fortsatt å holde åpent, botilbudet har 
drevet som tidligere, Lyspunkt1 har støpt lys med smit-
tevernsforsvarlig avstand og Arbeidstiltaket har fortsatt 
kunne gi noen dagarbeidere jobb i bruktbutikken. I peri-
oden vi går inn i håper vi at vi stadig kan gi flere mulighet 
til å jobbe ved arbeidstiltaket og lysfabrikken, og at vi på 
Varmestua fortsette å kan være med på å gjøre hver dag 
litt bedre for de som trenger oss.

For meg har det vært høst med bratt læringskurve så 
langt. Fremfor alt er jeg stolt av å få jobbe som Prest i 
Feltarbeidet, og for å kunne representere kirka blant folk 
som ikke alltid finner veien til gudstjeneste på søndager. 

Kjetil Borgenvik  
Gateprest i Feltarbeidet i Asker

F A K T A om Feltarbeidet i Asker:

• Feltarbeidet serverer rundt 350 middags-
   porsjoner i uken, stort sett av mat som ellers  
   hadde blitt kastet. 
• Det drikkes rundt 200 kaffekopper hver dag på 
   varmestua.
• Arbeidstiltaket produserer 2500 dagsverk i løpet 
   av et år. For folk som ellers ikke hadde vært i
   arbeid.
• Hospitset vårt skaffer overnatting til omtrent 80
   personer i løpet av et år.
• På et år produserer Lysfabrikken i Heggedal lys
   som brenner til sammen 500 000 timer. 
   Også her av folk som ellers ikke hadde hatt 
   arbeid.

Barnebibel og 
keramikkhjerter
Barnebibel til 6 åringene og 
keramikkhjerter til 1-åringene. 

1. søndag i advent kl. 11.00 får 6-åringene en flott 
barnebibel og 1-åringene et keramikkhjerte med deres 
navn og dåpsdato innskrevet. 
Etter gudstjenesten blir det juleverksted der man kan 
lage mange fine ting til gaver til familien eller pynt 
hjemme. Hjertelig velkommen! 

Takk til Vardåsen kirke!
I slutten av september dukket det opp et brev i 
postkassen med en hyggelig invitasjon til jubile-
umsfest i Vardåsen kirke. Og en festlig samling for 
oss jubilanter ble det. Staben i kirken og frivillige 
hadde dekket koselige bord med god plass som 
seg hør og bør i denne koronatiden.

Det ble kaffe og gode kaker for noen og enhver 
smak. STOR marsipankake! I tillegg til masse 
småprat rundt bordene, ble det koselig kåseri med 
Andres Bergem, og Johan Okkenhaug trakterte pi-
ano og ledet allsang. Før avslutningen sang Jorunn 
Bottolfs for oss. På vegne av alle oss jubilanter vil vi 
få takke vertskapet for en fin jubileumsfest. Og alle 
ruslet vi hjem med en rød sløyfe på jakkeslaget og 
en rosa rose i hånden. 
Hilsen Christian Edvardsen
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SIDEN SIST     

1. september: Myldredag
Vi måtte avlyse mange myldredager våren 2020, men 
1. september startet vi opp igjen med myldredag, kor og 
babysang. 
Det var mange som ga uttrykk for glede over igjen å kunne 
møtes. Her er bilder fra babysang, knøttesang og SPOR. Noen 
valgte pga smittesituasjonen å sitte og vente på barna sine i 
solveggen utenfor kirkeveggen.

17. september: Barnehagebesøk  
Menighetspedagog Jorunn besøker Engelsrud barnehage 
ca en gang pr måned. Det er alltid trivelig å komme til 
denne barnehagen og bli møtt av en haug med hilsener og 
spørsmål: Hvorfor har du med deg så mye? Hva har du i po-
sene? Kan jeg få se? Denne dagen ble flanellografen hentet 
frem og barna fikk barna høre om en lam mann som fikk 
hjelp av vennene sine til å komme frem til Jesus. Flanello-
grafen er like magisk for barna i dag som den har vært helt 
siden den ble tatt i bruk på 50 – 60 tallet!

i Vardåsen menighet             

24. august: 
Speidern

Speideren hadde også sine 
møter, og her er lederne 
klare til å registrere og 
sende ut sine speidere til 
oppdrag i skogen.

Tekst: Jorunn Bottolfs. Foto: Jorunn Bottols og Ingebjørg Rosvold. Private bilder fra konfirmasjonsdagen.

22. oktober: Torsdagskaffe
Torsdagskaffen er mer en kaffe, prat, en varm vaffel og 
foredrag. Vi har også et enestående tilbud til de som har 
spørsmål om data, mobil, nettbrett, mobilbank m.m. Sen-
iornett er hver torsdag fra 1100 representert med Asbjørn 
Rønne og Arne Hvidsten. Hvis du trenger hjelp,- kom 
innom en torsdag mellom 11.00 – 13.00! Asbjørn og Arne 
tar mer enn gjerne imot alle spørsmål du måtte ha. Her får 
Skjold Eidspjeld hjelp av Asbjørn Rønne. 

26. oktober: 
Vår helt egen honning  
Vardåsen kirke har fått sin egen honning! De små flittige 
hjelperne har arbeidet gjennom hele sommeren, og Lijia 
som har ansvar for bikubene, kom innom oss en dag med 
flere små krukker med meget lokal honning! Takk for den 
viktige jobben du gjør Lijia!

