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Våre yndlingssalmer

Vardåsen kirke
Hos familien Losada/Eskeland står sangen 

sentralt. Både mamma Sigrun og døtrene 
Gabriela (12) og Valentina (10) er med i kor i 
Vardåsen kirke. Pappa Israel er trofast publikum 
og han gleder seg til julekonsertene der jentene 
i familien skal synge.

-Vi har mange yndlingsanger fra julerepertoaret, 
sier Sigrun, og det er ikke lett å enes om en felles 
familie-favoritt.

Gabriela er ikke tvil om hva som er hennes jule-
salme nummer 1; det er helt klart Jeg er så glad 
hver julekveld. Lillesøster Valentina gleder seg 
bestandig til siste nummer på julekonserten, i 
likhet med veldig mange andre nordmenn har hun 

nemlig Deilig er jorden på 
førsteplass. 

Pappa Israel er opprinnelig 
fra Spania og har måttet 
lære seg mange nye, 
norske julesanger. Han må 
innrømme han er svak for 
En stjerne skinner i natt 
når datter Gabriela synger 
solo. Den sangen var også 
lenge på julehit-lista til 
mamma Sigrun, men de 
siste årene har Nordnorsk 
julesalme seilet opp på 
plass nummer 1. 
Det er noe spesielt med 
både tekst og melodi. 
– Jeg synger alt-stemmen 

i koret, men når julen nærmer seg setter jeg den 
på for fullt i bilen og synger sopranstemmen av full 
hals, ler Sigrun.

Selv om familien ikke enes om hvilken julesalme 
som står øverst, er det ingen tvil om at det blir mye 
sang og musikk hos denne familien i desember.
Vi velger å gjengi vers 1 i Nordnorsk julesalme. 

Yngvild W. Stuksrud

   

Infoblad advent 2021

   Nordnorsk julesalme 1. vers
   Velsigna du dag over fjordan.
   Velsigna du lys over land.
   Velsigna de evige ordan.
   Om håp og ei utrakt hand.
   Verg dette lille du gav oss
   Den dagen du fløtta oss hit.
   Så vi kjenne du aldri vil la oss forkomme
   I armod og slit
      



Tanker om desember
Det er vel ingen måned som er så belagt med 

aktiviteter og besøkende i kirkene våre som i 
desember. Adventstiden er en annerledes tid også 
i kirken. I dagene framover mot jul er det full rulle 
med konserter, med barn og unge i kirken og med 
gudstjenester. Sang, musikk og adventstid hører 
sammen. 

Den store julekonserten i Vardåsen kirke er søndag 
12. desember. Om ettermiddagen den søndagen er det 
kormønstring uten like fra de yngste barna i skolealder 
til de voksne. Det er blitt den store kormønstringen for 
kirkens kor.
 
Men ikke bare korene som hører til i kirken. Kultursko-
len med unge musikere av alle slag, også korsangere, 

har sine konsert-
er. Skolekorpsene 
har sine konserter. 
Asker Bel Canto har 
sin konsert midt i 
måneden, og mange 
sangere medvirker 
også i gudstjenes-
tene i adventstida. 
Det topper seg på 
julaften med Borgen 
oldis i kirken sam-
men med barneko-
rene og Ungdom-
skoret. Det er ikke 
de store kjendisene 
med sine julekon-
serter som entrer 
kirken hos oss, det 
er gjennomgående 
utrolig mange lokale 
aktører.

Også barnehager 
og skoler kommer 
til kirken med egne 
samlinger før jul. 
Skolene har til-
bud om et opplegg 
omkring biskop 
St Nikolas som 
er forløperen for 
julenissen tidlig i 

desember. Skolene melder seg på til førjulssamling før 
skolene tar ferie. 

Vi gleder oss til alle disse mulighetene til å fokusere på 
noe som er annerledes i adventstiden. På torsdagene 
i adventstiden er det blitt tradisjon med en gjennom-
gående adventsfortelling i tilknytning til torsdagskaff-
en. Og så har vi selvsagt gudstjenester søndagene.

Det er ofte underlig hvor stille det blir i kirken etter 
gudstjenesten 1. juledag. Det er så å si slutt på de 
tradisjonelle juletrefestene som mange har vokst opp 
med. I Vardåsen kirke er det blitt et tydelig unntak: 
Den store Helligtrekongersfesten som ved dette 
årsskiftet ikke blir før søndag 9. januar.

Sees i kirken i desember?

Dag Håland
sokneprest
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«Greenhouse» i Vardåsen kirke   
 
- Jeg ønsker at jeg hadde flere 
liv, så jeg kunne gjennomføre alle 
planene jeg har!

Det er Kristin Brusletto (17) som sier dette. 
Kristin har engasjert seg i det frivillige 
arbeidet i Vardåsen kirke på flere områder: 
Kristin og venninnen Maja Hardang Vik (18) 
driver 4-5 klubben, de er ledere i søndags-
skolen, og de stiller opp som ledere på 
Tårnagenthelg, Lys våken og andre arrange-
menter i kirken for barn og ungdom. Dette 
er i tillegg til skolegang og andre fritids-
aktiviteter som musikk og deltidsjobb. 
Aktive og engasjerte er bare fornavnet!

Kristin og Maja har alltid vært opptatt av 
miljø og klimaspørsmål. På skolen har de 
lært mye om naturen og økosystemene, og 
de vet at kloden er sårbar og at utviklingen 
ikke går i riktig retning.

Fikk inspirasjon på Ungdomstinget
Nylig deltok Kristin og Maja på Ungdomst-
inget i Oslo bispedømme. Der var de med 
på å skrive 3 såkalte «sakstekster», som på 
mange måter er kirkeungdommens innspill til kirken og 
alle menighetene i Norge. En av sakstekstene handlet om 
kirkens miljøengasjement: «Klima kan ikke vente, hvorfor 
gjør kirken det?»

