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ange går pilegrim i våre dager fordi man kan
kombinere fysisk bevegelse og et enklere liv
med kulturelle opplevelser og åndelig opplevelse,
sier sogneprest Ellen Martha Blaasvær. Les mer om
pilegrimsvandring på side 7.
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Vigsling av diakon Irene

D

iakon Irene Viik Halle ble vigslet 02022020. Det
ble en dag med full domkirke, mye høytid og
gode rammer. Les intervjuet med Irene på side 3.

Foto: JB

Foto: Privat

Pilegrimsvandring

•
•
•
•

Våre ansatte				
Det skjer mye i kirken			
Ønsker du å gi et bidrag		
Gudstjenestene				

side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side

2
2
3
4
6
6
7
7
8
8
9
9
10
11
12
13
14
14
14
14
15
15
16
16
16
16
16

Irene sammen med sine forbedere etter gudstjenesten.

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

En spesiell dag for diakon Irene

Coronavirus
og krisetider
D

02022020 ble en spesiell dato for Irene.
Denne dagen ble hun vigslet til diakon.

ette har vært spesielle dager. Hvor lenge det vil
vare vet vi ikke når jeg skriver dette. Noen av dem
som har opplevd krigens dager sier at det minner om
den tiden. Den type unntakstilstand som ble innført i
landet vårt 12. mars i 2020 kommer til å bli stående i
historiebøkene og i vårt erfaringsarsenal.
Jeg tenkte umiddelbart: Nå trenger vi at kirken er åpen
og at mennesker kommer sammen for å be. Å stenge
kirken og gjøre det umulig å
kunne samles til gudstjeneste og
bønn var helt utenkelig.
Krisetider kaller oss sammen for
å vende oss til Gud med livet vårt
og med alt som skjer rundt oss.
Det tror jeg mange vil kjenne på
når vonde ting skjer og vi utsettes
for nærmest uhåndterlige trusler
og i alle fall usynlig infiltrasjon.
Det kunne vi selvsagt ikke gjøre.
Vi måtte følge nasjonale råd og
retningslinjer for hvordan en slik
type krise må håndteres. Når så
å si hele landet ble stengt, kunne
heller ikke kirkene være åpne. Vi
vil ta del i den felles nasjonale
dugnaden mot coronaviruset slik
de også må gjøre det i mange
andre land. Vi måtte avlyse alt
fra gudstjenester til konserter
og møtevirksomhet og besøk på
sykehjemmene.

Dåp – en god start på livet
Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at
ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi
en del av et fellesskap som strekker seg over hele
verden- og gjennom alle tider.
Det er en markering der barnet har alle sine
viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover
å følge barnet alle dager.
Les mer om dåp på kirken.no

Historisk er det: Det er måneden
da det ble forbudt å dra på hytta
eller besøke familien eller gå i
kirken. Det sitter langt inne, men
vi er med. Men det kan da umulig
være sånn så lenge. Jeg vil gå i kirken 1. påskedag.
Jeg vil være med å synge protestsangene mot alt som
minner om død og håpløshet. Jeg vil gjøre det sammen
med andre.
Så får vi vente og se om det lar seg gjøre. Jeg syns
ikke det er det samme å lete fram skjermen og se
og høre en andakt eller legge ut en bønn på kirkens
bønnevegg/nettkirken. Det er flott med alle de initiativ
som er tatt for å skape kirke på en annen måte. Brått
ble vi avhengige av de sosiale medier. Men det kan
ikke erstatte lengselen etter et synliggjort fellesskap
av mennesker som kommer sammen i bønn og takk til
Gud.
I ventetiden er vi tålmodige. Troen er ikke for evig
privatisert. Samtidig vet vi at Gud er nær det menneske som påkaller hans navn. Der vi er, alene eller
sammen med andre. Og ordene som ble lest i kirkene den første søndagen etter krigsutbruddet i 1940
har gyldighet også i coronatider. Jesus sier: «La ikke
hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg.»
Vi skal ta vare på hverandre. Gud tar vare på oss, også
i krisetider! Og vel møtt i kirken igjen, om det blir i
påsken, i sommer eller til høsten!
Dag Håland
sokneprest

Irene Viik Halle startet som diakon i
Vardåsen i september 2019. Hun har bakgrunn som sykepleier med nyfødtavdeling
og vakter, men begynte etter hvert å jobbe
med diakoni og trosopplæring i kirken.
- Jeg setter stor pris på å jobbe i kirken,
sier irene. Jeg får anledning til å jobbe
med mennesker. Det jeg gjør kan bety
noe for andre mennesker, og det er gode
øyeblikk. Jeg tar vare på de øyeblikkene
som den skattekiste de er. Jeg er fortsatt
relativt ny i Vardåsen og fortsatt er det
mye å sette seg inn i. Jeg har forventninger
til fortsettelsen og er spent på hva som
venter rundt neste sving.

Hvorfor ville du vigsles?

Det er visse forventninger om at du vigsles
når du blir ansatt som diakon,- sier Irene.
Men jeg kjente også at nå var jeg klar.
Jeg har vært ansatt som diakon i Drammen
tidligere, men den gang var jeg ikke klar.
Det trengtes modningstid over flere år. Det
er mange løfter knyttet til vigslingen. Det
står blant annet at Guds ord skal legges frem rent og klart
og at man alltid skal legge vinn på å leve etter Guds ord.
Det står også at diakonen skal «vise omsorg for nestens
liv og velferd og arbeide for å bedre de svakes kår». Det
er gode, men alvorlige løfter.
Jeg har bakgrunn fra pinsemenighet, og det tok tid for
meg å falle til ro i kirken Den norske.
Det handler om å finne sitt hjem, og nå føler jeg meg
hjemme både i pinsemenighet og kirken Den norske.
Jeg kan be og synge begge steder, smiler Irene.