12. - 13. september: Konfirmasjon
Det var utrolig spennende om vi kunne klare å gjennom-
føre konfirmasjonsdagene som planlagt. Hvordan skulle vi 
klare å gjennomføre dette forsvarlig? Hvordan unngå køer? 
Kunne folk vente ute? Hva hvis det ble regn? Var det plass 
til alle? Vi fant ut at det lot seg gjøre med gjeldende regler. 
Det ble påmelding og regulerte køer, men det så ut som 
alle følte seg trygge og var takknemlige for at det lot seg 
gjennomføre. Det ble veldig fine og nære samlinger med 
vakre ungdommer, tale og flott musikk. Takk og lov!

8. oktober: 
Jubilantfest
Vi pleier å feire de med 
rundt tall fra 75 år og op-
pover i mai. Det ble i år ut-
satt til oktober, og endelig 
kunne vi feire jubilantene 
med marsipankake, gode 
ord, sang/musikk og en 
rose til hver. 

22. oktober:
Seniorkoret 
Det ble en trivelig konsert 
med Vardåsen seniorkor på 
torsdagstreff med en god 
blanding av korsanger og 
allsanger. Dette er et kor for 
både sang og trivsel under 
god ledelse av Johan Okken-
haug. 

22. oktober:
Søndagsskolen 
Denne dagen ble en spesiell 
dag for Søndagsskolen Oslo 
og Akershus. Hele landet 
skal fra 2021 slås sammen 
til en enhet. Samtidig feiret 
vi kretsen 120 år. Vi står i en 
lang og rik tradisjon. 

31. oktober: Dåp i oktober  
Det har vært tre dåp i Vardåsen kirke i oktober. Vi gleder 
oss over barna og familiene! Familien får med seg dåps-
kluten, et dåpslys og forhåpentligvis gode minner fra en 
god og viktig dag. Fadderne får pakker som en hilsen fra 
Vardåsen kirke som de skal gi til dåpsbarnet på ett, to og 
tre års dåpsdag. 

11. oktober: 
Speiderne
Speiderne var med på 
gudstjenesten denne 
dagen, og deretter var det 
noen av dem som dro på 
tur til Stupsletta i det vakre 
været.
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Oversikt over arrangementene
Grunnet Covid 19 må billetter til arrangementene kjøpes på forhånd 
hos arrangørene.

Søndag  15. november  «Med Hans N.Hauge og Beatles – mot jul» Mørketidsvarieté og julekonsert med
       Male@Quartet, Carl Weisser, Børge Tronrud. Konferansier Henrik Syse kl. 18.00
Søndag 29. november Konsert med Musica Sinfonietta kl. 18.00
Fredag 04. desember Asker kulturskoles julekonsert kl. 19.00
Søndag 06. desember Speidernes adventsfest
Onsdag 09. desember Teamkonsert med Asker Kulturskole kl. 17.00
Fredag  11. desember Asker kulturskoles julekonsert kl. 19.00
Lørdag  12. desember Vardåsen barne- og ungdomskor konsert utenfor Asker kulturhus kl. 13.00
Søndag 13. desember  Julekonserter med Vardåsen barne- og ungdomskor og Vox Cordis 
   kl. 16.00 og 18.30 
Onsdag  16. desember Borgen Skolekorps’ julekonsert
Lørdag   19. desember     «Vinterrosen» Julekonsert med Kristin Minde kl 19.00
Mandag  21. desember «Det skjedde i dag».  Konsert  Magne Fremmerlid, John Wallace og 
   Per Arne Dahl kl. 19.00

    K   U   L   T   U   R   K   A   L   E   N   D   E   R 

Avisutklipp fra tiden Vardåsen kirke var under planleggingKristin Minde med Julekonserten «Vinterrosen»

Konsert med Musica Sinfonietta

Per Arne Dahl medvirker på konserten «Det skjedde i dag» 

Vardåsen menighet –
opprettet 010101
Ved årsskiftet er det 20 år siden. Det var tid-

spunktet for at Vardåsen menighet ble skilt 
ut fra Asker sokn, etter vedtak i Oslo bispedøm-
meråd og godkjent av kirkedepartementet. Den 
10. desember 2000 ble det første menighetsrå-
det valgt, etter en gudstjeneste på gamle Borgen 
ungdomsskole,-  i Gropa. 

Det nye Vardåsen sokn omfattet fra starten området 
fra Fredbosvei og Vassbunnveien rundt Vardåsen 
like forbi Solberg skole på «denne» siden av mo-
torveien. Ved opprettelsen var Vardåsen menighet 
kirkeløs, med kirkerommet på Syrdahlbygget og 
Engelsrud menighetshus som gudstjenestesteder. 
Men en forutsetning for opprettelsen av menigheten 
var at kommunen skulle realisere planene om kirke-
bygging på Borgen. Kommunen signaliserte ferdig-
stilling av ny kirke i løpet av 2003. Byggeprosjektet 
ble planlagt sammen med arbeidet for et lokalmil-
jøsenter på Borgen i tilknytning til ungdomsskolen 
som skulle renoveres.

