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Mennesker og medarbeidere i Vardåsen menighet 
 
Mennesker, menighet, misjon og medarbeidere 
 
Det har vært nok et krevende år, med stadig vekslende restriksjoner og begrensninger i det vi 
skal være og gjøre som kirke i vårt nærmiljø. Det har vært vanskelig å være folkekirke med de 
store og nære møtene med mennesker og folket rundt oss her. Vi har blitt mer utfordret til å 
være forsiktige enn til å være frimodige. Dette har gjort noe med oss. Vi blir mer forbeholdne, vi 
blir mer usikre og famlende, og forsiktighet, tilbakeholdenhet og frykt synes å ha fått mer 
fotfeste. Det ligner ikke på de verdier og de drivkrefter vi ønsker å stå i som kirke og menighet 
på veien mot å fullføre det oppdraget vi har fått som kirke i verden og som menighet i Vardåsen. 
Her er det noen fokus som trenger å blankpusses! 
 
På ny trenger vi rett nok først og fremst å se MENNESKENE! Har ikke tiden med pandemi lært 
oss noe om det? Vi kan ikke digitalisere virkeligheten. Det fysiske nærvær og det fysiske møte 
betyr så mye. Selv om Teams og Skype og Facetime og – jeg vet ikke hva – hjelper oss til å 
holde kontakten med hverandre i tider der vi helst skal holde oss hjemme, ligger det en lengsel i 
oss etter det personlige møte. Telefonen kan ikke i lengden erstatte hjemmebesøket. Det er så 
mye som mangler når vi ikke kan møtes. Næring for kropp og sjel krever det fysiske nærvær, 
den fysiske tilstedeværelse. 
 
Slik er også menneskene viktigere enn tallene. Vi har mange og gode hjelpemidler som bidrar til 
at kontakt opprettholdes og til en viss grad ivaretas. Vi gleder oss over de mange mulighetene 
til å bruke sosiale medier av ulikt slag nettopp for å nå fram til hverandre og ta vare på de gode 
relasjonene. Og likevel er det noe i dette som ikke kan erstattes. Inkarnasjon og kjærlighet er 
konkret og til å ta og føle på. Dette er noe av det som ligger i at Ordet ble menneske og tok 
bolig iblant oss. Der to eller tre er samlet i Jesu navn, der er han midt iblant oss. 
 
Det var for menneskene Jesus kom. Det er oss han regner med. Hans nærvær i verden er for 
menneskenes skyld. Hans frelse er for deg og meg. Det er det enkelte menneskes frelse som er 
hans fokus. Enten de bor her i Asker, eller de bor ute i den store verden. Ikke bare massen av 
mennesker, verdens 7, 2 milliarder. Men den enkelte av disse. Du og jeg. Se hverandre. Slik 
han ser oss. Ta derfor imot hverandre, slik Kristus har tatt imot dere, skriver Paulus i Rom 15.7. 
 
Menneskene. Se dem rundt deg. Ikke bare se deg selv og dine, men dem som Kristus ser. Alle 
rundt oss som er skapt i Guds bilde. Alle rundt oss som Kristus døde for. Vi er sammen i dette 
fellesskapet. Det er viktig at vi ikke blir oss selv nok. Åpne blikket mot de andre. Vi er her 
sammen og skal få være en del av dette store prosjektet som det er å være Guds menighet på 
jord, i misjon, for menneskene rundt oss.  
 
Det er også slik vi er MENIGHET.  Mennesker og menighet hører sammen. Menighet er nettopp 
mennesker samlet om ord og sakrament, i forsamlingen av alle dem som tror og ber og tilber. 
Jeg er takknemlig for Vardåsen menighet. Kirkehuset, området rundt kirken, alle som bor her og 
hører til her. – Et liv med Jesus Kristus er et liv i Vardåsen menighet og i Guds menighet på 
jord.  
 
Jeg husker tilbake til en bispevisitas jeg fikk være med på i Stavanger på slutten av 1960-tallet. 
Jeg var tenåring, men jeg husker hva gamle domprost Svanholm sa: Dere er Kristus her på 
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dette stedet: Dere er Kristi kropp, Kristi legeme. Synlig til stede. Det er det vi skal få være. Kalt 
sammen for å bringe Jesu nærvær til menneskene rundt oss her. 
 