Er det stor forskjell på pinsemenigheten og kirken?
Det er store forskjeller organisasjonsmessig, sier Irene.
Det er få ansatte og mye mer frivillighet i frikirkene. Liturgien i Kirken var fremmed og ukjent. Jeg syntes det var
kjedelig, og jeg måtte jobbe en del med det. Nå synes jeg
der er fint med liturgi. Alle leddene har sin betydning, og
det er fint at det gjentas hver gang.

Irene delte ut nattverd sammen med prost Gunnar Nedsheim i Bærum.

Hva har vigslingen betydd for deg?

			
Vigslingen er en fin handling. Det er en trygghet å ha den
med seg. Jeg er satt inn i en tjeneste. Det har blitt bedt
spesielt for meg. Biskopen forrettet, og det ligger et
mandat i det. Det gir meg mer frimodighet i rollen. Nå
er jeg «orntli» diakon og ikke en halvstudert «røver», ler
Irene med en hjertelig latter.

Hvordan har du det i dag?

Det er mye hjerter både i vafler og mennesker i Vardåsen.
Det er et godt sted å være som ansatt, frivillig og
besøkende. Det er godt å være her, avslutter Irene med et
varmt smil.

Tekst og foto: Jorunn Bottols

Hvordan var vigslingsdagen?

40 konfirmanter i
Vardåsen kirke i 2020
Årets konfirmanter er midt i undervisningen.
Det blir leir i juni og konfirmasjon andre helg i
september. Prest Olaf og ungdomsarbeider Jon
gleder seg over å jobbe med konfirmantene og
sammen skape en spennende og meningsfull
konfirmanttid.

Informasjon om konfirmant 2021 kommer i
mai. For mer info/påmelding,- ta kontakt med
oh253@kirken.no

Det var en fantastisk dato,- jeg liker tall, ler Irene. Det er
1010 år siden sist det var en slik dato! Været var fantastisk. Det ble en strålende dag med full domkirke, mye
høytid og gode rammer. Samtidig, jeg skulle gjerne ha
vært vigslet i Vardåsen kirke sammen med de jeg skal
være diakon for. På slutten av vigslingen skulle vi vende
oss mot menigheten, og det var leit at jeg denne dagen
ikke kunne vende meg mot kjente ansikter i Vardåsen.
Det var en stor sorg for meg at dette ikke var mulig. Samtidig visste
jeg at de i
Vardåsen
tenkte på
meg og ba
for meg
denne dagen, og det
var godt å
tenke på.

Irene ble vigslet sammen med to prester og en kateket.
Biskop Kari Veiteberg i midten.
F  A  K  T  A - vigsling av diakoner
   

Diakonvigsling er en forholdvis ny ordning i Den norske
kirke. Den har mye likhet med ordinasjon av prester. Det er
biskopen som har fullmakt til å vigsle til tjeneste. Forbønn
med håndspåleggelse er en viktig del av vigslingen.
Ved vigsling får diakonen rett til å bruke stola, et farget bånd
over skuldrene. Stolaen blir brukt i de fire liturgiske fargene
hvitt, grønt, rødt og fiolett. Diakoner, kirkemusikere og
kateketer bærer stolaen på skrå.
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SIDEN SIST

i Vardåsen menighet

5. januar:

9. november:
Lys Våken

Igjen hadde vi en fantastisk
Helligtrekongersfest med
fullt hus og god stemning.
Barn og voksne fremførte
et nydelig julespill, og de
hellige tre konger kom med
godteposer til barna.

Fantastiske ledere hadde
mange oppgaver. Her er de i
aksjon med å lage til taco til
lørdagskvelden.

		

9. november:
Lys Våken
Lys Våken med vel 40
tweensere og ungdommer
hadde en flott helg i kirken.
Dyp konsentrasjon da
lyslyktene ble malt.

5. desember:

10. desember:
Barnehagebesøk

Anne Helene Moksness og
Anders Bergem har adventsfortellinger 4 torsdager hvert
år i desember. Anders har
laget en nydelig fortelling
om hva som skjedde på
Betlehemsmarkene i tiden før
Jesus ble født.

10. desember:
Lystenning
Et barn fra hver barnehage
fikk tenne et lys i globe for
sin barnehage. En høytidelig
stemning.

Barnehagene kommer på
besøk før jul. Her skrives de
inn i manntall av Olaf prest
og Jon ungdsomarbeider.

10. desember:

5. januar:

9. februar:

Hoverollen som Jesusbarn
ble i år besatt av Torkil
Tønder-Vold. Han gled rett
i rollen med sine rolige og
våkne øyne, og han klarte
å sjarmere Maria og Josef i
senk.

Søndagsskolen solgte lodder
for vel 2.800 på kirkekaffen.
Pengene gikk til fattige barn
som lever på søppelfjellet
i Kairo. Gjennom støtte fra
Stefanusalliansen får disse barna hjelp til helse og
skolegang.

11. februar:

11. februar:
Rytmeøvelser

Diakon Irene forteller levende om den lamme mannen
som ble firt ned gjennom
taket for å nå frem til Jesus
siden det var så mye folk
overalt. Lego fungerer godt
som illustrasjon!

Barna i barnekoret lærer
rytmer på korøvelsen.
Yngvild organist er en dyktig
pedagog.

23. februar:
Barna lagde sauer

12. februar:
Nydelig kunst i
gave

Barna fikk møte en høygravid
og sliten Maria som ryddet i
stallen og undret seg over alt
som hadde skjedd. Hva var
det den engelen sa,- at hun
skulle bli mamma til Guds
sønn!

20 barn på søndagsskolen
fikk lage et lam til stor glede
for store og små. Lydia viser
gjerne frem sauen som hun
har laget.

Diakon Irene fikk et nydelig
bilde som gave fra staben i
forbindelse med vigslingen.

3. mars:
Se for en flott sau
Firefemklubben fikk også
lage hver sin sau. Dette var
veldig populært for barna, og
sauene ble jo så fine!

