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Et UNDER er åpnet!

D

et er stor glede over ny underetasje i kirken
hvor 500 kvadratmeter står til disposisjon.
I slutten av september ble den nye kjelleren/
UNDERetasjen i Vardåsen kirke tatt i bruk.
Overtakelsen var formelt i orden - underskrevet av entreprenør, kirke og kommune.

Foto: DH

Vi gleder oss over glimrende utført arbeid av
Askerfirmaet Finstad og Jørgensen som har hatt
totalentreprisen på jobben. De har hatt med
seg svært dyktige underleverandører på elektro,
ventilasjon, rør, varme, låsekspert, etc. Grønmo
arkitekter har tegnet og funnet fram til gode løsninger og mange lekre detaljer! Vi er imponerte!
Takk til Frank og Eivind med daglig ansvar i byggeperioden, Ingunn Ramsfjell fra Asker kommune
som har fulgt prosjektet fra første planleggingsmøte, John Grimsby, kirkesjef og daglig leder
Kari som har vært tett på og nå sier: Bruk disse
flotte lokalene! De er åpne for alle! Vi flytter inn –
også med møbler og utstyr – i disse dager.
Åpningsmarkering og muligheter for å komme
å se blir tirsdag 27. november kl. 18.00, se mer
side 3. Hovedinngang blir på baksiden mot nord.
Velkommen!

Dag Håland

Les mer på side 3
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Hva skal vi si om døden?

K

irkens kommunikasjonsspesialister var på kurs
tidligere i år for å lære hvordan kirkens folk
kunne bli bedre til å kommunisere med folk flest.
Nå er det alt mulig av hjelpemidler å benytte seg
av, ikke bare lenger en annonse i avisen. Det interessante var at reklamebyrået som hadde invitert til
kurs rettet utfordringen til kirken selv: «Kirken tror
ikke på sin egen historie.» var påstanden. I tillegg
til dette: Kirken er usynlig i samfunnsdebatten. Tror dere på det dere vil fortelle om i kirken?
Et annet apropos hørte jeg om
i en samtale en dag tidligere i
høst. På en gravstein ved Holmsbu kirke helt sør i det som snart
blir den nye Asker kommune
står det denne teksten på en
gravstein: «Vekk meg hvis noe
skjer!»
På godt og vondt får døden
mennesker til å stanse opp. Noe
blir annerledes. Det blir sterkere
fokus på hva som er viktig i livet.
Mennesker kommer i tettere kontakt med sine følelser. Det blir
mer legitimt å vise følelser eller
ta aktivt initiativ for samtale og
kontakt når døden har rammet.
Mennesker samles, tenner lys,
holder om hverandre, tenker,
stiller spørsmål …….
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Døden gjør en stor forskjell.
Kontakten blir brutt, vi kan ikke
snakke sammen lenger, kroppen
blir kald, det er noe absolutt ved
døden.

Julemarked
i Vardåsen kirke
lørdag 24. november kl. 10-15

H

er kan du kjøpe årets julegaver mens du får
gode musikkopplevelser! Bruktmarkedet
gjenoppstår for en dag med godbiter som er tatt
vare på siden bruktmarkedet stengte dørene i
februar. Du finner det oppe i menighetssalen.
Ekte stearinlys fra Feltarbeidets lysfabrikk, meisemums, hjemmebakte brød og horn, kanelboller
og julebakst – alt dette og mye, mye mer er å få
kjøpt i Vardåsen kirke lørdag den 24. november
mellom klokken 10 og 15. Ved inngangen blir
de besøkende møtt av en herlig duft av nybakte
sveler, og familiespeiderne har lykkejul til inntekt
for varmestua. I kafeen vanker blir det kaker og
hjemmelaget lapskaus.
Av sommerens og høstens naturlige råvarer er det
laget smakfull ripsgelé og eplemos. Glass med
utsøkt sild er også å få kjøpt. Hjemmesydde forklær og gode, varme ullsokker, luer og votter hører
også med til utvalget. Det blir åresalg og lotteri
med mange fine gevinster.

Musikalske opplevelser i løpet av dagen er:
Kl. 11.00
Borgen Oldis
Kl. 12.00
Vardåsen barnekor
Kl. 13.00
Vox Cordis
Lørdag 24. november anbefaler vi alle å legge
veien til Vardåsen kirke! Velkommen!
KS

Borgen og Vardåsen har fått seg
ny stue - et Under!
D

e siste arbeiderne har lagt de siste strøkene
maling, festet de siste listene, trukket de siste
kablene og pakket seg ut. Nå står Under - underetasjen i Vardåsen kirke - klar for folket! Et helt nytt
kjøkken, kaféområde, bandrom, fire grupperom og
en sal står klar for å romme både nye og etablerte
aktiviteter.
Speiderne tyvstartet litt og har allerede holdt flere
møter i Under. Når de kommer fylles rommene med
liv og røre, og blir et synlig bevis på at dette er lokaler
det er bruk for! Ungdomsarbeidet i kirken har startet
klubben «ChurChill» som går hver torsdag 19.3021.30. De henger i kaféområdet ved kjøkkenet, spiller
brettspill ved bordene eller har aktiviteter i salen. Her
vil også konfirmasjonsundervisning og ledertrening
foregå fremover. Kor, band, kurs og barneaktiviteter
flytter også inn de neste ukene, og vi gleder oss over

at idéen med underetasjen er i ferd med å bli virkelighet.
Vi har drømmer om at dette skal være et sted hvor
folk møtes, glede skapes, kunnskap deles, vennskap
oppstår og liv leves. Det ligger til rette for at dette skal
være et sted mange i nærmiljøet kan få glede av. Her
er det rom for etablering av ny aktivitet. Det blir også
mulighet for å leie lokaler til private arrangement.
Åpning
Vi inviterer til åpning av Under i underetasjen i
Vardåsen kirke tirsdag 27. november 18.00.
Ordfører Lene W. Conradi foretar den offisielle
åpningen. Askerspeiderne, barna på Myldredag,
ungdommene fra ChurChill og Vardåsen kirke barne
og ungdomskor deltar m.f.