Hvor trer Kristus fram i dag? Jo, i sin menighet på jord. Der folk er kalt sammen for å høre om 
han, be til han, tjene han, tilhøre han. Jordens største under. Jesu sted på jorda. Her kommer 
han til oss. Her trer han fram. Her kan mennesker se Jesus. Dere er Kristi legeme. Vi er hans 
lemmer. Slik er menigheten knyttet til Jesus. Ingen menighet uten Jesus. Men heller ikke Jesus 
uten menighet. Det er de han samler rundt seg, slik han har gjort det helt siden han møtte 
disiplene ved Genesaretsjøen. Helt siden han etter sin oppstandelse sa at de skulle gå og gjøre 
mennesker til disipler. Hans menighet på jord er Kristus synlig til stede i denne verden, og vi får 
være en del av det. Slik kan heller ikke troens liv leves i et ingenmannsland. Det leves i Guds 
menighet på jord, der evangeliet om Jesus blir forkynt, og der sakramentene blir forvaltet, der 
mennesker ber i Jesu navn og styrkes i fellesskapet omkring Jesus Kristus. Her skal du få høre 
til. Et fornyet syn på og sans for menighetens betydning i vårt nærmiljø. Vi er Kristi kropp her i 
vårt område. Vi bringer Kristus til menneskene rundt oss!  
 
Men da kommer også den tredje m-en: MISJON. Slik Jesus er sendt til verden av Gud, slik er vi 
sendt til verden av Jesus Kristus. Vi skal ikke lukke oss inne i vår egen greie, vi skal åpne oss ut 
over mot alle folkeslag. Misjon betyr Sendelse. Å være sendt av Gud. Jesu navn og misjon 
hører bestandig sammen. Vi har bestandig et utblikk. Se mot menneskene og verden. Ikke leve 
for oss selv, men for han som har kalt oss til tro og tjeneste.  
 
Vi er ikke rett menighet uten misjon. Uten det å ta del i det store oppdraget at ordene om Jesus 
skal utover til alle mennesker. I våre dager er dette et hett tema. Mange har ikke frimodighet til å 
snakke om misjon. Det er ikke klima og kultur for å snakke om at de menneskene som ikke har 
hørt om Jesus mangler noe. For mange er det veldig greit og viktig at nødhjelp og det å hjelpe 
mennesker for at de skal få et bedre liv – har fokus. Ja, det er viktig. Å dele av alt det vi eier, å 
gi til Kirkens Nødhjelp. Vi er med, og vi skal arbeide for at mennesker får del i de goder vi selv 
er blitt velsignet med.  
 
Men vi skal også være menighet i misjon. Vi skal også forkynne budskapet om Jesus Kristus. 
Derfor har vi misjonsprosjekt i menigheten. For at vi skal ha dette blikket utover hele tiden, og 
ikke bli oss selv nok. Like mye som u-hjelp og nødhjelp er viktig. Helse og frelse. Vi har bidradd 
til skolebygging og menighetsbygging i landsbyen Tambaga i Mali i 7 år. Nå er vi på vei til nye 7 
år med fokus på sykehusprosjektet og menighetsbyggingen i høyfjellene i Nepal, i området 
Okhaldhunga. Diakonalt arbeid og menighetsbyggende arbeid i Nepal har fått åndelig og 
materiell støtte fra vår menighet, og Normisjon har vært Vardåsen menighets 
samarbeidspartner i disse årene. Vi trenger å løfte det enda tydeligere fram, misjonsoppdraget 
som vi får være en del av. Evangeliet om Jesus Kristus skal ut til alle folkeslag, og vi vil være en 
del av det. Helt til han kommer igjen skal evangeliet om Riket forkynnes! 
 
Den fjerde m-en minner oss om betydningen av å være MEDARBEIDERE.  Ja nettopp. Det er 
det vi er alle sammen. Jesu medarbeidere. I kirkens arbeid er det noe helt konkret: Være 
medarbeidere i et mangfold av oppgaver som skal utføres. Jesus kaller mennesker til tjeneste. 
Når jeg tenker på det nye året, tenker jeg at dette skal være et viktig fokus i det som løftes fram 
som Frivillighetens år: Være medarbeider. Ikke bare for å hjelpe til, men for å være en del av 
helheten. Mennesker blir borte fra troens verden når vi ikke lenger har en meningsfull oppgave 
å stå i. 
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2022 er erklært som Frivillighetens år i vårt land. Det vil være vårt fokus så lenge vi er kirke i 
verden. Vi som har vår arbeidsplass i kirken kan iblant føle på ubehaget og manglende 
frimodighet i det å utfordre mennesker til tjenester i kirkens arbeid. Kanskje 2022 skal være det 
året da det på ny settes fokus på å kalle mennesker til medarbeiderskap i kirken? – Det er noen 
som må takkes av. Noen blir syke, noen av våre trofaste medarbeidere har fullført livet og er 
hjemme hos Gud. Det er livets gang. Men det betyr også at nye mennesker må få øynene opp 
for verdien av å delta, verdien av å ha en oppgave, verdien av å være en medarbeider. Det er 
noe av utfordringen dette året: Flere medarbeidere, flere faste givere til menighetens arbeid, 
flere forbedere. Mange av dere vil vite at det er mange slags oppgaver som venter. Jeg vil be 
deg om å melde deg på. Det gir mening til livet å være medarbeider, frivillig medarbeider i en 
lokal sammenheng, i vår menighet. Ikke for de ansattes skyld, men for menneskenes skyld, 
fordi vi vil bygge menighet og bygge fellesskapet omkring Jesus Kristus! Det er stort å få være 
med.  Løfte hverandre fram og se den store sammenhengen vi hører til i. Jesu vei til nye 
mennesker i vår menighet og utover i verden er avhengig av at mennesker stiller seg til rådighet 
og er villige til å bruke av sin tid og sine midler i arbeid for menighet og misjon. Jesus kaller til 
tjeneste! 
 
