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Husk å stemme!

Les om...
9

. september er det kirkevalg, og da skal det
velges nytt menighetsråd. Menighetsrådet
legger sammen med staben til rette for at kirken skal være et godt sted å komme til uansett
hvor man er i livet.
Det skal stemmes på 8 medlemmer, og presentasjon av kandidatene ser du på midtsidene
Vi vil oppfordre alle medlemmer til å bruke stemmeretten! Se intervju med menighetsrådsleder
Anne Markegård Øya på side 9.

Vardåsen får ny diakon

1

5. september blir første arbeidsdag for vår
nye diakon Irene Wiik Halle. Vi gleder oss! Møt
henne første gang under gudstjenesten 1. september. Der vil hun bli presentert.
Les intervju med Irene på side 2.
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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

Kirkekaffen startet
med Jesus?

V

i kan være stolte av det. Vi får det til. Etter hver
gudstjeneste har vi kirkekaffe. Slik har det vært så
lenge jeg har vært prest i området. Vi videreførte det
med ny kirke fra 2004. Alt ligger jo så flott til rette.
Kirketorget som det sosiale stedet mellom hverdag og
kirkerom er ett av særpregene ved kirken vår. Noen
snakker negativt om kirker som er mer kaffedral enn
katedral. Hos oss er det begge deler.
Det er så viktig det som skjer i kirkerommet. Det er
stedet for å komme sammen i det store møtet mellom
Gud og mennesker, mellom himmel og jord. Kirken er
ikke bygget for at vi skulle få et tjenlig kirketorg. Det
begynner alltid inne i kirkerommet.
Men også Jesus så hvor viktig det er
med fellesskap mellom mennesker.
Vi kommer til kirken for å møte Gud
og vi blir betjent gjennom det Jesus
gir oss og sier til oss. Vi kommer
sammen også for å møte hverandre.
Det skjer ofte ved et måltid eller
med en kopp kaffe i hånden. Vi har
runde bord på kirketorget. Vi steker
vafler og koker kaffe så det iblant
renner over i kaffemaskinen. Og det
har sin grunn: Vi vil at mennesker
skal sette seg ned rundt et av de
runde bordene på kirketorget og
møte andre mennesker.
Jeg blir heller aldri lei av å understreke kirketorgets betydning i kirken vår. Vi snakker sammen! Det er så
viktig. Å sitte ned og lytte til hverandre. Å ha et måltid sammen. Det
sosiale og det diakonale ved å være
kirke har stor verdi! Jeg blir begeistret når jeg tenker på alle dem som
finner noen å sette seg ned sammen
med og snakke med på kirketorget
i kirken. Etter en gudstjeneste på
søndagen. På Myldredagen tirsdagsettermiddagene. På torsdagskaffen. På ungdomssamlingene torsdagsettermiddagene! Mange kontakter og
bekjentskap blir til, og gode relasjoner bygges.
Jesus møtte også mennesker rundt et måltidfellesskap.
Bordet i kirken handler om nattverdfellesskapet. Bordene på kirketorget fører videre dette momentet ved
at vi får snakke sammen og dele hverdagsting og store
ting sammen. I et av prestebladene nå i vinter var det
en som påstod at det var Jesus som innstiftet kirkekaffen. Ja, kanskje det? – Det handlet om brødunder og
mat og drikke den gangen også. Jesus organiserte
folket i matlag eller partygrupper, symposium som
betyr drikkelag. Det kan like gjerne i vår kultur være
kaffe som andre drikkevarer. Etter forkynnelsen går
vi over til fellesskap og en matbit og kaffe. De åndelige og legemlige behovene skal vi ikke på død og liv
skille. Jesus skaper diakonale arenaer der mennesker
blir ivaretatt og tar vare på hverandre. En slik arena er
også kirkekaffen. Han sa til disiplene sine: «Dere skal
gi dem mat!» Det vil vi fortsette med.
Dag Håland
sokneprest

Hjertelig velkommen
til oss, diakon Irene!

I

rene Wiik Halle er ansatt som ny diakon i
Vardåsen kirke. Hun er ekte Drammensjente, og
har bodd i Spikkestad siden -99. Hun er gift, har
to barn på 17 og 20 år, er utdannet sykepleier, og
jobbet tidligere på nyfødt intensiven. Etter hvert
fant hun ut at hun trivdes bedre med å samtale
med foreldrene i krisesituasjoner enn å håndtere
respiratoren, og valgte da å ta videreutdanning
innen diakoni.
Irene var en av 9 søkere til stillingen som diakon, og
jeg spør:
Hvorfor søkte du diakonstillingen i Vardåsen?
Jeg trives meget godt i jobben jeg har nå i Hurum.
Allikevel, - da jeg så annonsen som diakon i Vardåsen,
så hoppet hjertet. Kroppen skalv, men jeg tenkte,- jeg
skal jo ikke ha noen ny jobb nå!
Jeg la vekk annonsen, men jeg klarte ikke å slutte å
tenke på det. Jeg ba mye, og jeg fikk venner til å be.
Til slutt så valgte jeg å sende en søknad, og etter det
falt jeg helt til ro. Jeg tenkte, - det som skjer, det
skjer.
Har du noen drømmer for jobben?
Nei, jeg har ikke det. Jeg tenker at ting skapes mens
jeg og menigheten går sammen. Jeg er et redskap. Så
får vi se hva vi klarer å lage til sammen. Jeg ønsker
at Vardåsen menighet skal være et godt sted å være
og et lys som kan vise hvem Jesus er. Det er viktig for
meg at det er en tydelig Jesusforkynnelse. Man kan ha
forskjellig ståsted, men man må samtidig være tydelig
på hva man står for.
Irene har en fot i statskirken og en fot i pinsemenigheten. Ungdomstiden hadde hun i en pinsemenighet. Hun tok valget selv om å bli døpt som
trettenåring, de troendes dåp.
Den lyse latteren sitter løst, og i dag feirer hun
sommeren med sitt knallrosa skjørt. - Diakoni er å
høre og gjøre sier Irene. Det er å se mennesker og det
handler om de små tingene, å gå et stykke vei med
mennesker. Det inneholder smil, latter og tårer.
Hva er favoritt bibelhistorien din?
Det må være Jesus og barna! I den historien er det
så tydelig at det er ikke hva du oppnår, men det du
er som er viktig. Historien handler om den barnlige
tilliten til Gud.
		
Tekst og foto: Jorunn Bottolfs

Venteliste i Askerspeiderne!

E

n stor gjeng speidere står spente mellom de røde
husene til Asker helsesportslag, på folkemunne
kalt kajakklubben, på Dikemark. Dagens møte skal i
stor grad foregå i kano, og menighetsbladets utsendte
(speider emerita) får være med.
Leder Ingeborg Altern Vedal får rapport av patruljeførerne i de fire patruljene om hvem om hvor mange som
er til stede, sufflert av troppsleder Charlotte, og det er
flaggseremoni og samling
i ring. Deretter
grunnleggende
åreteknikk, sikkerhetsregler og
plan for dagen,
før alle går til
kanoene og
padler utover
Nordvannet.
Padlingen skal
resultere i kanomerket for stifinnere og vandrere,
og er samtidig
sommeravslutning for troppen. Møtet avsluttes med grilling og uformell
prat. Fellesskap er en viktig del av det å være speider!
Det er ingen konkurranse, intet stramt program, men
frihet under trygg
ledelse i speideren.
Norges KFUK-KFUMspeidere bygger
på prinsipper om
samarbeid, friluftsliv
og føde for ånd, sjel
og kropp. Ikke rart
at mange vil være
med på det! Faktisk
så mange at Askerspeiderne for tida har
venteliste for speidere i 4. og 5. klasse.
I 2003 ble de tidligere forbundene Norges KFUK-speidere og

Norges KFUM-speidere slått sammen til ett forbund, men
Askerspeiderne har måttet dele opp stifinnerpatruljen i
en gruppe med jenter og en gruppe med gutter, fordi de
simpelthen er for mange å ha samlet samtidig. I høst er
det forøvrig 99 år siden KFUK-speiderne ble opprettet, og
"guttespeiderne" i KFUM begynte i 1945 (etter at Norsk
Speidergutt-Forbund hadde eksistert fra 1911).
Askerspeiderne har lange tradisjoner og mange medlemmer, og i snart ett år har de holdt til i Under i Vardåsen
kirke, når de ikke er på turer og aktiviteter andre steder.
Vi setter stor pris på å ha dem i hus, på godt samarbeid, inspirasjon for
familiespeidergruppa
på myldredag og at
de har laget en fin
bålpass i skogen bak
kirken.
Les gjerne mer
om hva de holder
på med på
http://www.askerspeiderne.no!