- Vi fikk mange ideer og tanker om hvordan Vardåsen 
kunne bli bedre på miljøvern, og vi tok opp forslagene 
våre med presten og ungdomsarbeideren i menigheten. Vi 
ble møtt med bare velvilje og positivitet. Og da vi presen-
terte tankene våre for menighetsrådet fikk vi også en stor 
tommel opp, forteller Maja.

Tidligere har menighetene kunnet sertifisere seg som 
«grønn menighet», men det har vært enkelt å tilfredsstille 
kravene. Innspillet fra Ungdomstinget er at nå må lista 
heves noen hakk. Men like viktig som saksteksten og den 
videre behandlingen i Bispedømmerådet, er motivasjonen 
som Kristin og Maja fikk til å sette i gang miljøprosjekter i 
sin egen menighet.

«Greenhouse»
- Vi tror at kirken har påvirkningskraft og kan være et bra 
forbilde, sier Kristin. - Dersom de som besøker kirken 
møter «grønne» holdninger og ideer, håper vi at mil-
jøtanken smitter over og at de tar det med seg tilbake i 
hverdagen.

De kaller konseptet for «Greenhouse». Det er satt sam-
men en gruppe som skal være et slags ressurssenter for 
andre aktiviteter og grupper i menigheten. - Vi skal gi 
forslag til program og aktiviteter som bidra til å sette 
fokus på miljøvern. Vi skal inspirere og ikke inspisere, det 
er viktig, sier Maja.

Mange grønne ideer
- Vi har startet i det små, forteller Kristin. - Vi har lyst til 
å gjøre mye, men det er ikke alltid at tiden strekker til. 
For det første har vi lagt inn miljøfokus i noen av aktiv-
itetene i 4-5 klubben som vi driver. Barna elsker å gjøre 
noe praktisk med for eksempel gjenbruk. Vi har laget 
blomsterpotter av hermetikkbokser, og i dag har vi brukt 
papirsøpla til å lage skåler i pappmasje. Miljøfokus er 
kreativt og gøy!

- Så har vi fått til et tilbud om vegetarmat på myldreda-
gen i tillegg til pølser. Det var første gang i dag, og det 
ble faktisk tomt i disken!

- Å unngå matsvinn er noe vi også prøver å få til, sier 
Maja. Vi oppfordrer familiene til å ta maten som blir til 
overs med hjem i matbokser.

- Og nå ser vi på grøntarealene rundt kirken. Vi har lyst 
til å plante noen stauder. Både for å få det fint, men også 
som en sosial aktivitet. Og gjerne få satt opp en plakat 
som forklarer litt om blomster og bier og økosystemet.

De to jentene er åpenbart engasjerte, ikke bare i mil-
jøvern, men også i menighetsarbeidet. Kristin synes det 
er givende å jobbe med barn, høre tankene deres og 
sørge for at alle blir inkludert.

– Det å bety noe for andre er veldig givende. Også er det 
morsomt å få brukt kreativiteten min i arbeidet. Jeg synes 
jeg får veldig mye tilbake gjennom å jobbe med barn, 
forteller Maja.

Klima må være gøy
- Jeg liker å se positivt på det, sier Maja. – Jeg tror på 
fremtiden for kloden vår dersom vi får til endringer nå.

– Jeg tenker også at det skal gå bra til slutt, sier Kristin. 

- Men det er en sårbar og fin balansegang, og vi må alle 
være med på å snu utviklingen fort for at det ikke skal 
bære galt av sted.

- Klima og miljø må være gøy, det er vårt motto. Vi må se 
på dette som en positiv greie. Ofte tenker vi at dette med 
klimavennlige løsninger er negativt, og at det er ensbe-
tydende med regler og tiltak som begrenser oss og gjør 
det kjedelig å leve.

- Det å ta vare på kloden vår er positivt, og vi tror ikke 
det nødvendigvis blir så kjedelig. Tvert imot er vi over-
bevist om at det kan det gi oss et rikere liv, avslutter 
Kristin og Maja.

Øyvind Linnebo

Velkommen til årets julemarked i Vardåsen 
kirke 20. november kl. 11.00 - 14.00

Strikk, bakst, syltetøy, julegodt, og glass med 
utsøkt sild er å få kjøpt. Ved inngangen blir de 
besøkende møtt av en herlig duft av nystekte 
sveler, og i kafeen vanker det kaker, kaffe, 
pølser og annet godt. Det blir åresalg og lotteri 
med mange gevinster.

For barna er det natursti ute og mulighet for 
å kjøpe pølser i kafeen som kan grilles ute på 
bålpanne.
.
Korene underholder:
Kl. 12.00    Barnekor og SPOR
Kl. 13.00    Ungdomskor
Kl. 13.30    Vox Cordis

Velkommen til en hyggelig dag i kirken

Årets julemarked i kirken

Meld deg som konfirmant
Det er ikke for sent å melde seg som konfirmant 
for 2022. Undervisningen starter i januar. 

Det blir leir i juni og konfirmasjon andre helg i 
september. Prest Olaf og ungdomsarbeider Chid-
era gleder seg til å møte nye konfirmanter og 
sammen skape en spennende og meningsfull 
konfirmanttid. For mer info/påmelding,
- ta kontakt med oh253@kirken.no
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SIDEN SIST     Søndagsskolen og 
Firefemklubb
Vi er sertifisert som grønn 
menighet. Dette skoleåret 
har vi fokus på gjenbruk av 
diverse materiell på tre sam-
linger. Her ser vi barna lager 
ting av gjenbruksmateriell. 
Våre flinke, unge ledere 
Kristin og Maja har ansvar.

i Vardåsen menighet             

Tekst: Yngvild W. Stuksrud, Jorunn Bottolfs. Foto: Maja Hardang Vik, Lys Våken-ledere, korforeldre 

23. - 24. oktober: Lys Våken 
Endelig kunne vi inviterer 5.-7. trinn til å overnatte i kirk-
en igjen. Dette var et døgn fullt av aktiviteter, læring og nye 
vennskap.  Barna hadde samtaler i grillhytta,  utforsket kirken 
og hadde vandring i kirkerommet der de lærte om fortellinger 
fra Bibelen. De fikk høre orgelmusikk og gå opp og inn i 
orgelet, brettet ballonger, hadde nattmanøver og idrettslek i 
gymsalen på Borgen ungdomsskole. En fantastisk gjeng med 
ungdomsledere var sammen med Olaf, Chidera og Yngvild om 
å gjennomføre helgen.