MENIGHETSRÅDET har en viktig funksjon i vår kirke. Medlemmene i menighetsrådet er valgt 
for å lede menighetens virksomhet og vise vei i de oppgaver vi har blitt satt til å forvalte som 
kirke. Det har vært inspirerende å få være med i flere menighetsrådsperioder i Vardåsen 
menighet. De åtte folkevalgte medlemmene (+ 5 varamedlemmer) har gjort et stort og 
omfattende arbeid. Det har vært flott å samarbeide med dere. Takk for det engasjementet dere 
legger ned til beste for kirken og for menneskene som bor her. Den lokale menighet vil 
bestandig være kirkens nav i verden. Det er i den lokale menighet det skjer, - ikke først og 
fremst i sentrale eller regionale organer og sammenslutninger av ulike slag. Samspillet med 
menighetsrådet har vært viktig for meg i alle år som prest. Soknepresten er medlem i 
menighetsrådet i kraft av det å være prest, kalt av menigheten og sendt av Gud til å forvalte ord 
og sakrament i dette området. Samvirket mellom «embete og råd» er nøkkelen til et tydelig 
lokalt lederskap i kirken, og det ene kan ikke være uten det andre. I menighetsrådet avklares de 
viktige veivalgene i en menighets virksomhet, og det er viktig at det er noen som til enhver tid 
stiller seg til rådighet for dette. Det er en sammenheng som fordrer lojalitet, trofasthet, 
kontinuitet og fornyelse. Noen er kalt til å lede. Takk for samarbeidet i menighetsrådet alle disse 
årene.  
 
Vardåsen kirke i fastetiden 2022 
 
Dag Håland, sokneprest 
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Vardåsen menighetsråd 
 
I fjor skrev jeg at 2020 har vært et annerledes år for Vardåsen kirke, og trodde egentlig ikke at 
det samme kunne skrives i oppsummeringen av 2021. I perioder har vi kunnet ha tilnærmet 
normal drift, for så igjen å måtte utsette eller avlyse arrangementer, gudstjenester og samlinger. 
Det er klart det tærer på når det trekker ut i tid. For menighetsrådet har vi i 2021 hatt alle møter 
fysisk til stede i kirken, men har selvsagt som alle måttet utsette sosiale samlinger. 
 
Menighetsrådet har både små og store saker til behandling hvert år. Av faste saker behandles og 
godkjennes hvert år budsjett og regnskap for drift av Vardåsen kirke og Engelsrud barnehage. I 
tillegg ønsker vi jevnlig å sette av tid til å gå gjennom saker som omhandler menighetens innhold. 
Menighetsrådets ansvar er definert i kirkelovens § 9 som blant annet sier: «Menighetsrådet skal 
ha sin oppmerksomhet på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet. 
Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og 
utvikles i soknet.»  I 2021 har menighetsrådet ferdigstilt revisjonen av Vardåsen kirkes 
visjonsdokument, som gjelder for årene 2021 - 2025. Dokumentet skal være et levende 
styringsdokument som skal inspirere og veilede oss i arbeidet. Det har vært inspirerende å jobbe 
gjennom dokumentet og bli påminnet alt det gode arbeidet og de gode tankene som ligger bak.  
 
Av høyt og lavt å være takknemlige for, kan nevnes at vi endelig har fått det nye taket på plass, 
og nå venter vi i spenning på vår og snøsmelting. Vi ser også frem mot en endelig avslutning av 
leieforholdet vi har hatt med koronaklinikken i Under siden våren 2020. Menighetsrådet har hele 
veien stilt seg positive til å bistå kommunen, og leieinntekten har vært et kjærkomment tilskudd til 
kirkens økonomi. Vi har allikevel stadig utfordringer med plass til våre egne aktiviteter, og merker 
nå at dette har dratt ut over lengre tid enn vi hadde ønsket. Etter sommeren får vi endelig flytte 
inn igjen og ta lokalene i bruk, og det trenger vi! 
 
