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Olaf er ny
sokneprest
Olaf Huuse Haaldstad er ansatt
som ny sokneprest etter Dag
Håland.
Olaf har vært kapellan i
Vardåsen kirke i 8 år, og hatt
spesielt ansvar for konfirmantene og ungdomsarbeidet.
Fra 5. september vil Solveig Vatn
Weisser overta denne jobben.
Les sokneprestens hjørne på
side 2 og intervju på side 3

Frans av Assisi
Førsteklassingene fra Vardåsen og Hagaløkka
skole besøkte Vardåsen kirke til Frans av Assisi
dag. Dagen var innholdsrik med fortellinger om
Frans, sjonglering, utkledning, vafler og lek i det
flotte uteområdet vi har rundt kirken.
Det var veldig populært å klatre opp på den store
steinen som ligger rett ved kirken, og barna
poserte villig foran fotografen!
Det var også svært populært å klatre i trehytta,
og de aller modigste lot seg fire nedover tauet fra
hytta. Les mer side 16
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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

Olaf er ny sokneprest i Vardåsen kirke

Skal vi være venner?

H

vorfor er det at vi ender opp med de vennene vi
har? Ofte handler det om at man oppholder seg
i samme geografiske eller digitale område, at en
har felles interesser og møtes på arenaer hvor en
har mulighet til å bli kjent.

V

ardåsen menighet har fått ny sokneprest, men han
er på ingen måte ny her i kirken. Olaf Huuse Haraldstad har vært kapellan i menigheten over 8 år, og
mange kjenner ham godt etter hvert. I dette intervjuet
skal vi bli enda bedre kjent med vår nye sokneprest.

I forrige uke var jeg vitne til to barn som knyttet vennskapsbånd. De var på seilkurs ved Børsholmen og satt
i hver sin båt ute på fjorden. Det var lite vind så båtene
lå og duppet rolig ved siden av hverandre og barna
fikk god tid til å prate sammen. Da de kom inn til land
gikk de til foreldrene sine så de fikk utveksle nummer,
og så avtalte de å møtes til helgen.
Vennskap er samfunnets lim som holder mennesker sammen. Vennskap har også den kraften i seg til
å utrydde både krig, vold,
ensomhet, fattigdom og sult.
For gjennom vennskap så
knyttes det kjærlighetsbånd
og et behov for å sørge for at
den andre har det bra.
I vår ble Asker tros- og
livssynsforum (ATL) stiftet. Et
forum hvor dialog og læring
står i sentrum. Dialogarbeid
handler kanskje aller mest
om det å knytte vennskapsbånd. Ordfører Lene Conradi
og tidligere prost Tor Øystein
Vaaland tok initiativ til å
starte dette forumet fordi de
så at vi også i Asker kan ha
nytte av å lære hverandre å
kjenne, og knytte vennskapsbånd til hverandre på tvers av
religion og livssyn.
Mange steder har vi de siste
årene sett hvordan ulike
trossamfunn stiller opp for hverandre når en krise inntreffer. Om det er fysiske angrep eller hatefulle ytringer som rammer grupper på grunn av sin overbevisning
så har forsamlinger, menigheter og medlemmer av
livssynsorganisasjoner stilt opp for å støtte og skape
trygghet. Det har gjerne skjedd der hvor man har hatt
et tros- og livssyns forum, og derfor har hverandres
nummer lagret på telefonen og en vet hvor folk holder
til fordi man har besøkt hverandre. For da er det ikke
«noen» som blir rammet, men Ashok, Sugharan,
Sunniva, Ahmad eller Tuva.
ATL sitt mål er både nøkternt og verdifullt, for det er å
bli kjent med hverandre slik vi er. I kirken er folk også
ofte uenige om ulike ting, og det kan oppleves konfliktfylt hvor ulike parter står mot hverandre. Slik var
det også mellom disiplene. Men Jesus kalte dem sine
venner, og la hele kirken i deres hender.
Vennskap er ikke å være enige om saker og ting, men
om å knytte gode bånd til hverandre. Takk til alle dere
som våger vennskap og knytte bånd til mennesker,
både på langs og på tvers av tro og livssyn, kjønn,
alder og etnisk bakgrunn, for vennskap er livets beste
medisin.
Olaf Huuse Haraldstad
Sokneprest

Hva tenker du om å bli sokneprest i Vardåsen?

Meld deg som konfirmant
Det er ikke for sent å melde seg som konfirmant
for 2023. Informasjonsmøte blir torsdag 18.
august kl. 17.30. Undervisningen starter i januar.
Det blir leir i juni og konfirmasjon andre helg i
september. Solveig prest og ungdomsarbeider
Chidera gleder seg til å møte nye konfirmanter og
sammen skape en spennende og meningsfull
konfirmanttid. For mer info/påmelding,
- ta kontakt med as692@kirken.no

Konfirmanter 2022
• Alex Eggesbø
Levinsen
• Amalie
Bjørnstadjordet
• Amanda Rype
• Andrea Dyngeseth
Nygård
• Anna Knutsen
• Camilla Saia
• Caspar
Mølmen-Nertun
• Christian Olsen
Bruvik
• Cornelia Baastad
Stokke
• David Dahlø Jacobs
• Einar Hoven Lågøyr
• Elias Køhn Malmbekk
• Ella Johanna Ragnfrid
Isaksson Lunde
• Emil Hvesser Brein
• Gunvor Aars Olsen
• Gustav Einejord
Tvedt
• Hanna Johansson
• Henrik Birknes
• Henrik Nyberg

• Jacob Bøe Mortensen
• Joakim Tveten Ekkje
• Johanne Wilhelmine
Opstad Smørgrav
• Julian Haugsdal
• Kaisa Nahome
Mikkelsen Triumf
• Lars Åge Vollan
• Lova Skar
• Ludvik Kjos Haug
• Marcus Isane Kjos
• Markus Fernández
Vosseteig
• Markus Pedersen
• Martin Alterskjær
• Nora Steen
• Sara Undebakke
Schweitz
• Sarah Lorentsen
• Selma Aure Skogedal
• Selma Bjerkøy Bjune
• Sigrid Louise
Staalesen Strumse
• Sindre Brusletto
• Stine Dahl Sjurseth
• Viktor Bergström
Gulliksen

Det er virkelig en stor glede å få lov til å gå inn i ny
tjeneste her i kirka. Jeg er utrolig glad i menigheten og
trives veldig godt i staben og med alle frivillige. I fjor
begynte jeg å kjenne at det var på tide å utfordre meg
selv og lære nye ting, så da passet det
veldig godt å få lov til å gjøre det her ved
å «rykke ned» til sokneprest. Jesus viste
oss at lederskap handler om å tjene andre
og om å løfte folk opp, og det tar jeg med
meg som sentrale verdier i tjenesten det er
å lede en menighet.

Hva har du med deg i sekken?

Jeg har en iPad og en Mac, gravferdsboka, lesebriller og
en grapefrukt.

Beskriv deg selv med ett ord

Kreativ. Jeg er lidenskapelig opptatt av kreativitet og
ser på det som en viktig ressurs i all oppgaveløsning. I
jobben er det gjerne i preken og gudstjenestearbeidet det
blir mest synlig. Samtidig så tror jeg det gjennomsyrer
det meste jeg driver med, for jeg liker å gjøre ting litt
annerledes, og jeg synes det er voldsomt kjedelig med alt

Vil du ta oss med på reise gjennom
din oppvekst?
Jeg vokste opp i Japan og hadde hele min
barndom der, så jeg trives godt med at
menigheten er flerkulturell. Det er en fin
ressurs å ha tilgang på flere tankesett og
kulturer. Så hadde jeg ungdomstid i
Mandal, hvor vi ferierer hver sommer.
Studietiden hadde jeg i Oslo. De siste
åtte årene har vi bodd i Asker. Da jeg fikk
kapellanstillingen hadde Terese (kona)
allerede jobb her, og nå har jeg bodd
omtrent like lenge i Asker som alle de
andre stedene jeg har bodd. Vi har satt
ganske dype røtter her, både i bygda og i
kirka. Begge barna er døpt her i kirka, og
Myldredag er fast aktivitet for oss. Og så
har vi et så utrolig godt nabolag som vi
ikke ser for oss at vi noen gang kan flytte
fra, så vi har nok landet her.