Den nye menighetsdannelsen ble markert ved en 
spesiell gudstjeneste i auditoriet på den gamle 
varehandelsskolen på Drengsrud gård den siste 
søndagen i januar. Der ble kirkeprosjektet presen-
tert sammen med det nye menighetsrådet. Rikvald 
Skaaheim var valgt til leder i det nye menighets-
rådet, og øvrige medlemmer det første året var 
Kristi Holm Carlsson, Olav Sundgaard, Evy Lofnes, 
Eli Jordheim og Nils Inge Haus med Anne Marie 
Gropen som 1. varamedlem. Ordfører Morten Strand 
og arkitekten for kirken var til stede og bekreftet 
planene. Spennende prosjekt var på gang!

Vi kjenner historien videre. Det første spadestikket 
for ny kirke ble satt søndag 1. september 2002, og 
ved utgangen av 2003 sto kirken klar. Endelig 
vigsling ble satt til 14. mars 2004. 
Resten av historien kjenner dere!

DH

Noras konfirmasjonsdag
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Karrieren tok en helt annen vending!
«Er det tilfeldigheter eller er det styring for dette 
livet vårt?», spør Inger. Inger jobbet i bank til hun 
var 50 år, men så tok karrieren en totalt annen vei.
Inger jobbet i Asker sparebank, filial Dikemark 
sykehus på 70- tallet. En gang var det et ran i 
banken og barna hennes ble bekymret. «Kan du 
ikke jobbe i en bank uten 
penger mamma?» - Det 
ordnet seg og jeg fikk jobb 
i Landbruksbanken. Det var 
en bank uten kontanter, 
smiler Inger. 

På fritiden var hun speider-
leder. WHO kom med en 
oppfordring til alle land om å 
jobbe for å redusere alkohol-
bruken med 20 prosent. 
Norge sluttet seg til det. 
Stortinget opprettet da en 
arbeidsgruppe med en fra 
hvert parti. De skjønte fort at 
de frivillige organisasjonene 
måtte med. 50 organisasjoner 
ble invitert til å komme med 
forslag og presentere det for 
arbeidsgruppen. Inger var 
med på å utarbeide et forslag 
fra Norges Speiderforbund, 
og hun fikk også i oppdrag å 
presentere det på Stortinget.

-Det var bare vårt forslag som 
hadde laget en plan der barna 
var inkludert, og det gikk kun 
14 dager før jeg ble oppringt 
og spurt om å være med i 
arbeidsgruppen. Det var en 
morsom og interessant tid, 
sier Inger. - Bl.a. laget vi en 
konkurranse for alle barene 
i Oslo om å lage den beste 
alkoholfrie drinken. Da ble 
bl.a.«Olsendriveren» til, en alkoholfri drink oppkalt 
etter UP sjef -Leif Olsen. Organisasjonen Alkokutt ble 
opprettet, og senere fikk den navnet «Av og Til». 

Deltagelse i Stortingets arbeidsgruppe ledet henne 
til å slutte i bank og hun ble ansatt i Blå Kors. Hun 
skulle jobbe med forebyggende arbeid og ble leder for 
prosjektet «Barn i faresonen».  Hun fikk nå en periode 
med brev til ordførere og rådmenn for å presentere 
prosjektet.  Det ble mye reisevirksomhet. Målet var et 
bedre samarbeid mellom de forskjellige etater som 
hadde med barn og familier å gjøre. Det ble mange 
reiser sør og nord, noen ganger med en spade klar i 
bagasjerommet i tilfelle snø. «Jeg er jo speider», smil-
er Inger.  «En gang i Nord-Norge måtte jeg overnatte 
i bilen på en fjellovergang, bak en militærkolonne. De 
hadde kjørt seg fast og lånte spaden min. Det hjalp 
lite. Vi ble stående til dagen etter», humrer Inger. Hun 
hadde både mat, klær og termos, så det gikk fint!

Inger er en meget kreativ dame med mange nye ideer, 
og en dag sa hun til de andre i staben på Blå Kors: 
«Jeg har en ide! Jeg har hørt om Home- Start i Eng-
land. Kan vi ikke prøve det i Norge? De var 3 damer fra 
tre ulike 3 organisasjoner med samme mål! Det måtte 
gå bra!

- Vi måtte bearbeide politikere og byråkrater. Det ble 
både godvilje, men også mye motbør, sier Inger. - I 
et møte med «toppene» i Barne-  og familie departe-
mentet,  for å få støtte til nasjonal koordinator , var 
det en som sa: - «Nei, vi kan ikke sende ufaglærte inn 
i familier som trenger ekstra støtte. Det er jobb for 

faglærte!» Han fortalte etter 
en stund at han hjalp mye 
til med å hente og bringe 
barnebarn til aktiviteter og 
tok gjerne med en ekstra, 
som ikke hadde mulighet til 
å bli fraktet. – Du er jo en 
familiekontakt mange man-
gler, sa vi! Han så overrasket 
på oss, og der og da snud-
de han tvert om. Han hadde 
skjønt hva det dreide seg. En 
støttende, praktisk hånd og et 
lyttende øre for familier som 
trenger det i en fase av livet. 
Home-Start familekontakten 
fikk penger til å etablere seg i 
Norge, og i dag er Home-Start 
Familiekontakten lokalisert i 
27 land.