Den store saken i menighetsrådet vårt og i hele Norge i høst, har vært Høring om samhandling i 
en selvstendig folkekirke. Målet med prosessen er blant annet å samle alle kirkelige ansatte inn 
under en arbeidsgiverlinje. Det har vært en omfattende og krevende prosess, hvor det ble 
forventet av vi satte oss godt inn i den norske kirkes tidvis kompliserte struktur. Det berører 
arbeidsplasser og frivillig engasjement, og vil naturlig kunne vekke sterke følelser. Nå er resultatet 
fra høringen klart, og dere kan lese mer om dette på kirkens nettsider. Helt sikkert er det at det er 
en lang vei å gå for å komme i mål.  
 
Vi er takknemlige for alle som er med å gi penger til Vardåsen kirkes arbeid, både som kollekt og 
enkeltgaver, og til våre faste givere som er med å bidra til forutsigbarhet i planleggingen. 
Vardåsen menighet ønsker faste givere, som ved faste trekk bidrar til stabil inntekt som kan 
budsjetteres med. Menigheten finansierer selv en del av arbeidet som drives, blant annet 
ungdomsarbeiderstillingen. For fremtiden tror vi at menigheten må belage seg på stadig større 
grad av selvfinansiering, og dette er et viktig fokusområde for menighetsrådet også i tiden 
fremover. Menigheten setter stor pris på alle bidrag.  
 
En stor takk til alle som har bidratt i 2021, med mange timer som blir gitt i form av frivillig 
engasjement og forbønn, og som bidrar til at Vardåsen menighet kan fortsette å være en åpen 
og inkluderende kirke i lokalsamfunnet, med lav terskel og tydelig profil!  
 
Anne Markegård Øya, leder av Menighetsrådet  
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Vardåsen menighet  
 

Det ble en krevende vår i 2021. Koronarestriksjonene var strenge, men stab og frivillige i 
Vardåsen beholdt sitt mantra fra 2020 inn i 2021: fokusere på det vi faktisk kan gjøre. Samtidig 
var det merkbart at det tok på motivasjon og krefter å planlegge aktiviteter som ikke ble noe av. 
Våren 2021 bar preg av strenge regler for smittevern, men kirken ble holdt åpen i den grad det 
lot seg gjøre. Korene ble holdt i gang digitalt, og sammen gjorde korister og konfirmanter en 
kjempeinnsats for fasteaksjonen. Med vårens sterke begrensninger på aktiviteter ble det en 
motiverende opptur at konfirmantene fikk lov å dra på leir i juli og at konfirmasjonsgudstjenester 
ble gjennomført i september. I løpet av sommeren ble det feiret gudstjeneste og sommeråpent 
med kaffe og litt program på torsdag formiddag. Med høsten kom oppstart av alle aktiviteter, om 
enn med en del smittevernbegrensninger. Gudstjenester og søndagsskole, torsdagskaffe, 
myldredag med middag, knøttesang, 4-5-klubb, SPOR og korarbeid, Åpen kirke, Lys Våken, 
ungdomsklubb, ledertrening, julemarked, ja til og med noen konserter har vært mulig å 
gjennomføre. Stab og frivillige fortjener virkelig honnør for innsatsen dette året der det har vært 
nødvendig å jobbe mer enn vanlig for å kunne gjennomføre mindre enn vanlig. 
 

Årsrapporten tar for seg alle aktiviteter som finner sted i løpet av året. Håper du tar deg tid til å 
lese igjennom – og lar deg glede over alt vi faktisk har fått til i dette annerledesåret.   
 

Nye i staben 2021: I løpet av året 2021 takket daglig leder Kari Sorknes og ungdomsarbeider 
Jon Grøsland for seg. De etterlot seg store sko som henholdsvis Åshild Solgaard og Chidera 
Maria Chukwuemeka stadig jobber med å fylle. 
 

Koronaklinikk i Under: Koronaklinikken flyttet inn i Under våren 2020. Denne midlertidige 
løsningen varte gjennom hele 2021, og leiekontrakten er forventet at avsluttes først i juli 2022. 
Dette har bidratt til bedre økonomi ved at leieinntekter har kommet inn, men høsten 2021 har 
det vært merkbart at aktiviteter har blitt begrenset fordi vi ikke har hatt tilgang på lokalene i 
Under. 
 

Menighetsrådet har dette året gjennomført 9 møter og behandlet 68 saker. På våren ble noen 
møter gjennomført på Teams, men på høsten har alle møtene vært gjennomført fysisk, om enn 
med god avstand. 
  
Økonomi: Utleie av Under har ført til at Vardåsen menighet har klart seg greit økonomisk til 
tross for færre gudstjenester og at lavere inntektsbeløp er registrert gjennom ofringer. Samtidig 
har fast givertjeneste økt i 2021, noe vi er svært takknemlige for.  
 