15. desember:
Årets store julekonsert

5. januar:
Nydelige sauer

29. feb. - 1. mars
Tårnagenthelg

Vel 100 sangere øver i Vardåsen kirke hver tirsdag. Et av
høydepunktene i løpet av året er den årlige julekonserten
der alle korene som Yngvild organist dirigerer deltar. I år
igjen ble dette en vakker konsert med varierte innslag.

De minste på myldredag
fra knøttesang og firefemklubben fikk være sauer i
julespillet. Nydeligere sauer
har vel aldri blitt sett på
Betlehemsmarkene!

57 tårnagenter, 10 hjelpeledere og 10 voksenledere
hadde en innholdsrik og
gøyal tårnagenthelg med
mange oppdrag og mysterier
i kirken.

Tårnagenthelg
Alle tårnagenter fikk slå et
slag med kirkeklokken. Så
ble hele gruppen samlet under kirkeklokkene
med hodetelefoner for å
lage samtstemt klang med
hjemmelagede trommestikker hentet rett fra skogen.

Foto: Olaf Huuse Haraldstad, Svein-Erling Brusletto, Marie Elise Smebye og Jorunn Bottolfs
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Pilegrim i livet
Seniornett til tjeneste!

E

Flere går i kirken

H

D

Det er nydelig
skivær ute, og
jeg kan ikke la
være å spørre
om hvorfor
de ikke heller
nyter sin pensjonisttilværelse
med fritid, ski
og turer.
- Det er veldig
meningsfullt å
hjelpe andre,
sier Arne. Vi
har som mål
å hjelpe andre
og øke interessen og kompetansen for de eldre. Vi blir
i økende grad påtvunget tekniske løsninger, og det er
ikke alltid så lett å henge med i svingene i utviklingen.

Nå kan vi endelig registrere også en annen tendens:
Flere går til gudstjeneste i kirken. Ved opptellingen
for 2019 kan vi for første gang på flere år se en positiv utvikling. Vi har lagt merke til det, og nå kan det
dokumenteres: Gjennomsnittlig gikk 121 til gudstjeneste i 2018. I 2019 var tallet 143. Den samme tendensen ser vi ved nattverddeltakelse i gudstjenester,
en økning fra 77 til 83 i gjennomsnitt hver gang det
er nattverd. 7605 deltok på gudstjenester i kirken på
søn- og helligdager, det høyeste tallet på de 10 siste
årene.

ver torsdag sitter Asbjørn Rønne og Arne
Hvidsten på kirketorget klare for å hjelpe alle
som har utfordringer med data, telefon, bank eller
nettbrett. Dette er et meget kjærkomment tilbud
som vi setter veldig stor pris på.

Vi ble headhuntet som frivillige i en organisasjon som
heter Seniornett. Seniornett har lokalforeninger over
hele landet, hvor det foregår veiledning, kurs og
opplæring ved frivillige.
I Asker er det 33 frivillige veiledere som hjelper til
på seniorsentre, innbyggertorg og institusjoner for
å svare på spørsmål, løse problemer og holde ulike
kurs, forklarer Asbjørn. (Se mer info: https://www.
seniornett.no/lokalforening/asker) Asbjørn har bakgrunn fra Tandberg data, og Arne har bakgrunn som
dataansvarlig i teknisk tjeneste i NRK, så her er det
mye kompetanse.
Dere er på innbyggertorget på Borgen på tirsdager, og
på torsdager er dere her i Vardåsen kirke.
Er det mange som bruker deres tjenester når dere er
her i Vardåsen? Det er alltid noen som spør om et eller
annet, svarer Arne. Noen har enkle spørsmål, og noen
kommer med telefonen, nettbrettet eller PCen. Vi er
glade for å kunne hjelpe, og ingen spørsmål er for
dumme. Vi tar gjerne imot enda flere henvendelser,
oppfordrer Asbjørn og Arne.
Og undertegnede vil føye til,- det virker som ingen
spørsmål er for vanskelige heller for disse to karene.
Her er det mye kompetanse og mye vilje til å hjelpe,
så min oppfordring er:
Benytt anledningen til å komme innom for å få hjelp
med store og små spørsmål. Ta med telefon, nettbrett
eller PC, eller kom innom for spørsmål i
Vardåsen kirke på torsdager 11.00 – 13.00 eller
på Borgen Innbyggertorg tirsdager 10.00- 12.00.
Jorunn Bottolfs

Tekst: Jorunn Bottolfs. Foto: privat

et er langt mellom oppslag og overskrifter om
at flere mennesker går i kirken. Slik er det i
vårt område også. Flere melder seg ut av kirken.
Færre velger å døpe sine barn. Glissent i kirkebenkene. Hva skjer? Hvor bærer det hen?

Naturlig nok ønsker vi å være så mange som mulig
når vi inviterer til samlinger i kirken. Vi vet at samlingene er like gode og like viktige om det er 2 eller 20
eller 200 til stede. Like fullt kjenner vi ofte gleden og
fellesskapsopplevelsen sterkere når vi er mange.
Kan vi da kanskje si at mange syns det er ok å være
med på gudstjeneste i Vardåsen kirke? Mange gir
uttrykk for det. Dette er noen av momentene som jeg
tror teller med når vi opplever en positiv utvikling:
1. Vi kan glede oss over et omfattende og godt
tilrettelagt korarbeid for alle aldersgrupper som vår
kantor Yngvild leder. Kor, sangere og musikere
deltar ofte på gudstjenestene.
2. Vi tror det har mye å si at vi har søndagsskole
regelmessig. Sist søndag var det 25 barn/unge på
søndagsskolen.