-Nå er du pensjonist, så nå 
har du vel roligere dager?
-Jeg er så heldig at vi bor 
fire generasjoner i to hus på 
samme tomt. Jeg er oldem-
or, og hver dag følger jeg et 
oldebarn til skolen sammen 
med 4 andre barn og en 
forelder. Det er utrolig kjekt, 
også kommer jeg meg opp 
hver morgen og får trim på 
kjøpet. Jeg gjorde det med 
storesøsteren også, så jeg har 
blitt godt kjent med mange av 
barna og foreldre. Det blir så 
mange artige og fine samtaler, 

sier Inger. Og fortsatt får jeg være med og synge, holde 
foredrag m.m - så arbeidsledig blir jeg ikke med det 
første, - bare helsen holder, ler Inger med sin smit-
tende latter.

Tekst og foto: Jorunn Bottolfs
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Vox Cordis sang på SkøyteNM på Hamar

Jeg har alltid vært glad i 
å synge! Vi bodde et år 

i Persia (Iran) året før jeg 
begynte på skolen. Da var 
jeg med i et  englekor med 
ekte påsydde vinger av hvit 
papp og min mor var så stolt 
da jeg ble kalt  «englekorets 
støtte». 

Jeg hadde også stor glede av 
sangene på søndagsskolen. 
Søndagsskolelærer var Asborg 
Nøding som hver søndag dro 
med seg flanellografen til Barnas hus på Nesøya hvor vi 
fikk ta del i alle bibelfortellingene og salmesang.
Siden ble det noen år i Crossing i Holmen kirke, og som 
visesanger i kirkens ungdomsklubb. 
Etter noen års opphold meldte jeg meg på til Friunder-

S  A  L  M  E  S  T  A  F  E  T  T  E  N - Kari Sorknes, daglig leder i Vardåsen menighet   

visningens sangkor i Asker. Der hadde vi en fantastisk 
inspirerende og erfaren sangpedagog som het Liv Smidt. 
Hun lærte oss å puste med magen og stemmebruk. Det 
jeg husker henne aller best fra var at hun introduserte 
meg til den julesalmen jeg i dag er aller mest glad i: 
«Folkefrelsar til oss kom» (opprinnelig Veni Redemp-
tor Gentium), en salme skrevet av biskop Ambrosius av 
Milano (d. 397), oversatt til tysk av Martin Luther i 1523 
med tittelen Nun komm, der Heiden Heiland og til norsk 
ved Bernt Støylen i 1905. Melodien som brukes er kjent 
fra Erfurt i Tyskland i 1524. 

Salmen er den eldste kjente kristne salme som fortsatt 
synges. Den er en adventssalme og har nummer 2 i Norsk 
Salmebok. 
Både tekst og tone gjør noe med meg hver eneste jul. Vi 
er heldige som har en musikantsønn i huset som spiller 
julesanger for oss på pianoet i hele desember. Han vet 
hvilken julesang mor vil at han skal begynne med.

Folkefrelsar 
til oss kom 

1.
Folkefrelsar, til oss kom,
fødd av møy i armodsdom!
Heile verdi undrast på
kvi du soleîs koma må.

2.
Herrens under her me ser,
ved Guds Ande dette skjer.
Livsens ord frå himmerik
vert i kjøt og blod oss lik.
3.
Utan synd han boren er
Som all synd for verdi ber.
Han er både Gud og mann,
alle folk han frelsa kann.

4.
Frå Gud Fader kom han her,
heim til Gud hans vegar ber,
Ned han fór til helheims land,
upp fór til Guds høgre hand.
5.
Du som er Gud Fader lik,
Ver i vanmakt sigerrik!
Med din guddomsvelde kom,
styrk oss i vår armodsdom.

6.
Klårt di krubbe skina kann,
ljoset nytt i natti rann,
naud og natt til ende er,
trui alltid ljoset ser.
7.
Lov og takk, du Herre kjær,
som til verdi komen er!
Fader god og Ande blid, 
lov og takk til evig tid!
   

Torsdag 12. Mars skulle Vox Cordis synge på åpnings-
seremonien ved SkøyeNM i Asker. Den dagen stengte 

Norge ned og NM på skøyter måtte naturlig nok avlyses.

I høst ble koret spurt om de kunne spille inn en film der 
de sang nasjonalsangen. Filmen ble brukt på alle medal-
jeseremoniene da NM på Skøyter ble arrangert på Hamar 
siste helg i oktober. Dirigent Yngvild til høyre.            YWS

Inger Lyster og Reidunn Skaaheim skaper humor som Søstrene Fromme

Foto: Sven-Erling Brusletto



Elever fra Borgen ungdomsskole gjør en Innsats 
for andre! Flere søndager i høst har vi hatt to 

meget trivelige gode hjelpere fra ungdomssko-
len som frivillige.  Ida Tanderø Schaug og Silje 
Mathiesen går i 10. klasse på Borgen ungdoms-
skole, og de har et valgfag på ungdomsskolen som 
heter «Innsats for andre». I dette faget skal elevene 
få erfaring med frivillighet som en viktig tradisjon 
i vårt samfunn. Vardåsen kirke har vært så heldige 
at vi har fått «låne» Ida og Silje mange timer denne 
høsten!