Nytt og bærekraftig tak: Etter mange år med vannpytter på gulvet og våte seter har vi endelig 
fått tett og bærekraftig tak. Multiconsult som ble hyret inn av Asker kommune for å finne løsning 
på restaurering av taket foreslo en miljøvennlig løsning som innebar at materiale som ikke var 
skadet ble gjenbrukt. Dette førte til at taket ble restaurert bit for bit. Denne løsningen sammen 
med fleksible, dyktige og velvillige arbeidskarer hos entreprenør A. Hansen gruppen gjorde at 
kirken kunne holde åpent for aktiviteter under hele takprosjektperioden.  
 

Hilsen: Tusen takk til alle som har ønsket meg velkommen på forskjellige måter. Jeg stortrives 
og er takknemlig for alle både i stab og frivillige som jeg har fått mulighet til å bli kjent med og å 
samarbeide med. 
 
Åshild Solgaard, daglig leder 
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Kirkemusikk  

Vardåsen kirkes Korskole 

Også 2021 var preget av pandemi og perioder med nedstengning og digitale øvelser. I de 
nedstengte periodene hadde korskolen digitale samlinger og samlet sett hadde de flere uker 
med samlinger enn normalen. På de digitale samlingene var det fokus på musikkteori og lek. 
Det viktigste var at barna fikk sett hverandre og Yngvild, samtidig som de lærte litt og fikk 
opprettholdt samholdet. Ungdomskoret hadde noen samlinger oppdelt i grupper ute rundt 
bålpanna. 
 
Korskolen var i 2021 delt i fem grupper på våren og fire grupper på høsten: 
 
Øvingstider våren 2021: 
Ungdomskoret 6.-10. trinn  15.00-16.30 
SPOR    17.00-18.30 (kor fra 17-17.30) 
Aspiranter (1. og 2. trinn):  17.30-18.10 
Barnekor1 (3. trinn):  18.10-18.50 
Barnekor2 (4.-5. trinn):  18.50-19.30 
 
Øvingstider høsten 2021: 
Ungdomskor 7.-10. trinn  15.00-17.00 

(Ungdomskor 6. trinn:15.00-16.30) 
Guttekor SPOR   17.15-18.45 
Aspiranter 1.-3. trinn:  17.15-18.15 
Barnekor 4. trinn:  18.15-19.15 
 
Yngvild Wattum Stuksrud var korgruppenes dirigent i 2021 og Ola Vik var akkompagnatør på 
våren. På høsten var det litt ulike akkompagnatører inne. 
 
Barne- og Ungdomskoret (uten SPOR) hadde 78 medlemmer i 2021, 69 medlemmer på våren 
og 68 medlemmer på høsten. Av disse var 28 medlemmer i Ungdomskoret. 
 
Det ble det gjennomført 34 øvelser  

Våren: 19 øvelser (9 digitale og 10 fysiske) 
Høsten: 15 fysiske øvelser (ingen digitale) 

 
Korgruppene sang på til sammen 8 gudstjenester (7 i Vardåsen kirke og 1 i andre kirker) og til 
sammen 12 konserter. 
 
Korskolens foreldrestyre i 2021 

Leder: Sigrun Losada Eskeland 
Sekretær: Ellen Johansson 
Styremedlem: Karine Perroquin Sigbrandt 
Styremedlem: Yngvild Wattum Stuksrud 

 
Ungdomskorets medlemsstyre 2021: 

Elisabeth Kjeldsberg (vår 2021) 
Juli Langfeldt 
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Hanna Johansson (vår 2021) 
Brage Fuglset Olsen 
Sunniva Wattum Stuksrud 
Theo Kramer-Lind 
Gabriela Pilar Losada 

 
Noen tilbakeblikk fra 2021 

• Tirsdag 12. januar digital oppstart av semesteret. På grunn av pandemi og nedstengning 
startet vi opp med to digitale samlinger. I slutten av januar kunne vi møtes fysisk som vanlig, 
men i mars ble det igjen ny nedstengning og fra 16. mars ble det derfor igjen nye digitale 
samlinger. 

• Tirsdag 23. mars var det digital samling med fokus på fasteaksjonen. Barna løp 
veldedighetsløp/sponsorløp der de bor og pengene gikk til rent vann og fasteaksjonen til 
Kirkens Nødhjelp. Digitale samlinger fortsatte også i april, men i slutten av april åpnet det 
endelig opp for vanlige, fysiske samlinger for barn og unge. 

• Lørdag 5. juni var det Musicalkonsert i Vardåsen kirke. To konserter med band.       Konsert 
1: 1-5. trinn og Konsert 2: 6-10. trinn. Det var lov å ha 100 publikummere på hver konsert. 

• Lørdag 12. juni: Hele korskolen i Tusenfryd. Konsert i parken. 