Vi sees!		

Olaf Huuse Haraldstad

- Askerspeiderne er utrolig glade for
å få lov til å ta del i UNDER. I mange
år har vi sett frem til å knytte oss
nærmere til Vardåsen menighet,
og det nye lokalet UNDER kirken
passer perfekt for oss. Både et stort
forsamlingsrom og små møterom er
nyttig. Selv kjøkkenet skal vi nok få
tatt i bruk. Med speidermøtene våre
på mandag ettermiddager vil vi være
godt synlige både inne og ute. Vi ser
frem til mange fine år UNDER, sier
speiderleder Thor-Ivar Pute Eriksen.

Vet vi for lite om hverandre i nabolag og nærmiljø
i forhold til sykdom, død og sorg? Det hender også
i vårt område at mennesker dør. Naboer vet knapt
om det, hvem det er, hva som var omstendighetene.
Jeg tror på fortellingene i bibelen om Jesu makt
over døden. I kirken feirer vi jul, påske og pinse
fordi dette håpet er kommet til oss. Troen på et liv
etter døden overgår min forstand. Jeg tror på det.
Jeg klamrer meg til det. Ved begravelser ute på
kirkegården eller ved bisettelser i kapellet, i møte
med mennesker i sorg.
Vi bærer døden med oss, alle sammen: Den mørke
skyggen som følger oss gjennom livet. Men også
dette: I kirken kjenner vi en som bærer livet med
seg: Lyset, trøsten og håpet. Jesus er den store
forskjellen, med det han sier og det han gjør.
Det er et viktig signal til oss: Jesus har makt over
døden. Vi deler håpet. Det er dette vi tror på i
kirken. Jesus kommer med trøst og håp til menneskene.
Dag Håland
sokneprest

2

Foto: MES

																															

3

Siden sist
				

Lys Våken
- Her er noen glimt fra menighetens aktiviteter
Foto: Rolf Falchenberg, Jorunn Bottolfs og Morten Flaten

Torsdagstreff				

Utefest 					

Søstrene fromme gledet oss på torsdagstreff med
gamle bedehussanger og mye humor!

Familiespeideren hadde invitert firefemklubben til
utefest. Stor stas!

Kontrabasskonsert				

32 små og store kontrabassister, og en organist, spiller konsert i Vardåsen kirke.		

Årets konfirmanter				

Foto: Kulturskolen

Allehelgensdag

84 barn og ungdom overnattet i kirken på Lys Våken. En flott gjeng fikk med seg både læring og lek, skjemt og
alvor. Det er tydelig at Lys Våken er et meget populært arrangement for 10 – 12 åringene og ungdomsledere!

Askerspeiderne på gudstjeneste		
			

Papirfly og fireårsbøker 			
		

Askerspeiderne deltok på gudstjeneste 14. oktober. De
overnattet i telt utenfor kirken fra lørdag. Måltidene ble
inntatt på hjemmesnekrede langbord som speiderne laget. Disse bordene kom også til nytte under kirkekaffen.

På høsttakkefesten er det tradisjon med utdeling av
fireårsbøker. Etter gudstjenesten er det stor stas med
papirflykonkurranse fra galleriet. Alle deltagerne blir
selvfølgelig premiert med sjokolademedaljer.

Speidertur i de sveitsiske alper		
			

Allehelgensdag er
både en minnedag og
en festdag i kirken, en
dag for sorg og håp.
Vi tente lys for 30
menn og kvinner som
har gått bort det siste
året.

4

I høstferien var Asker KM-speidere på tur til verdenspeidersenteret Kandersteg i de sveitsiske alper.
Her gikk vi tre flotte alpeturer, besøkte hovedstaden

Bern og høypeparken i Interlaken. Bunderspitz 2546
moh ble besteget i godt norsk sommervær i oktober,
og ble en flott opplevelse.
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Myldredag

Fra Borgen til Halden - Prost Berit Øksnes flytter!
D

enne gangen er det faktisk et
avskjedintervju. Hun er og har
vært en viktig del av kirkens lederskap i Asker, og er godt kjent på
Borgen.

I forbifarten på en tirsdag i kirken
Vi spurte om:
1. Hva heter du, og
hvilken aktivitet går
du på?
2. Hva liker du best ved
myldredag?
3. Hva tenker du på i dag?
4. Hvis du fikk bestemme
i landet?
5. Det beste ved å bo i
Asker?
1. FRIDA, 12 år. Går på kor
2. Jeg liker sangene vi synger.
3. Den første snøen kom i dag, og jeg gleder meg
til skisesongen starter.
4. Jeg tenker jeg at det skulle være noen gratis
fritidsaktiviteter for de som ikke har råd til å
betale slik at de ikke ble utenfor hvis de ikke
hadde så mange venner. Jeg tenker også at det
ikke skulle være lov å mobbe noen.
5. At det er så fint her. Det er så fin natur i Asker.

1. EDVIN ELIAS, 6 år. Går på Familiespeider
2. Jeg liker vaflene!
3. Jeg lurer på hva vi skal gjøre inne i kirkerommet
i dag.
4. Da ville jeg bestemme at alle skulle få så mye
godteri de ville, også ville jeg bygget en stor
rakett. Jeg skulle ansette mange arbeidere som
skulle jobbe med raketten.
5. Det er å bo hjemme i Huldreveien. Være ute og
leike og finne pinner. Også liker jeg å tenke...