llen Martha Blaasvær er
sokneprest i Røyken og
en entusiastisk pilegrim.
Hun har gått langs pilegrimsveier både i Norge
og i utlandet, og er med
på å arrangere vandringer
langs pilegrimsveien
gjennom Lier, Røyken og
Asker. På bakgrunn av egne
erfaringer vil hun spesielt
anbefale pilegrimsveien
gjennom Valdres, der det
er 8 dagers fellesvandring
hvert år i juni-juli.
Hva er en pilegrim?
- En pilegrim er en som har
brutt opp fra sitt daglige
virke og er på vei mot et
hellig mål, sier Ellen Martha.
De vandringene vi gjør i det
ytre er også bilder på det å være underveis i livet, som
menneske og kristen på jorda. Målet vårt er himmelen og
Gud selv.
En lang historie
Pilegrimsreisene oppstod først ved at mennesker søkte
mot de stedene der Jesus og apostlene og andre helgener
hadde vært. En av
de kjente pilegrimer
i historien er Sta.
Birgitta av Vadstena.
Hun er kjent for bønnen: Herre, vis meg
din vei, og gjør meg
villig å gå den.
Pilegrimsmål
I middelalderen
var det fire store
pilegrimsmål i den
vestlige verden:
Jerusalem, Roma,
Santiago de
Compostella og
Nidaros.

3. Det er fint å registrere at ikke bare «vi over 60» går
i kirken. Mange unge familier kommer.
4. Det er fullt rundt bordene på kirketorget etter
gudstjenestene. Kirkens sosiale funksjon er viktig
også på søndager.
5. Mange gjør en usynlig tjeneste i det daglige i det å
be for mennesker og be for menigheten. Forbønnstjenesten i gudstjenestene er viktig.
6. Så er det heller ikke uvesentlig hva mennesker
hører når de kommer i kirken. Vi har et mangfold
og en rikdom av tekster fra bibelen å øse av hver
søndag. Det avdekkes hver søndag en hemmelighet
som vi får bære med oss ut i hverdagen: Evangeliet
om Jesus Kristus!
Når gudstjenesten er kirkens hovedarena gleder vi oss
over at stadig flere oppdager det. En time i kirken på
søndager gjør en forskjell for resten av uka. Det er
fint å møtes i kirken til gudstjeneste!
Dag Håland
sokneprest

Pilegrimsreisen var for mange en botsøvelse for å få
tilgivelse eller en søken om helbredelse. Med prestens
brev om at de var pilegrimer hadde de krav på vern og
hjelp av folk langs veien.
Å være i bevegelse
I våre dager er det mange som går
pilegrim fordi man kan kombinere
fysisk bevegelse og et enklere liv
med kulturelle opplevelser og åndelig fellesskap. Noen velger å være
pilegrimer når de er i en overgang
i livet. Det blir en anledning til å
bearbeide sin egen livssituasjon.
Når vi går og beveger kroppen vår,
kommer drømmer og minner opp.
Pilegrimsvandring handler om både den ytre og den indre
vandringen. Det handler om «walking in a relaxed manner», - ikke å springe fra seg selv, men komme i kontakt
med seg selv. Man kommer også i kontakt med andre.
Noe av det fine med å være på vandring er fellesskapet
med andre pilegrimer, sier Ellen Martha.
Den aller viktigste pilegrimsveien er den ukentlige turen
til kirken på søndag, smiler hun til slutt.

Sondre Frey er en av pilegrimene!

S

ondre ble valgt inn i menighetsrådet i høst. Denne
vinteren har han vært medlem av komiteen som
planlegger pilegrimsleden gjennom Asker. Han forteller at pilegrimsleden blir offisielt åpnet 22. mai nå
i vår. Det er den såkalte Tunsbergleden som går forbi
Vardåsen kirke videre forbi Asker kirke mot Tanum og
Oslo.
Sondre har planer om for sin egen del å gå hele pilegrimsleden fra Pilegrimssenteret i Oslo til Nidaros
kommende sommer. Han forteller at han kommer til å
bruke 30 dager på dette. Det er i alt 640 km å gå. Han
gleder seg til turen, - å gjøre erfaringer som også

innebærer stillhet
og ettertanke langs
leden. Målet er å nå
Nidaros til Olsokdagen 29. juli.
VI ønsker
Sondre Frey fred
og velsignelse på
Pilegrimsturen i
sommer. Og ikke
minst: Godt og
tjenlig vær!
DH
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KULTURKALENDER
29. mars kl. 18.00:
Konsert med Vardåsen Vox Cordis, Kordamene
(Røyken) og Føyka Storband. Dette blir en konsert
med god stemning og publikummere får høre
slagere som «Papa loves mambo», «Happy to
make your aquintance» og «Love and Marriage».

Palmesøndag for hele familien med mange aktiviteter

S A L M E S T A F E T T E N
Søskenparet Sigurd og Ingrid Kaldahl-Øksnes

D
13. april kl. 18.00:
Påskesangfest. Olaf Huuse Haraldstad, Yngvild
Wattum Stuksrud og Vardåsen Vox Cordis med
musikere guider oss igjennom alle de flotte påskesalmene. Vi synger sammen så taket løfter seg!

25. april kl 17.00:
Musikalkonsert med Vardåsen barne- og ungdomskor. Hør hele korskolen synge kjente sanger
fra musikalenes verden med
band, lys og lyd! Her blir det
godbiter fra blant annet
Sound of Music, Annie,
Frost 2 og Lion King.

enne gang går salmestafettpinnen til søskenparet
Sigurd og Ingrid. De kan mange sanger i salmeboka og kan ikke komme på hvilken som er den
fineste; De har jo så mange favoritter! Sammen nevner
de i munnen på hverandre mange av de fine salmene
de kan. – «Han har den hele vide verden», liker jeg
godt, utbryter Ingrid, den er så morsom å synge. - Ja,
den er fin, sier Sigurd, men «Deilig er den himmel blå»
er enda finere, synes Sigurd. Og han fortsetter; - Står
forresten «Pie Jesu» i salmeboka? Det er den fineste av
alle sangene jeg kan! Ingrid tar kjapt over; - «Jeg løfter
mine øyne opp til fjellene» er også skikkelig gøyal, og
«Måne og sol».