• Sander Andre Bekkemot
• Kristoffer Bendiksen
• Anders Mathias Galteland   
   Birkelund 
• Jonas Holth Djupvik 
• Tuva Espelin  
• Torkil Sletmoen Fagernes 
• Ingrid Melanie Foss
• Silje Ruud Fossheim
• Eskil Rindal Grimsmo
• Fabian Halvorsrud-Nilsen 

• Ingrid Camilla Bræin Gjertsen  
• Hildegunn Stokker Hansen  
• Hans Jacob Hansen-Gleditsch 
• Frida Klerck Helseth  
• Andreas Heredia-Randen 
• Sebastian Heredia-Randen  
• Elias Joakim Karlsen Hogstad 
• Sara Madelene Enbusk 
   Johansson 
• Victoria Helmine Kristensen 
• Maxim Langehaug-Sauret  

• Lars Lenvik  
• Casper Lynne  
• Jens Melingen Myhre  
• Fredrik Sten Myhre 
• Thomas De Castro 
   Nordhagen 
• Kristine Tunge Norli  
• Miguel Jesus 
   Nygaard-Cruz 
• Victoria Marie Ofstad  
• Frida Olsen  

• Peder Skjeggestad Rangnes 
• Stine Nordby Ruud  
• Alexander Ryen  
• Frida Langum Skjølås  
• Jakob Stange  
• Cristian Stovner   
• Bendik Olai Øglænd Sveen  
• Matz August Tepper  
• Berit Altern Vedal 
• Haakon Emanuel Brenne 
   Aandstad
  
  

K O N F I R M A N T E R   2 0 2 1   I   V A R D Å S E N   K I R K E

Oktober: Kortur til Tjøme
I oktober reiste Vardåsen ungdomskor på kortur til 
Havna Hotell på Tjøme. Tema for helgen var musikkteori 
og ledertrening, - i tillegg til lek, bading og egenprodusert 
Showkveld. 
Lørdag kveld reiste de ut til «Verdens ende» 
og fikk med seg den magiske solnedgangen. 33 sangere 
og 12 voksne var fornøyd med en super helg fullpakket 
av sang, musikk og gode opplevelser.
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Julens mysterium           Tekst og foto: Jorunn Bottolfs

Lilla var på Jesu tid fargen til kongene og dronning-
ene. Ingen andre fikk lov til å gå med lilla klær. 

Romerne kunne ha en stripe med lilla klær, men ikke 
mer. Lilla er kongens farge, og det skal komme en 
konge. En konge uten soldater, uten slott og rikdom. 
Dette kalles julens mysterium. 

Kirken forsto for lenge siden at vi trenger å gjøre oss klar 
til å møte dette mysteriet, og derfor har kirken satt av 
fire uker til å forberede seg. I disse ukene er vi på vei til 
Betlehem alle sammen. Vi er på en reise.

Vi skal gå sammen med profetene, med den hellige fam-
ilie, med gjeterne, englene, de tre vise menn og alle de 
andre for å gjøre den reisen som ikke bare var en gang 
for lenge siden. Den er nå også.

1. søndag i advent
Første søndag i advent skal vi gå sam-
men med profetene. Profetene pekte 

mot Betlehem. De visste ikke nøyaktig hva som skulle 
skje der, men de visste at det var stedet der det skulle 
skje. Profetene sa - Stans! Pass på! Følg nøye med! 
Det skal snart skje noe utrolig i Betlehem.
Denne søndagen er tiden for å huske på profetene.

2. søndag i advent
Maria og Josef er på vandring mot 
Betlehem. Maria skal få en baby. Det 
er ganske tungt å gå når det er like før 

du skal få en baby. Noen ganger orket hun ikke å gå et 
eneste skritt lenger. Da red hun på eselet. Noen ganger 
orket hun ikke å ri et eneste skritt lenger. Da gikk hun 
ved siden av eselet. Hun red og hun gikk.
Denne søndagen går vi sammen med Maria og Josef mot 
Betlehem.

QUIZ OM ADVENT OG JUL

10 om advent
1.   Hvilken farge brukes til advent, og hva 
      symboliserer fargen?
2.   Et kirkesamfunn kaller adventstiden for 
      vinterfasten. Hvilket?
3.   Hvilken dato feirer vi Luciadagen, og hvorfor 
      gikk Santa Lucia med lys på hodet?
4.   Hva heter krydderet som kan erstatte (det 
      kostbare) safran i “lussekatter”?
5.   Hvilke to datoer kan første søndag i advent 
      falle mellom?
6.   Hva betyr ordet «advent»?
7.   Hva skal tre lys flamme for i tredje vers av 
      adventssangen «Tenn lys»?
8.   Hvilken europeisk storby pleier hvert år å få 
      en julegran fra Oslo kommune?
9.   Hvilken farge pynter den katolske kirke med 
      tredje søndag i advent?
10. Hva er navnet på hjelpeorganisasjonen som 
      siden 2008 har gjennomført «Omvendt 
      julekalender» i barneskolene?

10 om ord og toner
11. Hvem sang først «En stjerne skinner i natt»?
12. Fullfør sangen: «Et barn er født i Betlehem. 
      Nå gleder seg……»

3. søndag i advent
Tredje søndag i advent husker vi på 
gjeterne som var på markene rundt 
Betlehem og passet på sauene sine. De 

prøvde å holde seg våkne så ikke ulvene skulle komme 
og ta sauene. Plutselig var det så mye lys på himmelen at 
det gjorde vondt i øynene. De ble redde. Hjertet banket 
så kraftig at de nesten ikke kunne høre noe annet. Men så 
hørte de sang fra himmelen. Da ble de enda mer redde, 
- helt til de fikk høre ordene i sangen. Englene sang: Ikke 
vær redde! Vi kommer til dere med gledelige nyheter. 
Fred på jord. Det er født et barn. Skynd dere til Betlehem 
for å se barnet som skal forandre alt!

