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Avskjed i barnehagen

Les om...

T

orsdag 11. juni var det avskjedsmarkering i
Vardåsen barnehage. Randi og Beate ble takket
av for lang og trofast tjeneste. De har i stor grad
bidradd til stabilitet og trygghet for barn og foreldre og barnehageeier i disse årene. Tusen takk,
begge to. Lykke til som pensjonister! Se mer side 6

Veteran i Huldreveien

L

iv Stenseth i oppgang 43 var en av de første som
flyttet inn i Huldreveien. Liv er opprinnelig fra en
gård på Hedemarken, og mannen hennes var fra
Trysil. 17. mars i 1969 flyttet hun inn i blokk 5.
Les intervjuet med Liv på side 8.
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Vå r v i s j o n : L a v t e r s k e l - t y d e l i g p r o f i l

Corona

og det skakke juletreet

H

vis du var i Vardåsen kirke julaften sist vinter,
husker du kanskje at juletreet var uvanlig
skakt. Det skeive juletreet fikk gi tanken om at
det er ikke alt i vår verden som er perfekt. Faktisk
skulle det – uten at vi visste det ved juletider - gi
et godt bilde hvordan verden skulle se ut i 2020.
Vår klode og menneskene som bor her har fått en
krevende jobb i forhold til å ta vare på hverandre
og livet vi har fått i gave. Corona truer!
I dette er både det fysiske miljø, det psykiske og sosiale og det åndelige ved det å være menneske berørt.
Vårt fysiske miljø er i endring: Den skakkjørte jorda
vår har fått det enda vanskeligere:
Med Corona-fokus over alt, så å si.
Vi har fått en felles fiende. Vi har
en felles dugnad som skal kjøres
på ubestemt tid framover. Vi er
berørt av det med store fysiske
konsekvenser og påbud om «Hold
Avstand» og «Hold deg meste
mulig hjemme», i alle fall i ditt eget
land.
Klart det gjør mye med psyken vår
dette. Vi må øve oss opp i å ha et
avmålt forhold til andre mennesker. Ikke kunne gjøre de samme
tingene som vi er vant med å gjøre
og ikke minst den frykten og angsten som skapes ved usikkerheten
knyttet til hvor dette viruset befinner seg. Vi vil jo ikke bli smittet.
Vi vil ikke være smittebærere!
Og sosialt har vi utfordringer. Vi
kan ikke være sammen så mange vi
vil på en gang og på samme sted.
Vi må tilmåle størrelsen på sosiale
sammenkomster, og vi må forsake
noen av det sosiale fellesskapet
sine goder, les: Servering og Fest.
Vi er også åndsmennesker. Vi spør etter hva som er
meningen med dette. Hva skal det være godt for?
Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å dempe frykten
og fremme det gode midt i pandemien? Vi forsterkes
i opplevelsen av å være sårbare mennesker, og bo på
en sårbar klode. I dette søker vi sammen, og vi prøver
å hjelpe hverandre. Vi erkjenner at verken vitenskap
eller fornuft eller gode tiltak har lykkes i å ta knekken
på dette, - slik det er med utallige andre forhold også
i vår verden.
For meg forsterkes spørsmålet etter mening i det vi
inviteres til i kirken: Gud som holder tak i oss i krisetider - og lar oss få kjenne at ingenting skal kunne
skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Vi holdes
oppe og vi pøser på med lys og håp og kjærlighet og
tro så godt vi kan i disse tider. Kanskje dette er noe vi
skal øve oss på - hvordan vi tar på alvor Jesu ord fra
Bergprekenen: «Vær ikke bekymret for noe!»
Vi utfordres på å kaste våre bekymringer på den Gud
som har omsorg for alt og alle han har skapt.
Dag Håland
sokneprest

Det er alltid håp!

A

nne Kristine Bergem er en fargerik dame med
mange talenter og jern i ilden. Hun er lege,
psykiater og lektor på Oslomet, men hun har også
ulike kreative sider som spenner fra en diktskriving
og fortellerglede til hekling og søm av vimpler. Da
jeg skulle intervjue Anne Kristine var jeg usikker
på hvor jeg skulle begynne, men det ble fort tydelig
at Anne Kristine brenner for psykisk helse, og hun
kobler sine kreative evner inn mot fagfeltet. Hun
brenner for å formidle faget på kreative måter.
- Du er lege.
Hvorfor valgte du å gå videre til psykiatri?
- Faren min er prest, og vi flyttet til Dikemark i 1981.
Det var et yrende liv der den gangen. Jeg husker at jeg
var veldig nysgjerrig på hva pasientene på Dikemark
strevde med. Etter videregående ble jeg pleieassistent
på Dikemark, og det var nok der interessen for psykiatri for alvor startet. Jeg trivdes godt som lege, men
nysgjerrigheten drev meg videre mot psykiatrien. Det
var, og er, et veldig spennende fagfelt. Det er ikke alle
som klarer å holde på håpet, og da gjelder det å holde
håpet oppe for hverandre. Det er alltid håp!
Anne Kristine fikk etter hvert en lang cv innen psykisk
helse. Hun ble overlege ved Regional sikkerhetsavdeling og administrerende direktør for Helseforetaket
Incita AS. Hun tok videreutdanning innen gruppepsykoterapi, voldsrisikovurdering- og håndtering og
ledelse. Hun ble foredragsholder, hadde div styreverv
og skrev fagbøker rettet mot barn og voksne.