Hva liker du med å være prest?

Noe av det fine med å være prest er å få
møte så ufattelig mange mennesker og
høre deres fortellinger, og gjennom det
har jeg jo fått blitt kjent med Asker på en
helt spesiell måte egentlig, også tilbake til
hvordan det var her for 70-80 år siden.
Og så er det så kult som prest å se på
barnetoget 17. mai og kjenne så mange av
ungene! Men det mest verdifulle er det å
kunne formidle tro, håp og Guds kjærlighet
til folk.

Hva er aktuelt i livet ditt akkurat nå?

Utenom jobb så går det i oppfølging av ungenes aktiviteter og planer, noe hage- og snekkerarbeid, og så har
det blitt litt spilling og pleie av musikkinteressen. Terese
tar master i ledelse på BI, så jeg benytter anledningen til å
ta til meg mest mulig kunnskap gjennom henne, men jeg
får lest lite. Det blir med samtalene rundt middagsbordet,
og når vi går tur.

Hvordan reiser du helst?

Jeg gleder meg til å få tilbake underetasjen i kirka, for
der har vi dusj, og da kan jeg løpe til jobb igjen. Jeg liker
også å reise kollektivt, men det blir dessverre mye bil i
hverdagen. Det har jeg som mål å gjøre noe med. Vi får
se.

som er generisk. Kreativiteten tvinger en til å se ting på
nye måter, og det er slikt jeg liker å bidra med.

Hva er drømmen din for Vardåsen kirke?

Jeg har nok samme drøm som forgjengeren min og
staben forøvrig, at mennesker i soknet skal oppleve
Vardåsen kirke som et sted de hører til, og at dette huset
er et hus som også er deres. Mange har et sterkt forhold
til kirken vår selv om den er ung. Den fylte 10 år da jeg
begynte, og nå er den 20 om et par år. Det betyr jo at det
bare er de aller første drømmene som er drømt. Jeg har
jo noen drømmer om ting vi kan gjøre sammen fremover,
så får tiden vise om vi er flere som drømmer de samme
drømmene og vi gjør virkelighet ut av det.

Tekst: Jorunn Bottolfs. Foto: Privat
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SIDEN SIST

i Vardåsen menighet

Jorunn Bottolfs

27. Mars: Ukrainske egg

28. april: Modell

Søndagsskolebarna pyntet egg etter Russisk og Ukrainsk
tradisjon. Heather har tidligere undervist mange i denne
teknikken, og denne gang fikk vår søndagsskole nyte godt
av hennes kunnskaper.

På våre torsdagssamlinger
har vi mange interessante
temaer. Denne torsdagen
fikk vi besøk av Fretex.
Det ble god informasjon om
arbeidet samt en koselig
catwalk der vår daglige
leder stilte som modell.

Ivrige barn og ungdommer utfoldet seg med maling, pensler
og nye teknikker, og resultatet ble mange nydelige egg.

22. mai: Sommeravslutning
Tradisjonen tro ble det
pølser, kaker, is og leker
på sommeravslutningen for
søndagsskolen.
Ekstra stort engasjement ble
det da alle kunne få kaste
en våt svamp på Olaf prest.

5. april: Fasteaksjonen

26.-29. mai: Kortur

I 2021 kunne vi ikke ha tradisjonell innsamling til Kirkens
Nødhjelp grunnet korona. Vi valgte da å arrangere sporløp/
sponsorløp Dette var så vellykket, at vi valgte denne løsningen også for 2022.
Her ser man bilder fra en aktiv dag med mange løpende og
ivrige barn. Vi fikk samlet inn 126 989 kroner til Kirkens
Nødhjelp. Pengene vil gå til gode vannløsninger til de som
trenger det mest rundt om i verden.

Korene i Vardåsen kirke har
vært på mange fine turer.
I juni gikk turen til Bergen
hvor vi hadde noen flotte
dager sammen. Det ble tid
både konserter og å oppleve
mye av det Bergen har å by
på.

Bygging av gapahuk
Vi planlegger for tiden ny, stor gapahuk i tilknytning til
kirken. Et utvalg har planlagt, menighetsrådet har godtatt
planene, materialer er kjøpt inn, stikker er satt ned i jorden
og trær er hugget.
Dagfinn Holte er en viktig frivillig i dette arbeidet, og her
viser han hvor høy gapahuken kommer til å bli.
Vi gleder oss til å ta i bruk stor og praktisk gapahuk!

7. april: Høye utmerkelser
På torsdagstreffet ble Arne Amundsen og Tore Øvensen
tildelt Badge of Honour. Dette er den høyeste utmerkelse
man kan få i Y`s Men. De fikk denne utmerkelsen for omfattende arbeid nasjonalt og internasjonalt. Arne har vært
regionsleder for Norge, medlem av det internasjonale
styret og Area Europe president. Tore har vært viseregionsleder i Norge og Area sekretær for Area Europa. Vi
takker for innsatsen og gratulerer med høye utmerkelser.

10. juni:
Sommerfest

Sommerfesten har sitt faste,
rikholdige program, og i
tillegg var det markering
av avskjed med sokneprest
Håland. Torunn Haus gav
Håland en vakker bukett
med blomster og ord. Se s. 6

Foto: Olaf Huuse Haraldstad, Jorunn Bottolfs og Yngvild Wattum Stuksrud
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Feiring av sokneprest Dag Håland,
og hele Vardåsen menighet

I

sommer blir sokneprest Dag Håland 70 år, og 1.
august går han av med pensjon i sin faste stilling
i Vardåsen menighet. Mange ville være med å hedre kirkebyggeren gjennom 25 år for det arbeidet
han har gjort for menigheten og for lokalsamfunnet her på Borgen, og i Asker.

rundt seg. Samtidig fikk alle se og oppleve det utrolig
rike fellesskapet som finnes i og rundt Vardåsen
menighet.

for sitt arbeid med i Vardåsen kirke, å være en god
samarbeidspartner gjennom lange prosesser og for å
være en viktig bidragsyter i nærmiljøet på Borgen.

Dag hadde selv valgt treenighetssøndagen som tidspunkt for avskjedsgudstjenesten. Treenighetssøndagen oppsummerer festhalvåret, med jul, påske og
pinse, og markerer innledningen av arbeidshalvåret
frem til 1. søndag i advent.

I gudstjenesten medvirket hans yngste datter, Mirjam,
som er prest i Ulstein på Sunnmøre, og prost Øyvind
Stabrun. Mange barn deltok på søndagsskole og kantor Yngvild overrasket med en stor bukett av musikere
og kor denne dagen. Blant musikerne var også Dags
sønn, Jon Andreas, som utdanner seg til kirkemusiker.
Speideren deltok i prosesjonen, og kastet glans over
arrangementet med norske flagg.

Prost Øyvind Stabrun refererte til biskopens ord fra
Dags ordinasjon i 1977: «Slit deg ut, men gjør det langsomt». Selv ville han ikke skrive under på disse ordene,
men kunne konstantere at alle timene Dag har lagt ned i
denne menigheten har gitt frukter langt utenfor kirkens
vegger.