6

1. SILJE, 12 år. Går på kor.
2. Det er gøy i koret, også er det så mange fine
folk i koret.
3. Jeg tenker på snøen. Jeg håper den forsvinner
snart, for da får vi tatt bort trampolinen.
4. Jeg tenker at det skulle vært flere grønne skoler,
for vi må ta vare på miljøet.
Jeg tenker at det ikke skulle være lov å ha skole
lenger enn til kl. 1400.
5. Mange gode venner!

1. STIAN, 4 år. Går på Firefemklubb
2. Det er gøy på Firefemklubb, og det er gøy å få
klistremerker.
3. At jeg er i kirken!
4. Jeg ville bestemme at barna skal være inne i
barnehagen hele tiden når det er kaldt. Da
trenger vi ikke ute å være ute.
5. At jeg har flyttet til større hus og fått mye større
rom. At jeg har mange gode venner.

Hvordan har det vært å være prost
i Asker i 8 år?
Det har vært lærerikt og veldig fint.
Jeg har fått jobbe med utrolig mange
fine folk som er ansatt i menighetene.
Her er et bredt spekter av kunnskap
og kreativitet blant de som arbeider i Askers kirker.
I tillegg og på samme laget er det et utall av trofaste
frivillige! Her er mange dedikerte mennesker som er
glad i kirken sin.
Hva har knyttet deg spesielt til området her?
Det er at jeg selv bodde her som tenåring og at jeg
har bodd her etter at jeg flyttet ut av prestegården i
2015. Men viktigst er nok at Vardåsen var min mors
kirke der hun og hennes Daniel i mange år har hatt sitt
andre hjem. Jeg har sett på nært hold hva fellesskapet
i menighet betyr for mange mennesker.
Hva kommer du til å huske best fra tiden som prost
i Asker?
Jeg tror det er inntrykkene fra menighetenes liv og
spesielt liv og røre rundt barn og unge! Jeg elsker å se
og oppleve at de får utfolde seg i trygge, gode rom.
Du har også vært med å arbeide og be for
kirke på Borgen – hva tenker du om kirkens
muligheter videre i vårt område?
Ja, da jeg var ung på Borgen var det et viktig
fokus; at det måtte komme kirke på Borgen.
Nå har vi en funksjonell og fantastisk kirke til bruk for
alle som bor her! Jeg tenker at kirken på Borgen har
muligheter med sine åpne dører mot skole, innbyggertorg og mennesker. Her finnes et mangfold av tro og
nasjonaliteter. Og midt i det hele er kirken et sted for
undring og en møteplass mellom alle som bor og lever
her. Det er viktige perspektiver ved å være kirke på
Borgen. Å være trygg i egen tro, samtidig som
en er åpen for det nærmiljøet en er en del av.
I dette landskapet har kirken på Borgen store
og gode muligheter.

Foto: JB

Hva skjer, Berit, - skal du flytte fra
Asker og Borgen?
Ja, det burde jo ikke være mulig å
reise fra et så fint sted som Borgen
er! Men nå gjør jeg det likevel. Med
mann og hus i Halden, blir det godt
å "samle livet" der. Jeg har fått jobb
i nærmiljøet og ser fram til å jobbe
mer som prest igjen.

Vi har en fast spalte som heter Salmestafetten.
Hvilken julesamle vil du velge?
Det må bli Mitt hjerte alltid vanker. Mitt hjerte – det
er uttrykk for de innerste følelser. Det hjertet er fullt
av, flyter munnen over med, sier vi. Men ofte er det
nok mer der inne. Tanker og følelser som ikke så lett
finner sine uttrykk. Hjertet er der vi bærer det tyngste i
oss, det som er mest ekte. Det som rører; enten ved å
gi oss stor glede eller sårhet. Den dypeste åren i meg
vil vandre til Jesu føderom. Til stallen der Jesus ble
født. Der i mitt eget hjerte får jeg hvile livet hos Gud.
Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom.
Der samles mine tanker som i sin hovedsum.
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt.
Jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt.
En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo,
en svale må ei bede om nattely og ro,
en løve vet sin hule hvor den kan hvile få skal da min Gud seg skjule i andres stall og strå?
Akk, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig, Du har den selv jo kjøpt,
så skal du blive trolig her i mitt hjerte svøpt.

- Berit Øksnes har blitt tilsatt som sokneprest i Rokke
og Halden menigheter, og ved årsskiftet er hun ikke
prost i Asker lenger. Avskjedsgudstjenesten skal være
søndag 6. januar. I Vardåsen kirke er hun med på
gudstjenesten 25. november. Vi ønsker henne
lykke til med oppbruddet fra Asker og ny
tjeneste i Halden.
					