Håp

og selbuvotter

Det er ikke håp, sier du
når håpet ikke kjennes
Som om håpet er en
strikkevott du kan ha
på deg,
i rød ull, eller kanskje blå,
med Selburose på
Borte for alltid fordi du
har mistet, tror du, hutrende
Det er lett å skjelve uten håp
En kan bli nummen både
utenpå og inni
Men håpet er
selv når det ikke kjennes
Det ligger kanskje i en
snøfonn et sted,
mistet der du basket som
verst for å komme
på beina
Som med en mistet vott,
kan det hende noen andre
må plukke opp
håpet ditt
og bære det en stund for deg
Jeg kan være din håpsbærer
Når du er klar kan du ta det
på igjen, så lenge holder jeg
det varmt ved hjertet
Tekst: Anne Kristine Bergem
Foto: Merete Nesset

Hvor er du i dag Anne Kristine?
- I dag brenner jeg for formidling og undervisning i
psykisk helsearbeid. Jeg underviser studenter som skal
ta master eller videreutdanning innen psykisk helse,
og jeg ønsker å lære mer om pedagogikk og bruk av
fortellingene inn i undervisningen. Jeg har alltid vært glad
i å fortelle, helt fra jeg var
søndagsskoleleder og drev med
drama og teater som ungdom.
Fortellingene skaper engasjement
og involverer hele hjernen. Vi når
frem på en annen måte. Jeg har
virkelig tro på fortellingen som
et viktig pedagogisk virkemiddel.
Av den grunn har jeg skrevet
flere fagbøker rettet mot barn om
vanskelige og til dels tabubelagte
temaer.
Jeg ønsker å invitere barn og voksne til å snakke om de
vanskelige tingene. Den første boken jeg skrev, heter
«Pappa´n min er syk i tankene sine», og handler om
hvordan det er å være barn når man har en pappa som
er alvorlig psykisk syk. I boken «Jeg skal passe på deg»
handler det om barn som av ulike årsaker må gå inn i
omsorgsrolle som normalt tilhører voksenrollen. Det er
så viktig at vi er åpne og ærlige om disse vanskelige
temaene, understreker Anne Kristine.
-Hvordan får du tid til alt? Du skriver, underviser,
holder foredrag, hekler, studerer og mye mer. Har
døgnet nok timer?
- Hehe. Jeg tenker på hjernen som en Clas Ohlsson
kommode.
Den har mange skuffer. Jeg kan ikke ta opp alle skuffene
samtidig. Da vil den tippe. Noen ganger må jeg lukke
noen skuffer for å åpne andre. Jeg er nysgjerrig på å lære
nye ting, og koronatiden ga mulighet for det. Med hjemmekontor, valgte jeg bevisst å skille mellom kontor og
fritid. Jeg ville gjøre noe annet i fritiden enn å sitte foran
en skjerm. Jeg begynte å sy vimpler som et symbol om
håp for fremtiden og at vi igjen skal kunne være sammen,
og jeg fant ut at jeg ville lære meg å hekle og friske opp
tyskspråket. Hvis man holder på med noe kreativt, så
smitter dette gjerne over på andre felt. Det er spennende
å åpne nye skuffer!

- Og hvilke skuffer står du foran nå?
- Jeg åpnet en ny skuff for 3 - 4 år siden. Jeg skrev dikt
i ungdommen, men det har ligget brakk i mange år.
Plutselig begynte det
å dukke opp noen
ord, og jeg begynte
å notere små hverdagsdikt på telefonen.
Jeg fikk kontakt med
Merete Nesset som
tar vakre nærbilder.
Hennes motto er
«Kommer jeg nær nok,
blir det meste vakkert»
og resultatet ble en
liten diktbok med
hverdagsdikt og vakre
bilder som ble utgitt i fjor. Ønsket mitt
var å gi ut noen små
dikt som kunne skape
gjenkjennelse og håp.
Jeg ønsket å formidle
troen på det gode.
- Hva driver deg i alt
du gjør?
- Det er et ønske om
å gjøre noe for andre.
Det er et ønske om å
formidle fagfeltet mitt
til nye fagfolk som skal
jobbe med mennesker.
Det er veldig meningsfullt og spennende å
jobbe innen psykisk
helse. Jeg er opptatt
av å gjøre noe hyggelig, noe meningsfullt
og noe som er viktig
hver dag. Det er alltid
håp, avslutter Anne
Kristine med et smil.
Tekst og foto:
Jorunn Bottolfs

Håp

Noen dager trengs
det lysegrønne sko,
så føttene kan bære håpet
et skritt av gangen
Tenn lys
Ikke for gleden.
Gleden
smatt ut døra
og forsvant
en dag jeg ikke passet på.
Nå vet jeg ikke hvor den er.
Lyset tenner jeg
for håpet og
setter det i vinduet,
slik at den
som har gått seg bort
kan finne veien hjem.
Tekst og foto: Anne Kristine Bergem
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SIDEN SIST

i Vardåsen menighet

Jorunn Bottolfs

31. mars: Innsamlingsaksjon

April: Mot slutten åpnet vi sakte opp

12. mars ble Norge «stengt». 31. mars skulle alle konfirmanter i Norge samle inn penger til vann og brønner for Kirkens Nødhjelp. Gode råd var dyre. Det ble ingen vandring fra
dør til dør, men det ble innsamling digitalt. Det ble samlet
inn 24.536,- i Vardåsen menighet mot 64.507,- i 2019. I
hele landet ble det samlet inn 26.724.697,-, og det gjør at
133.623 nye mennesker får permanent tilgang til rent vann.
Det er et veldig viktig arbeid vi gir støtte til. Takk til dere som
har bidratt!

Kirken ble åpnet for små møter og mulighet til å tenne lys
i kirken. Tallet var fem. Fem kunne møtes om gangen i ett
rom. Vi improviserte med speedgudstjenester med 5 tilstede
i kirkerommet, mens fem hørte på gudstjenesten gjennom
åpne dører og fem satt ute i solen og ventet.
Stadig påminnelser om en annen tid!

April: Venteliste!