Dagen passet godt til feiringen! Dag uttrykte i gudstjenesten stor takknemlighet for tiden som prest i
Vardåsen. Alle de oppmøtte ga uttrykk for takknemlighet for alt han har vært som prest for menneskene

Ved kirkekaffen senere på dagen fikk Dag blomster
og gode ord fra både liten og stor.
Lene Conradi var invitert, og var tydelig rørt av dette
fyrverkeriet av en gudstjeneste. Hun ga Dag honnør

Menighetsrådsleder Anne Markegård Øya la vekt på
menighetens visjon: «Lav terskel, tydelig profil». Hun
fremholdt at Dag ER denne visjonen. Han er tydelig i sin
mildhet, med fokus på gudstjeneste, bibelord og bønn.
Han er inkluderende, både i sin væremåte, med sine gode
håndtrykk og i samarbeid og engasjement for menighet
og nærmiljø.

Anne Helene Moksnes tok ordet på vegne av menigheten, og takket for alt han er, og har vært for alle som har
vært innenfor kirkens dører en kort stund, eller i flere tiår.
«I Dag har vi hatt en hyrde», understreket Anne Helene.
Det som også ble tydelig for oss denne dagen, er at
Dag har bygget menighet helt etter Boken: Han har
satt treenigheten først: Gud, Jesus og Den hellige ånd.
Treenigheten lever videre i en levende menighet og et
levende lokalsamfunn.
Vi kommer til å savne Dag som prest, og er glad for at
vi skal fortsette å se ham i ulike pensjonistoppgaver
fremover.
Tusen takk for alt du har lagt til rette for, kjære Dag!
Som barnekoret så fint sang: La din dag få glede!
					

Foto: Sven-Erling Brusletto

En vakker bukett til Dag på sommerfesten

H

ver vår har menigheten frivillighetsfest/sommerfest, og denne gang var det litt ekstra fokus
på Dags avskjed. Bordene var vakkert pyntet med
blomster av Torunn Haus, og hun holdt en nydelig
tale til Dag om symbolikken i blomstene. Her er
talen i sin helhet.
Disse blomstene representerer det du har stått for
gjennom en lang og trofast tjeneste. Du har formidlet
tradisjon og slitesterk trospraksis, men også lagt til
rette for initiativ og spontanitet.

HVETEKORNAKSENE ble inspirasjon til buketten. For
er det ikke det prestegjerningen handler om, å så og
høste? Du har sådd mange korn av Gudsord og godhet
i møte med mennesker i ulike situasjoner og livssituasjoner.
STEMORSBLOMSTENE – disse «ansiktene» representerer alle menneskene du har møtt med vennlig tilstedeværelse og varme i små og store sammenhenger
opp gjennom årene. Den blå fargen - for himmelen og
den gule - for sola, lyset og varmen.

Elin Brusletto

DEN HVITE ROSEN er symboltung. «Det hev ei rose
sprunge» - Om Jesu komme til jord.
Dens skjønnhet overgår de fleste blomster. Vi gir
den til våre kjære i livets anledninger. Men dens
torner representerer også smerte – tornekronen.
Den rommer livets kontraster. Du har møtt så
mange mennesker i både glede og sorg. Du har stått
ved deres side og formidlet tro, håp og kjærlighet.
VERONIKA – en spireblomst som er oppadstrebende
og himmelvendt.

BLÅ STATISE som kan tørkes og vare evig.
BLÅBÆRLYNG minner om alle Guds gode gaver
som Han omgir oss med, og som vi kan ta imot
eller gå forbi. Du har oppmuntret oss til å ta imot
Guds gaver i dåp, gjennom nattverd, fra prekestol,
i samtaler og fellesskap. I hver gudstjeneste har
du oppfordret oss til å – Ta imot velsignelsen.

Takk Dag! Buketten er din!
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SALMESTAFETTEN
- Inger Amalie Lyster

Min aller første salme

S

almen – «Navnet Jesus blekner aldri» stiftet
jeg et forhold til da jeg var veldig liten. Over
dobbeltsengen til mine foreldre hang
et stort bilde av Jesus med alle sauene rundt seg, men Jesus hadde bare
ett lam på armen. Pappa fortalte meg
at det var bilde på at Jesus passet
på oss mennesker og siden jeg var
den minste i familien, var det nok
jeg som satt trygt og godt på armen
til Jesus.
Pappa sang gjerne sangen «Navnet
Jesus blekner aldri» for meg når vi så
på bildet. Det var den første salmen
jeg lærte og den var skrevet av David
Welander. Da pappa døde plutselig da
jeg var 14 år, var jeg lenge «uvenner»
med Gud, men ikke med Jesus. Han
passet tross alt på meg.

Min tilkomne, Kjell, spilte i Frelsesarmeens hornorkester sammen med Brynjar Welander (sønn av
David) og jeg ble også etter hvert godt kjent med
familien Welander. David Welander likte godt historien min om forholdet til sangen hans. Melodien
er en Zulumelodi som han hørte på et misjonsmøte
i Calmeyersgaten misjonshus i 1922, på togturen
hjem til Lørenskog, begynte han å skrive sangen,
«Navnet Jesus» som han hadde blitt inspirert til å
skrive etter talen han hadde hørt.

Navnet Jesus blekner aldri
1. Navnet Jesus blekner aldri,
tæres ei av tidens tann.
Navnet Jesus det er evig,
ingen det utslette kan.
Det har bud til unge, gamle,
skyter stadig friske skudd.
Det har evnen til å samle,
alle sjeler inn til Gud.
Kor:
Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse,
intet annet frelse kan.
2. Jesu navn! Hvor skjønt det klinger.
La det runge over jord.
Intet annet verden bringer
håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike,
for det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike
skyte friske skudd på ny.
3. Midt i nattens mørke blinker
som et fyrlys Jesu navn,
og hver hjelpløs seiler vinker
inn til frelsens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner,
Jesunavn, det lyser enn.
Da den frelste skare synger
høyt dets pris i himmelen.

KIRKEAKADEMIET
Høstens tema er:

«Friheten og dens dilemmaer»

V

i lever i en tid med frihet til å velge hvem vi skal
være og hva slags samfunn vi vil ha. Hvordan
griper vi denne muligheten og hvilke dilemmaer står
vi overfor? Til Kirkeakademiet i Asker denne høsten
kommer tre av våre fremste tenkende formidlere. Med
utgangspunkt i hvert av sine fagfelt, vil de reflektere
over frihetens ulike dilemmaer.
Torsdag 22. september 19:30
Gunnveig Grødeland: Frihet og pandemi
- motsetninger, eller selve premisset for suksess?

H

vordan oppfatter vi risiko, spør
Gunnveig Grødeland. Hun er
seniorforsker ved Universitetet i Oslo,
og ble under pandemien kjent som
ekspert innen vaksineutvikling og
immunologi. Hun viser til de inngripende tiltakene som ble innført,
og reaksjonene på disse. Noen var
skeptiske til vaksinene som ble utviklet i rekordfart, mens andre ville
tvinge de uvillige til vaksinasjon. Når
Grødeland kommer til Kirkeakademiet, spør hvordan vi som samfunn
og enkeltpersoner oppfatter risiko. Bør ikke samfunnets
behov for beskyttelse trumfe min rett til å ta de valgene
jeg måtte ønske?
Torsdag 20. oktober 19:30
Torbjørn Røe Isaksen:
Konservatismen som idégrunnlag

H

va betyr frihet for oss i dag? Røe
Isachsen er samfunnsredaktør i
nettavisen E24 og tidligere statsråd
og stortingsrepresentant for Høyre.
Når han kommer til Kirkeakademiet
for å snakke om frihet, velger han
begrepet konservatisme framfor liberalisme som utgangspunkt. Vi gleder
oss til å høre hans refleksjoner om de
store spørsmålene for vår tid.