Tekst og foto:
Mari Elise Smebye
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SIDEN SIST

i Vardåsen menighet

Jorunn Bottolfs

14. mars:
Kirken er 15 år

27. april:
Staben på tur

Kirken har vært full av liv
og aktivitet siden den stod
ferdig i 2004.

Olaf prest er klart best på
«Selfie».
Vafler er viktig i kirken vår.
Vi steker mer enn 250
vaffelplater hver uke.

Vi feiret jubileet med fest og
marsipankake.

17. mars:
Orgelet 1 år

19. mars:
Sokkerock

7. mai:
Dugnad i kirken

9. Mai:
Jubilantfest

Det ble blant annet markert
med konsert med organist
Yngvild sammen med sin
bror, Brynjar Kolbergsrud,
som er trompetist i Oslo
symfoniorkester.

21. mars er verdens Downs
syndrom dag.

Frivillige stiller opp med
vaskeklut og drill. Her setter
Nils Inge og Anders opp
hyller i nye boder i Under.

Fest for de som er 75, 80,
85, 90, 95 og 100 år. En
koselig og populær feiring
med taler, blomster, flagg,
marsipankake, sang og
humor.

6. og 7. april:
Mendelssons
oratorium
Et godt samarbeidsprosjekt
mellom organistene våre
resulterte to fantastiske
konserter i Asker og Østenstad kirke 6. og 7. april.

Vi feirer mangfold på
myldredag med sokkerock!

7. april:
Søndagsskole

13. Mai:
Buldrevegg

Barna på søndagsskolen
lagde den åpne grav i
mosegummi.
Vi har søndagsskole hver
søndag. Velkommen!

Buldreveggen ble montert
i Under! Her er det speiderne
som prøver seg.

19. mai:
Supersøndag
Sommer
Olaf hadde preken med
barna rundt seg på
supersøndagen. Etterpå
var det grilling og leker.

Velkommen til klatring!

9. april: Kirkens Nødhjelp fasteaksjon
Vardåsen menighet samlet inn 64 507 til Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon. Menigheter i hele Norge samlet inn 31 458 430,-.
Pengene går fortrinnsvis til vannprosjekter, men Kirkens
Nødhjelp har mange flere prosjekter, bl.a. arbeid for kvinner
som er utsatt for kjønnsbasert vold i krig.

14. – 22. april: Påske i kirken

20. mai:
Facebook

Påsken er den viktigste høytiden i kirken. I tiden før påske
hadde vi besøk av skoleklasser og institusjoner.

Denne dagen nådde vi
hele 694 følgere på
Facebook.
Vi inviterer deg til å
følge oss!

Palmesøndag hadde vi fullt hus med påskemusikal og
påskeverksted. Korbarna overbeviste med palmegreiner,
utkledning og sang, og «Jesus» fikk ri opp kirkerommet
på en levende hest. En stor festdag.

24. mai: Sommerfest
Vi inviterte til sommerfest med god mat, taler, bilder, sang,
foredrag, quiz m.m. Menighetsråd og stab lagde til festen,
og her er Ngozi i full sving med å kutte opp vannmelon og
Dagfinn og Richard griller. Ca 90 var med på sommerfest,
bl.a. kandidater til neste menighetsråd. På bildene intervjuer
Olav Solvang kandidatene Hege Blichfeldt, Anne Markegård
Øya, Åshild Solgaard og Kristian Abelsen.

Skjærtorsdag og langfredagsgudstjenestene ble dager
med ettertanke og vakker musikk.
1. påskedag er den viktigste dagen i kirkeåret, og alteret
ble pyntet med påskeliljer.
2. påskedag fikk vi en festkveld i kirken med tekster og
sanger fra alle påskedagene.

Foto: Mari Elise Smebye, Olaf H. Haraldstad, Dag Håland, Svein-Erling Brusletto, Rolf Falchenberg og Jorunn Bottolfs.
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Odd ble kåret til årets frivillig

O

dd Johansen ble årets frivillig på sommerfesten.
Det er alltid mange
gode kandidater å velge
mellom, men denne gang
var det Odd som gikk av
med seieren på denne noe
uhøytidelige kåringen.

Hvordan male Åndens frukter?
J

a, si det!! Åndens frukter er ifølge Paulus
kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet,
godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbeherskelse.
Men hvordan i all verden skal man male trofasthet?
Eller ydmykhet? Enn selvbeherskelse?
Jeg ga utfordringen til mellomtrinnet på Vardåsen
skole. Ville de tegne et bilde av åndens frukter til
kirken? Lærer og elever tok utfordringen, men etter
hvert kom spørsmålene - Hva er overbærenhet? Og
selvbeherskelse? Og hvordan maler man fred? Etter
noen ekstra runder med ordenes betydning, satte barna i gang med å tegne, og barn er kreative og finner
løsninger. Etter at de hadde tegnet mange forslag,
ble noen tegninger utvalgt til å bli malt. Med god assistanse fra vår frivillige handyman,w Dagfinn Holte,
kunne vi i mars henge opp et fantastisk, fargerikt og

kreativt bilde i kirkestua vår. Studer bildet og fryd
dere over barnas kreativitet!
Vardåsen kirke har hatt et godt samarbeid med skolene gjennom flere år. Da kirken ble bygd, var skolene
og flere barnehager med og tegnet 1500 forslag til
de 12 steinene som ligger langs veien opp til kirken.
Hagaløkka og Vardåsen skoler har vært med å lage tre
vakre tepper som henger vekselsvis på kirketorget ut
fra hvor vi er i kirkeåret. Borgen ungdomsskolen har
laget ikoner som henger på flere vegger inne i kirken
og Rønningen skole har laget keramikkfliser til
ytterveggen.
Bildet om Åndens frukter er siste tilskudd i kirke/
skolesamarbeidet. Takk til lærer Marianne Hjetland
og elever på mellomtrinnet på Vardåsen skole!
					 Tekst: JB

Torsdagstreff

ver torsdag gjennom hele året samles pensjonister til kaffe og vafler, et foredrag, en liten
fortelling eller sangsamlinger og god prat rundt
bordene.

Hva er ditt hovedengasjement i kirken?
Det er å steke vafler 2 ganger
i måneden på torsdagskaffe,
men også forefallende arbeid.
Hvis Dag prest spør om hjelp
til noe, så sier jeg ikke nei!

Odd har sin faste plass på
gudstjeneste, kirkekaffe og
torsdagstreff. Ved bordet
nærmest vinduet sitter Odd
med kaffekoppen og har full
oversikt. Han vil gjerne ha
Odd Isaksen ved sin side.
«Isaksen må være her. Det er
litt rart hvis Isaksen ikke er
tilstede. Da savner jeg han.
Når Isaksen kommer, stiger
humøret!» sier Odd.

Jeg begynte å gå på gudstjeneste da datteren min Camilla
var konfirmant. Da oppdaget
jeg at det var koselig å være
i kirken, og begynte å gå
på flere gudstjenester. Etter
hvert begynte jeg også å gå
på torsdagstreffene, og etter
hvert fikk jeg spørsmål om å
hjelpe til.