Mars: Teamsmøter

Det er første gang vi har
operert med antibac, registrering, køer og venteliste
på gudstjenester! Etter hvert
kunne vi ha femti tilstede.
Benkene ble merket hvor folk
kunne sitte, og deltagerne
skrev navn og tlf nr på lapp
med tanke på smittesporing.

Vi kunne ikke lenger møtes
fysisk, men det ble holdt
mange møter på digitale
plattformer. Her ser vi
staben i Vardåsen i et
av flere teamsmøter, og
sognepresten i teamsmøte
med prestene i nye Asker.

April: Samtaler

Mars: Antibac

Når vi ikke kunne være
kirke på vanlig måte, måtte
vi finne nye løsninger.
Vi visste at mange satt
hjemme alene, og da var
det fint å kunne ringe og
slå av en prat. Diakonen
vår har hatt mange gode
samtaler på mobil.

Vi vasket, vasket og vasket
hender, og det ble snart
vanskelig å få tak i antibac.
Det ble en god løsning med
en egen «Clean maskin».

17. mai: Hva med nasjonaldagen?

6-11. Mai: Klinikk

Skulle vi bare feire gjennom Tv-skjermen? Det ble åpnet
opp for en forsiktig markering med avstandsregler utenfor
kirken. Det ble gudstjeneste, klokkeringing og felles nasjonalsang for hele Norge. Vi kunne høre og telle kanonsaluttene
fra Akershus festning. Borgen oldis, Vox cordis og speidere
deltok. For første gang hadde vi markering av nasjonaldagen
ved kirken. Dette ble en kjærkommen samling med mange
bunadkledde i nærmiljøet. Engelsrud barnehage startet
feiringen med tog i nærmiljøet allerede 15. mai.

Korona krevde at vi alle
snudde oss rundt raskt. 6.
mai dag fikk vi forespørsel
om kommunen kunne bruke
Under til koronaklinikk, og
11. mai flyttet de inn. Det
krevde en del, men vi ønsket være med i dugnaden
mot denne usynlige fienden.

April: Påsken nærmer seg

Skulle vi ikke kunne feire påsken, den aller viktigste høytiden, i kirken? Nei, det ble ikke mulig, og det var veldig tungt
for oss. Det ble derfor laget diverse videosnutter/filmer som
en digital hilsen fra kirken. Svein-Erling Brusletto var meget
velvillig til å bidra med to filmer. Det ble laget en filmhilsen
fra kirken med sogneprest, organist og to syngende barn,
som ble en veldig fin. Det ble også laget en hilsen fra kor i
kirken med sangen: «Deg være ære», og en sanghilsen fra
ansatte i nye Asker med: «Herren velsigne deg».

17. mai: Speiderhilsen
Askerspeiderne er et flott tilbud til barn og unge for de som
liker å lære speideraktivitet og være i et godt miljø.
I mai lagde Askerspeiderne en film, med eksperthjelp av
Svein-Erling Brusletto, der de sang nasjonalsangen foran
Vardåsen kirke. Filmen ble lagt ut på nasjonaldagen.
Takk til alle gode speiderledere for den flotte jobben dere
gjør. Ingen nevnt, ingen glemt, men vi takker og bukker!

12. april: 1. påskedag
1. påskedag var det flere som ikke klarte å holde oss borte
fra kirken! Hege Norset Blichfeldt tok med trompeten sin, og
klokken 11.00 stilte hun seg opp ved kirkemuren og spilte
«Påskemorgen slukker sorgen» med stor styrke.
En del fremmøtte stemte i, og det ble improvisert med å
synge flere av påskens salmer.

31. mai: 1. pinsedag

Konserter, gudstjenester, torsdagstreff, skolebesøk, besøk fra
Borgenbråten, konfirmantsamlinger, søndagsskolesamlinger,
myldredager, jubilantfeiring og mye mer måtte avlyses. Mange
vaffelpakker ble aldri stekt og kaffekoppene sto urørte. Trist,
men nødvendig! Digitale løsninger og mobil måtte overta.
1. pinsedag, kunne vi endelig invitere barnefamiliene til
Supersøndag pinse, en flott dag med nydelig vær. Stor takk til
våre 13 flotte søndagsskole- og tweensledere. Jammen ble det
en vaffel på hver også, forsvarlig laget etter alle regler!

Juni: Normalisering, men tallet er 50.

På gudstjeneste 7. juni registrerte vi fortsatt alle deltagere.
Denne dagen var det 50 deltagere og tre ansatte i kirkerommet, fire deltagere på galleriet og to som hørte gudstjenesten over høyttaler fra kirketorget. Fortsatt er det mange som
er usikre og venter med å komme til gudstjeneste.
Fra 15. juni er tallet hevet til 200 personer på kirkens
gudstjenester og øvrige arrangement.

Foto: Svein-Erling Brusletto og Jorunn Bottolfs
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Ord og uttrykk fra bibelen
Quiz for vitebegjærlige og viderekomne
Hentet fra Bibelquizboka utgitt av Verbum
1. Hva var lukket med sju segl?
2. Hva er «et tveegget sverd» et bilde på?
3. Fred og ingen fare. Er det et bibelsk uttrykk?
4. Er «enhver blir salig i sin tro» et bibelsk
uttrykk?
5. Hva betyr amen?
6. Er «amen» et spesifikt kristent ord?
7. «Et slag i luften» er beskrivelsen av en helt
unyttig handling. Er det et bibelsk uttrykk?
8. Uttrykket fra spørsmål 7 er et godt eksempel
på Paulus` pedagogiske evner, de hadde
spesielle forutsetninger for å forstå han.
Hvorfor?

Randi og Beate

Takk for flott innsats i barnehagen!