Händels Messias i Vardåsen kirke

E

ndelig kan de fire kirkekorene i Holmen, Asker,
Vardåsen og Østenstad fremføre Händelse Messias,
etter to år med utsettelser på grunn av pandemien.
100 sangere, fire helt fantastiske solister og dyktige
musikere gleder seg til å holde to konserter;
Vardåsen kirke:		
lørdag 24. september
Asker kirke:		
søndag 25. september
			
Begge dager kl 18.00.

- lørdag 24. september

De samme korene hadde også et felles prosjektet for
noen år siden. Den gang var det Mendelssohns Elias.
Gjensynsgleden var stor da fellesøvelsene startet i mars
i år. Det er fantastisk å kunne synge i et så stort kor.
Professor ved NTNU Ragnar Rasmussen vil dirigere begge
framføringer og gjøre siste finpuss på kor og orkester
øvelsesdagene i forkant av konsertene.
Billetter til konserten kan kjøpes på Vox Cordis sin facebookside eller ved å ta kontakt med menighetskontoret.

3 gode hjelpere i Vardåsen menighet

Torsdag 24. november 19:30
Geir Gundersen: Deg være ære for kjærligheten
som er sterkere enn døden

H

va betyr det for vår måte å leve
i verden på – at kjærligheten er
sterkere enn døden? Geir Gundersen
er tidligere prest, forfatter og kjent
for mange som andaktsholder i NRK.
Som svar på spørsmålet om hva kristen frihet innebærer, sier han: «Når
vi sier at kjærligheten er sterkere enn
døden, kan dette være en inngang til
en måte å forstå virkeligheten på.»
Vi gleder oss til besøk av en av våre
fremste formidlere.
Arrangementene holdes i Holmen kirke i Asker.
Alle foredragene er gratis og åpent for alle.
Velkommen skal du være!

D

et er mange gode hjelpere i vår
menighet. Denne gang har jeg
lyst til å trekke frem tre navn.
Liv Myklebust har sitt eget firma
Bright & Early som har ansvar for layout i dette bladet. Samarbeidet med
dette firmaet er en stor glede da Liv
yter ekstra service langt utover det
man kan forvente av et slikt oppdrag.
Alltid blid, alltid positiv, og det gode
resultatet holder du nå i hendene.
Tusen takk Liv!

Ingebjørg Rosvold er ansatt i Engelsrud menighetsbarnehage, og hun er et
oppkomme av kreative ideer og har en
egen evne til å gjennomføre ideene.
Dette kommer barnehagen til gode,
men det drypper også på kirkens
arbeid når vi kommer på besøk og
Ingebjørg lar sine magiske hender
virke. Det kan være alt fra drager
som henger fra taket i barnehagen
til kirkerottekostymer og bibelske
figurer.
Tusen takk Ingebjørg!

Elin Brusletto har vært søndagsskoleleder i 16 år. Hun har betydd
veldig mye for søndagsskolen vår i alle
disse årene. Hun er en dyktig lærer,
og alt blir godt forberedt når Elin har
hånd om det.
I tillegg er hun en viktig støttespiller
for de andre lederne i søndagsskolen
og undertegnede som er hovedleder
for søndagsskolen.
Tusen takk Elin!

Jorunn Bottolfs
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Nærmiljøet Vårt

Tekst: Jorunn Bottolfs. Foto: Jorunn Bottolfs og privat

Tekstilkunst og atriumhus
I denne spalten presenterer vi nærmiljøet vårt, og
denne gang vil vi presentere kirkens nærmeste
nabo, nemlig atriumhusene på Borgen. I et av atriumhusene bor Solvei Sægrov og Tore Flakstad som
vi skal stifte litt nærmere bekjentskap med.

som «sjelden anledning» og «veldig etterspurt».
Jeg er invitert inn til Solvei og Tore. Solvei er tekstilkunstner, og deres atriumhus er en oase fylt av
Solveis tekstilrelieffer og hennes evne til å skape helhet og harmoni.

Atriumhusene ble tegnet på 1960 tallet av arkitekt-

Atriumhusene på Borgen ligger i rekker med flate tak
og fasade i rustrød teglstein. Inngangspartiet har kun ett vindu. Til gjengjeld
vender alle rom mot hagen, og de store
vindusflatene gir lys hele dagen. Det gjør
huset solrikt og usjenert.
- Hagen er et eget rom med himmelen
som tak, sier Solvei.
Husene rommer 180 kvadratmeter.
De er fleksible og det er få bærende
konstruksjoner, noe som gir mange
muligheter for utfoldelse og tilpasninger.
Gjennom årene har det vært mange
arkitekter som har bodd i disse husene.
I 1978 gikk Solvei på utallige visninger
over et stort område hver lørdag for å
finne det rette huset. Da hun kom til
atriumhuset på Borgen, falt alt på plass.
– Her var det. Jeg visste det med en
gang. Dette var det jeg lette etter, - sier
Solvei.

firmaet Fosse og Aasen etter inspirasjon av danske
tradisjoner. Husene var noe fremmede i norsk arkitektur, og de ble den gang kalt både revegårder og
kvinnefengsel. I dag annonseres de med benevnelser

Solvei er utdannet ved Bergens Kunsthåndverksskole og jobbet mange år
med tekstildesign på Sandnes ullvare.
Da hun flyttet til Østlandet i -76, begynte hun i Sigdal
kjøkken med ansvar for å lage utstillinger.
Hele tiden var hennes hovedinteresse å lage tepper
med tekstilrelieff. Hun har lagd mange tepper til

hoteller, resepsjoner og private hjem, men det er ikke
mulig å leve av å lage tepper. Det er enormt mange
timers arbeid på hvert teppe,- sier Solvei.
En vinterskveld ble jeg invitert på brenneslesuppe til
Solvei og Tore, og jeg ble slått av alle de vakre tekstilene.
Det var en oase av fred og harmoni. Alt var en del av en
helhet med store vakre tekstiler i blått. Ikke en ting var
plassert uten at det var gjennomtenkt. Det var mørkt ute,
og i hagen var det mange store, hvite, runde steiner som
var satt sammen
og belyst. Det var
en vakker skulptur
i vintermørket.
- Jeg er estetiker,
sier Solvei med
et av sine mange
store smil.
– Jeg vil ikke kalle
meg for kunstner.
Kunst rommer så
mye og trenger
ikke være vakkert.
Det er nok av kaos
i verden. Jeg vil skape vakre ting som gir fred og ro.
Når Solvei får oppdrag, er det viktig for henne å se stedet
slik at teppet henger sammen med interiøret. Deretter
følger en lang tankeprosess, gjerne på en av hennes
daglige turer i skogen. Etter hvert blir hun klar til å tegne
ned ideen, og så begynner det lange arbeidet med
utallige med timer med nålen.
– Jeg sitter på gulvet og jobber timer i strekk, sier Solvei.
- Hvert sting syes mange ganger oppå hverandre, og det

gjør at det blir dybde i teppet, jeg kaller det et tekstilrelieff. Det er så tilfredsstillende å kunne skape noe. I
denne prosessen er det et salig rot her med tøyer og
tråder. Jeg kan ikke fordra rotet, men det er prisen for å
kunne skape. Hadde jeg vært ung i dag, hadde jeg nok
skaffet meg et atelier.
Tore er teknisk ingeniør fra luftforsvaret og har hatt ansvar for radarsystemer rundt omkring, bl.a. på Fornebu.
– Jeg trives veldig godt her, sier han. Jeg kunne i og for
seg trivdes hvor som helst, men det er fredelig og godt
her.
Tores jobb er å holde hagen i orden. Han klipper plenen
og former epletrærne så de gir god skygge. – Skygge fra
epletrær er den beste skyggen som fins, sier Tore.
- Tore er så støttende og inspirerende. Han skryter
av arbeidet mitt så
det «mest er flaut»,
sier Solvei og ser
litt beskjemmet
ned.
Men skryt og beundring fortjener
Solvei for alt det
vakre hun tålmodig
lager med utallige
timer med synålen.
Tusen takk for at
vi fikk bli med inn
til dere Solvei og
Tore!