• 26. juli – 1. august: 19 barn korister og 3 voksne dro på Korsommerskolen på 
Mjuklia/Berkåk. 31. juli sang de i Nidarosdomen 

• Fredag 20. august: Skoleturné. Konserter på Rønningen, Hagaløkka og Vardåsen skoler. 

• Tirsdag 24. august startet de ordinære samlingene opp etter sommerferien. 

• Søndag 26. september: Aspirantene sang på Høsttakkefest i kirken 

• 15.-17. oktober: Ungdomskoret var på kortur til Havna Hotell på Tjøme. Fokus på 
musikkteori og korledelse 

• Søndag 24. oktober: 5.-10. trinn sang på Lys våken-gudstjenesten 

• Søndag 24. oktober: Ungdomskoret sang på åpningskonserten i Asker 
kammermusikkfestival. Koret fikk Lundes Stipend i 2019 og skulle ha sunget i 2020 da det 
ble avlyst. 

• Søndag 31. oktober: 4. og 5. trinn sang på gudstjenesten i Vardåsen kirke. 

• 9. november: Bakedag til Luciakonserten. Alle kormedlemmene bakte hjemme hos én på 
trinnet. 

• 12.-14. november reiste seks gutter fra Vardåsen på et nasjonalt guttekorprosjekt i Bodø 
der de sang Mozarts Requiem sammen med hundre andre guttekorister fra hele landet. 

• Lørdag 20. november: minikonsert på julemarkedet  

• Lørdag 11. desember: Luciakonserter på utescenen Asker sentrum. To konserter, én med 
barnekoret og én med ungdomskoret. 

• Søndag 12. desember: To julekonserter i Vardåsen kirke kl 16.00 og 18.30. Lov å ha 200 
publikummere. Koristene var stilt opp i kohorter på scenen. Ny nedtegning av landet to 
dager senere. 

• Julaften 24. desember: Sangere fra korskolen var delt opp i fire grupper som sang på de 
fire første gudstjenestene (kl 12, 13, 14, 15). Mulig med 50 gudstjenestedeltakere. 

 
Yngvild Wattum Stuksrud, kirkemusiker 
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Vardåsen Vox Cordis 

Vardåsen Vox Cordis er et kor tilknyttet Vardåsen kirke hvor formålet er å gi voksne i 
menigheten sangglede og interesse for kristen sang og musikk. Det er samtidig ønskelig å ha et 
bredt og allsidig repertoar, holde høy musikalsk kvalitet, berike gudstjenestelivet i menigheten 
og opptre på arenaer utenfor kirken. Koret er under musikalsk ledelse av organist Yngvild 
Wattum Stuksrud.  
 
2021 ble også et annerledes år. Vi startet året som vi sluttet det forrige, med digitale øvelser.  
Det var usikkerhet knyttet til hvor lenge vi måtte møtes på skjerm, og hva som kunne 
gjennomføres. Dette ble også tydelig utover vinteren med fortsatt restriksjoner og digitale 
øvelser. Det var ikke lett å øve uten å vite hva vi øvde frem til. Yngvild la til musikkteori og 
sangteknikk mot slutten av øvelsene.  
 
23.januar fikk vi et trist budskap, Cathrine Næsheim Gabrielsen var død. Hun hadde vært med i 
Vox Cordis i en årrekke, og hadde i lang tid kjempet mot kreft. 4. februar deltok en liten gruppe 
fra Vox med musikalske innslag i begravelsen. Koret hadde også en krans med teksten: «Takk 
for musikken kjære Cathrine. Alltid i våre hjerter.»  
 
Årsmøtet ble avholdt på teams den 18. februar 2021, med påfølgende sosialt samvær, hver hos 
oss. Alle som hadde bar et hodeplagg, noe som skapte god stemning. 
Underholdningsbidragene var Kahoot laget av Mari og fellessang ledet av Alf Gunnar. 

Sistnevnte ble en morsom affære da forsinkelsene i det digitale møtet var et faktum       

 
I mars var det NM på skøyter på Hamar, med kun 100 publikum. Arrangementet var utsatt fra 
høsten 2020 og flyttet fra Asker, og Vox Cordis skulle da opprinnelig bidra med nasjonalsangen 
under premieutdelingene. Siden det da ble utsatt og flyttet til Hamar dekket arrangøren 
videoopptak av koret, noe som ble veldig vellykket. Vi fikk høre i ettertid at opptaket hadde blitt 
tatt godt imot og avspilt mange ganger på storskjerm. Stor stas for vårt lille kor i Asker.  
 