Odd er vokst opp i Halden
og Fredrikstad, men kom til
Asker i -81 Han har vært
maler i hele sitt yrkesaktive
liv. På fritiden elsker han å gå
turer, spille tennis og trene
på friskvernklinikken. «Jeg
stortrives med å gå turer i
skogen. Det er det beste som
finnes!» sier Odd.

Hva er viktigst for deg når
det gjelder kirken?
Det er evangeliet, gudstjenestene og det sosiale
samværet. Det er sosialt og
koselig med god prat rundt
bordet.
			

Hvordan er det å være
frivillig?
Det er veldig positivt og
sosialt. Elisabeth Stolpe og
jeg jobber veldig godt

P R O G R A M - Torsdagstreff HØST 2019

H

sammen på torsdagskaffe, og min jobb er å steke vafler.
Etter torsdagskaffen går vi
tur.

19. september:
Jon Christofersen, Arne Helgesen og Bente Laugerud:
«Glimt fra Historien om Borgen»

Odd med vakre blomster da han
ble kåret til årets frivillig på
sommerfesten
Tekst og foto: JB

-

kl. 11.30-13.00 i Vardåsen kirke

28. november, 5., 12.og 19. desember
Adventsfortelling med Anders Bergem og Anne Helene
Moksnes. Musikk: Helge Skaare.

26. september:
Utflukt til Dikemark sykehusmuseum. Omvisning ved
Wenche Norset Iversen i samarbeid med Kjell Martin Moksnes. Påmelding og lunsj.

Vi ønsker å løfte opp disse samlingene som et godt
treffsted for de som har anledning på dagtid. Hvis du
ikke har vært på disse samlingene før, så vil vi
oppfordre deg til å gi det et forsøk!

17. oktober:
Inger Lyster: «Fra Madagaskar til Kirkenes»

Hjertelig velkommen!

24. oktober:
Berit Okkenhaug: «Betydningen av det gode blikk»
7. november:
Reidun Skaaheim og Johan Okkenhaug:
«Høsten i ord og toner»
21. november:
Astrid Bjellebø Bayegan:
«Hvorfor jeg elsker Jesus. En kort vandring med
Teresa av Lisieux.»
Johan og Kjell Martin i trivelig prat rundt bordet

Torsdagskaffe - kl. 11.30 på kirketorget
De torsdagene det ikke er torsdagstreff samles vi til et
uformelt fellesskap på kirketorget. Her er det rom for
samtale, de gode historiene, mimring over gamle dager og
løsing av verdensproblemer over en kopp kaffe og deilige
vafler. Det er ofte et programinnslag ca. kl. 12.

Psykiater Kjell Martin Moksnes hadde foredrag om aldring og helse
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Kirkevalget 2019

Anne er leder i menighetsrådet

Konfirmantleir på Risøya

9

. september er det kirkevalg, og vi oppfordrer alle
medlemmer til å bruke stemmeretten sin. Det skal
stemmes på 8 medlemmer. Det er en presentasjon av
kandidatene på de neste sidene.
Anne Markegård Øya har sittet i
menighetsrådet i 8 år, og leder det
siste året. Hun flyttet til Asker i
2008 sammen med sin mann Anders, og bor nå på Engelsrud med
to barn. Anne jobber til daglig som
økonomi- og personalansvarlig i
et anleggsfirma. I menigheten har
hun ledet knøttesang og kor, vært
søndagsskoleleder, hatt ansvar for
Pustsamlinger i kirken på kveldstid og sittet i div utvalg. En variert
bredde av engasjement.
Du har sittet i menighetsrådet i
8 år, og du har sagt deg villig til
å stå til valg for enda 4 nye år.
Hva er motivasjonen din for å
engasjere deg i menighetsrådsarbeid?
Jeg har alltid syntes det har vært
viktig for min egen del å være
engasjert i menigheten jeg går i.
Det gir meg en større følelse av
tilhørighet, jeg blir bedre kjent
med de andre i menigheten, og jeg
føler at jeg bidrar i et viktig arbeid.
I Vardåsen kirke er det et godt samarbeid mellom stab, menighetsråd og fellesråd, og det er lett å
takke ja til å stille en periode til
når det er så mange dyktige og hyggelige mennesker som
bidrar.
Kan du nevne noen store saker dere har jobbet med
de årene du har sittet i menighetsrådet?
De to største og viktigste sakene vi har hatt i denne perioden er selvsagt nytt orgel og at vi har fått til underetasjen. Den blir til stor nytte i menighetens arbeid. Dette har
vært to store drømmer før kirken var ny, og at vi nå har
fått begge deler på plass i løpet av kort tid er rett og slett
et stort Under. Det har vært en fin periode hvor man har
kjent på mye takknemlighet.

Hva skal dere jobbe med fra høsten?
Høsten skal vi blant annet bruke til å evaluere og
oppsummere menighetsrådets arbeid i de fire årene som
har vært, slik at det nye menighetsrådet som starter i oktober/november kanskje kan dra
nytte av dette. Det blir også veldig
spennende å "starte på nytt", med
nye medlemmer som kommer inn
med sine tanker og engasjementer. Det gleder jeg meg til. Vi får ny
diakon som starter i høst, og i den
sammenheng blir det naturlig at
vi har litt fokus på diakoniarbeid
og planer. Dette er spennende og
viktig arbeid, og det blir fint å på
nytt få en diakon på plass i kirken!
Hvilke ønsker og drømmer har
du for Vardåsen menighet for
fremtiden?
Jeg ønsker at Vardåsen menighet
skal være en menighet for alle
generasjoner, og hvor alle aldre
kan føle at de hører til og trives;
fra barn til småbarnsforeldre til
besteforeldre. Og at folk fra alle
kulturer kan få være hjemme og
velkomne i kirken og føle at de
får bidra med sine evner og erfaringer. Jeg håper vi kan fortsette å
videreutvikle det frivillige engasjementet og at vi kan være en
levende menighet hvor den kristne
troen kan få skapes og vokse.
Tekst og foto: JB

M E N I G H E T S R Å D E T S oppgaver
• Overordnet ansvar for det som skjer i menigheten
sammen med ansatte og frivillige
• Et særlig ansvar for at trosopplæring, diakoni og
kirkemusikalsk arbeid ivaretas
• Ansvar for at det legges til rette for gudstjenester
• Ansvar for at kirkebygget ivaretas
• Ansvar for at økonomiske midler brukes til beste
for menigheten
• Ansvar for Engelsrud barnehage

Husk å stemme!

I den norske kirke er det rom for mange meninger.
Husk å avgi din stemme.
Alle som tilhører Vardåsen sokn kan stemme på Borgen
ungdomsskole. Valglokalet er åpent fra kl. 9.00-21.00
på valgdagen 9.september.
Du kan også forhåndsstemme i Vardåsen kirke
tirsdag-torsdag kl. 10.00-14.00 i perioden 27.august5.september.
Foto: Olaf Huuse Haraldstad og Jon Grøsland
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Kandidater til menighetsrådet - Kirkevalget 2019

Kirkevalget 2019 - Kandidater til menighetsrådet
Anne Markegård Øya

Yrke: Kontorleder		
Alder: 38 år
Bosted: Engelsrud
					
Relevant erfaring:
Bachelor økonomi og adm. Musikk og kristendom grunnfag. Vardåsen menighetsråd.
Trosopplæringsutvalg. Gudstjenesteutvalg. Lovsangsleder for Pust. Leder på myldredag.
Satsingsområder:
Småbarnsfamilier. Frivillig engasjement. Utvikling av aktiviteter i Under. Givertjeneste. Kirken skal være
relevant i menneskers dagligliv, være et sted der folk kan høre hjemme med hele livene sine. Legge til
rette for mer frivillighet og utvikle aktivt miljø for barnefamilier.