DH

Tekst og foto: JB
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Det kimer nå til julefest
- Kristen julefeiring - Nytt innhold i gamle former

Keiseren var det jordiske avbildet av den allmektige solguden på himmelen, og i år 330 sørget
keiser Konstantin for å bygge en
flott statue av solguden i den nye
hovedstaden i Romerriket, nemlig
Konstantinopel. Det var trolig ikke
helt tilfeldig at statuen hadde en
påfallende likhet med keiseren selv.
Nå gikk det ikke mer enn femti år
etter at stauen ble reist, så ble det
slutt på feiringen av solguden – i alle
fall offisielt. For i året 380 ble kristendommen statsreligion i Romerriket, og det ble dermed forbudt å
betrakte solen som guddommelig.
Romerne mente at den 25. desember
var solverv, altså den dagen solen
«snudde», og dagen hadde i generasjoner blitt feiret med bålbrenning
og sirkusleker – en riktig festdag for
hele familien. Men nå var det slutt
på festlighetene på denne viktige
dagen. Det oppsto et festmessig
tomrom.
FØDSELSDAGER SKULLE IKKE
FEIRES
I de første kristne generasjonene var
det ikke vanlig å feire fødselsdager.
Det var påsken som var den ene,
store høytiden som det var verdt å
feire. På begynnelsen av 200-tallet er det en kristen
teolog som i klare ordelag sier at det å feire noens
fødselsdag, er en hedensk skikk som de kristne
ikke skal være med på. For i Bibelen nevnes bare
to personer som holdt fest på fødselsdagen sin,
nemlig farao, herskeren i Egypt (1 Moseb 40,20)
og kong Herodes (Markus 6,21).
Fram til omkring midten av 300-tallet var det
flere forfølgelser av de kristne, og mange ble ble
henrettet på grunn av sin tro. De ble martyrer.
For de kristne var fortellingene om slike martyrer
viktige, og det ble etterhvert egne minnedager for
martyrene, dager da de kristne feiret deres tro og
tapperhet.
ØNSKE OM Å FEIRE JESU FØDSELSDAG
Gradvis vokste det fram et behov for at også Jesus
skulle ha sin egen, spesielle dag hvor han kunne
feires. Men han var jo ingen martyr i vanlig forstand. Han var verdens frelser, Guds salvede Sønn.

8

Hans død ble markert i påskefeiringen, men nå ble
mange kristne opptatt av at de måtte markere også
hans komme til verden. De måtte få en dag da de
kunne feire at Gud selv ble menneske og tok bolig
hos dem, slik det heter i evangeliet etter Johannes.
På 300-tallet var det kraftige diskusjoner hos de
kristne når det gjaldt oppfatningen av Jesus – var
han bare et usedvanlig godt menneske, eller var
han noe mer? Den siste oppfatningen seiret, og
denne seieren aktualiserte behovet for en egen
minnedag for å markere at Gud selv gikk inn i sin
verden gjennom Jesus fra Nasaret.
Så oppsto et problem: Alle visste når Jesus døde
– til og med det nøyaktige tidspunktet på døgnet.
Men ingen hadde fått med seg hans fødselsdag.
Mange forsøkte å regne seg fram til en dato, men
det ble bare spekulasjoner. Så vokste det fram en
god idé: «Jeg er verdens lys», sa Jesus om seg selv.
«Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket,
men ha livets lys» (Joh 8,12). Hva kunne da passe
bedre enn å overta festdagen til ære for «Sol invictus»? Svaret ga seg selv, og den første gangen vi
vet at Jesu fødsel ble feiret den 25. desember, var
i året 354. I noen år gikk feiringene parallelt, men
utover på 400-tallet tok den kristne feiringen mer
og mer over.

Foto: Sven-Erling Brusletto

året 274 bestemte den romerske keiseren
Aurelius at den 25. desember hvert år skulle
feires som solens fødselsdag. For solen var
sett på som guddommelig – opphavet til alt liv
på jorden. Det ble bygget et praktfullt tempel
til ære for «Sol invictus» - den uovervinnelige
solen.

...MED NYÅRSGAVER, FRYD OG FRED...
Snart ble også den romerske nyttårsfesten den 1.
januar overtatt av de kristne. Det var forøvrig på
denne dagen at romerne ga hverandre gaver, men
denne skikken ble snart overført til julefeiringen.
Denne tradisjonen med å overta de gamle, tradisjonelle formene og gi dem et helt nytt innhold, finner
vi igjen også i vårt eget land. Hvor ble de først kristne
kirkene som regel plassert? Jo, på de stedene der det
tidligere hadde stått gamle gudehov. Og den norrøne
midtvintersfeiringen fikk ganske snart et nytt innhold,
mens formene i stor grad ble beholdt.
Vi kan altså si at selve den konkrete tidfestingen av
Jesu fødsel ikke gjenspeiler det vi kan kalle de faktiske
forhold. Slik sett er det symbolinnholdet i denne feiringen som er det absolutt viktigste.

Helligtrekongersfest

Vi skal snart feire en ny julehelg med barnet i krybben
som den sentrale skikkelsen. Vi skal fryde oss over at
Den Allmektige kom til oss så å si innenfra, som en
av oss: «Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant
oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den
enbårne Sønn har fra
sin Far, full av nåde
og sannhet». Datoen
for julefeiringen kan
vi nok med rette
tvile på, det er sant.
Men han som feires,
kan vi feire i tro og
tillit og med takk og
lovsang til Gud!
			
Anders Bergem

Foto: JB

I

- 6. januar kl. 16.00
6. Januar skal vi igjen ha Helligtrekongersfest
i Vardåsen kirke. Også i år blir det nydelig
julespill med 60 – 80 aktører, barn og voksne.
Det blir Maria, Josef, engler, hyrder, sauer,
vismenn og selvfølgelig - et levende Jesusbarn.
Vi avslutter på tradisjonelt vis med mange
ringer rundt det store juletreet vårt.
Hjertelig velkommen til små og store!

JB
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Nærmiljøet Vårt
Arbeid med mening
H

		

Tekst og foto: Mari Elise Smebye

ar du lagt merke til skiltene som viser vei og avstander oppi marka? Sett
hvite trekors på gravplassene, i påvente
av gravstein? Spist nydelige bakverk
på Den Glade Baker i Strøket i Asker
sentrum? Da har du vært i kontakt med
Asker produkt. «Vi viser vei til meningsfylt liv gjennom opplæring, mestring og
arbeidsinkludering» er deres visjon, og
det meste tyder på at de innfrir til gagns.