R

andi Holt har jobbet i Engelsrud barnehage i
nær 30 år, og Beate Hvesser 24 år. Fra sommeren blir de begge pensjonister.
Randi Holt ble tilsatt i Engelsrud barnehage allerede i
1991. Da var hun i jobbintervju hos daværende sokneprest Aage Lunde. I 25 av årene etter det har hun
vært styrer i barnehagen. I mai fylte hun 67 år og blir
pensjonist fra 1. juli.
Beate Hvesser ble tilsatt i barnehagen i 1996.
Daværende kirkesjef Jan Duvaland var med i intervjurunden. Hun har vært en trofast medarbeider i
barnehagen i 24 år. Hun fylte 62 år i vår og blir
pensjonist fra 1. juli.
Torsdag 11. juni var det avskjedsmarkering i barnehagen. De ble takket av for lang og trofast tjeneste.
De har i stor grad bidradd til stabilitet og trygghet
for barn og foreldre og barnehageeier i disse årene.
Tusen takk, begge to. Vi vet at de har blitt kjent for
mange i barnehagen i denne lange perioden de har
vært i barnehagen. Og at de har bidradd til å skape et
godt miljø over lang tid i barnehagen.

Lykke til videre som pensjonister begge to!
					
Dag H
				

Bier er fascinerende dyr

N

edenfor kirken står det 3 bikuber. Det er Lijia som
har ansvaret for kubene. Jeg ser at hun står og
jobber med kubene og bestemmer meg for å gå ned
og spørre henne litt om hvorfor hun satser på bikuber.
- Jeg brenner for biene, sier Lijia.
Da jeg var lita jente, leste pappa
ofte en kunnskapsbok om bier og
humler for meg. Det sådde en interesse i meg. Biene er fascinerende dyr, og vi er helt avhengige
av dem. Biene bidrar til pollinering og bestøving av frukt, bær og
alle vekster i naturen. Vi trenger
biene for å sikre mangfoldet og
matproduksjonen i fremtiden.
Jeg er veldig takknemlig for at
Vardåsen kirke har hilst kubene
velkommen, sier Lijia.
Lijia er fersk birøkter på 3. året
og medlem av Asker birøkterlag.
- Det ligger mye kunnskap og omsorg i birøkt. Kubene
står der folk ferdes til berikelse for nærmiljøet, men bier
er også potensielt farlige. I uken før påske, ble kubene

vandalisert to ganger. Jeg måtte rydde og sette opp
kubene igjen så fort som mulig fordi det var en kald dag,
og jeg var redd for at kubene skulle bli ødelagt. Av den
grunn hentet jeg ikke beskyttelsesdrakt først. Jeg ble
stukket av de redde og sinte biene slik at jeg fikk allergisk sjokk
og besvimte. Det ble ambulanse
og behandling på Bærum sykehus. Det er skremmende at noen
tar sjansen på å tulle med bier.
De er viktige, flotte og fascinerende, men de er også potensielt
farlige, sier Lijia.
Hendelsen med allergisk sjokk
og ambulanse har tydeligvis ikke
stoppet Lijia fra videre birøkt.
Hun vil gjerne avslutte med en
oppfordring. - Jeg vil oppmuntre
lokalfolk i alle aldre til å interessere seg for bier og jeg vil
oppfordre foreldre til å fortelle
barna sine om biene. Om noen synes det er spennende,
og vil se hvordan biene har det i kuben, kan de bare
kontakte meg, smiler Lijia.

Trenger du noen å snakke med?

8. Korint lå i Hellas, og Hellas hadde i århundrer hatt lange og viktige tradisjoner med
idrettsleker. Så dette er velplassert
idrettsterminologi.
7. Ja, Paulus skriver i sitt første brev til
korinterne om sitt arbeid på sin egen tro:
«jeg er heller ikke lik en nevekjemper som
slår i løse luften».
6. Nei, jøden Jesus brukte bare et uttrykk fra
sin egen religion, det var godt innarbeidet.
Og det er velkjent i Islam. Uttrykket er
interreligiøst.
5. Noe sånt som: «sannelig», «det er sant»,
«slik skal det være», «slik er det» I bibelsk
sammenheng bruker Jesus det før og etter
læresetninger- og når han ber.
4. Nei. Det stammer fra Fredrik den store av
Preussen (1712 – 1786) i en strid omkring
romersk-katolske skoler kontra evangelisk-lutherske.

L

ivet 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.

3. Ja, Paulus bruker det i sitt første brev til
Tessalonika som en advarsel om aldri å
tenke annet enn at undergangen kan
komme.
2. Guds ord. Grunntanken er den samme som
i: det kan slå begge veier, både til godt og
til ondt. (Hebr. 4.12)

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..

Menighetsbladet er lektyre for store og små.
Her studerer Axl Solholm Syvertsen innsettingen
av diakon Irene i Oslo Domkirke 02022020.

Tekst og foto: Jorunn Bottolfs

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 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

1. Hemmeligheten om hvordan verden går inn
i endetiden. (Åp 5)
Svar :Ord og uttrykk fra bibelen
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Nærmiljøet Vårt

Tekst og foto: Jorunn Bottolfs

Liv var en av de første som flyttet inn i Huldreveien

B

Finn stjerneveien!

Finner du veien gjennom stjernelabyrinten?

orgen var i mange generasjoner en liten bygd
der folk levde av jorda og skogen. I 1930 var
det kun 10 – 12 husstander på Borgen! Fra 50
tallet fikk Borgenområdet en befolkningsvekst som
ingen kunne forutse. «En nesten bortgjemt grend langt
ute på landet fikk i løpet av en hundreårsperiode en
befolkningsvekst som ingen kunne forutse». (Sitat fra
boken «Historien om Borgen»). Behovet for nye boliger
eksploderte, og i 1968 vedtok kommunestyret ny
reguleringsplan for Asker. Det skulle bygges boliger
og veier til 3000 mennesker. Allerede i 1969 kunne de
første beboerne flytte inn i blokkene i Huldreveien.