Nils Inge Haus 		

Yrke: IKT-medarbeider

Alder: 65 år

Bosted: Engelsrud

Relevant erfaring:
Sivilingeniør NTNU. Vardåsen menighetsråd. Asker kirkelige fellesråd.
Satsingsområder:
Ta vare på det gode og sanne. Skape tilhørighet til Vardåsen. Spre livsglede og vise omsorg. Bygge Fellesskap i menigheten. Kirken som selvstendig enhet må tenke nytt og økonomisk helt fra toppen. Kirkemøtet,
Kirkeråd, Bispedømmeråd må alle redusere sine utgifter til administrasjon og en topptung administrasjon.
Det er i soknene, menighetene, det viktige arbeidet skjer. Det blir enda viktigere med et nært samarbeid
med kommunen og lokale organer. Jeg ønsker å bidra der det trengs med mine erfaringer og evner.
Vardåsen menighet skal være et godt sted å høre til. Nytt orgel og underetasje gir mange muligheter.

Åshild Solgaard 		

Yrke: Prosjektkonsulent

Alder: 45 år

Bosted: Borge

Relevant erfaring:
Master internasjonalt arbeid. Gudstjenesteutvalg. KUI – Kirkens Nord-sør informasjon. Medlem Digni.
Styreleder FIAN.
Satsingsområder: Diakoni med spesielt fokus på det flerkulturelle arbeidet. Integrering av sårbare grupper
i menighetslivet. Gudstjenestelivet.
Stolt av å tilhøre Vardåsen menighet og ønsker å være med i arbeidet for at den fortsetter å ha tilbud til
ulike grupper der alle er velkommen uavhengig av tro og ståsted. Har jobbet med prosjekt innenfor feltet
internasjonal diakoni og tar med erfaringer derfra inn i arbeidet i menighetsrådet.

Kristian Abelsen 		

Yrke: Universitetslektor

Alder: 46 år

Bosted: Drengsrud

Relevant erfaring:
Befalsutdanning, Cand.scient idrettsvitenskap. Grunnfag kristendom. Speiderleder, skoleutviklingsutvalg
Norges kristelige folkehøgskolelag, Substans - Areopagos.
Satsingsområder:
Kirken er kristent fellesskap på tvers av kulturell, sosioøkonomiske forhold, alder og interesser som lever
og pulserer i bevegelse. Det er en evig oppgave å bidra til denne bevegelsen. Kirken må sette miljøutfordringen høyere på dagsorden som en ledende aktør. Som ny i området håper jeg mitt blikk “utenfra”
kan bidra med noen nye spørsmål, perspektiver og løsninger. Har alltid vært engasjert i arbeid med barn
og unge og pedagogikk. Ønsker å bidra i menighetens “grønne” arbeid.

Mari Elise Smebye 		

Yrke: Lærerstudent og frivillig Alder: 36 år

Bosted: Borgen.

Relevant erfaring:
Vardåsen menighetsråd, Knøttesang. Familiespeider. Orgelutvalg. Diakonimedarbeider
Satsingsområder:
Barna i kirka. Musikk i kirka. Plass til alle i kirka.

Roar Nydal 			

Yrke: Overlege		

Alder: 61 år

Bosted: Dikemark

Relevant erfaring:
erfaring: Medisin og psykiatri. Vardåsen menighetsråd. Leder CLUB 3 – studentarbeid NKUF.
Kristelig medisinerkrets. Etikkutvalget kristelig legeforening. Langrennsgruppa i Asker og Njård.
Satsingsområder:
Godt barne- og ungdomsarbeid. Godt gudstjenestetilbud. Hjelp til vanskeligstilte.

Hege Norset Blichfeldt

Yrke: Seniorkonsulent

Alder: 53 år

Bosted: Oppsjø

Relevant erfaring:
Seniorkonsulent NAV Kontaktsenter. Vardåsen menighetsråd. KAU Askerkirken. Asker kirkelige fellesråd.
Orgelutvalget.
Satsingsområder:
Mangfold, inkludering, påse at kirkens tradisjonelle særpreg og god kirkemusikk beholdes.
Være med å få påvirke av den flotte menigheten vår. Opptatt av at vi alle bygger menigheten i fellesskap.
Være lyttende, forsøke å bidra til gode løsninger. Nytt kirkeorgel har lenge vært min hjertesak. Måtte vi bruke
det samlende, til unike, inspirerende musikk-opplevelser og god tjeneste for Gud. Orgelet forteller oss et
budskap.

Heming Olsen-Bergem 		

Yrke: Oralkirurg		
Alder: 50 år
Bosted: Engelsrud
			
Relevant erfaring:
1.amanuensis UIO. Hovedstyremedlem Den norske Tannlegeforening. Leder Norsk forening for oral kirurgi og
oral medisin. Leder Vardåsen menighetsråd tidligere periode
Satsingsområder:
Ungdom og unge voksne. Fellesskap på tvers av aldersgrupper. Gudstjenesten som sentral aktivitet. Deltakelse
i nærmiljøet. Etter en god periode i menighetsrådet tidligere fått ny lyst og giv til å bidrag igjen. Tilbudet i
Vardåsen skal videreføres. Mer samarbeid mellom kirkene og mer målrettet for å fange opp den store aldersgruppen 18-60 år som i liten grad har aktiviteter i kirka. Opptatt av å finne balanse slik at alle aldersgrupper i
størst mulig grad kan finne noe felles i kirka vår.

Ole Edvard Wold-Reitan 		

Yrke: Ass.sekretariatsleder Alder: 53 år

Bosted: Borgen

Relevant erfaring:
Ass. sekretariatsleder Det Kongelige Hoff. Leder for TV-aksjonen. Daglig leder for Kirkelig Kulturverksted. Executive Master of Management - BI, Juss. Daglig leder Oslo Gospel Choir. Leder for Oslo bispedømmes «Kirkens
misjon og nærværsformer» - «Gud i stobyprosjektet». Styreleder for Oslo bispedømmes festival «OsloHimmel».
Satsingsområder:
Kirken og vår menighet skal oppleves åpen og inkluderende for alle. Ønsker å være med på å utvikle tilbudet så
barn og unge kan oppleve menigheten som et godt og naturlig sted å være gjennom hele oppveksten. Være med
på å utvikle Vardåsen kirke til å være en kulturkirke med konserter og gode kulturopplevelser.

Irene Wenaas Holte			

Yrke: Pensjonist		

Alder: 74 år

Bosted: Borgen

Relevanterfaring:
Prest i Den norske kirke og Kirkens nødhjelp. Diverse utvalg relatert til kirkelig diakoni og opplæring. Vardåsen
menighetsråd.
Satsingsområder:
Inkludering av unge og unge voksne, Støtte og styrke gudstjenestelivet i menigheten, Støtte og øke Kirkens
miljøengasjement.
Har både i kirken og Kirkens nødhjelp arbeidet med likestilling mellom kvinner og menn og kamp mot kjønnsbasert vold med en særlig vekt på religiøse sammenhenger. Dette er relevant i alle sammenhenger, men med
ulik vektlegging. Likestilling og likeverd i teori og praksis er for meg en del av evangeliet.

Sondre Frey 				

Yrke: Student		

Alder: 19 år

Bosted: Borgen

Relevant erfaring:
Barne- og ungdomsfaget, Rosenvilde videregående skole.
Satsingsområder:
Gjøre kirken velkommen til de som kommer tilbake til troen, Satse mer på aldersgruppe 18-26 år.
En av de viktigste utfordringene som kirken har i de kommende år er den store andelen av folk som melder seg
ut av kirken. Har lyst til å bidra på de områdene hvor mitt perspektiv som en ung mann er relevant.
Diverse problemstillinger som har med ungdom å gjøre.