Hvordan fungerer «Innsats for andre»?
I 10. klasse har vi mulighet til å velge mellom 4 ulike 
valgfag. Et av valgfagene er Innsats for andre. Det 
innebærer å gjøre avtale med noen som trenger frivil-
lige. Det kan være sykehjem, barnehager, ulike organ-
isasjoner, frivillighet på skolen eller kirke. Vi syntes 
det hørtes ut som kirken hadde spennende opplegg. 
Vi kjenner jo til kirken fra før fra konfirmasjonen, og 
vi synes det er koselig her, så dermed sendte vi en 
søknad til kirken. 
De timene vi bruker på frivillighet i høst, kan vi 
avspasere på skolen til våren. 

SIDESIDE

VITSERVITSER

Tegning: Kari Sortland

– Pappa, 
hvorfor giftet du 

deg med mamma?
– Fordi din mor er en 
helt spesiell kvinne.

– Hvordan da?
– Hun var den 

eneste som ville 
ha meg.

– Jeg klarer 
ikke å sove når 

jeg har drukket kaffe!
– Så rart! Med meg 
er det omvendt: Jeg 
klarer ikke å drikke 

kaffe når jeg 
sover.

Fargelegg!Fargelegg!

Finn navn på 10 edelsteiner!Finn navn på 10 edelsteiner! Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

David laget mange sanger som står i Bibelen.

I rutenettet under har vi gjemt navnene på 10 edel-
steiner. Navnene står fra venstre mot høyre og nedover. 
Klarer du å finne alle sammen?

Finn 5 feilFinn 5 feil
David var gjetergutten som Gud valgte til konge over 
Israel. De to bildene er nesten like. Finner du de fem 
feilene på bildet under? Tegning: Kari Sortland

I S K R Y S T A P

K A O S B E R G Y

O F P Ø R U B I N

D I A M A N T U T

R R L U R E R I E

O K S M A R A G D

M J A T T O P A S

P A G A T M U R L

E D I A M R A V I

T E P P E R L E P

Gud er min 

hyrde

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

11 
2019

29. september

Supersetning
Salme 86,12

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

12 
2019

13. oktober

Supersetning
Salme 102,3

Jesus vekker 

opp enkens 
sønn

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

13 
2019

27. oktober

Supersetning
2. Timoteus 1,7

Ufortjent 
godhet

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 
kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

14 
201910. november

Supersetning
1. Kor 13,13

Gud er 
 kjærlighet

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

15 
2019

24. november

Supersetning
Matteus 6,33

De to sønnene

For så høyt har Gud elsket verden at 
han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som 

tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  

16 
2019

8. desember

SupersetningJohannes 3,16

Den største       julegaven
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   Suzy Senior  •  Estelle C

orke
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SØNDAGSSKOLEN NORGE

Skr iven av Suz y Sen ior •  I l lus trer t  av Es te l le  Corke

    il Gud vere saman med oss sånn som vi er?Vil han vere saman med oss om vi er litt rufsete, sånn som Esel?Eller når vi har rota det skikkeleg til?
I denne herlege historia finn Esel ut at vi kan kome til Gud akkurat sånn som vi er.

Samuel salver David

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 
av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

10 
2019

15. september

SupersetningSalme 86,12

Bestill
abonnement

 på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  
eller  22 08 71 0022 08 71 00
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Silje og Ida gjør en innsats for andre!
Det er veldig fint å ha litt mer tid til lekser når vi 
nærmer oss avsluttende eksamener.  
 
Hva har dere gjort når dere har vært frivillige i 
kirken?
Vi har egentlig gjort veldig mye forskjellig. Vi har stekt 
vafler, ønsket folk velkommen til gudstjeneste, hjulpet 
barna på søndagsskolen, delt ut kaffe og vafler og 
ryddet og vasket opp etterpå. Det har vært veldig 
koselig å være sammen med barna og hjelpe de, men 
det har også vært fint å gjøre forskjellige ting. Sist vi 

Helligtrekongersfest  
Vi gjentar suksessen med Helligtrekongersfest søndag 3. januar 
kl. 16.00 - 18.00. Også i år blir det nydelig julespill med 60 – 80 
aktører, barn, ungdom og voksne. Den yngste skuespilleren i 
julespillet er Jesusbarnet og rollen har blitt tolket meget forskjellig 
fra år til år, fra gråt til soving til hengivent blikk til mor Maria. Det 
blir kaker/kaffe og besøk av de hellige tre konger som har med 
gaver til barna. Vi avslutter på tradisjonelt vis med mange ringer 
rundt det store juletreet vårt. Hjertelig velkommen!     JB

NB! Vi tar forbehold om endringer grunnet korona.

F A K T A :

Innsats for andre handler 
om å gi elevene praktisk 
erfaring med frivillig 
arbeid og mulighet til å 
gjøre noe for andre og 
bidra til fellesskapet. 
Faget skal bidra til at 
elevene blir bevisste på 
frivillighet som en sosial 
verdiskaper, og til at 
den enkelte kan være 
en aktiv medborger som 
bidrar til et inkluderende 
samfunn. 

Faget skal bidra til at 
frivillig arbeid fortset-
ter å være en tradisjon 
i samfunnet. Faget skal 
videre bidra til at hver 
elev kan ivareta og 
utvikle identiteten sin, 
gjøre etiske vurderinger 
og bruke egne ressurser.

var her så delte vi ut kaffe og vafler, og da var det en 
av de eldre som strålte opp og sa: «Åja, det er dere 
ja!» Han kjente oss igjen, og det var veldig koselig!