S ID E

Finn 5 feil

Tegning: Claudia Chiaravalotti

Engler fortalte gjeterne at Frelseren var født. Gjeterne
løp inn til Betlehem for å se ham. De to bildene er
nesten like. Finner du de fem feilene på bildet under?

bli store forandringer innen Borgen vels område», - og
det kan vi vel i ettertid trygt bekrefte. Blokkene har i
alle år vært godt synlige i området og veldig viktige for
området.

Liv Stenseth i oppgang 43 var en av de første som
flyttet inn. Liv er opprinnelig fra en gård på Hedemarken, og mannen hennes var fra Trysil. 17. mars i
1969 flyttet hun inn i blokk 5.
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Fargelegg
Jesus, Guds egen sønn, ble født i en stall i Betlehem.

Gi barnebladet

BARNAS til et barn
du er glad i!
Slik som du er
Disse oppgavene
er hentet
fra bladet.

Slik som
du er

Gud erDen største
kjærlighet

V

Bestill

il Gud være
Ufortjent
med oss slik sammen
min
som vi er?
godhet
Vil han være
Gud er e
hvis vi er litt sammen med oss
hyrd
Eller når vi rufsete, slik som Esel
?
har rotet det
skikkelig til?
l salver
ue
I denne herl
m
Sa
ige historien
finner Esel
David
ut at vi kan
13
komme til
27. oktober
2019
Gud akkurat
Supersetning
For Gud ga oss ikke en ånd som
2. Timoteus 1,7
slik som vi
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir
er.
kraft, kjærlighet og visdom.
Suzy Senior
• Estelle
Corke

- Det var en tid med veldig toleranse, en toleranse jeg
iblant kan savne
litt nå. Sultne barn
fikk litt å spise hos
nabokona, sier hun.
Det ble i alt bygget
654 leiligheter fordelt på 10 blokker
i Huldreveien og
to blokker i Ove
Jensens vei. Disse
blokkene representerte noe helt nytt
i Asker. I årsberetningen til Borgen
vel i 1967 står det:
«Det ser ut til at det
om ikke lenge skal

Liv var hjemmeværende i mange år før hun begynte
som kokke og kjøkkensjef på Asker aldershjem. Hun så
fort at beboerne trengte mer enn mat, og dermed var
hun med og startet en venneforening som sto for samlinger hver 14. dag med allsang, musikk og utlodning.
Det er viktig å prøve å skape lys og varme i hverdagen,
sier Liv. Og at Liv sprer varme og har et stort nettverk,
får jeg stadig på påminnelser om i løpet av intervjuet.
Meldingene tikker inn på Livs telefon jevnt og trutt. Ja, jeg har mange som tar kontakt, sier Liv. -Jeg har en
god familie og mange å være glad i. Jeg har lungekreft
og har fått 11 år i bonus ifølge legene. Jeg har mye å
takke for. Jeg hadde sett frem til å bidra mer i kirken
i årene som kommer, men vi får se hva helsen tillater.
Jeg vil ikke bruke dagen på å bekymre meg. Det hjelper
ikke, avslutter Liv.

SLIK SOM
DU ER

-Byggeperioden var veldig spennende, sier Liv.
- Hver uke ble en ny oppgang ferdig, og nye folk
flyttet inn. De startet med femmerblokka. Deretter var
det blokkene 6 - 10. Det gikk så utrolig fort. Det var
spennende å bli stadig kjent med nye familier! Den
gang var husmødrene hjemme og passet barn, og det
krydde av barn og lek utenfor blokkene. Jeg husker at
det bodde en frisør her, men hun var liksom litt over
oss i status fordi hun jobbet utenfor hjemmet og fordi
mannen var på sjøen, sier hun med et lite smil.

Jeg spør Liv om hva hun har likt best med sine 51 år
i Askerlia.
- De første årene med barna var veldig gode med mye
samhold mellom familiene. Hver oppgang hadde sin
juletrefest, minnes hun. - I dag setter jeg stor pris på
godt naboskap. Når så mange forskjellige mennesker
er samlet, så kan man selvsagt ikke være enig med alle,
men det gjelder å finne sin plass og velge å trives med
det man har.
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I Molboland
er det veldig
Ole var ikke
strenge
trafikklover
verdens smarteste
når det gjelder sikkerpilot. Han fløy inn mot
hetsbeltet:
Gardermoen og fikk
Første gang du blir tatt
melding fra kontrolltårnet:
uten å ha på deg beltet,
– Oppgi høyde og posisjon!
får du 1000 kroner i
– Jeg er 178 centimeter
bot. Andre gang får du
høy og sitter helt fremst
2000 kroner i bot.
i flyet, svarte
Tredje gang blir
piloten.
Tegning:
sikkerhetsbeltet
Claudia Chiaravalotti
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Årets konfirmanter
•
•
•
•
•
•
•

«Koronfirmasjons»leir 2020

I

juni arrangerte vi alternativ konfirmasjonsleir. På
grunn av koronaen måtte vi avlyse leir på Færder
leirsted, og lagde da en leir som kunne avvikles
innenfor smittevernhensyn.
Konfirmantene lagde selv en liste over hva de kunne
ønske seg; alt fra tur til fornøyelsespark og overnatting i hengekøye, til ønske om sjokolademelk og
skoleboller til lunsj, og vi innfridde så godt vi kunne.
Det ble fire dager fylt med fine opplevelser!
Vi hadde en temadag om klima og urettferdighet, hvor
vi gikk inn i noen av de globale utfordringene, som
også gir seg til uttrykk lokalt, i vår egen hverdag, og vi
arbeidet med hvordan vi kan påvirke verden gjennom
våre valg.