4. søndag i advent
På fjerde søndag i advent tenker vi på 
de tre kongene, magikerne, eller vis-
mennene. De kom fra langt borte i øst, 

og de var så kloke at noen mente de var magiske. Vårt 
ord magisk, kommer faktisk av det som de ble kalt på 
deres eget språk,- magikere.

Av alt de visste, så visste de mest om stjernene. De visste 
hvor hver enkelt stjerne skulle være til de forskjellige 
årstider. De kunne fortelle folk når det var tid til å plante, 
eller reise ut med skip på havet, eller gå over de høye 
fjellene når snøen ikke var for dyp.

Plutselig fikk de se en ukjent stjerne. Den fantes ikke på 
stjernekartet deres. Stjernen sto ikke stille. De bestemte 
seg for å se hvor den skulle hen, og hva den ville vise 
dem. De fulgte stjernen hele veien til Betlehem, men de 
hadde så langt å reise at de ikke kom fram før etter at 
barnet var født. De kommer visst alltid for seint virker det 
som. Hvert år kommer de for seint. Egentlig kommer de 
ikke frem før 6. januar, men vi vil tenke på de allikevel, 
for de er også på vei til Betlehem, akkurat slik vi er. 

1.   Fiolett. Fargen symboliserer bot og selvransakelse.
2.   Den ortodokse kirke.
3.   13. desember. Fordi hun hadde begge hendene
      fulle av mat som hun delte ut til de fattige.
4.   Gurkemeie
5.   27. november og 3. desember 
      (Den søndagen som kommer nærmest 30.nov)
6.   Ankomst. Advent er en forkortelse for Adventus 
      Domini, eller Herrens komme.
7.   Alle som må slåss (for rettferd og for frihet. 
      De trenger hjelp fra oss)
8.   London (Hvert år siden 1947 har Oslo gitt et 
      juletre i gave som et takk for hjelpen under annen
      verdenskrig.)
9.   Rosa (en blanding av adventfargen lilla og 
      høytidsfargen hvit)
10. SOS barnebyer.

11. Oslo Gospel Choir 
      (T: Eyvind Skeie, M:Tore Aas, 1992)
12. Jerusalem
13. Kurt Nilsen (T: Jan Vincent Johannesen, 
      M: Amund Enger 2008)
14. Lukas 2, 1-20: «Det skjedde i de dager….»
15. Egypt

13. Hvem synger «Himmel på jord» i adventstida
      hvert år?
14. Hvor i Bibelen finner vi juleevangeliet, og 
      hvordan begynner det?
15. Hvilket land reiste Josef og Maria og Jesus-
      barnet til etter at de hadde forlatt Betlehem? 
16. «Velkommen fra din himmelsal / til denne
      verdens tåredal / Hvor man deg intet annet
      bød / enn….» hva?
17. «I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud og 
      Ordet var Gud» leser vi ofte første juledag. 
      Hvor i Bibelen står dette?
18. Hvem har skrevet sangen «Himlen i min famn»?
19. Hvilken sang kommer denne frasen fra: 
      Engler daler ned i skjul..? 
20. Hvordan lyder «Glade jul, hellige jul» på 
      sør-samisk?

10 om tradisjoner
21. Hva symboliserer stjernen og glitteret på 
      juletreet?
22. Hvilken helgen er dagens julenisse inspirert av? 
23. Hva heter julekakene som ser ut som små 
      kringler drysset med perlesukker?
24. Hvilken farge er det på bærene på misteltein? 
25. Hva koker man “fattigmann” i?
26. Hvor mange kanter har et snøflak? 
27. Hva symboliserer kulene og julelenkene på 
      juletreet?
28. -og hva symboliserer selve treet?
29. Hvorfor er julelys hvite eller røde?
30. Hvilken fest markerer avslutningen på de tolv 
      hellige juledagene, etter tradisjonen?

16. Stall og krybbe, kors og død
17. Johannes 1,1
18. Tekst: Erik Hillestad, 
      Melodi: Carola Häggkvist (1999)
19. Glade Jul
20. «Hearloeh jåvlh, ihkuve jåvlh»
21. Stjernen symboliserer julestjernen over stallen i 
      Betlehem, mens glitteret minner oss om at vi alle
      er gjenskinn av Kristus som lys i verden.
22. St. Nicolas (Tyrkisk biskop som delte ut gaver til 
      de fattige, levde på 300-tallet)
23. Berlinerkranser
24. Hvit
25. Smult
26. Seks
27. Julekulen er symbol på jordkloden, og Guds
      kjærlighet og omsorg for kloden og alle 
      menneskene, mens lenkene symboliserer 
      solidaritet og samhold mellom menneskene.
28. Evig liv (gran og furu er eviggrønne trær)
29. Det hvite symboliserer Jesus’ renhet mens rød 
      symboliserer blodet Jesus’ ofret for oss.
30. Hellige tre kongers fest (Faktisk den eldste av 
      julens kristne festdager!)

Snu bladet om du vil sjekke svarene

Høytidsquiz

Teksten er hentet og bearbeidet fra Godly play som er 
et metodisk program for trosopplæring. 
Den legger vekt på refleksjon og undring og sikter på 
at barna skal oppdage mer enn å bli undervist. 
Presentasjonsformen er preget av langsomhet og ro.
Til tekstene bruker man forskjellig materiell som 
hjelpemiddel i fortellingen.
I Vardåsen har denne fortellingen om advent blitt 
fortalt til mange barnegrupper gjennom flere år.