Asker Produkt holder til i Gamle Borgenvei, enn så lenge. I desember flytter de
folk, utstyr og maskiner over i splitter nye
lokaler på Solbrå – et 3800 m² kompetansesenter for arbeidsinkludering og vekst.
Mange kan heldigvis fortsatt gå eller sykle
til jobb som i dag; flere av de ansatte bor i
Borgenbråten og andre botiltak i nærheten, altså i
vårt sogn.
Daglig leder Britt Erlandsen Villa inviterer til en
prat om virksomheten. Hun er engasjert, opptatt av
inkludering, fagutvikling og kompetanseheving og
er stolt av de ansatte: 21,2 årsverk fordelt på 26 i
VTA-tiltak samt 22 fast ansatte, i tillegg til frivillige
og andre, i aksjeselskapet som er heleid av Asker
kommune. Årsregnskapet 2017 viser omsetning
på nesten 30 mill. der omlag halvparten er salgsinntekter fra varer og tjenester. – Asker Produkt
tilbyr varig tilrettelagte arbeidsplasser til arbeidstakere som ikke er konkurransedyktige på det
åpne arbeidsmarkedet, med ulik grad av funksjonsnivå, forteller Villa. – Det er helsefremmende å
være i arbeid. Våre ansatte synes det er stas å være
arbeidstaker, ikke bare tjenestemottaker.
Asker Produkt driver bl.a. internservice med
renhold, vaskeri og varelevering, makuleringstjenester, produserer trevarer som markaskiltene
til Den Norske Turistforening, fjøler, juletrepynt
og nettbrettstativ, postkasseskilt o.l. og har en
stor avdeling med kantinedrift, både internt og
tre eksterne. De leverer kommunens møtemat,

Kanskje blir slike ventetegn
å se på Vardåsens urnelund?
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I kantina vises internavisa
Apropos på skjerm

					

I verkstedet er Audun, nettopp fylt 20 år, ivrig i gang
med produksjon av hemmeligheter sammen med Roger.

har catering, produksjonskjøkken og driver Den
Glade Baker. Faktisk har de også flere lærlinger
og lærekandidater bl.a. i kokke-, baker- og konditorfaget, og en av dem kom nylig på 1. plass
i Akershusmesterskapet. – Før Stortingsvalget
i 2017 vant vi anbudet på mat til personalet i
valglokalene. Etter valget snakket vi om resultatet
og hvem som hadde vunnet, og en av de ansatte
utbrøt selvsikkert «det var vi som vant valget!»,
sier Villa. Ansatte er stolte over og glade for viktig,
meningsfylt og synlig arbeid. I tillegg til uføretrygd
får de ansatte et motivasjonstillegg. De har normalt
oppsigelsesvern, medarbeidersamtaler, fagorganisering, skriftlige mål og planer, og signerer
kontrakt med rettigheter og plikter om bl.a. oppmøte. Korttidssykefraværet er på utrolige
1,3 %, noe som tyder på trivsel og god helse. Blant
dem med behov for tilrettelagt arbeid er arbeidsledigheten på landsbasis 67%. Asker produkt vil
gjerne ha flere plasser, slik at de kan ansette enda
flere, i de nye lokalene.
Asker produkt tar også ansvar utover det vanlige. Overskuddsmaten fra Den Glade Baker går
til Varmestua – et fornuftig miljøtiltak som også
kommer Kirkens Feltarbeid til gode. De sertifisert
EQUASS-bedrift og Miljøfyrtårnbedrift, og er ivrig
med i laugarbeid som gir kompetansedeling og
praksisplasser. Sammen med de andre bedriftene i
«vennelauget» arrangerer de Askermarsjen.
For de ansatte som nærmer seg slutten av yrkeskarrieren har Asker produkt eget seniorsenter,
som første Vekstbedrift i landet. Foreløpig et det
fem seniorplasser med mindre arbeidsoppgaver
og sosialt samvær i egne rom, men med nærhet
til yngre kolleger. Dermed har de tilpasset tilbud
fra fullført skolegang og resten av livet – et ledd i
Livsløps-Asker. Det er ansvarlig arbeidsgiver, det.
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3 frivillige i kirken vår
V

i er så glade og takknemlige for den flotte
jobben alle våre frivillige bidrar med.
Dette har vi spurt noen av dem om:

1. Hvorfor ønsker du å være frivillig?
2. Hva gjør du som frivillig?
3. En advent- eller juletradisjon du vil dele?

Begge foto: Sven-Erling Brusletto

Anders Øya
1. For meg har frivillighet alltid vært en naturlig del
av det å være med i en kirke. Jeg ser det som en
mulighet til å være med på å skape en kirke som
jeg kan trives i.
2. Jeg gjør mest ting som har med lyd, lys og tekniske ting å gjøre, men det hender jeg gjør andre
“vaktmester-oppgaver” også. En stor kirke med mye
aktivitet har alltid noe som skal fikses eller ordnes,
så jeg blir nok ikke arbeidsledig med det første.

Kulturkalender

Karl Trydal

1. Mitt frivillige engasjement i kirken en naturlig
konsekvens av at jeg synger i kirkens eget kor Vox
Cordis. Jeg er styremedlem og sekretær i koret.
I tillegg til forsangertjenesten bidrar koret med
sang blant annet under allehelgensgudstjeneste og
kirkens påskesangfest, julemarked og sommerfest.
Da barna var yngre, hadde jeg gleden av å være
med å organisere blant annet
juleverksted, julespill, fastelavnsfeiring og menighetens
tweensgruppe.