Engelsrud barnehage på besøk

R

ett etter påske hadde vi besøk
av skoleknertene fra Engelsrud
barnehage. De hadde satt av dagen
til å være i kirken, og det ble en særs
trivelig og innholdsrik dag.
De startet opp med påskeløypa, og div
spørsmål og oppgaver måtte besvares.
Barna hadde mye veldig kunnskap om
påsken, men snart dukket det opp
vanskeligere spørsmål,
- Gud skapte alt på jorden, men hvem
skapte Gud? Hmmm, kanskje det var
all godheten som skapte Gud? Store
spørsmål å ta stilling til.
Yngvild organist tok barna med opp til
orgelet slik at de fikk høre og prøve til

stor glede for barna. De fikk også se og
undre seg over den flotte påskeutstillingen vår og lage sitt
eget lille kunstverk i
form av en åpen grav
i mosegummi.
Og selvfølgelig vafler hører med i
Vardåsen kirke til
stor stas for små
og store!
Tusen takk for besøket skoleknerter
i Engelsrud
barnehage!
JB

Foto:Ingebjørg Rosvold og Liv Myklebust
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BARNAS

Labyrint

D

et er et internasjonalt og fargerikt miljø i vår kirke.
Da vi skulle ha et frivillig team på påskeverksted
palmesøndag, så viste det seg at ledergjengen på fire
damer hadde røtter i tre ulike land.
Det var to søstre med røtter fra Nigeria, Glede og
Chidera, Merle fra Tyskland og Christina fra Romania.

1

2022

Hjelp Kaptein Klo å finne skatten!

Internasjonalt miljø i Vardåsen kirke

Gi barnebladet
Barnas til et barn
du er glad i!

Forøvrig er det internasjonalt også på gudstjenesten,
på søndagsskolen og i korene. Flere ulike afrikanske
land er representert. Det er familier fra våre nordiske
naboland, fra Kina, Pakistan, Russland og USA. Internasjonalt og fargerikt til stor berikelse for oss alle!
			

BAR NAS
BAR NAS

Disse oppgavene er
hentet fra bladet.
Bestill abonnement
på sondagsskolen.no
eller 22 08 71 00

Tekst: JB. Foto: OHH
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Prikk til prikk

Bli med på 4 år i kirka!
25. september deler vi ut 4-ÅRSBOK. Boken blir
delt ut i gudstjenesten. Barnekoret blir med, og etter
gudstjenesten blir det vår tradisjonelle og populære
papirflykonkurranse fra galleriet med påfølgende
medaljeutdeling til alle deltagere.
Invitasjon kommer til alle fireåringer som er medlemmer av Den norske kirke (døpt) Andre fireåringer er
også velkomne til å være med.

Send da en mail til jb223@kirken.no, så sender jeg en
invitasjon til din fireåring.
Hjertelig velkommen til alle, små og store!
Fireåringene inviteres også til å være med på
FIREFEMKLUBB fire tirsdager i september kl. 17.00.
Firefemklubben har samlinger gjennom hele året for
de som har lyst til å være med på det. For mer info
og påmelding, send mail til jb223@kirken.no

Vits
Finn fem feil!
Her forteller Jesus en historie til folket.
De to bildene er nesten like. Finner
du de fem feilene på bildet til høyre?
Tegning: Asbjørn Tønnesen

r
komme
– Hvor tsporene
e fo
de våt pet fra?
på tep
. De
et ikke eg
v
g
e
J
–
er m
lgt ett oppet
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f
r
a
h
h
en jeg
hel t sid ølepytten.
i den s

Lys Våken for 5.-7. klasse - Hold av datoene!!!
22. og 23. oktober blir det Lys Våken med overnatting
i kirken, skattejakt, nattmanøver, fortelling, lysestakemaling, taco, vafler, leker og mye, mye mer.

kirke (døpt) Andre er også velkomne til å være med.
For mer info og påmelding, send mail til ys598@
kirken.no

Lys Våken har vært populært i mange år. Du vil garantert ha det gøy disse dagene, så sett av datoene!

Hjertelig velkommen til
alle, små og store!

Invitasjon kommer til alle medlemmer av Den norske
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Aktiviteter for barn og unge

Jubilantfest for de mellom 75 og 100 år

Det skjer mye i kirken. Velkommen!

1 - 3 år KNØTTESANG tirsdager 17.15-18.15. Oppstart 30. 08.
august. Sanger, regler og lek for foreldre og barn sammen.

H

vert år inviteres jubilanter til feiring i Vardåsen
kirke. Alle i Vardåsen sokn som fyller 75, 80, 85,
90, 95 eller 100 det året blir invitert og selvfølgelig er
de hjertelig velkomne til å ta med følge. Jubilantene
får sløyfe og rose og blir traktert med kake, kaffe og
underholdning.

4 - 5 år FIREFEMKLUBB tirsdager 17.15-18.30. Oppstart 30. 08.
Fortelling, sang, lek, aktiviteter ute og inne, grillhytta.
Mulighet for å fortsette til jul eller til sommeren.
Fireårsbok 25. september Kl. 11.00.
5 - 6 år FEST PÅ SLOTTET. Prinser og prinsesser, riddere og
ninjaer er velkommen til fest på slottet 26.11.
Fra 6 år KOR OG SPOR tirsdager fra 23. 08.
Utdeling av barnebibel 1. søndag i advent. Juleverksted.
8 -10 år TÅRNAGENTHELG 4. og 5. mars.
Ca 50 tårnagenter løser oppdrag og mysterier i kirken,
utforsker kirketårnet og mye mer! Populært arrangement!
10-12 år LYS VÅKEN 22. - 23. oktober. Overnatting i kirken.
Barn og ungdommer overnatter i kirken. Skattejakt,
nattmanøver, og mye, mye mer. LEIR ER GØY!

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

Vardåsen kirke

Invitasjon i posten til alle disse aktivitetene.
15-18 år Konfirmant, ledertrening, torsdagsklubb og tensing.
18 år

Barn og unge i

Alle er hjertelig velkommen!

Skoleåret 2022/2023

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

Nesten 50 jubilanter meldte seg på, de fleste med følge.
Og man kan undre seg på om det er noe i lufta her på
Borgen for maken til spreke jubilanter skal man lete lenge
etter!
				
Åshild Solgaard

0-100 år HELLIGTREKONGERSFEST for hele familien 8. 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.

Asker KFUK-KFUM
-speiderne

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

Speideraktivitet fra 9 år.
Møter, turer, speiderleir.
For mer informasjon:
www.askerspeiderne.no

MYLDREDAGER i Vardåsen kirke 2022/2023

Spørsmål og påmelding kan rettes til:
Menighetspedagog Jorunn Bottolfs
99036432 - jb223@kirken.no

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

HØST 2022: 30. august til 6. desember

VÅR 2023: 17. januar til 5. mai

KNØTTESANG

FIREFEMKLUBB

VARDÅSEN KIRKES KORSKOLE med oppstart 23. august

1.-2. trinn: kl. 17.00-18.00

SPOR

Knøttesang er for foreldre og
barn 1-3 år.
Vi starter i kirkerommet med
sang og fortelling sammen med
firefemklubben.