I disse Corona-tider er det høyst usikkert med
flere av våre arrangement/konserter frem mot
sommeren
Følg oss på nettside og/eller Facebook hvor
informasjon vil bli lagt ut fotløpende.

gså i år inviterer vi til stor familiedag på Palmesøndag. Vardåsen barnekor deltar i gudstjenesten
med musikal som preken. Vi tar en reise langt, langt
tilbake til en annen tid i et annet land og får høre litt av
bibelhistorien som er grunnen til at vi feirer påske her i
Norge. For Jesus var palmesøndag en vanskelig dag. Han
ble tatt imot som en konge, men samtidig visste han hva
som skulle skje og hva han hadde i vente.

Rollen som esel er besatt av ponnien Leia fra Bergvang
gård og i gudstjenesten får vi se Jesus komme ridende
inn på eselet i Jerusalem. Folket legger kappene sine der
eselet går og vifter med palmegrener. Etter gudstjenesten
er det påskeverksted der man kan lage mye fin påskepynt
og alle barn kan få ta en ridetur ute.

Vardåsen Senior-Sang

Minikonsert med Vardåsen Senior-Sang
Torsdag 23. april kl. 12.15

Velkommen til en palmesøndag for store og små!

Ingrid og Sigurd kunne nok fortsatt lenge med å
nevne sanger de kan. De synger begge i barnekoret
og mamma og pappa synger også i kor, så sang har
naturlig nok en sentral plass hjemme. - Mamma og
pappa leser og synger for oss hver kveld, sier Ingrid.
- Og noen ganger fortsetter vi å synge sammen når de
har gått ut av rommet, skyter Sigurd inn.
Søskenparet er nemlig så heldige at de deler rom og
koser seg med å kunne synge sammen til de sovner.
«Jeg folder mine hender små» synger de hver kveld.
Dersom de skal lande på en salme som de begge
liker veldig godt velger de seg en påskesalme; «Dine
hender er fulle av blomster». - Den er både gøyal, fin
og den passer veldig godt å synge nå som det snart er
påske!

Dine hender er fulle av blomster
Dine hender er fulle av blomster.
Hvem var det du tenkte og gi dem til?
Mine blomster var plukket til Jesus.
Graven fant jeg tom. Han var ikke der.
Halleluja, halleluja (2 x)

Dine lepper er fulle av sanger.
Hvorfor denne glede, hvor kom den fra?
Fra den grav der hans legeme hvilte Han stod opp, og verden ble fylt med sang
Halleluja, halleluja (2 x)
Dine øyne er fulle av glede.
Si hva har de sett for å få slik glans?
De har sett Herren Jesus! Han lever!
Han gir livet mening og lys hver dag.
Halleluja, halleluja (2 x)

NB! NB! NB!

O

Nei, det trengs ingen blomster til graven!
Jesus, du stod opp og du bor blant oss!
Våre øyne er til for å se deg.
Hendene er til for å tjene deg.
Halleluja, halleluja (2 x)
Tekst og melodi: Marcello Giombini 1970.
Oversatt til norsk av Svein Ellingsen i 1976

H

ver torsdag er det vafler, kaffe og samtale rundt
småbord på kirketorget i Vardåsen kirke fra kl.
11.30. Litt senere er det et program-innslag.
Torsdag 23. april består dette innslaget av en konsert
ved «Vardåsen Senior-Sang» inne i kirke-rommet. Dette
koret har eksistert i 2,5 år og øver hver torsdag kl. 13 i
Vardåsen kirke. Alle sangerne er pensjonister over 70 år.
Leder er Johan L. Okkenhaug.
Vi skal synge 10-12 sanger denne torsdagen og det blir
mulighet for allsang på flere av sangene. Det blir noen
salmer, men også kjente sanger som «Den fyrste song»
og «You raise me up». Som nevnt er det vafler fra kl.
11.30, konsert fra kl. 12.15.

Hjertelig velkommen!

Johan Okkenhaug - dirigent
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Tekst: Jorunn Bottolfs. Foto: Sven- Erling Brusletto

Vi skal ut på tigerjakt!
Vi skal ut på tigerjakt!
Vi er ikke redde!
Vi er ikke redde!

D

e som skal på tigerjakt er knøttesangerne som
er på myldredag på tirsdager i Vardåsen kirke.
Barna illustrerer villig farlige tigere på jakt mot
fotografen. Noen tigerbrøl blir det også til smil og
latter fra stolte foreldre.
Jeg prøver å fange oppmerksomheten fra noen av
barna for å stille noen spørsmål, men innser fort at
jeg blir fullstendig utkonkurrert av spennende leker.
Med hjelp av velvillige foreldre klarer jeg allikevel å få
stilt noen spørsmål om hva de liker best ved å være på
myldredag i kirken.
Lydia går på knøttesang for barn 1 – 3 år sammen
med foreldre. - Det er veldig kjekt å få klistremerker.
Også liker jeg kattepussangen! Mabelle repliserer,
- Jeg liker Hode, skuldre, kne og tå! Også liker jeg å
leke i kirken, tenne lys og spise vafler.

Tuva går på Firefemklubben for de som er 4 og 5 år.
Tuva er litt sjenert når jeg spør, men tiner snart opp
når hun får snakke om hva hun liker å lage på firefemklubb. – Vi lagde en sau i dag. Det var fint. Jeg liker
å lage fastelavnsboller og jeg liker å
lage kors. Kristoffer liker å være inne i
kirkerommet og ha papirflykonkurranse
fra galleriet, og tvillingbroren Stian liker
å spise vafler og leke og løpe rundt. Det
var også fint å lage en sau, sier Stian.
Henriette vil helst synge og spise vafler.
Varierte svar og varierte aktiviteter!
NB! NB! NB!
Grunnet situasjonen rundt Corona har vi avlyst
Myldredag inntil videre. Varm velkommen til
nye Myldredager når situasjonen normaliseres.
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6. Hva het stedet Jesus ble henrettet?