Vi reiste til tusenfryd hvor alle fikk smake på litt
adrenalin, og vi fikk virkelig testet grensene under
«Kompani Vardåsen», hvor konfirmantene ble utsatt
for fysiske, tekniske og mentale utfordringer gjennom
et helt døgn.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hver kveld avsluttet vi i kirkerommet, med noen ord,
bønn, lystenning og sang, og så selvsagt signaturen
vår - vafler til «kirkekaffe».

•

I en vår hvor det meste ble avlyst og ungdommene
har vært mye hjemme, var det ekstra viktig og ekstra
deilig å få en slik annerledes uke! Et titalls ungdomsledere stod på for å gi konfirmantene minneverdige dager, og foreldre og menighetsfolk bidro sterkt
for å gjøre dette mulig.
Olaf Huuse Haraldstad

•
•
•
•

•

Elias Olsen Andenæs
Julia Aurora Bergan
Ulrik Bjerkøy Bjune
Emilie Vaar Eriksen
Mathias Fagerli
Emil Goderstad
Tuva Bergström
Gulliksen
Sebastian Gundersen
Nora Christine Hansen
Daniel Olsen Haugen
Jakob Vebner Hoppe
Hanna Moksnes Husby
Martin Johansson
Andrea Ebeltoft
Johnsen
Elisabeth Kjeldsberg
Eric Langehaug‑Sauret
Ingrid Emilie
Langeland
Benjamin Grønvold
Lunde
Elisa Kjersti Isaksson
Lunde
Silje Mathisen
Caroline Medlien
Joar André Mundal
Linus Nes Ohnstad

• Aniella Uyar Orestad
• Olav Meisler Pettersen
• Kristian Majlund
Reinskou
• Markus Ringelien
• Herman Rosenberg
Rynning
• Liv Constance Bratlie
Røisland
• Ida Tanderø Schaug
• Maren Aure Skogedal
• Signe Spikseth
• Kristoffer Sørmo
Svanes
• Erik Nicolai Vangberg
Sørdal
• Sebastian Andreas
Veslum
• Noah Hardang Vik
• Tina Knutsen
• Henny Eline Brenne
Aandstad
• Alexander Jenssen
Furebotten
• Sunniva Madeleine
Irgens Dekeyser
Antall konfirmanter: 40

40 konfirmanter i
Vardåsen kirke i 2020
Årets konfirmanter konfirmeres 12. og 13.
september. Høsten 2020 får de mulighet til å
være med på ledertrening. Informasjon om
konfirmant 2021 ble sendt ut i mai.

Informasjonsmøte 10. sept. Kl. 16.30.
For mer info - ta kontakt med oh253@kirken.
no evn ks937@kirken.no

Færder Leirsted

- se bildet under
Neste år går leiren til Færder Leirsted, i den vakre skjærgården ytterst i oslofjorden! Det blir spennende opplegg
med masse aktiviteter, og aktuell undervisning og læring!

Foto: Olaf Huuse Haraldstad og Jon Grøsland
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Aktiviteter for barn og unge

Det skjer mye i kirken. Velkommen!

0 - 1 år BABYSANG. Onsdager kl. 12.00 fra 2. 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 1. sept.
Sanger, regler og lek for foreldre og barn sammen.
4 - 5 år FIREFEMKLUBB tirsdager 17.15-18.15. Oppstart
1. september. Fortelling, sang, lek, aktiviteter ute og inne,
grillhytta. Mulighet for å fortsette til jul eller til sommeren.
Fireårsbok 22. september Kl. 11.00.
6 år

KOR OG FAMILIESPEIDER. Kor fra 25. august og
familiespeider fra 1. september.
Utdeling av barnebibel 1. søndag i advent. Juleverksted.

5 - 7 år Barnefamiliene inviteres til HELLIGTREKONGERSFEST
3. 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.

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. De som er døpt eller tilhørende (en av
foreldrene er døpt/medlem) får invitasjon i posten.
Alle er hjertelig velkommen!

Barn og unge i

Vardåsen kirke

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

Kulturkalender

Lys Våken 2020

Konserter i Vardåsen
kirke høsten 2020*

Lys Våken med overnatting i kirken for 10 – 12 åringer.
Dato: 7. – 8. oktober. Alder: 5. – 7. trinn
Ledertrening på Lys Våken fra 8. trinn.

Søn 20. sept kl 18
Konsert med Vardåsen
Vox Cordis, Kordamene
(Røyken) og Føyka Storband.
Dette blir en konsert med god stemning og publikummere får høre slagere som «Papa loves mambo», «Happy
to make your aquintance» og «Love and Marriage».
Lør 17. okt

Jazzkonsert. Arr Asker Y’s men

Skoleåret 2020/2021

10-12 år LYS VÅKEN 7.- 8. november. 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

Lys Våken 2019

Spennende og innholdrik helg.
Meld deg på til ys598@kirken.no
For mer info, se nettet: Vardåsen menighet- Lys Våken

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

Asker KFUK-KFUM
-speiderne
Speideraktivitet fra 9 år.
Møter, turer, speiderleir.
For mer informasjon:
www.askerspeiderne.no

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

MYLDREDAGER i Vardåsen kirke 2020/2021

- Hold av datoene!!!

Spørsmål og påmelding kan rettes til:
Menighetspedagog Jorunn Bottolfs - 66786100/01
jb223@kirken.no

For mer info: www.vardasenkirke.no
Forbehold om koronarestriksjoner.
Ansvarlig for brosjyre: Jorunn Bottolfs. Lay out:

HØST 2020: 1. september til 1. desember

KNØTTESANG

FIREFEMKLUBB

VARDÅSEN KIRKES KORSKOLE

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

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.

Kr. 300,- pr. halvår.