Firefemklubben er for barn i
alderen 4-5 år.
Vi starter i kirkerommet med
sang og fortelling sammen med
knøttesang.
Etter et kvarter deler vi opp
gruppene, og Firefemklubben
fortsetter med hobbyaktivitet,
lese i fireårsboken med mange
fine temaer, lage mange ting og
lek ute og inne. Firefemklubben
ledes av flinke ungdomsledere.
Hovedleder er Sarah Lorentzen.

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

3.-4. trinn: kl. 17.45-18.45

SPOR er en gruppe for gutter i
alderen 1.-4. trinn. De starter
samlingene med å synge med
Yngvild og Olaf før de fortsetter
med aktiviteter ledet av Olaf.

Etter et kvarter deler vi opp
gruppene, og knøttesang fortsetter med sang, regler, lek og
aktiviteter. Flinke foreldreledere
som har god kompetanse på
musikk, leder knøttesang.
Hovedleder er Ragnhild Nessa.
Tirsdager 17.15 - 18.15.
Kr. 250/300,- pr. halvår.

5. trinn:

kl. 18.30-19.30

6.-7. trinn: kl. 17.00-18.00
Ungdomskor:
fra 8. trinn: kl. 15.00-17.00

30. august – 6. desember. 17. januar – 5. mai.
Tirsdag 30. august starter vi opp med nye myldredager.
Dette er ettermiddager med myldrende liv i kirken hvor vi tilbyr
aktivitetene knøttesang, firefemklubb, SPOR 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.

De er innom temaer som natursti,
bål- og brannvern, popcorn i grillhytta, førstehjelp, spikkekurs,
knuter, orientering, bowling, lærer
om energikilder, har naturfagseksperimenter, skøyter, ski og
aking.
SPOR1 (1. og 2. trinn): 17.00-18.30
SPOR2 (3. og 4. trinn): 17.45-19.15

Tirsdager 17.15 - 18.15.
Kr. 250/300,- pr. halvår.

MYLDREDAG hver tirsdag

I 2022 hadde vi 10 årsjubileum for jubilantfesten, og i
den anledning inviterte vi ordfører Lene Conradi til å være
med og feire jubilantene. Lene holdt tale til jubilantene,
og uttrykte stor glede og begeistring over festen. Hun
snakket om at kirken er en viktig arena for frivillighet og
betydningen av samarbeid i nærmiljøet. Lene sa videre at
Vardåsen kirke har et godt omdømme med åpne dører og
vilje til å være inkluderende.

Kontingent: 500 kr pr. halvår

PROGRAM for Myldredag

Kl. 16.15-17.15: Middag for de som ønsker det.
Kl. 17.15: Knøttesang og firefemklubben starter med 10 minutter i
kirkerommet. og går deretter til hver sin aktivitet sammen med foreldrene. Korene og SPOR starter til forskjellige tider. Se ovenfor.
Etter aktivitenene er det salg av kaffe og vafler og tid for frilek, duplo,
togbane og lekekrok for barna.

For mer INFO:
send mail til jb223@kirken.no

PÅMELDING:

send mail til jb223@kirken.no
innen 25. august.

Foto: Åshild Solgaard og Jorunn Bottolfs

Vi intervjuet tre av jubilantene om deres bakgrunn og interesser
Odd
Isachsen
100 år
Odd Isachsen
har alltid
vært spesielt
interessert i
historie, både
steders og menneskers historie,
og han er også selv en viktig del
av lokalhistorien på Borgen. Hans
far var polarforsker. For Odd var
gården Vardeborg drømmen. De
fleste av sine 100 år har Odd drevet
med gårdsdrift og skogdrift. Stort
sett på gården Vardeborg på Borgen, men også i Østfold og USA.
Odd har beholdt sitt skarpe hode
og glimt i øyet. Fra hans faste bord
ved torsdagskaffen er det alltid
noen lune kommentarer

Jorunn
Karoline
Jensen
95 år
Jorunn flyttet
fra Onsøylandet nær
Fredrikstad til
Asker for 73 år siden med mann
og to barn. Den yngste var da to
måneder. Siden kom det ett barn
til.
Hørselen skranter litt, men stemmen er god og Jorunn synger med
på alle sangene. Jorunn var med
på jubilantfest i Vardåsen for 5 år
siden, og kanskje treffer vi denne
spreke jubilanten igjen når hun
fyller 100.

Svend-Erik
Pedersen
90 år
Svend-Erik
og hans kone
Anne Grete er
opprinnelig fra
Danmark. De
har vært en aktiv del av Vardåsen
menighet siden før kirken ble
bygget.
Svend-Erik er glad i både menighet
og kirke er stadig å treffe både på
gudstjenester og torsdagskaffe,
men han har ikke tid til en
lengre prat fordi han må til
bilverkstedet for å hente
bilen. 90 år og fremdeles
en habil sjåfør.
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Tekst og foto Jorunn Bottolfs

Frans av Assisi og førsteklassingene

V

åren 2006 hadde Anne Helene Moksnes en
idé om å invitere 1. klassingene til en dag om
Frans av Assisi, og hun ville gjerne bidra med
fortelling og opplegg. Siden den gang har vi hatt
mange fine Fransdager sammen med 1. klassinger
fra Hagaløkka, Rønningen og Vardåsen skoler.
Mai 2022 kom vel 70 elever fra Hagaløkka og
Vardåsen til to Frans samlinger. De gledet seg
og hadde store forventninger. Dagen startet med
fortellingen om den unge Frans som vokste opp i et
rikmannshjem, og elever ble kledd ut i rikmannsklær og belte med «gullspenne»,- stor stas! Andre fikk
prøve seg på å sjonglere.
De fikk høre om den unge Frans som prøvde seg som
ridder, men ble skadet og fikk tid til å tenke gjennom hva han ville med livet sitt. En dag møtte han en
spedalsk, og i stedet for å gå utenom, stanset han
hesten og begynte å stelle den sykes sår. Dette førte
til en stor endring i hans liv. Frans fant ut at han ville
vie livet sitt til å «stelle andres sår» og reparere gamle
kirker.
Frans var veldig glad i naturen, så da passet det fint at
barna også fikk utfolde seg i det flotte området vi har
bak kirken. De fikk leke i trehytta vår, lete etter rare

steiner og klatre. Det var mange ulike meninger om
hva som var kjekkest, men at det var kjekt, var det stor
enighet om!
Som avslutning
på besøket fikk
barna høre om
den voksne Frans
som startet Fransiskanerordenen
og forpliktet seg
til fattigdom.
De fikk høre
fortellinger om
alt det gode han
gjorde for mange
mennesker og
hans altfor tidlige
død. Mange
gode og vakre
fortellinger.
Takk for
besøket alle
1. klassinger
fra Vardåsen og Hagaløkka skoler!
Frans av Assisis bønn er en vakker og kjent bønn
Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tvilen rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

Teppet i bakgrunnen ble laget av elever fra Vardåsen skole
til kirkens innvielse i 2004.

Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!
Amen

Pilegrimer på vei til Roma
P
ilegrimer på vei til Roma overnattet i Vardåsen kirke
Den 4. mai kom «Pilgrims Open Horizon» til Asker.
Ti pilegrimer ble ønsket velkommen til overnatting i
Vardåsen kirke før de gikk videre til Røyken. Det endelige målet for vandringen i sin helhet er Roma. Det er
mange som går en eller flere enkelt-etapper men kun
et par som planlegger å gå hele veien i sammenheng.
Tematikken for vandringen i Norge er Kirkeklokkene
langs Tunsbergsleden.
Hver gang pilgrimene passerte en kirke ringte klokkene.
Dette minnet oss om at vi ikke går alene, men skrittene
våre, pusten vår og pulsen
vår er del av vårt ønske om
fred, forståelse og forsoning på tvers av kulturer,
religion, språk og livserfaringer. Vi er en del av
verden og verden
er en del av oss.
Gjennom fem land åpner
vandringen vår indre
horisont, slik at vi kan bli
forent i en felles forståelse
av at vi alle er en del av
en større sammenheng. I
verden i dag er dette viktigere enn noensinne. Vi er sterke
når vi står sammen i kjærlighet, felles forståelse og innsikt.
Sammen kan vi skape en bedre jord for oss og kommende
generasjoner.

Litt av hvert
• Solveig Vatn Weisser er tilsatt som ny kapellan i
Vardåsen menighet fra 5. september 2022. Solveig
avsluttet sine studier ved MF i juni 2022 og ble
ordinert i Vang kirke 17. juli. Studievenner og
tidligere arbeidskollegaer har bare gode ord å si
om Solveig, så vi gelder oss stort over å kunne ønske
henne velkommen til menigheten. Solveig kjenner
godt til Asker prosti og har blant annet tidligere vært
ansatt i Kirkens Feltarbeid i Asker.

Tekst: Knut Hanssen. Foto: Jorunn Bottolfs/privat

Tematikken er inspirert av det kjente diktet til John Donne.
Klokkene ringer for deg
Intet menneske er en øy, hel og ubeskåret i seg selv.
Hvert menneske er et stykke av fastlandet,
En del av det hele …
Hvert menneskes død forminsker meg,
Ti jeg er innesluttet i menneskeheten.
Gå derfor aldri ut for å spørre:
Hvem ringer klokkene for?
Klokkene ringer for deg.

Flere lokale pilegrimsforeninger hadde gått sammen om
å legge til rette for vandringen fra Oslo til Larvik. Denne
delen av pilegrimsleden kalles Tunsbergleden. Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby la til rette mellom Asker
og Sande.
I Norge har vi lagt til rette for enkel overnatting og fellesskap. Vi har sørget for at gruppen har blitt tatt imot i kirker og gitt opplevelser underveis. Overnattingen har ofte
vært enkel, men samvær og måltider har alltid hatt fokus
på fellesskap. En spesiell takk til Vardåsen menighet som
på så fin måte tok imot oss og åpnet sin vakre kirke for
gruppen. Pilegrimsleden ligger der og er merket gjennom
hele Asker. Du kan gå nordover mot Oslo og du kan gå sørover mot Larvik og kontinentet. Kanskje en vandring langs
en pilegrimsled kan åpne nye horisonter også for deg?
Ønsker du mer informasjon om pilegrimsvandring
anbefaler vi Pilegrimssenter Oslo.

• Koronaklinikken har nå flyttet ut fra Under og over
i Lensmannslia. Det har vært viktig for Vardåsen
menighet å være med på dugnaden pandemien har
krevd av oss, men vi er nå veldig takknemlige over
igjen å kunne åpne lokalene for menighet og nærmiljø
med spesielt fokus på barne- og ungdomsarbeidet.
• Kirkens feltarbeid i Asker vant anbudet om videre
drift av Elveplassen på oppdrag fra Asker kommune.
Elveplassen gir tilbud om midlertidig overnatting for
bostedsløse. Nå har Varmestua og Elveplassen flyttet
inn i nye flotte lokaler i Gamle Drammensvei.
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Torsdagskaffe - kl. 11:30 - 13.00
Vi samles på kirketorget. Det er rom for samtale,
de gode historiene, mimring over gamle dager og
undring over små og store problemer over en kopp
kaffe og deilige vafler.

Bibelundervisning

Borgen Normisjon - høsten 2022. Kl

Velkommen!
Hilsen diakon Irene
og resten av staben i Vardåsen menighet

• Onsdag 17. august: Tekst: 1. Sam. Kap 1 – 6
Tema: Samuel – dommer og profet i Israel.
Taler: Hans Aage Gravaas

PROGRAM

• Onsdag 31. august: Tekst: 1. Sam. Kap 7 – 12
Tema: Fra dommertid til kongedømme
Taler: Tor-Odd Berntsen

• 25. august:
		
		

Kari-Elisabet og Øystein Skjold
«Alfene Prøysen og Cranner,
samarbeid og vennskap»

• 1. september:
		

Jorunn Bottolfs
«Tropplæringens verden»

• Onsdag 14. September: Tekst: 1. Sam. Kap 13 – 18
Tema: Saul – opptur og nedtur. Taler: Runo Lilleaasen
• Onsdag 28. September: Tekst: 1. Sam. Kap 19 – 24
Tema: Saul og David – den lange konflikten
Taler: Helge Skaaheim
• Onsdag 12. Oktober: Tekst: 1. Sam. Kap 25 – 31
Tema: Saul og David – tronskiftet nærmer seg
Taler: Preben Colstrup
•Onsdag 26. Oktober: Tekst: 2. Sam. Kap 1 – 6
Tema: David – den nye kongen. Taler: Dag Håland
• Onsdag 9. November: Tekst: 2. Sam. Kap 7 – 12
Tema: David – høyt oppe, dypt nede.
Taler: Svein Granerud
• Onsdag 23. November: Tekst: 2. Sam. Kap 13 – 18
Tema: Davids krevende år. Taler: Astrid Bjellebø Bayegan
• Onsdag 7. Desember: Tekst: 2. Sam. Kap 19 – 24
Tema: Davids kongedømme – siste etappe
Taler: Frode Granerud
Vi møtes annenhver uke kl. 19.30. Hjertelig velkommen!

• 18. august:

Sommeråpen kirke

• 8. september: «Ønskesang»
		
ved Reidun Skaaheim og
		
Johan Okkenhaug
• 15. september: Ord for dagen
		
ved Anne Helene Moksnes
• 22. september: Astrid Bjellebø Bayegan
		
«Kåseri om Lina Sandell»
• 29. september: Ord for dagen ved sokneprest
Olaf Huuse Haraldstad
• 6. oktober:

Ord for dagen
ved Einar Andresen

• 13. oktober:
		

Reidun Skaaheim og
Johan Okkenhaug
«Høsten i ord og toner»

• 20. oktober:
		

Anders Bergem «Sigurd Jorsalfare
-korsfarerkongen»

• 27. oktober:

Ord for dagen
ved Elisabeth Edvardsen

• 3. november:

Konsert med «Senior-Sang
Vardåsen» 5 års jubileum

• 10. november: Margit Hoen «Hoen-skatten»

Solveig er ny kapellan i Vardåsen kirke

Solveig Vatn Weisser har sin første arbeidsdag 05.09.
Les intervju med Solveig i neste nummer.

• 17. november
		

Aud M. Stønjum
«Sjømannsprestekona mimrer»

• 24. november

Ord for dagen ved

• 1. desember
		
		

Kjell Martin Moksnes
«Julekort fra Asker for mer enn
100 år siden»

• 8. desember:
		
		

Anne Helene Moksnes
«Frans av Assisi – julens og
gledens trubadur»

• 15. desember
		
		

Anders Bergem «Jeg synger
julekvad – om julefeiring og
julens sanger»

• 22. desember

Julesamling

I møte med livet...
v/Anne Kristine Bergem

Vi er del i og av andre menneskers liv som den engelske
presten John Donne beskrev
det: «Intet menneske er en øy
(...men) et stykke av fastlandet, en del av det hele». Vi
berører hverandre og påvirker
hverandre. I et dikt jeg selv
har skrevet, skriver jeg «Livet
er ikke en konkurranse du
må kvalifisere deg til. Livet er
laginnsats. Alle er påmeldt».