Foto: Sven-Erling Brusletto

av Elin Brusletto
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Endelig blir det 
julekonsert igjen!
Søndag 12. desember blir det to konserter 
- kl. 16.00 og 18.30.
Over 110 korsangere fra barne- og ungdomskor, gutte-
koret SPOR og kammerkoret Vox Cordis sammen med 
fantastiske musikere fra KORK og Oslofilharmonien 
gleder seg til å synge så taket løfter seg i julestemning i 
Vardåsen kirke. Håper du blir med!

Link til kjøp av billetter finnes på facebook og på 
menighetens hjemmeside, kr. 150.- for voksne og 
50.- for barn. Ta kontakt med menighetskontoret hvis 
du trenger hjelp med kjøp av billett.

Velkommen til en flott 
konsertopplevelse!

Lørdag    4.12  Vinterrosen. Kristin Minde kl. 20.30

Søndag     5.12  Med Hans N. Hauge mot julehøy-
  tiden. Jørn Bue Olsen kl. 18.00

Onsdag    8.12  Asker skolekorps 

Søndag   12.12  Vardåsen barne- og Ungdomskor, 
  SPOR og Vardåsen Vox Cordis 
  kl. 16.00 og 18.30

Tirsdag  14.12  Asker kulturskole 

Torsdag 16.12  Asker Bel Canto kl 19.00

Fredag   17.12  Førjulssamling med 
  Rønningen skole 

Fredag   17.12  Førjulssamling med 
  Hagaløkka skole 

Fredag   17.12 Bondi og Vettre skolekorps 

Søndag   19.12  Gjestfrihetens høytid. 
  Konsert med Magne Fremmerlid og  
  Per Arne Dahl kl. 20.00

Tirsdag  21.12 Adventssamling med 
  Vardåsen skole 

 

Bibelundervisning 
Borgen Normisjon - vinteren 2022 
Tema: Bergprekenen, Matt 5-7

Vi tar for oss verdens mest berømte tale og spør om 
Jesus er mer romslig og ettergivende enn Paulus? 
Dette får vi svar på når vi leser om flisen og bjelken i 
øyet, om hva som skjer med den som hater sin bror 
og om å bygge huset på faste grunnvoller.

P R O G R A M

• 12. januar
   Tema: Saltet og lyset på jorden. Tekst: 5.13-16
   Taler: Asbjørn Nordgård

• 2. februar
   Tema: Salig er den. Tekst: 5.1-12
   Taler: Preben Colstrup

• 16. februar
   Tema: Lovens oppfyllelse. Tekst: 5.17-48
   Taler: Frode Granerud

• 2. mars
   Tema: Når dere faster og ber. Tekst: 6.1-18
   Taler: Kjetil Vestel Haga

Vi møtes annenhver uke. Hjertelig velkommen!

Torsdagskaffe 
Det blir treff på kirketorget hver torsdag  
kl. 11.30 - 13.00. Programmet for adventstiden 
og utover vinteren annonseres senere.

Julekonserter og 
arrangementer før jul  

Tårnagenthelg – Hold av datoene!

2., 3. og 4. trinn,- hold av 5. og 6. mars, 
for da blir det Tårnagenthelg. 

40 -  50 tårnagenter kommer 
hvert år til kirken for å  løse 
oppdrag og mysterier. Det er 
høyt lydnivå og mange glade 
og konsentrerte ansikter. 

Agentene løser oppgaver med 
lommelykt i den lange, mørke 
gangen inne i kirkeveggen. 
De  slår et slag med kirkeklok-
ken og løser mange og ulike 
oppgaver.

Nye og «gamle» Tårnagenter- Hold av datoene!

Barnebibel 6 år og 
keramikkhjerter 0-1 år

1. søndag i advent kl. 11.00 får 
6- åringene en flott barnebibel og 
0-1-åringene et keramik-
khjerte med deres navn 
og dåpsdato innskrevet. 

Etter gudstjenesten blir 
det juleverksted der man 
kan lage mange fine 
ting til gaver til familien eller pynt 
hjemme.  

Velkommen til alle, og spesielt velkommen til 
6-åringer og 0-1-åringer med familie.

Helligtrekongersfest 9. januar 16.00 - 18.00  
Vi gjentar suksessen med Helligtrekongersfest. Også i år blir det 
nydelig julespill med 60 – 80 aktører, barn, ungdom og voksne. 
Den yngste skuespilleren i julespillet er Jesusbarnet og rollen har 
blitt tolket meget forskjellig fra år til år, fra gråt til soving til 
hengivent blikk til mor Maria. 

Det blir kaker/kaffe og besøk av de hellige tre konger som har 
med gaver til barna. Vi avslutter på tradisjonelt vis med mange 
ringer rundt det store juletreet vårt. Hjertelig velkommen!     JB

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

MyldredagFull fart på SPOR!
Hver tirsdag møtes gutter i alderen 6-10 år til 
SPOR på myldredag i Vardåsen kirke. «SPOR» er en 
sammentrekning av ordene «speider» og «kor», og 
det er nettopp det vi driver med. Yngvild kantor er 
dirigent, og Olaf prest leder mange av aktivitetene 
sammen med en stor gruppe dyktige foreldre. 

SPOR starter med en halvtime sang/kor. Deretter 
følger et rikholdig og spennende aktivitetsprogram. 
Se bilder fra SPOR under.

Om du vil bli med i SPOR, send en mail til 
ys598@kirken.no eller oh253@kirken.no

Hver tirsdag har vi en meget aktiv familiedag i 
Vardåsen kirke med et yrende liv. Vi starter med salg 
av middag fra kl. 16.15. Deretter er det mange 
aktiviteter med følgende tidsplan:
Knøttesang  for barn i alderen 1 – 3 år 
  med foreldre fra 17.15 
Firefemklubb  for barn i alderen 4 – 5 år  
  med foreldre fra 17.15. 
Korskole  for ulike aldre: 
Ungdomskor  fra 6. klasse  kl. 15.00
Barnekor  1. – 3. klasse fra  kl. 17.15
Guttekor/Spor  1. - 4. klasse fra  kl. 17.15 – 18.45
Barnekor  4. – 5 klasse fra  kl. 18.15 - 19.15 
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I R H V I T V E I S

Inne i rutenettet er det gjemt 10 blomsternavn. De står fra venstre mot 
høyre, og nedover. Finner du alle?