Tenker dere at dere vil ha nytte av erfaringene dere 
har gjort her?
- Det er veldig fint å være med på frivillig arbeid. Vi 
lærer mye og får nye erfaringer. Vi sitter igjen med en 
veldig god følelse etterpå, og det er god nok beløn-
ning. 
Tusen takk til Ida og Silje. Det er veldig trivelig og til 
god hjelp å ha dere som frivillige!                Jorunn Bottolfs

Nærmiljøet Vårt 
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Full fart på SPOR   Tekst: Olaf Huuse Haraldstad

Hver tirsdag møtes 16 gutter i alderen 6-10 år til 
SPOR på myldredag i Vardåsen kirke. «Spor» er en 

sammentrekning av ordene «speider» og «kor», og 
det er nettopp det vi driver med. Yngvild (kantor) er 
dirigent, Ola (student ved musikkhøyskolen) komper 
på piano, og Olaf (prest) leder mange av aktivitetene 
sammen med en stor gruppe dyktige foreldre. 

I høst har vi både laget mini-flammekaster og vulkan, 
øvd på spikking, brukt kart og kompass i orienter-
ingsløp, bowlet, sunget på gudstjeneste, og vi har 
jobbet med brannvern og sikkerhet. Foran oss har vi 
blant annet play station-turnering, og den store jul-
ekonserten hvor vi skal synge sammen med de andre 
korene i kirken. 

Forrige tirsdag regnet det en hel del, så da vi var fer-
dige med å øve på speider- og julesangene, og hadde 
prøvd oss på håndbjeller gikk vi ut i grillhytta vår, 
tente bål og lagde mat på glørne. De ble pinnebrød 
med ost, og det smakte supergodt! Så hadde lederne 
med en liten overraskelse – marshmallows, sjokolade 
og kjeks, de tre hellige ingrediensene man trenger for 
å lage smores, som vi i SPOR er enige om at har en 
guddommelig smak av himmelen! En av guttene lærte 
de andre å knytte skolissene, og
en annen viste hvordan man knytter en båtmannsknop, 
den knuten man bruker for å knyte speiderskjerfet. Å 
synge speiderbønnen på slutten av møtene er en herlig 
opplevelse, du skal lete lenge etter en speidertropp 
som har så fin klang! 

F R A   A K T I V I T E T S P L A N E N :
• Vi lærer knivreglene og spikker ute
• Natursti og avslutning med popcorn i grillhytta
• Bowlingdag
• Knutekonkurranse; båtmannsknop og flaggstikk
• Orientering med kart og kompass
• Vi lærer å lage bål

• Stjernetegn. Vi ser på stjernene på himmelen
• Snølykt
• Playstationturnering
• Filming til musikkvideo
• Lær å lage minivulkan
• Bakedag
• Julekonsert

1. Jeg heter ABEL
2. Jeg er 7 år
3. Det er gøy med rebusløp og det er fint når vi griller
    «smors»! Jeg likte også veldig godt å lage snølykt
4. Helt klart «Brød med smør på»!

1. Jeg heter ELIAS
2. Jeg er 7 år
3. Det er gøy med SPOR fordi vi er så mye ute. 
    Eksperimentet med minivulkan var veldig gøy!
4. «Brød med smør på» er skikkelig morsom!

1. Navn?
2. Alder?

3. Hva liker du best ved SPOR?
4. Hvilken sang synes du er morsomst?

1. Jeg heter SIGURD 
2. Jeg er 7år
3. Jeg liker best med Spor at vi synger den derre «Vi 
    tenner lys i desember». Smores i grillhytta, lage vulkan
    og bowling har vært morsomst. Det er fint å være på 
    Spor med vennene mine. Jeg synes det er gøy å spikke.
    Knuter liker jeg litt lite, men jeg synes det er gøy.
4. Vi tenner lys i desember liker jeg best å synge. Og Brød
    med smør på, men jeg synger “gi meg brød med 
    chilisaus”! 

 

Barnehagene på besøk
Hvert år siden kirken ble åpnet har vi invitert barne-
hagene til førjulssamlinger i kirkerommet med fortelling, 
sang, lystenning, innskriving i manntall og besøk av en 
gravid Maria og engelen Gabriel. Dette er veldig koselige 
samlinger for barnehagene og for oss. Det blir samlinger 
i år også i uke 50, men i langt mindre grupper og med 
flere samlinger. 
Vi gleder oss til å se dere også i år i trygge omgivelser! 
Varmt velkommen!           JB

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

Intervju med 3 gutter   

Foto: Olaf Huuse Haraldstad og Mari Elise Smebye

Litt av hvert
• Vi nærmer oss året da det skal legges nytt tak på
   Vardåsen kirke. Det er et kommunalt prosjekt med 
   en kostnadsramme på vel 20 millioner kr., og 
   planen er at det skal gjennomføres i 2021. 
   Detaljer ang prosjektet er ikke helt bestemt, men
   det er sannsynlig at kirken kan komme til å bli
   stengt noen måneder sommer og tidlig høst 2021. 
   – Det er i alle fall et svært nødvendig arbeid som 
   skal gjøres. I regntunge oktober har det kommet 
   mye vann inn i kirkerommet gjennom taket, tidvis 
   bøttevis. Neste år på denne tiden håper vi at arbei-
   det er gjennomført og at taket er tett!