«Det er ikke noe som heter et spedbarn», sa
den kjente barnelegen Winnicott for mange
år siden. Det han mente, er at barn er avhengige av voksne omkring seg for å leve. Et
spedbarn hører tett sammen med en voksen
omsorgsperson og kan ikke klare seg uten.
I møte med livet trenger vi altså minst ett
annet menneske.
En annen klok person har sagt at mennesker
må være endel av et «vi» før man kan bli et
«jeg». Vi ser oss selv gjennom andre menneskers blikk, og må elskes før vi kan elske.
Vi trenger å bli sett og anerkjent. Vi trenger å
bli speilet og rommet.
Å møte livet er derfor å møte andre mennesker. Blir vi tatt imot og inkludert, kan
livet bli godt. Tilhørighet er det mest grunnleggende
behovet vi har. Blir vi avvist og utstøtt blir livet vondt.

Det er mye et menneske kan
oppleve i livet av smerte, sykdom eller andre belastninger.
Det er også mye mennesker
håndterer og tåler.
Tålekraften ligger i stor grad
i fellesskapet. I et bærekraftperspektiv vil jeg gå så langt som å si at i fellesskapet
ligger det både trøste- og bærekraft.

Ny sorggruppe
starter i høst

H

ar du mistet ektefelle eller nært familiemedlem nylig eller for en tid siden?
Da er du velkommen til informasjonsmøte
om sorggrupper i Østenstad kirke onsdag 14.
september fra kl 19.00.
Menighetene i Asker
samarbeider om
samtalegrupper for
etterlatte. Ny sorggruppe starter i høst,
og den vil bli ledet av
diakon Jarle Klungrehaug fra Østenstad
menighet og pensjonist
og tidligere psykiatrisk sykepleier Evy
Kjønigsen fra Heggedal.

Slekters gang
Døde
Mars-juni 2022
• Bård Armann Hansen
• Kate Stenhammer

Gruppene kalles selvhjelpsgrupper og møtes
hver 14. dag og varer
fram til neste sommer.
Gruppemedlemmene
deler opplevelser med
hverandre og vi kommer innom ulike aktuelle
temaer gjennom dette året.
Kontakt diakonen på mobil 91 36 88 03 om
dere har spørsmål.
Se ellers våre hjemmesider, eller les brosjyre på
kirketorget.

Jarle Klungrehaug

• Ole Hermann Nilsen
• Tom Øiestad

• Bjørn Ingolf Greger
• Lise Marie Drivdal
• Randi Kristine

Bækkelund Pladsen

• Skjold Morris Eidspjeld
• Tom Mathis

Kristoffersen

• Edith Kristine Hauge
• Rose Rud

• Kjersti Schnitler

• Ole Arthur Taubo

Kameratredning
Et ørlite
snev
av trøst
i det meningsløse
er at i tapet finnes
ingenting
å hente,
så let ikke der
Festet for å
komme videre
ligger i livets
framspring
av hender
og håp
Anne Kristine Bergem
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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 Åshild Solgaard 		
Mobil: 93666657		
Sokneprest Olaf Huuse Haraldstad 		
Kapellan Solveig Vatn Weisser 		
Kantor Yngvild Wattum Stuksrud 		
Menighetspedagog Jorunn Bottolfs		
Mobil: 99036432
Diakon Irene Wiik Halle
Ungdomsarbeider Chidera M. Chukwuemeka		
		
Ta gjerne kontakt: Mail: vardasen.menighet.asker@kirken.no
Telefon: 66754090. Adresse: Vardefaret 40, 1388 Borgen
Kontonummer: 1602.56.52278 for innbetalinger og gaver/givertjeneste
Les mer om Vardåsen kirke og det som skjer i kirken på
www.vardasenkirke.no og www.kirken.no/vardasen
Følg oss på Facebook! Søk opp Vardåsen kirke og klikk «LIKER»!

14. august kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Olaf Huuse Haraldstad. Søndagsskole.
21. august kl. 11.00:
Gudstjeneste v/vikarprest. Søndagsskole.
28. august kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad.
Innsettelse av av Olaf som ny sokneprest.
Ungdomskoret medvirker. Søndagsskole.
4. september kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Olaf Huuse Haraldstad. Søndagsskole.
10. september kl. 11.00 og 13.00:
Konfirmasjon v/Olaf Huuse Haraldstad.
11. september kl. 11.00:
Konfirmasjon v/Olaf Huuse Haraldstad.
18. september kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Olaf Huuse Haraldstad. Gruppe fra Vox
Cordis medvirker. Søndagsskole.

Åshild Solgaard Irene Wiik Halle Jorunn Bottolfs Følg oss på FB

25. september kl. 11.00: Gudstjeneste v/
Solveig Vatn Weisser. Supersøndag HØST.
4-åringer. Barnekoret/SPOR medvirker.
2. oktober kl. 11.00: Gudstjeneste
v/ Olaf Huuse Haraldstad. Gruppe fra Vox
Cordis medvirker. Y’s men deltar.
9. oktober kl. 11.00: Gudstjeneste v/Solveig
Vatn Weisser. Senior-Sang medvirker.

Yngvild Wattum Olaf Huuse
Stuksrud
Haraldstad

Solveig Vatn
Weisser

Chidera Maria
Chukwuemeka

23. oktober kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Solveig Vatn Weisser. Lys våken-helg.
Lys våken-sangerne medvirker.

Det skjer mye i Vardåsen kirke
TIRSDAG:
		
		
		
		
		
ONSDAG:
		

TORSDAG:
		
		
		
SØNDAG:

Åpen bønnegruppe kl. 11.00-12.00
Myldredag er kirkens familiedag: Knøttesang 1-3 år,
Firefemklubb 4-5 år, Familiespeiding/SPOR 6-9 år,
Barne- og ungdomskor 6-15 år
Middag fra kl. 16.15. Kaffe og vafler fra ca kl. 18.00
Vox Cordis – kirkens voksenkor kl. 19.30
Åpen kirke kl. 18.00 -19.30
Bibelundervisning 2. hver onsdag kl. 19.30
Bønnesamling 2. hver torsdag kl. 11.00
Torsdagskaffe kl. 11.30–13.00
Konfirmantundervisning og ungdomskafé kl. 17.30
Ledertrening for ungdommer
Gudstjeneste og søndagsskole kl. 11.00

I tillegg kommer konserter av ulik karakter og for ulik smak, møter av
ulik karakter, arrangement for barn, arrangement for ungdommer,
arrangement for voksne m.m.
Følg med på våre nettsider og på facebook
Redaktør for menighetsbladet: Jorunn Bottolfs
Layout: Liv Reinhardt Myklebust i Bright and Early AS på Engelsrud

16. oktober kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Olaf Huuse Haraldstad.
Askerspeiderne deltar. Søndagsskole.

30. oktober kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Olaf Huuse Haraldstad. Gruppe fra
Vox Cordis medvirker. Søndagsskole.
6. november kl. 11.00: Gudstjeneste
Allehelgenssøndag v/ Olaf Huuse Haraldstad
og Irene Wiik Halle. Gruppe fra Vox Cordis
medvirker. Søndagsskole.
13. november kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Solveig Vatn Weisser. Søndagsskole.
20. november kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Olaf Huuse Haraldstad. Søndagsskole.
27. november kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Solveig Vatn Weisser. Supersøndag
ADVENT. Barnekoret medvirker.
4. desember kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Olaf
Huuse Haraldstad. Senior-Sang medvirker.
18. desember kl. 11.00: Gudstjeneste
v/ Solveig Vatn Weisser. Solist medvirker.
Følg med på nettsiden for ev. oppdateringer.

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