Signy Gautefall 			

Yrke: Spesialrådgiver

Alder:

56 år

Bosted: Borgen

Relevant erfaring:
Samfunnsøkonom/spesialrådgiver Oslo kommune. Tillitsvalgt. Leder/medlem FAU.
Satsingsområder:
Ønsker at kirkerommet skal oppleves å være for alle, også de som ikke har erfaring med kirken. Det er viktig
at Vardåsen kirke er en synlig og natyrlig del av lokalmiljøet og at det er rom for det mangfoldet av mennesker
som befinner seg her. Menighetens visjon er «Lav terskel – tydelig profil» og et godt mål å skape åpne rom og
gode fellesskap. Bodd på Borgen i 24 år. Kirken med våre kristne og humanistiske verdier har en viktig funksjon
i vårt lokalmiljø.

Aud Magelssen Stønjum		

Yrke: Pensjonist		

Alder: 72 år

Bosted: Borgen

Relevant erfaring:
Lærer og undervisningsinspektør. Sjømannsprestekone ved tre sjømannskirker i USA og Karibien. Adjunkt.
Kristendom og engelsk grunnfag. Leder ungdomsklubb. Søndagsskolelærer. Speiderleder. Medliturg. Kirkesjåfør.
Asker menighetsråd. Diakoniutvalg.
Satsingsområder:
Øke fremmøte til åpne, inkluderende gudstjenester, smågrupper og nettverk, trosopplæring for alle aldre, bredt
barne- og ungdomsarbeid. Være en tydelig, åpen og bekjennende kirke.
Videreføre kirsten tro til neste generasjon. Være tydelig, åpen, bekjennende kirke med klar Jesusforkynnelse og
diakonalt grunnsyn. Bruke erfaringer fra langt, aktivt liv med menighetsbygging i Norge og utlandet. Utfordre og
motivere til frivillig innsats.
											
KS
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Buldreveggen
i Under er på plass

Høstprogram for
barn, ungdom og familier
SEPTEMBER:
3. sept. Første myldredag med middagssalg fra 16.15
og aktiviteter fra 17.15. Deretter myldredag hver tirsdag
t.o.m. 3. desember.
Vi har følgende aktiviteter: Knøttesang 1 – 4 år.
Firefemklubb 4 – 5 år. Familiespeider 6 – 8 år.
Korskole 6 – 13 år. Salg av vafler og kaffe.
De fire tirsdagene i september er gratis for Knøttesang,
Firefemklubb og Familiespeider.
For mer info, ta kontakt på jb223@kirken.no eller
66786100. Brosjyre i posten. Info på nettside.

Snekkeren fra Klatreverket testet veggen etter montering

N

ovember 2018 søkte Askerspeiderne og
kirken sammen om midler fra Sparebankstiftelsen til buldrevegg/klatrevegg.
Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. De
eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er
utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike
samfunnsnyttige prosjekter. De støtter prosjekter
som skaper engasjement, involverer frivillige og gir
et positivt bidrag til barn og unge.
Vi fikk innvilget støtte! Første del av jobben var
gjort. Så var det å ta fatt på neste etappe: Hva
slags gripetak skulle vi ha. Plast eller tre, fargerikt
eller nøytralt. Hva sa forskriftene om tykkelse og
bredde på mattene som skulle ligge under? Ville de
bli for tunge å løfte opp når rommet skulle leies ut
til andre formål? Ja, - for rommet skal også brukes
til festlige lag, møter og minnesamvær. Ville vi
klare å kombinere dette?
Vi søkte råd hos Klatreverket som har de største
klatresentrene i Norge, og der fikk vi råd og
ekspertise. En snekker fra klatreverket var med i
prosessen og hjalp oss med valg av materialer og
montering. 13. mai sto veggen ferdig med flotte
gripetak i eik og gode, tykke matter på gulvet.
Vi har fått en god, estetisk løsning som fungerer
både for aktive barn/unge og til utleie.
Takk til klatreverket for god hjelp, og takk til
Sparebankstiftelsen for at dere støtter gode prosjekter for barn og unge!

Barn, unge og voksne
- Velkommen til klatring i Under!
Tekst og foto JB

7. og 8. sept. Konfirmasjon
22. sept. Supersøndag Høst. Barnevennlig gudstjeneste. Fireåringene får fireårsbok. Barnekoret deltar.
Papirflykonkurranse fra galleriet og vafler etter gudstjenesten
Speideraktivitet
– se askerspeiderne.no for kontaktinfo og terminlister.
Ledertrening fra 10. klasse og oppover
- kontakt Olaf prest - oh253@kirken.no
Søndagsskole: 1/9, 15/9
OKTOBER:
Myldredager på tirsdager.
Speideraktivitet i Under på mandager
13. okt. Speiderne deltar på gudstjeneste.
Søndagsskole: 13/10, 20/10, 27/10
NOVEMBER:
Myldredager på tirsdager. Speideraktivitet i Under på
mandager
9. – 10. nov. Lys Våken for 10 – 12 åringer. 13-åringer
får tilbud om å være hjelpeledere. Ledere fra 10. klasse
og eldre er ledere som en del av vår ledertrening.
10. nov. Supersøndag Lys Våken. Lys Våken-deltagerne
deltar i gudstjenesten.
23. nov. Julemarked. Familiespeiderne og koret deltar
Konfirmantreunion. 18-åringene blir invitert til reunion
for middag og motta brevene de skrev til seg selv da de
var konfirmanter.
Søndagsskole: 3/11, 17/11, 24/11
DESEMBER:
1. des. Supersøndag advent. Barnevennlig gudstjeneste.
1 åringene får dåpshjertet sitt som har hengt på dåpstreet i kirken siden de ble døpt. 6 åringene får barnebibel. Juleverksted.
3. des. Myldreavslutning. Gruppene viser frem noe av
det de har jobbet med i løpet av høsten.
15. des. Julekonsert kl. 18.00 med Vardåsen barne- og
ungdomskor og Vox cordis.
Søndagsskole: 8/12, 15/12
Barnehager, skoler og institusjoner kommer på besøk til
kirken.				
JB
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SALMESTAFETTEN
- Åslaug Hennig

Lør. 12. oktober: Jazzmesse
kl. 17.00. Vardåsen Vox Cordis
fremfører Jazzmass av Ike Sturm.
Opplev denne fantastiske jazzmessen fremført med den
amerikanske komponisten selv
blant musikerne og Misty Ann
Sturm fra New York som sopransolist, i tillegg noen av
Norges beste jazzmusikere i orkesteret. Konserten er et
samarbeid med Modum menighet.
Billetter selges ved inngangen.

Vandringer i de dødes hage
«Vandringer i de dødes hage» kalte Hans Chr.
Mamen sin lille bok fra 2007 om Asker kirkegård.
Ja, en hage for de døde, men også for de levende,
de som ennå har igjen et langt eller et kortere
stykke av livsveien. I et samfunn hvor vi ofte
bombarderes med lyder og utsettes for bilder
som flimrer forbi på skjermen og skaper uro og
rastløshet, er det velsignet godt å kunne vandre
omkring på en vakker kirkegård og kjenne
samhørigheten med generasjonene som var her før
oss: «..slekt skal følge slekters gang».
Asker kirkegård har lenge vært en av landets absolutt
vakreste kirkegårder. Å vandre rundt på denne
kirkegården, er både tankevekkende og betagende.
Uansett tro, tvil eller vantro, vil de aller fleste her
kjenne at de er på «hellig grunn», altså på et område
som er tatt ut av det ordinære, dagligdagse og gitt
et preg av noe som sprenger hverdagen og det
hverdagslige.
Og vi står i en lang tradisjon når det gjelder
kirkegårder. Noe av det som virkelig vakte stor
positiv oppmerksomhet i de første århundrene etter
Kristus, var den respekten de kristne viste for de døde
og deres siste hvilested. I denne perioden ble mange
drept for sin tros skyld, og de andre i menigheten
samlet seg ofte på bestemte dager ved martyrenes
graver og holdt måltid. Poenget var å understreke
sammenhengen mellom på den ene siden den kristne
menigheten på jorden og på den andre side de som
så å si hadde gått i forveien. Etterhvert som kirken
fikk større makt og innflytelse, var det på denne
bakgrunnen naturlig at kirkehus og kirkegård var
plassert på samme sted. Kirkehuset, med tårnet som
pekte oppover, ble et symbol på oppstandelsen, på
det som skulle skje
når Jesus kommer
igjen.
Gjennom hele
middelalderen og
fram til vår egen
tid, har denne
sammenhengen
mellom kirkehus
og kirkegård vært
sterk. Og selv
om det i dagens
norske sekulære
og mulitireligiøse
samfunn er
mange som vil ha
såkalte «nøytrale»