7. Hvorfor befant Jesus seg i Jerusalem i påsken?
8. Hvorfor feiret jødene påske før Jesu tid?

9. Hvilken kjøttrett ble servert i den første påsken?

1. På hvilken dag red Jesus inn i Jerusalem på et
     esel?
2. Hva skjedde på skjærtorsdag?

10. På 1200-tallet etablerte det seg fire hovedfarger
i kirkens liturgiske tradisjon: fiolett, hvitt,
rødt og grønt. Hvilken farge brukes i påsken, fra
påskenatt?

3. Hvem fornekta Jesus tre ganger?
4. Hvilken dag døde Jesus?

5. Hvor lenge var Jesus død?

6. Hvilken dag kom kvinnene til graven for å
stelle Jesus?

7. Hva var det som viste seg for vaktene som
passet på graven?
8. Hva het disippelen som forrådte Jesus?

9. Hvilket yrke hadde de to som ble hengt på
korset ved siden av Jesus?

10. Snø, ski, appelsin og Swix er alle ord vi
      forbinder med påsken, men bare ett av disse ordene er nevnt i Bibelen, hvilket?

VANSKELIG
1. Hva het rådsherren som svømte Jesu kropp i et
linklede og la ham i graven?

3. Jesus sender to av sine disipler av sted for å
gjøre i stand påskemåltidet. Hvem var dette?

4. Ifølge Matteus- og Markusevangeliet blir Jesus
salvet mens han er hjemme hos Simon den
spedalske. Hvor skjedde dette?
5. Hvilket annet navn benytter jødene for påskehøytiden?

6. Hvem ble Jesus først ført til etter å ha blitt tatt
til fange?

1. Hvorfor måtte kvinnene vente med å stelle Jesus
til påskedag?
2. Hvilken dag i uken er det Jesus står opp fra de
døde?

3. Hvem betaler Judas Iskariot 30 sølvpenger for å
forråde Jesus?

4. Hvilken disippel uttaler seg på følgende måte da
han får høre at Jesus skal ha stått opp fra de
døde: “Dersom jeg ikke får se naglemerkene
hendene hans og får legge fingeren i dem og
stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro.”
5. Hvilken rolle har Simon fra Kyréne i påskefortellingen?

J

eg synes det er viktig at mine barn får gå på
søndagsskole, slik jeg selv gjorde da jeg vokste
opp i Nigeria, sier Victor Chukwuemeka, som sammen
med sin familie har valgt å engasjere seg i Vardåsen
menighet i Asker.

Ingen vafler

Victor mener at søndagsskolen er og har vært viktig for
hans barn fordi de her får møte andre barn og får lære
om Gud. Barna får vokse i troen, og søndagsskolen er
karakterbyggende. Han er gift med Ngozi og sammen har
de barna Glede
(8), Emmanuel
(10) og Childera
(18). Alle er de
trofaste kirkegjengere i Vardåsen
menighet.

–Det er så mange flere mennesker, vi danser og alle
snakker med alle, sier Childera. Glede forteller videre at
alle kan ikke motta nattverd som barn, du må ha gått i
undervisning først. Gudstjenesten i Nigeria varer i tre timer. Sist vi var på
besøk i Nigeria,
orket vi ikke mer
enn en time. Vi er
jo vant til norske
gudstjenester på
en time. Dessuten
er det ikke vafler,
slik det er her.

Stort
engasjement

2. I hvilket evangelium leser vi om Emmausvandrerne?

MIDDELS

Ble mottatt med åpne armer

7. I fortellingen om den første jødiske påsken
oppfordres Israelittene til å stryke dyreblod på
dørstolpene og bjelken over døren i de husene
hvor de spiser påskemåltidet. Hvorfor?
8. Hvordan signaliserte Herodes at han opplevde
Jesus som skyldfri?

9. I den kristne tradisjonen er Jesus sin lidelse,
død og oppstandelse helt sentral. Dette kan vi
lese om i alle de fire evangeliene, men ifølge de
eldste manuskriptene av Bibelen er det ett
evangelium som ikke sier noe om hva Jesus
gjorde etter sin oppstandelse. Hvilket?
10. Hvorfor gav Jesus livet sitt på korset?
Olaf Huuse Haraldstad

–De får pizza
på det møtet,
sier Glede kjapt
når storesøster
Childera får
spørsmålet om
hvorfor hun ble
søndagsskoleleder. Selv presiserer
hun at hun er
hjelpeleder, og
liker å hjelpe og
være en ekstra
støtte for barna.
Hun liker alle best
dramatisering,
og det å gjøre
fortellingene
levende for barna.
Mamma Ngozi
er også leder i
søndagsskolen,
men denne søndagen fikk hun ikke med seg gudstjenesten fordi hun måtte jobbe.
Familien har gått menigheten siden 2013, og det er ikke
få oppgaver de har meldt seg frivillige til, alt fra å sitte i
menighetsrådet til å være kirkevert og leder på Lys Våken.
–Det er godt å være her, mange hyggelige mennesker og
et godt miljø. Vi ble mottatt med åpne armer, og vi synes
ikke det var noe vanskelig å komme inn i miljøet, forteller
Victor om møtet med den norske menigheten.

Victor kom til Norge i 2007 fra Nigeria, resten av familien
kom senere. I 2013 startet de å gå i Vardåsen kirke. På
spørsmålet om det er stor forskjell fra kirken i Nigeria, ler
de alle sammen og snakker i munnen på hverandre.