Fra starten av mai hadde vi ute-øvelser innimellom stillaset som stod der i forbindelse med nytt 
tak på kirken. 17. mai sang koret i forbindelse med en markering utenfor Vardåsen kirke. Også 
bak stillas, og i et silende regnvær. Været skulle vise seg langt bedre da vi hadde 
sommerkonsert ute etter gudstjenesten søndag 6.juni. Vi hadde med strykere og pianist, og 
stod godt spredt utover. Vi var litt spente på hvordan vi klang sammen etter digitale øvelser hele 
våren, men det var overraskende bra.  
 
8. juni hadde vi sommeravslutning der vi sang ved Cathrines grav, og etterpå spiste vi middag 
på Riviera i Leangbukta. En veldig hyggelig og etterlengtet sosial sammenkomst. Noen av 
koristene dro ut med Alf Gunnars båt etterpå, også veldig hyggelig og noe som må gjentas!  
 
Høsten startet litt mer normalt med fysiske øvelser med en meters avstand mellom koristene.  
Vi øvde en del på Gjeilo med tanke på konsert med ham i løpet av høsten. Etter hvert ble 
tanken konsert med Gjeilo i januar 2022, men konserten er foreløpig utsatt på ubestemt tid.  
Stemmepedagog Ingeborg Soot har deltatt på noen av øvelsene og lært oss god teknikk. 
Høstens kortur gikk til Hamar 17. til 19. september, hjembyen til Mari Elise. Det var dessverre 
ikke mange som fikk til å være med, men de som tok turen hadde det veldig hyggelig. Lørdag 
var det litt øving før omvisning i Hamardomen. Søndag fikk koret synge på gudstjeneste i 
domkirkeruinene, og det var en opplevelse 
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Allehelgenssøndag 7. november sang vi på gudstjenesten sammen med musikere. En fin 
opplevelse både for koret og de fremmøtte.  
 
20. november var det duket for julemarked, to år siden sist. Vi var litt i tvil om vi skulle «ta folk 
inn i kirken» for å få mer avstand, men valgte å synge i menighetssalen hvor folk satt ved 
bordene.  
 
Det var mye frem og tilbake om vi skulle avholde årets julekonsert. Det ble diskutert om vi skulle 
gjennomføre i det hele tatt, om vi skulle ha to konserter der barne- og ungdomskoret holdt den 
ene og Vox Cordis den andre, eller om vi skulle synge for få tilhørere. Etter nøye lesning av 
anbefalinger valgte vi å gjennom-føre to konserter, med både voksne og barn på begge, dog 
med 1.-3.trinn på kun en av konsertene. Yngvild organiserte todelte kor-trapper nede og tre på 
galleriet slik at korene ikke ble blandet. Det var satt maks grense på 200 personer i publikum på 
hver konsert. Alle måtte bære munnbind til og fra plassen sin, og de ble fulgt inn og anvist sete, 
ett sete mellom hver kohort. Alle deltakerne hadde testet seg med hurtigtest i forkant av 
konserten. Det ble to magiske konserter, med 181 publikum på første og 126 på andre. 
Fantastisk opplevelse for både kor og publikum! Vi har fått mange takknemlige meldinger etter 
konserten, og ingen smitte ble registrert i etterkant.  
 
Koret har bidratt med å være forsanger på noen gudstjenester i høst. Også 1. juledag var en 
liten gruppe fra koret med som forsangere.  
 
Koret har nå 35 sangere.  
 
Styret har bestått av leder Margrethe Baastad, kasserer Elin Brusletto, PR-sjef Pia Karfjell, 
sekretær Åse Røyset Spalder og dirigent Yngvild Wattum Stuksrud. Det ble avholdt 5 
styremøter, hvorav 1 fysisk møte i august.  
 
Revisor har vært Alf Gunnar Randen.  
 
Mari Elise Smebye har vært notearkivar, og fest- og pyntekomiteen har bestått av Ellen 
Johansson og Helene Skar. Ingvil Okkenhaug, Astrid Haga Sagård, Mari Elise Smebye og 
Simen Agdestein har utgjort turkomitéen.  
 
Åse Røyset Spalder, sekretær 
 

Vardåsen Vox Cordis 
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Vardåsen Senior-Sang 

 

Kort om bakgrunn / generelt 

Et nytt kor for seniorer startet opp høsten 2017.  Koret øver hver torsdag i Vardåsen kirke kl. 13 

– 14.30 etter torsdagstreffet. Johan L. Okkenhaug er leder, dirigent og arrangør og 

akkompagnerer på piano. Koret synger oftest 4-stemt og har i 2021 økt til 14 sangere: 6 

sopraner, 3 alter, 2 tenorer og 3 basser. Alle deltakerne er over 70 år. Vi pleier å ha kaffe med 

«någo attåt» på øvelsene; stemningen er god og det sosiale fellesskapet viktig!  

 

Det tilsiktes å øve inn / fremføre sanger som passer med søndags-teksten når koret deltar på 

gudstjenesten.  Koret har til nå 26 innøvete sanger på repertoaret, derav 4 med tekst og/eller 

melodi av korleder / kormedlem. 