Kulturkalender

gravplasser, vil det trolig ta lang tid før denne
tradisjonen opphører.
For oss som tilhører Vardåsen menighet, er Asker
kirkegård uaktuell som gravplass , bortsett fra for
dem som har et familiegravsted der fra før. Vi andre
må ta veien til Østenstad kirkegård, en gravplass
som absolutt har sitt eget preg og som stelles på en
utmerket måte. Men ville det ikke ha vært fint å ha
en egen urnelund ved vår egen kirke? Mitt svar er et
klart «ja», og nå ser det også ut til at vi kan få en slik
gravplass ved kirken vår. Riktignok var kremasjon av
mange lenge betraktet som noe betenkelig, men siden
1920-tallet av har denne formen for bisettelse blitt
mer og mer utbredt også i vårt land. Så når vi ikke kan
få en egen kirkegård, vil det være svært kjærkomment
med en egen urnelund. En slik lund har altså ikke
vanlige graver, men små urnegraver.
Med tanke på den snart to tusen år lange tradisjonen
med nær forbindelse mellom kirkehus og kirkegård,
er det utmerket at det nå ser ut til at vi får en slik
plass ved Vardåsen kirke. På den måten kan også
her sammenhengen mellom dem som hviler og
dem som vandrer, bli tydelig. En urnelund vil på en
symbolsk måte peke på sammenhengen mellom
kirkemenigheten og det vi kan kalle «menigheten av
de hensovede», for å bruke et gammeldags ord.
Så blir det en utfordring både for kirkegårdsetaten
og for alle oss andre å gjøre denne plassen så fin
som bare mulig. Vi kan nok ikke konkurrere med
Asker kirkegård, men vi kan gjøre en slik urnelund
til vårt eget hellige sted. Det handler om respekt for
dem som har vandret her før oss, og det handler om
respekt for alle dem som bærer på minner og savn og
som trenger et stille
sted til ettertanke og
ro. Inne i kirkehuset
blir stadig nye
mennesker lagt til vår
menighet gjennom
dåpen. På veien til
og fra kirken vil
urnelunden ligge
der og på sin tause
måte fortelle oss at
vi har en Gud som «i
Jesu navn velsigner
vår inngang og vår
utgang fra nå og til
evig tid».
Anders Bergem

M

in yndlingssalme? Det var vanskelig for en som er
godt over gjennomsnittet interessert i salmer og
sanger. Jeg har så mange yndlinssalmer! – Men jeg har
valgt «Jeg er i Herrens hender» Litt fordi det også var
min mors salme.
Jeg husker jeg kom til henne et av de siste årene hun
levde. « Nå har jeg lært Jeg er i Herrens hender utenat,»
sa hun, og så deklamerte hun alle de fire versene for
meg, synlig stolt. Det var naturlig at vi sang den i hennes
begravelse. Vi sang den også i min kjære Tores begravelse,- så den betyr mye for meg. Mange forbinder sangen
bare med begravelse, men det er jo i høyeste grad en
sang om livet!

Søn. 20. oktober: Konsert med Minsk kammerorkester!
Minsk kammerorkester kommer til Vardåsen kirke!
Solister: Yngvild Wattum Stuksrud, orgel, Øystein Skre,
bass, og Kristin Lunde, klaver.Minsk kammerorkester
holder et meget høyt nivå og har turnert i store deler av
verden. På konserten får publikum blant annet høre den
fantastiske Poulencs orgelkonsert i tillegg til Mendelssohn, Tsjajkovskij, Markussen og Mozart.
Billetter selges ved inngangen.

Personlig er jeg mest glad i det andre verset; «Jeg er i
Herrens hender i alt som med meg skjer». Etter det verset
har jeg lyst til å utbryte; Halleluja! Så syng den sangen for
deg selv, og kjenn på tryggheten det gir å være i Herrens
hender!
Jeg er i Herrens hender

Jeg er i Herrens hender, når dagen gryr mot vest,
Hver morgen han meg sender, sitt ord med lys og trøst.
Hva dagen meg vil bringe, av glede og av savn,
jeg kan på bønnens vinge, få kraft i Jesu navn
Jeg er i Herrens hender, i alt som med meg skjer,
i smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær.
Om jeg i dype daler, må gå den tunge vei,
fra himlens høye saler, Hans øye følger meg.
Jeg er i Herrens hender, når dagen dør i vest,
min synd jeg stilt bekjenner, for ham min høye gjest.
Han gir meg himlens nåde, og setter englevakt,
for natten Han vil råde med hellig guddomsmakt
Jeg er i Herrens hender, når dødsens bud meg når,
mens lyset stilt nedbrenner, fra ham jeg hilsen får.
Han gir meg stav i hånde, han gir meg trøst i sinn,
og glemt er ve og vånde, på vei til himlen inn
Tekst: Erling Tobiassen, 1893–1982. © 1932
Musikk: Sigurd Lunde, f. 1916. © 1947

Søn. 27. oktober: Kafékonsert kl. 12.30
The Nordic Organduo: Jee Young Park og Abram Bezuijen
Opplevd orgelet vårt i alle nyanser i orgelmusikk spilt av
fire hender og fire føtter. Denne orgelduoen konserterer
med et morsomt, spektakulært og variert program.
Lør 23. november Julemarked
Kl. 11: Borgen Oldis
Kl. 12: Barnekoret
Kl. 13: Ungdomskoret
Kl. 14: Vox Cordis
Søn 24. november: Kafékonsert kl 12.30
Avslutning av Asker kammermusikkfestival. Festkonsert
med eminente musikere. Vakre, humoristiske og brilliante
musikalske perler. Programmet og utøvere vil bli annonsert når det nærmer seg.				
YWS
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3 frivillige i kirken vår
Spørsmål til våre 3 frivillige:
• Hvorfor er du frivillig?
• Hva gjør du som frivillig?
• Hva gjør du for å ta vare på miljøet?

Victor Chukwuemeka
1.
Jeg liker å være frivillig fordi jeg liker å hjelpe folk.
Jeg ønsker å bidra i samfunnet.
Frivillig arbeid gir meg muligheten til å gi tilbake til
samfunnet. Det gir meg muligheten til å bruke mine
ferdigheter og erfaringer. Det gir meg muligheten til å
skaffe nye ferdigheter og møte nye mennesker.
2.
Jeg er kirkevert, dvs at jeg hjelper til i gudstjenestene.
Jeg er også ‘’kirkekaffe-hjelper’’ og steker vafler til
kirkekaffe etter gudstjenesten. Jeg hjelper til i forskjellige kirkelige
aktiviteter når jeg
blir spurt.
3.
Jeg bruker mindre vann og slår
av lysene når jeg
ikke bruker det.
Jeg bruker mindre
papir. Jeg går, sykler
og bruker kollektivtransportsystemer. Jeg bruker kun
privat bil når det er
nødvendig.