 • Asker kommunes bruk av Under i kirken som 
   koronaklinikk er forlenget fram til 1. juli 2021. 
   Kirken får en kompensasjon som erstatning for
   lokalene som vi i denne perioden ikke kan nytte på
   vanlig måte. De ulike aktivitetene i kirken har stort 
   sett gått sin gang i kirkens hovedetasje, selv om det
   til tider har vært vanskelig å unngå noen kollisjoner. 

• I henhold til smittevernreglene vi retter oss etter blir
   det nå ikke samlet inn offer i kirkebenkene slik det
   har vært vanlig i alle år. Dersom noen vil gi en gave 
  i gudstjenestene i form av kontanter, legges de i en

  kurv på alterbordet. Svært mange har i denne tiden 
  gått over til å bruke vipps. 

• Det har vært streng regi på gjennomføring av smit-
   teverntiltakene i kirken i høst. De som har deltatt på
   gudstjenester har merket at det står mange sprit-
   flasker framme, at det har vært detaljert registrering
   av dem som er til stede, at det ikke har vært vanlig 
   servering, at det har vært god plass mellom kohorter
   og deltakende i gudstjenestene og at corona-
   tidens 10 bud har vært en viktig påminning. Det har
   vært flere gudstjenester med nær 200 til stede, noe
   som tidvis har vært en utfordring i forhold til å holde 
   nødvendig avstand og unngå mingling i ganger og 
   på kirketorget. Fram til november har vi avviklet 
   gudstjenester med nattverd og invitert til kirkekaffe
   etter gjeldende regler.

• På grunn av restriksjonene på maks antall tilstede-
   værende i gudstjenester (200) er det for julaften 
   satt opp to gudstjenester i tillegg dette året. Olaf H 
   Haraldstad er prest på de to første, og Dag Håland 
   på de to siste gudstjenestene julaften. Vær obs på at
   det kan komme info om påmelding til gudstjenest-
   ene dette året.                 DH
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Bibelundervisning 
- Borgen Normisjon
25. november:  Kristin og Erik Bøhler. 
9. desember:  Frode Granerud.
Oppstart i 2021 er 20. januar. 
Møter annenhver uke. Hjertelig velkommen.
 

Som tema for de tre møtene Kirkeakademiet i Asker 
arrangerer våren 2021 har styret valgt spørsmålet 

«Hva er det vi må snakke om?». Spørsmålet kunne også 
vært formulert slik: Hva mener du det er særlig viktig å 
sette på samfunnets dagsorden i vår tid? 
Spørsmålet har vi forelagt tre personer som har markert 
seg som kunnskapsrike, reflekterte og engasjerte 
samfunnsdebattanter, og som stadig viser at de er 
opptatt av de etiske sidene ved store kulturelle og 

ÅRETS KONFIRMANTER

Aandstad, Henny Eline Brenne
Fagerli, Mathias
Gulliksen, Tuva Bergström
Johansson, Martin
Kjeldsberg, Elisabeth
Knutsen, Tina
Langehaug-Sauret, Eric
Lunde, Benjamin Grønvold
Pettersen, Olav Meisler

DØDE:
• Alf Håkon Kvamsdal
• Dag Malmen-Lund
• Sissel Birkeland
• Ingrid Marie Fjellstad
• Ole Kristofer Ree
• Eva Sandbakken

Slekters gang 

samfunnsmessige spørsmål. De tre som har tatt 
utfordringen vår, og som derfor kommer som fore-
dragsholdere til vårens tre møter, er forfatter 
Cathrine Sandnes, filmskaper Nina Grünfeld og 
professor Thomas Hylland Eriksen. 

Cathrine Sandnes vil 
i møtet ta for seg den 
økende polariser-
ingen både i verden 
og her i Norge. 
Hva er det som forårsaker 
polariseringen, spør hun, og 
hvordan kan den motvirkes? 

Nina Grünfeld, som
nylig har utgitt 
boken FRIDA – min 
ukjente farmors krig, 
vil  reflektere rundt 
forholdet mellom minoritet og 
majoritet i samfunnet, både 
historisk og i vår tid. 

Thomas Hylland 
Eriksen vil drøfte 
de ideologiske mot-
setningene som preger 
vår tid, og se disse 
motsetningen i lys av nye medier og 
akselerert globalisering. Etter hvert av 
foredragene blir det åpen samtale.

26. januar

 

9. mars 13. april

K  I  R  K  E  A  K  A  D  E  M  I  E  T  S     V  I  N  T  E  R  P  R  O  G  R  A  M 
Tre forhold å reflektere over 

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.

For å avtale en samtale, ta 
kontakt på 66754090 og 
spør etter prest eller diakon i 
Vardåsen. 