1. Jeg valgte å bli
konfirmantleder
fordi jeg opplevde
konfirmanttiden min
som veldig meningsfull, og jeg vil bidra
til at de nye konfirmantene opplever
det samme. Jeg satte
også veldig pris på
Risøya leiren som
påvirket meg og mitt
forhold til kristendommen.

2. “Det er mye gode krefter og
mye bra som foregår i kirken
vår, noe som betyr mye for
mange. Å kunne bidra inn i
dette fellesskapet, oppleves
som meningsfull.
3. Når det kommer til adventstradisjoner må gavekalenderen fremdeles opp, selv om barna er blitt store. Den broderte
kalenderen er et nydelig
stykke arbeid laget av min
svigerfar. Julebakst med storfamilien er et av høydepunktene i desember. Vi er
ikke så opptatt av de syv slagene, og prøver gjerne
ut noe nytt. Hvert år har jeg som mål å ikke stresse
i den fine adventstiden, men heller prøve å ha gode
dager med dem jeg har rundt meg. Hyggeligere
juleforberedelse enn korøvelse, med finpuss på
julerepertoaret, kan jeg knapt tenke meg.
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Foto: JB

Elisabeth Brandt

2. Som menger stilte
jeg opp i flere konfirmanttimer, diverse
arrangementer i kriken og på sommerleir. Der deltok jeg i møtene, ledet
konfirmantene og var med på forskjellige øvelser
under selve konfirmantleiren. Når det neste kullet
med konfirmanter begynner å ha møter, regner jeg
med å bidra så ofte som mulig.
3. Min familie regner kanskje adventstiden som den
største høytiden av året. For oss er spesielt
1. advents gudstjeneste viktig. Da reiser vi inn til
den svenske sjømannskirken i Oslo. Vi reiser også
inn til Oslo den 13 for å se Sankta Lucia toget i
kirken med levende lys. Ellers tenner vi lys hver
søndag og har samme tradisjoner som de fleste
familier.

Lørdag 24.11: 		
kl 11
kl 12
kl 13

Julemarked:
Borgen oldis
Vardåsen barnekor
Vox Cordis

Fredag 07.12 kl 19
Asker Kulturskoles
			julekonsert

Onsdag 19.12 kl 18
Julekonsert
			med Borgen
			Skolekorps
Fredag 21.12 		
Julefest for
			Feltarbeidet

Torsdag 13.12 kl 19
Julekonsert med
			Asker bel canto
Lørdag 15.12 kl 18
Julekonsert med
			Asker symfoniorkester
Søndag 16.12 kl 18
Julekonsert med Vardåsen
			
Vox Cordis og Vardåsen
			barne- og ungdomskor.
			Musikere fra Oslo			filharmonien og Kork

Velkommen til babysang i Vardåsen kirke

I
Foto: Privat

Foto: Privat

3. Ettersom jeg ofte jobber i julen, forsøker jeg å ta
meg en uke ferie i desember. Da får jeg bedre tid
til å gjøre hyggelige ting sammen med familien, og
handle inn mens andre jobber og strever.

snart 12 år har vi hatt babysang i kirken vår. Det er
organist Yngvild Stuksrud som har samlingene som
er for voksne med barn mellom 0 og 1
år. Yngvild kan fortelle at de synger ca
en halvtime, og etter sangstunden er
alle velkommen til å sitte igjen og spise
”matpakkelunsj”. Te og kaffe får man i
kirken. For mange er det sosiale vel så
viktig som selve sangen. Her kan man
møte andre småbarnsforeldre i nærmiljøet og mange knytter kontakter og får
vennskap som varer oppover i barnas
skolehverdag.

Mange av babyene møter jeg også igjen på arrangementer i kirken når de er blitt større. Da får komme
inn på kontoret mitt og se bilde av seg
selv som baby.
Repertoaret er variert. På babysang synges Lille Petter Edderkopp, Alle fugler
og Kjære Gud jeg har det godt om
hverandre med rim og regler som Ride,
ride, ranke til møllerens hus.
Syng med den stemmen du har! Ditt
barn synes at akkurat din stemme er
den vakreste i verden, er Yngvilds
oppfordring.

Det er fint at kirken kan være en
møteplass for folk. Over skrivebordet
mitt har jeg hengt opp «klassebilde» av
alle babysangkullene. - Det er hyggelig
å minnes alle de fine foreldrene og
barna, sier Yngvild.

Velkommen til babysang onsdager
kl. 12 i februar, mars og april.
Oppstart 6. februar.
For mer info: ys598@kirken.no
Foto: JB

																															

13

Slekters gang og dåpsbarnet Ida

KIRKEAKADEMIETS VÅRPROGRAM I ASKER 2019

Å finne Gud i kunsten

K

unst og sanselige uttrykk kan speile og berøre
våre liv, slik at vi beveges til stadig dypere tro».
Kirkeakademiet i Asker vil i sine tre møter våren
2019 belyse noen sider ved dette store temaområdet. Vi har vært heldige å få noen store kapasiteter
som foredragsholdere. Kirkeakademiet i Asker er et
møtested for hele Asker-bygda. Med røtter i kristen

kultur og tradisjon legger vi vekt på å være en
arena for åpen samtale og refleksjon om samfunnsmessige og eksistensielle spørsmål.
Møtene er åpne for alle. De holdes i Holmen kirke
og varer vanligvis fra kl. 19.30 til kl. 21.15.
Velkommen!

29. januar kl. 19.30:

26. februar kl. 19.30:

30. april kl. 19.30:

Biskop Kari Veiteberg og
skuespiller Thea Stabell.