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.
Oppstart 25. august. Kr. 500,- pr. halvår.
Guttekor kan kombineres med familiespeider, 250,- pr. aktivitet.

VÅR 2021: 19. januar til 27. april
Aspirantkoret: 1. - 2. kl.
kl. 17.15
Guttekoret:
1. - 4. kl.
kl. 16.45
Barnekoret:
3. - 5. kl.
kl. 18.15
Ungdomskoret: Fra 6. kl.
kl. 15.00
Info og påmelding:
ys598@kirken.no

FAMILIESPEIDER
Introduksjon til speiding med blant
annet førstehjelp, spikking, bål, knuter, kart og leker. Foreldre og barn
er sammen, og foreldrene bidrar i
ledelsen av aktivitetene.
Tirsdager 17.15 - 18.15.
Kr. 300,- pr. halvår. Kan kombineres
med guttekor, 250,- pr. aktivitet.

Søn 25. okt kl 12.30 Kafékonsert på kirketorget.
		
«Lyrikk og musikk» med Wolfgang
Plagge og Hanne Dyrendal.
Lør 21. nov
		

Minikonserter på Julemarkedet
i Vardåsen kirke
Kl 12.00 Vardåsen barnekor
Kl 13.00 Vardåsen Ungdomskor
Kl 13.30 Vardåsen Vox Cordis

Søn 22. nov kl 12.30 Kafékonsert på kirketorget.
		
Konserten er et samarbeid med
		
Asker kammermusikkfestival
*Forbehold om endringer i forbindelse med Coronasituasjonen

Yngvild Wattum Stuksrud

Babysang i kirken vår

V

MYLDREDAG hver tirsdag

1. september – 1. desember. 19. januar – 27. 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.

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.

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

i 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 saminger
hver høst og vår med oppstart
første onsdag i februar og september. Etter sangstunden er du
velkommne til å sitte igjen og spise “matpakkelunsj”. Vi
serverer te og kaffe. Det er Mari Elise Smebye som har
samlingene.

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

Velkommen!

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

I

1998 utgav psykiater Finn Skårderud boken URO
– En reise i det moderne selvet. Når vi nå har vært
så heldige å få Skårderud som en av foredragsholderne til høsten, var det fristende å ‘låne’ hans
tittel URO som tema for Kirkeakademiets programmer i høst.

Litt av hvert

I høstens møter skal vi gå nærmere inn på tre områder
der mange opplever usikkerhet, ustabilitet og uro. Ikke
for å gi næring til uroen, men for å bidra til bedre å
forstå hvordan uro oppstår, og hvordan vi kan møte
den.

Finn Skårderud vil avslutte høstens møteserie om
uro. I sitt omfattende forfatterskap kretser han rundt
det han kaller den ‘påtrengende risiko ved vår kulturs
helliggjøring av individet’. Han mer enn antyder at
forfengelighet og trang til å være lidende ofte står i
veien for hengivelse og kjærlighet.

Leif Gunnar Engedal er professor emeritus i religionspsykologi ved MF. Han vil drøfte den urolighet mange
føler for en framtid der klimakrise truer og politiske
spenninger øker.

Kirkeakademiet i Asker er et åpent møtested.
Velkommen til høstens møter tirsdager kl. 19.30 i
Holmen kirke! 				
					Einar Solbu

22.09:
Leif Gunnar
Engedal

13.10:
Dag
Hareide

24.11:
Finn
Skårderud

Indre ro mot
ytre uro.
Hvordan
beholde
framtidstro i
usikre tider?

På vei mot
supermennesket
2.0

Uro i sinnet

Torsdagstreff

- kl. 11.30-13.00 på Kirketorget

20.08:

Anders Bergem: «Elias Blix – professor, 		
statsråd og salmedikter»

27.08:

En fra staben har dagens ord.

03.09:
10.09:

Anne Helene Moksnes har dagens ord
Kari-Elisabet og Øystein Skjold:
«Rytmer rett i hjertet»

17. 09: Astrid Bjellebø Bayegan: «En kort
vandring med Theresa av Lisieux»
24.09:
01.10:
08.10:
15.10:

02.09:

Anne Helene Moksnes har dagens ord

Indremisjon, Rom 10,1-11,
Helge Skaaheim

16.09:

Den innerste misjon, 1 Tim 2,4,
Astrid Bjellebø Bayegan

30.09:

Vennskapsevangelisering, Luk 16,9-12,
Preben Colstrup

14.10:

Til folkeslagene, Joh 17,17-20,
Dag Håland

28.10:

Israels misjon, Rom 1,16, Runo Lilleaasen

11.11:

I et pluralistisk samfunn, Acta 17,
Kåre Skråmestø

25.11:

Diakoni som gudsrikets tegn, Luk 7,22,
Kristin og Erik Bøhler

09.12:

Forbildet , 1. Tim 4,12-16,
Frode Granerud

Inger Lyster: «Hensikten helliger middelet»

29.10:

En fra staben har dagens ord.

19.11:

annenhver onsdag kl. 1930 - med innledning,
samtale og bevertning. Hovedtema: Misjon:

Johan Okkenhaug:
«Smerter på godt og vondt»

Vardåsen Senior-sang: «Syng-med konsert»

12.11:

Bibelundervisning v/Borgen normisjon

At de må bli frelst, Rom 10,1,
Tor-Odd Berntsen

22.10:
05.11:

Borgen Normisjon har sine møter i Vardåsen
kirke. Først vil jeg si takk til deg som har svart ja
til å tale i høst og samtidig be deg å sjekke ut at
du finner ditt navn på rett dato og tema. Takk til
Vardåsen kirke som mange av oss er en del av. Og
takk til styret for godt samhold.