Evn send mail til; diakon Irene: 
ih739@kirken.no, prest Olaf: 
oh253@kirken.no eller prest 
Dag: dh545@kirken.no

Kirkeakademiets møter holdes i Holmen kirke 
kl. 19.30 og varer normalt halvannen time. Møtene er 
åpne for alle. I disse tider ivaretar vi naturligvis 
smittevernhensyn. Velkommen!          Einar Solbu

Torsdagstreff 
kl.11.30-13.00 på kirketorget

28. november, 5., 12. og 19. desember:
Adventsfortelling med Anders Bergem og 
Anne Helene Moksnes. Musikk: Helge Skaare. 
7. jan.    Anders Bergem og Helge Skaare «Jeg synger 
     julekvad – om julefeiring og julens sanger»
14. jan.    Gudrun Brøvik Silde, 
    leder i Feltarbeidet i Asker. 
21. jan.    Reidun Skaaheim og Johan Okkenhaug 
    «Ønskesang»
28. jan.    Dagens ord
4. feb.    Anne Helene Moksnes holder 
    ord for dagen
11. feb.    Berit Okkenhaug «Plaster på såret»
18. feb.    Sykehjemsprest i Asker, Hanne Dyrendal
25. feb.    Søstrene Fromme
4. mars    Anne Helene Moksnes holder ord for dagen
11. mars  Dagens ord
18. mars  Reidun Skaaheim og Johan Okkenhaug 
                «Ønskesang»
25. mars  Anders Bergem: «Jacob Neumann – fra 
    potetprest i Asker til biskop i Bergen»
1. april:    Ikke torsdagskaffe (skjærtorsdag)
8. april     Dagens ord
15. april   Siv arkitekt Arne Sæther:
    «Kirker i gamle Asker gjennom tidene»
22. april   Reidun Skaaheim og Johan Okkenhaug
       «Våren i ord og toner»
29. april   Sogneprest Dag Håland holder ord 
                for dagen
6. mai       Jubilantfest
13. mai    Ikke torsdagskaffe (Kristi himmelfartsdag)

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

Furebotten, Alexander Jenssen
Goderstad, Emil
Hansen, Nora Christine
Haugen, Daniel Olsen
Husby, Hanna Moksnes
Johnsen, Andrea Ebeltoft
Lunde, Elisa Kjersti Isaksson
Ringelien, Markus
Rynning, Herman Rosenberg
Røisland, Liv Constance Bratlie
Skogedal, Maren Aure

Spikseth, Signe
Svanes, Kristoffer Sørmo
Veslum, Sebastian Andreas
Bergan, Julia Aurora
Bjune, Ulrik Bjerkøy
Eriksen, Emilie Vaar
Hoppe, Jakob Vebner
Langeland, Ingrid Emilie
Mathisen, Silje
Medlien, Caroline
Mundal, Joar André

Ohnstad, Linus Nes
Orestad, Aniella Uyar
Reinskou, Kristian Majlund
Schaug, Ida Tanderø
Andenæs, Elias Olsen
Dekeyser, Sunniva 
Madeleine Irgens
Gundersen, Sebastian
Sørdal, Erik Nicolai 
Vangberg
Vik, Noah Hardang

J U L E M E S S E  2 0 2 0

LOTTERI - Lodd selges i fra 22. nov. til 6 des.

SVELER - Selges etter gudstjenesten 22. nov.

KRUMKAKER - Selges etter gudstjenesten 6. des.

Salg av sild, fikenmarmelade, havrekjeks, 
nøttetopper, kransekake, plommesyltetøy, 

og noen strikkeprodukter.

Varer kan forhåndsbestilles hos oss, 
det blir førstemann til mølla! 

Listen er klar medio november.

Vipps 591837



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
Vipps 34970 Vardåsen sogn

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 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

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 
  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
 

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

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

29. november 1. s i advent kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad og 
Jorunn Bottolfs. Supersøndag ADVENT.

6. desember 2. s i advent kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. Søndagsskole. 
SeniorSang deltar. 

20. desember 4. s i advent kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Dag Håland. Julens sanger 
og tekster. Søndagsskole.

24. desember/julaften kl. 11.30, 13.00, 
14.30 og 16.00: Julegudstjenester v/Olaf 
Huuse Haraldstad og Dag Håland. Offer til 
Kirkens Nødhjelp. Korene, Borgen Oldis og 
solist/musikere deltar. Påmelding.

25. desember/juledag kl. 13.00 (merk 
tiden!): Høytidsgudstjeneste v/Olaf Huuse 
Haraldstad. 1. januar/nyttårsdag kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland.

3. januar kl. 16.00: 
Helligtrekongersfest/juletrefest for alle!

10. januar kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Dag Håland. Søndagsskole.

17. januar kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/ Olaf Huuse Haraldstad. Søndagsskole

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

31. januar kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Olaf Huuse Haraldstad. Presentasjon av 
konfirmantene. Søndagsskole. 

7. februar kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Dag Håland. Søndagsskole. SeniorSangen 
deltar. Kafèkonsert kl 12.30.

14. februar kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Olaf Huuse Haraldstad. Supersøndag FASTE. 
Tårnagenthelg.

21. februar kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Dag Håland. 

28. februar kl. 11.00:
Gudstjeneste v Olaf Huuse Haraldstad. 

7. mars kl. 11.00: Gudstjeneste v/Dag 
Håland. Søndagsskole. Kafèkonsert kl. 12.30

14. mars kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Olaf Huuse Haraldstad. Søndagsskole. 

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

28. mars kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Olaf Huuse Haraldstad. Supersøndag PÅSKE. 
Barnekor og Påskeverksted.

Velkommen i Vardåsen kirke!