Finn 10 blomsternavn!Finn 10 blomsternavn! Finn fem feilFinn fem feil Vismennene knelte 
for Jesus, og ga 

ham gull, røkelse og myrra. De to bildene er 
nesten like. Finner du de fem feilene på bildet 
under? (Tegning: Claudia Chiaravalotti)

Fargelegg!Fargelegg! Da Jesus var født, kom tre vise menn fra Østen for å hylle ham.
(Tegning: Claudia Chiaravalotti)

SIDE

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn

du er glad i!

Disse oppgavene er henta fra bladet.

Bestill abonnement 
på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  

eller  22 08 22 08 71 0071 00..

Kong Salo
mos 

Kong Salo
mos 

vis
dom

vis
dom

Bevar ditt h
jerte

 fra
mfor alt d

u 

bevarer, fo
r liv

et går ut fr
a det.

Superse
tning

Ordspråk
ene 4,23

4
2021

Jesus som Jesus som 
tolvåring tolvåring 
i tempelet i tempelet 

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

Supersetning
2. Timoteus 1,7

1 
2021

sondagsskolen.no

Gulliver og vennene hans bor i Paradisbukta. De 

drar på skattejakt og har skole og søndagsskole   

i et gammelt skipsvrak nedenfor Skarpskjær. 

Gulliver og vennene får høre om Jesus og lurer på 

mange ting. En dag oppdager de at Paradisbukta er 

forurenset. Det må de gjøre noe med! 

Og hva skjer når Gulliver blir tatt av Storstrømmen 

og havner i en grotte under den mystiske 

Slottsøya?

sondagsskolen.no

Gulliver 

og vennene 

 
         i Paradisbukta

Jesus metter Jesus metter fem tusenfem tusen

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

Supersetning
Matteus 6,33

3 
2021
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Et innholdsrikt og spennende semester ligger foran 
for Kirkeakademiet i Asker. Første foredragsholder, 

Finn Skorderud, har flyttet sitt bidrag fra desember til 
januar, og gir en videreføring av 
denne høstens tema – «hva er det 
vi må snakke om?» 
De øvrige bidragsyterne vil holde 
foredrag under overskriften: 
«Hvor slutter vitenskapen og hvor 
begynner troen?» Gjennom vårens 
program vil vi få tematikken 
belyst både fra en estetisk, filo-
sofisk og naturvitenskapelig side.
  

Torsdager i Holmen kirke: 
27. januar: Finn Skårderud, psykiater og professor:  
«Uro i sinnet» 

3. mars: Kjetil Bang-Hansen, 
skuespiller og regissør: «gud med 
liten g, tanker om tro» 
7. april: Katarina Pajchel, partikkel-
fysiker og nonne: «Troens og 
naturvitenskapens berøringspunkter» 
12. mai: Einar Øverenget, professor i 
filosofi, om forholdet tro, filosofi og 
vitenskap.  

K  I  R  K  E  A  K  A  D  E  M  I  E T S    P  R  O  G  R  A  M    I    A S K E R    V Å R E N   2 0 2 2  
Hvor slutter vitenskapen og hvor begynner troen? 

«Hvordan har du det?», spør vi og får gjerne et 
«takk bra» tilbake. Og ofte er det verken tid eller 
rom til et dypere og kanskje sannere svar.  Slike 
fraser som vi har lært oss, kan være viktige i den 

hverdagslige kom-
munikasjonen når 
vi møter noen vi 
ikke ha sett på en 
stund.

Så kan det hende at 
vi blir stående og 
prate, og du får an-
ledning til å spørre 
litt nærmere hvordan 
den du møter op-
plever dagene sine. 
Det er da det kan 
være godt å minne 
seg selv på at det er 
klokt:

- Å vise med hold-
ninger og kropp at den andre får den oppmerksomhet 
som han eller hun kan trenge for å våge å fortelle noe 
som ikke deles med så mange. Det er viktig å bli møtt 
med det jeg kaller «det gode blikk» og en opplevelse 
av at den som spør, gis plass og rom til å svare. 

- Å vite med deg selv at nå spør du ikke av ren nys-
gjerrighet, men fordi du er opptatt av hvordan den 
andre virkelig har det. 

- Når den andre viser deg fortrolighet, må de vite at 
du ikke kommer til å gå videre og fortelle det du får 
vite.

- Den andre må kjenne at hun/han blir respektert og 
selv får bestemme hvor grensen går for det som deles  
og hvordan det uttrykkes. 

- Våg å spørre. Gode spørsmål kan føre samtalen 
videre: «Vil du si noe mer om det?» Gjør spørsmålene 
åpne og pass på at du fremdeles respekterer den 
andres grenser.   
- Det er viktigere å lytte enn å gi råd! Dine gode råd 
er ikke nødvendigvis gode for den andre. Det kjennes 
bedre å bli lyttet til enn å bli belært!

- Det kan hende du skal holde noe av ditt eget tilbake. 
Alt for mange har opplevd at den de snakker med 
overtar samtalen. «Ja, jeg mistet min gamle mor for ti 
år siden.» Så kommer hele den fortellingen istedenfor 
den store sorgen som den andre er midt i. Kansk-
je handler det om at vi ikke vet hva vi skal si, og så 
blir vi hektiske og forteller om vårt eget. Si det heller 
som det er: «Jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg har 
hørt at du har mistet, og det var så vondt å høre.» Og 
gå ikke forbi den som har mistet og lat som du ikke 
ser. Har du ikke tid, så kan det være nok med et godt 
blikk.

- Det kan hende den andre vil fortelle deg noe godt 
som har hendt dem. Lytt og del gleden!

Berit Okkenhaug

En gang i året inviterer vi til jubilantfest med feiring av 
de som fyller 75, 80, 85, 90, 95 og 100 år. 

Vi har flagg, marsipankake, god prat rundt bordene og 
innholdsrikt program. 