Kari Mørck
1.
Det gjør min fritid
meningsfull... Det
gir glede i hverdagen. Kirken er som
mitt andre hjem.
En kan være seg
selv når en kommer
til Vardåsen kirke.
Jeg lærer nye folk å
kjenne.
2.
Jeg gjør mye forefallende arbeid. Det
er mye som faller
mellom 2 stoler. Jeg
hjelper til på myldredag eller Lys Våken, torsdagskaffen eller kirkekaffe,- der det trengs en ekstra hand. Jeg
liker å være litt husmor i kirken, så jeg setter gjerne på
en vask eller bruker kluten på vinduer eller kjøkkenskap. Det er mye praktisk som må gjøres i en kirke.
Iblant ringer Jorunn eller Kari fra kirken for å få hjelp
til alt fra å forberede påskeverksted til å lage sløyfer
til jubilantfesten. Det er trivelige oppgaver!
3.
Jeg prøver så godt jeg kan å ikke kaste mat, Jeg kildesorterer og prøver å være bevisst med å slå av lys i rom
vi forlater. Jeg kjøper ikke klær før jeg må!

Emil Lunde
1.
Jeg er frivillig i kirken fordi da jeg var konfirmant selv,
så synes jeg opplegget i kirken og på leir var utrolig
bra. Jeg ble kjent med mange nye mennesker og vokste som person. Jeg
ble så glad i konfirmantopplegget
at jeg ville bli med
igjen og sørge for at
de nye konfirmantene får en like fin
opplevelse som meg.
2.
I kirken er jeg med
som leder for konfirmantene. Jeg er
med på undervisning
og veileder konfirmantene gjennom
konfirmanttiden. På leir har vi forskjellige aktiviteter
og samtaler med konfirmantene.
3.
Jeg prøver så godt jeg kan å ta vare på miljøet. I
dagliglivet kildesorterer jeg, panter og passer på å
plukke med meg søppel etter meg. Jeg handler mye
klær på bruktbutikker, Fretex o.s.v., og leverer mine
egne klær til lignende foretak. Jeg tenker at alle de
små tingene man gjør er det som til slutt gjør den
store forskjellen. Det er ikke så vanskelig hvis alle tar
slike små grep.

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

Tre av våre frivillige som vismenn i Helligtrekongerspillet
første søndag i januar. Her er Victor fast aktør som vismann sammen med Øyvind Linnebo og Håkon Strumse.

Takk Liv!

E

n sommerdag i juli banker jeg på døra til Liv
Myklebust på Engelsrud med en nydelig sommerplante.
Liv er ansvarlig for layout i menighetsbladet. Hun har
sitt eget reklamefirma som heter Bright and Early. Vi
er veldig glad for samarbeidet med Liv. Det legges ned
en god del timers arbeid i å lage et godt innhold til
menighetsbladet, og god layout er veldig viktig for et
godt resultat.
Tusen takk for meget godt samarbeid og god jobb Liv!
En flott plante til en flott dame!
						JB

Babysang i kirken vår

V

Kirkeklokkene har
reist til Madagaskar!

K

irkeklokkene som har hengt i klokkehuset ved
Engelsrud menighetshus siden 1967 er blitt
demontert i sommer. De er gitt som gave til den
gassiske kirke på Madagaskar i byen Mahajanga der
en ny kirke skal vigsles midt i september.

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 kirkens organist, Yngvild
Wattum Stuksrud, som har samlingene.
Syng med den stemmen du har! Ditt barn synes at
akkurat din stemme er den vakreste i vertden!
Semesteravgiften er på 300 kr, giro blir utdelt.
For mer info/påmelding, ta kontakt med ys598@kirken.no

Velkommen!

Klokkene er underveis til bestemmelsesstedet og vil lyde
ved kirkens innvielse i september. Det står «Fred» og «Til
Guds ære» og årstallet 1967 på klokkene.
Sven Skjold (fra Engelsrud) med familie har vært misjonærer på dette stedet på Madagaskar for 15 - 20 år siden. Båten Shalom som var dere arbeidssted var Vardåsen
kirkes første misjonsprosjekt.
Disse ordene følger med klokkene til Madagaskar:
- The church bells are a gift from the congregation of
Vardåsen church in Asker to the lutheran church of
Tanambao Sotema, Mahajanga, Madagaskar.
Theese church bells – with the special subcription from
1967 – and with the words «Fred» = peace og «Til Guds
ære» = to the glorie of God have been used at Engelsrud
Chapell in Asker the last fifty years.
The congregation of Vardåsen church in Asker will give
them without any payment – to the congregation in
Mahajanga Madagaskar – in thankfullness to God and the
growing church in your country, to the same area where
the family Skjold from Norway have lived several years.
We hope that the church bells from Norway will bring
hope and peace to the people that live in Mahajanga.

Tekst og foto: DH

Bibelundervisning
Høsten 2019 - Annenhver torsdag kl. 19.30
4. September: Arne Paulsen: Let my people go
18. September: Preben Colstrup: Blodets merke
2. Oktober: Runo Lilleaasen: Døpt til Moses
16. oktober: Tor-Odd Berntsen: Herren er min styrke
30. oktober: Anne Margrethe Saugstad: Brødet
13. november: Tove Rustan Skaar: Steinene
27. november: Helge Skaaheim: Ørkenvandring?
5. desember: Frode Granerud: Straff og miskunnhet
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I nærmiljøet vårt

Våre dåpsbarn

Beate Urdal Tellevik med klarinetten (nærmest kamera) og resten av korpset på 17. mai

Korps i kjeledress!

B

orgen Oldis er et velkjent innslag i lokalmiljøet
vårt. Selv om de ser ut som russ når de spiller i
offentligheten, er de noe eldre enn avgangselever
på videregående skole. Gate- og konsertkorpset
har omtrent 35 medlemmer fra 30-åra til 80-åra,
bosatt mellom Oslo og Drammen, og dirigeres av
Thor Anders T. Eriksen.
Repertoaret er variert, fra tradisjonelle marsjer via
jazz, pop og storbandmusikk til klassisk. De går i 17.
maitoget i Asker og det lokale toget på Borgen, spiller
nyttårskonsert og på Asker kulturfestival, reiser på
turer sammen, har seminar og deltar på julegateåpning og andre offentlige arrangementer i Asker,
blant mye annet. Flere ganger har de spilt salmer på
supersøndag sommer sammen med menigheten vår
og Askerspeiderne - på Stupsletta, midt i skogen! Og
hver mandag kveld øver de hos oss i Vardåsen kirke.
Beate Urdahl Tellevik fikk klarinett i 40-årspresang.
Hun ble godt mottatt, og ivaretatt, i korpset. - Jeg ble
plassert mellom to flinke, som i en musikalsk sandwich. De gav meg hjelp og veiledning, og var tålmodi-

ge læremestre. Borgen Oldis er en hyggelig gjeng og
vi har det veldig morsomt sammen, i tillegg til at det
er fint å spille sammen med noen.
Helt siden 1987 har Borgen Oldis gledet oss med
musikk. Noen ønsket seg et voksenkorps på Borgen, og det begynte med en gjeng korpsforeldre og
andre interesserte med god hjelp, ivrig støtte og lånt
dirigent fra Borgen skolekorps. Av 13 medlemmer var
det åtte som aldri hadde spilt før, og flere kunne heller ikke noter. Allerede et halvt år etter marsjerte de i
sitt første 17. mai-tog, og fikk stadig flere musikanter
i rekkene. Imponerende nok er det flere av de opprinnelige medlemmene som fremdeles spiller i korpset,
32 år etter oppstarten! Over årsmerkene på kjeledressene, i sin tid donert av Fina, er et merke der Fiin
Årgang er brodert. Vi håper på mange, mange flere
fiine årganger med Borgen Oldis!
Vil du lese mer om korpset i røde kjeledresser,
historien og planene videre?
Se www.borgenoldis.no!