Arkitekt og professor
Thomas Thiis-Evensen

Professor emerita
Vigdis Ystad

Gjennom en
samtale vil
de reflektere
over hvordan
kunsten kan
skape et fortolkningsrom
der livserfaring og tro
møtes. De vil
også berøre
forholdet mellom det bekreftende
og det utfordrende i kunsten og
hvordan også troen for mange
befinner
seg mellom
det sikre og
det usikre.
Biskop Karis
doktorgrad
i teologi og
utdannelse i
teatervitenskap gir
henne de
beste forutsetninger for å gi oss
innblikk i hvordan kunsten kan

Stålsett har
Thiis-Evensen
Tema: Ibsen
har gjenog Bibelen.
nom hele
Ibsens forfatsitt yrkesliv
terskap romvært opptatt
mer tallrike
av at kirkehentydninger
bygget med
til bibelteksin arkitekster. I tidlige
toniske
skuespill som
utforming,
Brand og Peer
farger, lys
og utsmykning, skal støtte opp om Gynt bygger konflikten tydelig på
kristendom og kristen etikk.
liturgiens eget symbolspråk.
Ethvert bygg taler sitt eget språk.
Et kirkebygg kan derfor forsterke
– eller motarbeide – de handlinger
som bygget er ment for.
vise vei mot gudstro. Thea Stabell har, gjennom et langt liv som
scenekunstner, utforsket hvordan
trosmessige spørsmål kan skjule
seg også i tekster og bilder som
ikke i utgangspunktet er skapt
som såkalt kirkekunst.

I hans samfunnskritiske dramaer
opptrer kirken mer som samfunnsinstitusjon, mens Ibsen i sine
seneste verk, preget av individuell
psykologi, ofte benytter billedbruk
og uttrykksmåter som minner sterkt
om ‘bibelsk farget språk’. Betyr det
at Ibsen etter hvert vender tilbake
til en mer religiøs eller metafysisk
livsholdning, spør Ystad som er en
av Norges fremste Ibsen-forskere.
Einar Solbu

Torsdagstreff

Bibelundervisning

kl. 11.30-13.00 på Kirketorget

annenhver onsdag kl. 19.30
– med innledning, samtale og enkel bevertning:

22. november: Salmer og sanger med
Eli Kristine og Geir Bjørnar Smebye:
«Gledens tid og sorgens time har sin bolig
i hvert sinn»
29. november: Adventsfortelling med
Anders Bergem og Anne Helene Moksnes.
Musikk: Helge Skaare.
6. desember: Adventsfortelling med
Anders Bergem og Anne Helene Moksnes.
Musikk: Helge Skaare.
13. desember: Adventsfortelling med
Anders Bergem og Anne Helene Moksnes.
Musikk: Helge Skaare. Besøk av luciatog
fra Engelsrud barnehage.
20. desember: Adventsfortelling med
Anders Bergem og Anne Helene Moksnes.
Musikk: Helge Skaare.

28. november: (siste i 2018): Seriegründeren
som endret Norge Om Hans Nielsen Hauge. Svein Høiden
VÅREN 2019
16. januar: Tjenestens pris – lidelse
Ef 3,13; 1 Kor 11,23-29; Fil 1.12-15. 		

Helge Skaaheim

30. januar: Det nye livet i Kristus
Rom 6,1-12; 12,1-2; 9.21; Kol 3,1-4.

Vigdis Rø Berntsen

13. februar: Det nye fellesskapet
1 Kor 12; Rom 12,3-8; Ef 4,1-7. 		

Morten Dahle Stærk

27. februar: Vassbunnveien 55 b, Borgen
Tjenestens storhet – misjon
Ef 3,7-13; 1 Kor 15,8-11; 1 Tim 1,12-16.

Bjørn Willoch

13. mars: Håpet – det evige liv
Fil 3,11-14; 1 Kor 15,24-28. 		

Preben Colstrup

27. mars: Et vitnesbyrd i takk
2 Tim 4,7-8. 				

Tor-Odd Bertnsen

Døpte i Vardåsen kirke:
•Marius Thabo Søland
•Magnus Thabang Søland
•Axl Solholm Syvertsen
•Valdemar Roldsgaard Digranes
•Ida Larsen-Baklid
•Filip Fosshagen Tengs
•Ida Linnea Preber
•Kendrick Obinna Castberg
•Sondre Halleraker Rønningen

Døpte i andre kirker:
•Kristin Elisabeth Johnson
Asker kirke
•Jenny Haugen Strangstadstuen
Lillehammer kirke
•Sofie Hauge Stavran
Asker kirke

Døde:
•Kjell Abrahamsen
•Else Hermansen
•Liv Marit Åsmundsen
•Bjørn Hagen

Dåpsbarnet Ida Larsen-Baklid

Litt av hvert
• UNDERetasjen i kirken er nå i bruk. Vi planlegger
stor nyttårsfest 2. søndagen i januar, den 13. januar
kl. 1800. Det blir 3 retters middag, kaffe og kaker,
muligheter for å melde seg til å bidra i et utgiftsprosjekt i UNDER, og det blir overraskelsesmoment i programmet. Sett av kvelden. Invitasjoner og
muligheter for påmelding kommer ved juletider!

• Askertun som er stedet for Asker menighets kontorer og aktiviteter renoveres i år. Renoveringsarbeidet
startet opp i mai, og ventes å være fullført i løpet av
dette året. Asker menighets Fredagstreff og Asker
og Vardåsen Y`s men`s Club har på grunn av dette
hatt flere av sine arrangement i Vardåsen kirke i den
tiden renoveringsarbeidet har pågått.