Jubilantfesten måtte avlyses i 2021 grunnet korona. Av den 
grunn blir det to jubilantfester i 2022. 20. januar feirer vi 
dere som har jubileum i 2021, og 12. mai er det fest for dere 
som har jubileum i 2022. 

Merk dere datoene. Jubilantene vil få invitasjon i posten.
 

Jubilantfest i januar og mai!

«Hvordan har du det?»I møte med livet:
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Møt vår nye ungdomsarbeider 
Chidera Chukwuemeka er nå tilsatt 

som ny ungdomsleder i Vardåsen 
kirke. Hun er vokst opp i kirken 
vår, og har vært mye med som led-
er på ulike trosopplæringstiltak og i 
søndagsskolen.

Chidera tar nå utdanning som sykepleier 
i Drammen, men hver torsdag og flere 
helger er hun med i konfirmant og ung-
domsarbeidet i kirken. 

Hvorfor vil du være ungdomsleder 
i kirken?
Jeg vil være ungdomsleder i kirken fordi, 
jeg føler jeg har mye å gi til ungdom-
mene. På grunn av alderen min kan jeg 
også relatere mer til ungdommene, det 
er lettere for dem å snakke med meg og 
for meg å skjønne hva de trenger. 

Hva liker du best ved jobben?
Det jeg liker best med jobben er når ungdommene 
har det bra og koser deg. Når jeg ser at det jeg prøver 

å få dem til å forstå når 
gjennom blir jeg varm og 
glad. Jeg elsker hvor fri 
og kreativ jeg kan være 
med jobben min. Det er 
selvfølgelig veldig gøy å 
kunne planlegge de ulike 
aktivitetene vi har i kirken 
og være med å gjennom-
føre dem (smile fjes). 

Hva er viktig for de 
unge å møte i kirken?
Åpne armer, det er viktig 
for dem at de føler seg 
hørt og sett. At det de 
sier blir tatt på alvor. Det 
er viktig at det blir lagt 
en plass for de unge og 
dette er noe jeg og Olaf 

prøver å sette i gang i menigheten vår, vi har startet en 
klubb som heter Under. Meningen med Under er å ha 
en plass for ungdommene våre, der de kan komme og 
være med hverandre og tilhøre.     JB
            

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

Tre av våre frivillige som vismenn i Helligtrekongerspillet

3 frivillige i kirken 
H I L D E   N Y G Å R D

Hva gjør du som frivillig? 
Jeg spiller piano på barnekorøvelser. Det er hyggelig 

å kunne være med på å bidra til at 
barna i kirken får en god musikk-opp-
levelse, og kan få lære både «gamle» 
og nye sanger, noe som er med på å 
bringe kulturarv videre. Jeg gikk selv 
i barnekor da jeg var i denne alderen, 
og husker at det gav meg mye. Det er 
sosialt og positivt å være med i kor, og 
sangtekstene og musikken man lærer 
seg setter spor, og gir mange gleder 
for resten av livet.

Hva er fint med å bo på Vardåsen?
-Det er mange hyggelige mennesker, 

og det finnes mange muligheter for ulike aktiviteter. 
I tillegg er det vakker natur, dyr og kyr på beiter om 
sommeren, og nært til sentrum dersom man får lyst 
til å ta seg en kaffe på «by’n».

B R A G E   F U G L S E T H   O L S E N - 15 år

Hva gjør du som frivillig?
Jeg hjelper blant annet til med å organisere forskjellige 
sammenkomster for ungdomskoret i kirken, i tillegg til at 
jeg er assistent på samlingene til SPOR-gruppen, som er 
en speider- og korgruppe for gutter fra 1.-5. trinn. Jeg 
liker å jobbe med dette fordi det er givende å gjøre noe 
for andre, i tillegg til at 
det gir meg erfaringer 
jeg kan ha nytte av 
senere i livet.

Hva er fint med å 
bo i Asker?
Det er mange ting jeg 
synes er fint med å bo 
i Asker, men den beste 
er nok tryggheten det gir. Jeg er også glad i samholdet 
på tvers av kulturer her.

J O H A N   O K K E N H A U G

Hva gjør du som frivillig? 
Min kone og jeg flyttet fra Skien 
tilbake til Asker våren 2017. Vi 
ble godt tatt imot i Vardåsen menighet, og for meg har 
Vardåsen kirke blitt et slags «hjem nummer to».  

På onsdagene spiller jeg til åpen kirke, og på Tors-
dagskaffen bidrar jeg med kåserier, sang og musikk. 
Etter Torsdagskaffen er jeg dirigent for Vardåsen 
Senior-Sang. Vi er 15 seniorer som øver for å delta på 
gudstjenester og holde konserter. Det er et muntert og 
hyggelig samhold i koret. Å ha oppgaver som frivillig 
gir et viktig innhold til hverdagene når man er pens-
jonist! Dette erfarer jeg personlig, og det støttes av 
forskning på livskvalitet og livsmestring!

Hva er fint med å bo i Asker? 
Både jeg og min kone trives veldig godt i Asker og i 
Vardåsen menighet. Vi er med i en bibelgruppe og har 
fått mange gode venner her!

   Bildene er hentet fra lederhelg og konfirmantreunion
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DØDE:
• Gunnar Forde
• Harry Ole Hansen
• Liv Kristin Mikalsen
• Yao Alexis Ahoussou
• Alette Marie Sibbern
• Wilhelm Hubert Schulz
• Per Waldemar Haug
• Jon Iversen
• Kristin Levinsen

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

Litt av hvert Våre dåpsbarn
• Takprosjektet som har preget Vardåsen kirke i som-
   mer og høst er i ferd med å fullføres. Med monter-
   ing av vinduer i taket helt framme i kirkerommet 
   – slik det var fram til 2010 – er det som blir mest
   merkbart for folk flest fullført. Selvsagt er den store 
   gevinsten av prosjektet at taket er helt tett igjen.
   Arbeidet ble påbegynt i mai, og barnehagedelen ble 
   ferdigstilt til åpning av barnehagen 2. august. Deler 
   av kirketaket er revet og arbeidet fortsetter utover 
   høsten. Vi har i hovedsak opprettholdt vanlig drift 
   i byggeperioden. Prosjektet skal etter planen være 
   ferdigstilt i løpet av høsten.