Tekst og foto: MES

Kirkeakademiets høstprogram

R

eligion er tema for høstens tre møter i Kirkeakademiet i Asker. Religion spiller en annen rolle for
enkeltmennesker og samfunn i dag enn for en generasjon eller to siden. Også kirken har endret seg når

det gjelder synspunkter og arbeidsformer. I høstens
tre møter skal vi gå nærmere inn på hva forandringene
består i, og undersøke hvilke roller religion og kirke
har i vår tid.
		
Einar Solbu

Høstens kirkeakademiprogram:
Tirsdag 10.09 kl. 19.30
i Holmen kirke:
Kristendommens nye
rolle
Journalist og forfatter
Åshild Mathisen hevder
at kristne verdier har fått
mer plass i det politiske
ordskiftet, men spør: er
det plass for troen?

Tirsdag 29.10 kl. 19.30 i Holmen
kirke: Har Gud skiftet mening?
Tidligere prost, forsker Trond
Bakkevig utgav i 2018 boken Da Gud
skiftet mening, sammen med journalist Tomm Kristiansen. Forfatterne
hevder at 1968 var et tidsskille både
i samfunn og kirke. Spørsmålet som
vil ligge under hans presentasjon,
vil være om Gud egentlig har skiftet
mening!

Tirsdag 19.11 kl. 19.30 i Holmen kirke:
Religion på godt og ondt
Tidligere biskop Gunnar Stålsetts perspektiv
vil være kirke og religion i internasjonale
sammenhenger der nyhetsbildet preges av
terror motivert av religion, etnisitet og
nasjonalisme. Religion er for mange dypt
personlige spørsmål om tro og liv. Men
religion har også en viktig rolle for menneskeverd og for klodens fremtid. Kan vi forsvare
religion i det 21. århundre, spør han.

Kevin Alvestad Rjaanes

Frida Margot Joingsli

Litt av hvert

Silje S. og Morgan Fevik med dåpsbarna Alma og Ingrid på vei til dåpen

Slekters gang
Døpte i Vardåsen kirke:
• Helle Alvær
• Emilie Bjerkan Hagenæs
• Tobias Eckholdt Nekstad
• Julie Jackowiak
• Alma Sætrang Fevik
• Ingrid Sætrang Fevik
• Mio Sebastian Møllen
• Thomas Stray Rodtwitt
• Eline de Brito Jonassen
• Celine Ranvik
• Jennie Ranvik
• Noah Urne
• Marie Langslet
• Amanda Høitomt
Hasselknippe
Døpte i andre kirker:
• Felix Jiang Glæstad
Alstahaug kirke
• Hennie Herneblad-Due
Asker kirke
• Ellie Johanna Smyth-Nybo
Asker kirke
• Anton Olle Hans Ekjord
Söderberg – Asker kirke
• Frida Margot Jøingsli
Asker kirke
• Kevin Alvestad Rjaanes
Asker kirke
• Eline Spikseth – Larvik kirke
• Nikoline Ferner Johansen
Asker kirke

• Det kommer 3 nye diakoner til Asker prosti i løpet
av dette året. Anne Grete Aamodt som har vært diakon
i Holmen i mange år er blitt pensjonist i sommer. Det
skal tilsettes ny diakon etter henne. I tillegg er
Heggedal menighet ute etter en ungdomsdiakon i hel
stilling. Den nye diakonen i Vardåsen menighet, Irene
Wiik Halle, starter opp i september med velkomstmarkering i gudstjenesten søndag 1. september.
• Det er flere som har meldt interesse for de liturgiske
møblene som nå er hentet ut av Engelsrud menighetshus. Vi ønsker at de skal komme andre til gode. Både
to kirkeklokker, et lite kirkeorgel, alterbord, døpefont,
prekestol og salmetavle er det interesse for. Kanskje
noe av det blir sendt til Madagaskar i forbindelse
med bygging av ny kirke der – eller det havner et sted
i nærmiljøet – det gjenstår å se. Vi er ikke ute etter
store pengesummer, men heller at det skal komme til
nytte i en annen gudstjenestefeirende sammenheng.
• I Asker menighet er Karoline Astrup ny sokneprest fra
1. mai dette året. Det er tilsatt ny kapellan i menighet
en. Hun heter Marita Elvemo Sivertsen, og blir ordinert til prest i Bodø i august før hun flytter derfra.
Hun begynner i Asker med det første. Hun har tidligere
blant annet vært menighetspedagog og trosopplærer i
Bodø-området.

Døde:
• Ruth Kvaksrud
• Berit Signora
• Annie Margrethe
• Falkenhaug Aas
• Marit Johanne Lønne
• Bodil Kroghrud
• Unni Bjørg Hvesser
• Thor Johan Pedersen
• Unal Burhan
• Leiv Valberg

• Journalist Olav Solvang som bor på Brendsrudtoppen
kommer med en spennende bokutgivelse i september.
Det er invitert til lansering av boka 15. september. Han
skriver om kristenmusikkens historie under tittelen
«Rytmer rett i hjertet». Boka er på 644 sider.
• De to sokneprestene Astrid Sætrang Morvik (Østenstad)
og Marita Bjørke Ådland (Slemmestad) skriver nye salmer. Helge Harila som har vært musiker i Vardåsen kirke
en periode da kirken var ny har skrevet melodi til flere
av salmene. Det blir plateutgivelse av det. 16 nyskrevne
salmer er det i albumet, og musikken er i sin helhet av
Helge Harila. Gratulerer til salmeforfattere og musiker!
						
DH
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Vardåsen kirke/kirkekontor:

Gudstjenestene

Åpent på dagtid tirsdag-fredag.
Telefontid er mandag til fredag 08.30 -15.30. Telefon: 66786100

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 		

66786109
66786103 / 93616353
66786104
66786107
66786101
66786102

Ta gjerne kontakt: Mail: vardasen.menighet.asker@kirken.no
Tlf.: 66754090 eller 9036432. Adresse: Vardefaret 40, 1388 Borgen
Kontonummer: 1602.56.52278 for innbetalinger og gaver/givertjeneste
Les mer om Vardåsen kirke og det som skjer i kirken på
www.vardasenkirke.no
Følg oss på Facebook! Søk opp Vardåsen kirke og klikk «liker»!

1. september kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. Irene Wiik
Halle, ny diakon. Søndagsskole
7. september kl. 11 og 13:
Konfirmasjon v/Olaf Huuse Haraldstad
8. september kl. 11.00:
Konfirmasjon v/Olaf Huuse Haraldstad.
15. september kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad.
Søndagsskole.
22. september kl. 11.00:
Gudstjeneste Supersøndag HØST
v/Olaf Huuse Haraldstad og
Jorunn Bottolfs. 4-åringer.

Kari Sorknes

Dag Håland

29. september kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland og Gustav
Schmidt.

Jorunn Bottolfs Jon Grøsland

6. oktober kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland.
13. oktober kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland.
Søndagsskole. Speiderne deltar.

Yngvild Wattum Olaf Huuse
Stuksrud
Haraldstad

Irene Wiik
Halle

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

Følg oss på
Facebook

Det skjer mye i Vardåsen kirke

27. oktober kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland.
Søndagsskole.
Kafèkonsert kl. 12.30.

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

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

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.
For spørsmål, ta kontakt på tlf 66786100 eller på
mail: vardasen.menighet.asker@kirken.no
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

10. november kl. 11.00:
Gudstjeneste Supersøndag LYS VÅKEN
v/Olaf Huuse Haraldstad. 10-12åringer.
17. november kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad.
Søndagsskole.
24. november kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland.
Søndagsskole.
Kafèkonsert kl. 12.30.
1. desember kl. 11.00:
Gudstjeneste Supersøndag ADVENT
v/Olaf Huuse Haraldstad og
Jorunn Bottolfs. Juleverksted.
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