Pugge
bibelvers eller
spille skuespill

Den største forskjellen mellom
søndagsskolen i
Nigeria og Norge,
er i følge familien
for det første at
søndagsskolen i
Nigeria varer mye
lenger og har
mye mer fokus på
teori. –Barna må
pugge bibelvers
og de får premie
hvis de klarer å
huske versene
riktig, men her i
Norge er det mer
at du skal forstå
bibeltekstene via
skuespill eller fortelling, mener Childera. Hun tenker at
kanskje norske barn kunne utfordres mer på å lære bibelvers, mens søndagsskolen i Nigeria kunne lære å bruke
skuespill som fortellingsmåte.
Selv om forskjellene er store, mener familien fra Nigeria
at det ikke har vært noe vanskelig å bli del av en norsk
menighet.

Tekst og foto: Guro Abrahamsen, Søndagsskolen Norge
Artikkelen har gått ut til alle søndagsskoler i Norge

  

Snu bladet og finn løsningen på påskequizen:
LETT: • 1. Palmesøndag • 2. Jesus innstiftet nattverden
• 3. Peter • 4. Langfredag • 5. Fra langfredag til 1. påskedag
(jødene teller fredag, lørdag og søndag som tre dager, vi ville
telt under to døgn) • 6. Påskedag • 7. En engel • 8. Judas
• 9. Røvere • 10. Snø. Snø er nevnt flere steder i Bibelen, som
i Salme 68, «Da Den veldige spredte kongene, falt det snø på
Salmon-fjellet». MIDDELS: • 1. På grunn av sabbaten
• 2. Den første • 3. Overprestene • 4. Tomas • 5. Han bar
Jesu kors • 6. Golgata • 7. Han hadde dratt til den hellige
byen for å feire jødisk påske. • 8. De feiret utferden fra Egypt
• 9. Stekt lam • 10. Hvit

VANSKELIG: • 1. Josef fra Arimatea • 2. Lukas • 3. Peter og
Johannes • 4. I Betania • 5. De usyrede brøds høytid  
• 6. Øverstepresten Kaifas • 7. For å unngå Guds plage
• 8. Han la en praktfull kappe om Jesus og sendte ham tilbake
til Pilatus. • 9. Markus. Evangeliet etter Markus 16, 9-20
finnes ikke i de eldste manuskriptene. Disse er mest sannsynlig lagt til senere • 10. Jesu død på korset er ifølge kristen
tro en av de absolutt viktigste hendelsene i verdenshistorien.
Jesus selv sa at han kom for «å gi sitt liv som løsepenge for
mange» (Mark 10,45), og han beskrives som «Guds lam som
bærer verdens synd» (Joh 1,29).
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Litt av hvert
• Det er satt av tid for dugnad i og rundt Vardåsen
kirke tirsdag 5. mai fra kl. 17. Det er mye som vi
ønsker skal være i orden i og rundt kirken, og vi er
glade for alle som kan tenke seg å stille og ta et tak
for å ta vare på kirken og uteområdet når det er vår.
• Det er flere prester i Asker prosti som slutter denne
våren. Gateprest Gustav Kristoffer Schmidt sluttet
i Kirkens feltarbeid 1. mars for å gå inn i stillingen
som kapellan i Strømsgodset menighet i Drammen.
Daglig leder og gateprest Flemming Jakobsen slutter
også i løpet av våren. Trond Arne Hauge som har
vært kapellan i Holmen kirke i 30 år, går av med
pensjon 1. juni og har avskjedsgudstjeneste i
Holmen søndag 24. mai.
• Arbeidet med å planlegge utbedring av taket på
Vardåsen kirke pågår dette året med sikte på at
arbeidet skal utføres i 2021. Asker kommune har
satt av over 20 mill. kr. til prosjektet for utbedring
av det 2200 kvm store taket.
• Her er to viktige dager for deltakelse i løpet av
våren. Jubilantfeiringen avvikles torsdag 14. mai
kl. 11.30 på kirketorget. Årets sommerfest går av
stabelen fredag 5. juni kl. 19.00.

Torsdagskaffe/treff

Våre dåpsbarn

kl.11.30-13.00 på kirketorget
Velkommen til et uformelt fellesskap på
kirketorget torsdag kl. 11.30 - 13.00.
Det er kaffe, vafler og prat rundt bordene.
Variert programinnslag kl. 12.00.
26. mars: «Smerter på godt og ondt»
Psykiater Johan Okkenhaug
2. april:
Fortelling ved Anne Helen Moksnes
16. april: Astrid bjellebø Bayegan
«En kort vandring med Theresa
	    av Lisieux»
23. april:    Minikonsert med seniorkoret
30. april:    Ikke fastlagt ennå, men det blir et
                  innslag
7. mai:       «Våren i tekst og toner». Johan
                  Okkenhaug og Reidun Skaaheim
14. mai:     Jubilantfest. Alle som fyller 75, 80,
                  85, 90, 95 og 100 år inviteres til fest,  	
	    marsipankake og ulike innslag med
	    musikk og humoristisk foredrag.
28. mai:	    «Rytmer rett i hjertet» ved
Kari Elisabth og Øystein Skjold
4. juni:
Fortelling ved Anne Helen Moksnes

Alma Reinkind-Rudi

Ole Haugan Sando

Bibelundervisning
- Borgen Normisjon

Bibelundervisning annenhver onsdag kl. 19.30
Innledning, samtale og enkel bevertning:
1. april:

Vigdis Rø Berntsen. Dra bort!
1 Mos 12.1

22. april:

Gunnar Øvstegård. Alle jordens
slekter. 1 mos 12,3 og 22

6. mai:

Kurt Hjemdal. Tornebusken.
Dommerne 9
Fellesmøte med Asker og Blakstad
i Blakstad Bedehus.

20. mai:

Astrid Bjellebø Bayegan.
Kvinnens ætt. 1 Mos 3, 15

Trenger du noen å snakke med?