   Sara og Eva Gangås Teigum

   Olav Alvær   Lukas Xue Håland

   Ida Bjerkan   Emil  Johannes Bøe Sagedal

   Clara Alexandra Louise Holte    Ludvig Halvorsrud-Stenersen

   Sigurd Lystvedt Buene

   Lucio Mikael Boncodin

•  Et nytt prosjekt ved Vardåsen kirke er under plan-
    legging og gjennomføring. Asker kommune har 
    vedtatt å bygge ny urnelund ved Vardåsen kirke.
    Urnelunden er planlagt ferdigstilt i 2023, med en 
    kostnadsramme på 26,7 mill. kroner. Asker kirke-
    lige fellesråd samarbeider tett med kommunen om 
    planleggingen, med Statsforvalteren som fag-
    instans. 
• Prost Tor Øystein Vaaland har fått ny stilling. Han 
   hadde sin siste arbeidsdag som prost i Asker i 
   august og er nå i arbeid ved Oslo bispedømme-
   kontor. Han er ansatt som kirkefagsjef ved bispe 
   kontoret og er med det i nært samarbeid med 
   biskop Kari Veiteberg og stiftsdirektør Ole-Edvard
   Wold-Reitan. For tiden er sokneprest i Røyken, 
   Ellen Marta Blaasvær, konstituert som prost i Asker 
   i påvente av tilsetting av ny prost etter Vaaland. 
   Avskjedsmarkering for Tor Øystein Vaaland vil skje 
   i en fellesgudstjeneste for prostiet i Teglen kirke 
   og kultursenter søndag 9. januar neste år. 
• Flere nye daglige ledere er ansatt i menighetene 
   i Asker denne høsten. Hildegunn Opstad Smør-
   grav (utdannet kantor/organist) er ny daglig leder 
   for menighetene i Hurum. I Heggedal, Slemmestad 
   og Nærsnes er Elisabet Ristesund Hagen ny daglig 
   leder, og nylig ble Solveig-Elin Bru-Olsen (utdannet 
   kantor/organist) tilsatt som ny daglig leder i Hol-
   men. Disse stillingene ivaretar det administrative
   ansvaret i menighetenes virksomhet.
• UNDER – Vardåsen kirkes underetasje – har vært 
   utleid til Asker kommune som koronaklinikk med 
   ansvar for testing og smittesporing helt siden pan-
   demien brøt ut i 2020. Kommunens leieavtale ut-
   løper ved årsskiftet, og ventelig vil disse lokalene bli
   tilgjengelige for kirkens aktiviteter igjen tidlig i 
   2022.                 DH

 

   Henny Josephine Thorstensson Skaugen

   Vilmer Roldsgaard Digranes

   Erik Kolsung Lystvedt



Vå r  v i s j o n :  La v  t e r s ke l  - t yd e l i g  p r o f i l

Gudstjenestene  

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

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

28. november 1. s i advent kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad. 
Supersøndag ADVENT.

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

19. desember 4. s i advent kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad. Julens 
sanger og tekster. Søndagsskole.

24. desember/julaften kl. 14.00 og 15.30:
Julegudstjenester v/Dag Håland. 
Offer til Kirkens Nødhjelp. Korene, Borgen 
Oldis og solist/musikere deltar. 

25. desember/juledag kl. 13.00 
(Merk tiden!):
Høytidsgudstjeneste v/Dag Håland

1. januar/nyttårsdag kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad.

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

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

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

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

6. februar kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad. 
Presentasjon av konfirmantene. Søndagsskole. 

13. februar kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Dag Håland. Søndagsskole. 
Bibeldagen 2022

20. februar kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Olaf Huuse Haraldstad. 

27. februar kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. 
Lørdagsklubben deltar

6. mars kl. 11.00:
Gudstjeneste v Olaf Huuse Haraldstad. 
Supersøndag FASTE. Tårnagenthelg.

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

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

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

3. april kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad. Super-
søndag PÅSKE. Barnekor og Påskeverksted.

Velkommen i Vardåsen kirke!

Vardåsen kirke/kirkekontor: 

Åpent på dagtid tirsdag-fredag. 
Telefontid er mandag til fredag 08.30 - 15.30. Telefon: 66754090
Sentralbordets åpningstid er 09.00 - 15.00
 
Daglig leder Åshild Solgaard    Mobil: 93666657  
Sokneprest Dag Håland      Mobil: 93616353 
Kapellan Olaf Huuse Haraldstad   
Kantor Yngvild Wattum Stuksrud   
Menighetspedagog Jorunn Bottolfs   Mobil: 99036432
Diakon Irene Wiik Halle
Ungdomsarbeider Chidera 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»!

Åshild Solgaard  Dag Håland        Jorunn Bottolfs   Følg oss på FB     

Yngvild Wattum  Olaf Huuse         Irene Wiik         Chidera         
Stuksrud             Haraldstad         Halle        Chukwuemeka 

Det skjer mye i Vardåsen kirke

TIRSDAG: 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

ONSDAG:  Babysang kl. 12.00 
  Åpen kirke kl. 18.00 -19.30
  Bibelundervisning 2. hver onsdag kl. 19.30 

TORSDAG: Bønnesamling 2. hver torsdag kl. 11.00
  Torsdagskaffe kl. 11.30–13.00
  Konfirmantundervisning og ungdomskafé kl. 17.30
  Ledertrening for ungdommer  
SØNDAG: Gudstjeneste og søndagsskole kl. 11.00

I tillegg kommer konserter av ulik karakter og for ulik smak, møter av 
ulik karakter, arrangement for barn, arrangement for ungdommer, 
arrangement for voksne m.m. 
Følg med på våre nettsider og på facebook 

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