• Nye prester er på vei til stillinger i Asker prosti:
Ny sokneprest i Holmen, ny prost i Asker prosti og
ny kapellan i Østenstad menighet. Ansettelsesprosessen for alle stillingene er avsluttet i løpet av
desember. Tidligere daglig leder i Vardåsen
menighet, Jens Reidar Antonsen, har gått fra administrativt arbeid i kirken til prestearbeid. Han ble
ordinert til prestetjeneste i Tønsberg domkirke i
oktober, og er for tiden vikarprest i Lier prosti.
• Tone Hærem har vært menighetsrådsleder i
Vardåsen menighet fra desember 2011. Fra august
er Anne Markegård Øya ny menighetsrådsleder, og
Mari Elise Smeby er den nye nestlederen.
Vi takker Tone for fantastisk bidrag som menighetsrådsleder, ikke minst i arbeidet med orgelprosjektet
og kjellerprosjektet.

Husk Borgen i Våre Hjerter
på Valentinsdagen
torsdag 14. februar kl 17-20
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Vardåsen kirke/kirkekontor:

Gudstjenestene

Åpent på dagtid tirsdag-fredag.
Telefontid er mandag til fredag 08.30 -15.30. Tel.: 66 78 61 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: 		
Ungdomsarbeider Jon Grøsland: 		
Sekretær Lisbeth Dagestad
		

66786109
66786103 / 93616353
66786104
66786107
66786101
66786105
66786100

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

25. november kl. 11.00: Gudstjeneste v/
Dag Håland og Berit Øksnes. Søndagsskole.
PUST – lovsangskveld kl. 20.00.
2. desember: 1. s i advent kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad og
Jorunn Bottolfs. Supersøndag ADVENT.
9. desember 2. s i advent kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland og Gustav
Kristoffer Schmidt. Søndagsskole.
16. desember 3. s i advent kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad.
Søndagsskole. Kl. 18.00: Julekonsert ved
kirkens kor: Lyset kom en vinternatt.
24. desember/julaften kl. 14 og 15.30:
Julegudstjenester ved Olaf Huuse
Haraldstad. Offer til Kirkens Nødhjelp.
Borgen Oldis og Barnekoret deltar kl. 14.
25. desember/juledag kl. 13.00:
(merk tiden!): Høytidsgudstjeneste
v/Olaf Huuse Haraldstad

Kari Sorknes

Dag Håland

1. januar/nyttårsdag kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland

Jorunn Bottolfs Jon Grøsland

6. januar kl. 16.00: Helligtrekongersfest/
juletrefest for alle!
13. januar kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Dag Håland. Søndagsskole.
20. januar kl. 11.00: Gudstjeneste
v/ Olaf Huuse Haraldstad.
Presentasjon av konfirmantene
Lisbeth
Dagestad

Yngvild Wattum Olaf Huuse
Stuksrud
Haraldstad

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

Mari Elise
Smebye

3. februar kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Olaf Huuse Haraldstad. Søndagsskole.
Kafèkonsert kl 12.30.

Det skjer mye i Vardåsen kirke
MANDAG:
TIRSDAG:
		
		
		
		
ONSDAG:
		
TORSDAG:
		
		
		
SØNDAG:

10. februar kl. 11.00: Gudstjeneste
v/ Dag Håland. Søndagsskole.

Internasjonal språkkafe for kvinner kl. 13.00
Myldredag - kirkens familiedag:
Knøttesang 1-3 år, Firefemklubb 4-5 år,
Familiespeiding 6-8 år, Barnekor 6-12 år
Middag fra kl. 16.15, og vafler etter aktiviteter
Vox Cordis – kirkens voksenkor kl. 19.30
Babysang kl. 12.00
Bibelundervisning 2. hver onsdag kl. 19.30
Bønnesamling 2. hver torsdag kl. 11.00
Torsdagskaffe eller torsdagstreff
hver torsdag kl. 11.30–13.00
Konfirmantundervisning og ungdomskafe kl. 17.30
Gudstjeneste og søndagsskole kl. 11.00

I tillegg kommer konserter av ulik karakter og for ulik smak, møter av
ulik karakter, arrangement for barn, arrangement for ungdommer,
arrangement for voksne m.m. Følg med på våre nettsider og på facebook.
For spørsmål, ta kontakt på tlf 66786100 eller på
mail: vardasen.menighet.asker@kirken.no

Ønsker du å gi et bidrag til å dekke utgifter til produksjon av
dette menighetsbladet: Vipps 34970 Merk det med menighetsblad.
Hvis du ønsker å støtte andre områder i kirken, kan du bruke samme
vippsnummer, men merke det med område du vil støtte.
Evn kontonummer 1602.56.52278

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

14. februar kl. 17-19: Borgen i våre hjerter!
17. februar kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Olaf Huuse Haraldstad.
25. februar kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland.
3. mars kl. 11.00: Gudstjeneste
v/ Olaf Huuse Haraldstad.
Supersøndag FASTE. Tårnagenthelg.
10. mars kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. Søndagsskole.
17. mars kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Olaf Huuse Haraldstad. Søndagsskole.
24. mars kl. 11.00: Gudstjeneste
v/Dag Håland. Søndagsskole.
Kafèkonsert kl. 12.30.
31. mars kl. 11.00: Gudstjeneste v/Olaf
Huuse Haraldstad. Søndagsskole.
7. april kl. 11.00: Gudstjeneste
Supersøndag PÅSKE v/Dag Håland og
Jorunn Bottolfs. Påskeverksted.

Velkommen i Vardåsen kirke!

Vår visjon: Lav terskel - tydelig profil