L

ivet består av så mange forskjellige dager. Av og
til kan det være godt å ha en å snakke med om
hvordan du virkelig har det. Små eller store ting,
det er ingenting som er for dumt å snakke om. Det
kan være hendelser i livet som er vanskelige å takle.
Det kan være tvil, dårlig samvittighet, sorg, sykdom,
vanskelige valg eller andre ting.
Når du deler din glede med andre,
fordobler du hvert smil og hver latter.
Når du deler din smerte og sorg,
blir hver tåre delt i to..
En av tjenestene kirken kan tilby er noen å snakke
med når du trenger det. Vi har medarbeidere som er
utdannet blant annet til å samtale med mennesker

i ulike livssituasjoner. Slike
samtaler er gratis, og kirkens
medarbeidere har taushetsplikt.
For å avtale en samtale, ta
kontakt på 66754090 og
spør etter prest eller diakon i
Vardåsen.
Evn send mail til; diakon
Irene: ih739@kirken.no, prest
Olaf: oh253@kirken.no eller
prest Dag: dh545@kirken.no

Tobias Leander Johansen Furuhovde

Ingrid Marie Sæther

Greger Wiber Walmann

Slekters gang
DØPTE:
• Greger Wiber Wamann
• Alma Reinkind Rudi – Asker kirke
• Ida Gangås Risnes
• Tobias Leander Johansen
Furuhovde – Asker kirke
• Hennie Elida Olsen
• Ida Bremnes Opsand – Asker kirke
• Ole Haugan Sando
• Ingrid Maria Sæther
• Josefine Singstad
DØDE:
• Kirsti Kathrine Moe Weik
• Gudrun Halldis Engen
• Reidun Synnøve Vengbo
• Arild Eugen Kikut

•
•
•
•
•

Gunnar Ruud
Gro Elisabeth Strøm
Halvor Helgesen
Ole Geir Vigelsjø
Ingrid Røstad Ness

•
•
•
•
•

Torgeir Yggeseth
Anne Lise Næss
Dag Christian Fosse
Gry Sissel Gärtner
Ingeborg Olivia Mulen
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Vardåsen kirke/kirkekontor:

Gudstjenestene

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

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

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

Mobil: 93616353

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

Mobil: 99036432

5. april kl. 11.00: Palmesøndag
Supersøndag PÅSKE v/Dag Håland

Ta gjerne kontakt: Mail: vardasen.menighet.asker@kirken.no
Tlf.: 66754090 eller 9936432. Adresse: Vardefaret 40, 1388 Borgen
Kontonummer: 1602.56.52278 for innbetalinger og gaver/givertjeneste
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»!

9. april kl. 18.00: Skjærtorsdagsgudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad.
10. april kl. 11.00: Langfredagsgudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad.

12. april kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste
Påskedag v/Olaf Huuse Haraldstad.
Søndagsskole
13. april kl. 18.00: Påskefest med
påskens sanger og tekster. Vox cordis.
Olaf H Haraldstad. Musikere

19. april kl. 11.00: Gudstjeneste v/Dag
Håland. Søndagsskole.

26. april kl. 11.00: Gudstjeneste v/Olaf
H Haraldstad. Søndagsskole. Ung messe.
Kari Sorknes

Dag Håland

3. mai kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Dag Håland. Søndagsskole.
Kafèkonsert kl. 12.30

Jorunn Bottolfs Jon Grøsland

10. mai kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste
på Stupsletta v/Olaf Huuse Haraldstad.

21. mai kl. 11.00: Kristi himmelfartsdag
gudstjeneste v/Dag Håland.
Yngvild Wattum Olaf Huuse
Stuksrud
Haraldstad

Irene Wiik
Halle

31. mai kl. 11.00: Pinsegudstjeneste
v/Olaf Huuse Haraldstad.

Følg oss på
Facebook

7. juni kl. 11.00: Gudstjeneste v/Dag
Håland. Supersøndag SOMMER.
Avslutning søndagsskolen

Det skjer mye i Vardåsen kirke
TIRSDAG:
		
		
		
		

Myldredag er kirkens familiedag:
Knøttesang 1-3 år, Firefemklubb 4-5 år,
Familiespeiding 6-8 år, Barnekor 6-12 år.
Middag fra kl. 16.15. Kaffe og vafler fra ca kl. 18.00.
Vox Cordis – kirkens voksenkor kl. 19.30

ONSDAG:
		

Babysang kl. 12.00
Bibelundervisning 2. hver onsdag kl. 19.30

TORSDAG:
		
		
		

Bønnesamling 2. hver torsdag kl. 11.00
Torsdagskaffe eller torsdagstreff kl. 11.30–13.00
Konfirmantundervisning og ungdomskafe kl. 17.30
Ledertrening for ungdommer

SØNDAG:

Gudstjeneste og søndagsskole kl. 11.00

I tillegg kommer konserter av ulik karakter og for ulik smak, møter av
ulik karakter, arrangement for barn, arrangement for ungdommer,
arrangement for voksne m.m. Følg med på våre nettsider og på facebook.
Ønsker du å gi et bidrag til å dekke utgifter til produksjon av
dette menighetsbladet: Vipps 34970. Merk det med menighetsblad.
Hvis du ønsker å støtte andre områder i kirken, kan du bruke samme
vippsnummer, men merke det med område du vil støtte.
Evn kontonummer 1602.56.52278

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

14. juni kl. 11.00: Gudstjeneste v/Olaf
Huuse Haraldstad
28. juni kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad
12. juli kl. 11.00:
Gudstjeneste v/vikarprest

26. juli kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland

9. august kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad
23. august kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Dag Håland. Søndagsskole.

30. august kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad
og Jon Grøsland. Konfirmantene
6. september kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Dag Håland, Kristin og Erik Bøhler,
Irene Wiik Halle. Søndagsskole.
Velkommen i Vardåsen kirke!
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