19.08:

Jubilantfest

Reidun Skaaheim og Johan Okkenhaug: 		
«Høsten i ord og toner»
Anne Helene Moksnes har dagens ord
En fra staben har dagens ord.

26.11, 03.12, 10.12 og 17.12:
Adventsfortelling: Anders Bergem og Anne
Helene Moksnes. Musikk: Helge Skaare.

• I forbindelse med kutt i stillinger i Oslo bispedømme
fra 2021 må Asker prosti sannsynligvis gi fra seg en
halv prestestilling. Dette skjer ved naturlig avgang, og
rammer ikke prestetjenesten i menighetene direkte.
Det går ut over en halv prostipreststilling.

I oktober kommer forfatter Dag Hareide. I lengre tid
har han arbeidet med et stort og krevende felt som
skaper uro for mange: Når maskiner overtar arbeid og
avgjørelser, og mennesket blir mer som en maskin,
hva er da et menneske?

• Kapellan i Holmen menighet, Trond Arne Hauge, har
blitt pensjonist i løpet av sommeren. Han har vært prest
i Holmen i 30 år - fra 1989. De siste årene har han vært
kapellan i halv stilling i Holmen, og halv prostiprest
med vikaroppdrag i hele Asker prosti. Det skal være
avskjedsmarkering for Trond Arne Hauge i Holmen
kirke søndag 13. september i tilknytning til gudstjenesten den dagen.

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

Slekters gang
Døde i Vardåsen kirke:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odd Strømsæther
Ragnar Køltzow
Gerd Severine Eide
Øyvind Baasnes
Jan Kolltveit
Ragnhild Gunhilde
Brekke Molvig
Olav Ansgar Silihagen
Asbjørg Skogheim
Turid Aalstad
Tore Otte Madsen

• Asker kirkelige fellesråd har etablert Prosjekt Kirkebygg for å ivareta vedlikehold på gamle og nye kirkebygg i Asker. Det er lyst ut en prosjektlederstilling for
dette. Vardåsen kirke berøres ikke direkte av dette. Det
planlagte prosjektet med utbedring av taket i kirken
går sin gang under ledelse av Asker kommune og vil
etter nåværende plan iverksettes neste år 2021.
• Asker kommunes bruk av Under i kirken som koronaklinikk varer foreløpig ut dette året. Kirken får selvsagt
en større kompensasjon/tilskudd som erstatning for
lokaler som ikke kan nyttes på vanlig måte i denne
perioden. De ulike aktivitetene i kirken kommer til å
gå sin gang i tilknytning til andre lokaler, fortrinnsvis i
kirkens hovedetasje.			
Dag H

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

Har du mistet en av dine kjære?
Da er du velkommen til Informasjonsmøte om
oppstart av nye sorggrupper i Asker torsdag 10.
september fra kl 19 på Heggetun ved Heggedal kirke.
Gruppeledere blir diakon Jarle Klungrehaug fra
Østenstad/Asker prosti og Evy Kjønigsen fra
Heggedal.
Tilbudet gjelder for alle i nye Asker kommune.
For mer info: jk942@kirken.no. Mobil: 91368803
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Vardåsen kirke/kirkekontor:

Gudstjenestene

Åpent på dagtid tirsdag-fredag.
Telefontid er mandag til fredag 08.30 - 15.30. Telefon: 66754090
Sentralbordets åpningstid er 09.00 - 15.00

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

Daglig leder Kari Sorknes: 			
Sokneprest Dag Håland: 			
Kapellan Olaf Huuse Haraldstad: 		
Kantor Yngvild Wattum Stuksrud: 		
Menighetspedagog Jorunn Bottolfs: 		
Diakon Irene Wiik Halle		
Ungdomsarbeider Jon Grøsland 		

Mobil: 93616353

30. august kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf H Haraldstad og Jon
Grøsland. Konfirmantene.

Mobil: 99036432

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

6. september kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. Irene Wiik
Halle, Kristin og Erik Bøhler.
Misjonsprosjektet. Søndagsskole

Les mer om Vardåsen kirke og det som skjer i kirken på
www.vardasenkirke.no og www.kirken.no/vardasen

12. september kl. 11 og 13:
Konfirmasjon v/Olaf Huuse Haraldstad

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

13. september kl. 11.00:
Konfirmasjon v/Olaf Huuse Haraldstad.
20. september kl. 11.00:
Gudstjeneste Supersøndag HØST v/Dag
Håland og Jorunn Bottolfs. 4-åringer.
27. september kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf H Haraldstad

Kari Sorknes

Dag Håland

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

Jorunn Bottolfs Jon Grøsland

11. oktober kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf H Haraldstad.
Søndagsskole. Speiderne deltar
18. oktober kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Dag Håland. Søndagsskole.

Yngvild Wattum Olaf Huuse
Stuksrud
Haraldstad

Irene Wiik
Halle

25. oktober kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf H Haraldstad.
Søndagsskole.
Kafèkonsert kl. 12.30.

Følg oss på
Facebook

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.
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

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

1. november kl. 11.00:
Gudstjeneste Allehelgenssøndag v/Dag
Håland og Irene Wiik Halle. Vox Cordis
og musikere. Søndagsskole.
8. november kl. 11.00:
Gudstjeneste Supersøndag LYS VÅKEN
v/Olaf Huuse Haraldstad. 10-12åringer.
15. november kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Dag Håland. Søndagsskole.
22. november kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf H Haraldstad.
Søndagsskole.
Kafèkonsert kl. 12.30.
29. november kl. 11.00:
Gudstjeneste Supersøndag ADVENT
v/Olaf Huuse Haraldstad og Jorunn
Bottolfs. Juleverksted.
6. desember kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland.
Søndagsskole.

Velkommen i Vardåsen kirke!

Vå r v i s j o n : L a v t e r s k e l - t y d e l i g p r o f i l