 

Våren 2021 

Koret måtte kansellere mange øvelser og 2 framføringer pga. korona-restriksjoner; dermed ble 

det bare 8 øvelser. Vi deltok på gudstjenesten 6. juni med 2 sanger: «Herren er min hyrde» og 

«Her er ikke jøde eller greker»  

 

Høsten 2021 

Koret kunne gjennomføre de fleste planlagte øvelser; det ble 13 øvelser i alt. Vi deltok på 

gudstjenesten 3. oktober med 2 sanger: Schuberts «Sanctus» og «Ditt ord». Vi deltok også på 

gudstjenesten 5. desember med 2 sanger: «Herren er min hyrde» og «Ledestjerne». Koret var 

invitert til et formiddagstreff i Teglen kirke 3. november og vi sang der 8 sanger.  

 

Johan L. Okkenhaug, korleder 
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Barn og unge i Vardåsen kirke 

Barne- og ungdomsarbeid – kort forklart 

2021 ble i likhet med 2020 et år preget av usikkerhet og korona. Det var fortsatt krevende å 
forholde seg til endring av regler fra uke til uke, dag til dag. Vi er gode på langtidsplanlegging, 
men i 2020 og 2021 ble vi gode på å ta avgjørelser på dagen.  

Når vi ser tilbake på 2021, har vi allikevel klart å gjennomføre mye       

Hva klarte vi å gjennomføre av våre vanlige aktiviteter, og hva måtte vi avlyse/utsette?  
 
Først vil jeg gi litt grov oppdeling av aktivitetene våre: 
 
Aktivitetene for barn og unge består i hovedtrekk av: 

• Trosopplæringen med tilbud til barn i alderen 0 – 18 år 

• Myldredag med middag/vafler og ulike aktiviteter  

• Korskolen - en veldig viktig del av Myldredag 

• Søndagsskole og tweensledere 

• Konfirmanttid og ledertrening 

• 7 supersøndager der gudstjenesten er spesielt tilrettelagt for barn og med ulike aktiviteter 
etter gudstjenesten 

• Kirke/skole/barnehage samarbeid 
 
Hva klarte vi å gjennomføre i 2021 og hva måtte vi utsette/avlyse: 

• Vi hadde flere søndagsskolesamlinger rundt bålpannen vårsemesteret. Høstsemesteret gikk 
som normalt 

• Vi hadde ingen vanlige myldredager på våren, men gjennomførte tilnærmet normalt om 
høsten  

• Korene, Spor og speiderarbeidet har gjennomført samlinger gjennom hele året 

• Konfirmantundervisningen ble gjennomført rundt bålpannen, og konfirmantleiren ble 
gjennomført på Knattholmen 

• Vi måtte avlyse Helligtrekongersfest og Tårnagenthelg  

• Vi gjennomførte 4 av 7 supersøndager 

• Vi måtte avlyse alt kirke/skole samarbeid på grunn av restriksjoner.  

• Vi gjennomførte barnehagesamlinger før jul. 

• Vi gjennomførte ett besøk til Engelsrud barnehage 
 
Året tatt i betraktning – vi er glade for at vi har klart å nå såpass mange barn og unge i dette 
spesielle året. Samtidig ser vi nå fremover mot normale tider.  
Videre i rapporten vil dere se beskrivelser og detaljer for hvert tiltak. 
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Trosopplæringsplan i Vardåsen menighet 
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Trosopplæring 0 – 18 år  
Vi har en god og dynamisk trosopplæringsplan, og vi arbeider hele tiden for forbedringer. Vi har 
fått gode tilbakemeldinger fra Oslo Bispedømmeråd om både opplegg og høy deltagerprosent 
på flere av våre opplegg. 
 
Menighetsrådet er ansvarlig for menighetens trosopplæringsplan, men det er 
trosopplæringsutvalget som følger arbeidet i det daglige. Trosopplæringsutvalget jobber 
sammen med menighetspedagog og menighetsprest med videreutvikling og gjennomføring av 
arbeidet for barn og unge i Vardåsen menighet. 
 
Medlemmer i trosopplæringsutvalget: 

Jorunn Bottolfs (leder/sekretær) 
Olaf Huuse Haraldstad 
Elin Wilhelmine Grosvold Brusletto 
Øyvind Linnebo 
Anne Markegård Øya 

Vi hadde ingen møteaktivitet i 2021 
 
Oppslutning 
Prosent oppslutning regnes ut med antall barn som deltar delt på antall medlemmer i 
målgruppen.  
I dette tallet kan det også være barn som ikke er medlemmer av kirken, tilhører en annen 
menighet/frikirke eller er flerkulturelle. Antall barn vi når av de som er døpt er derfor lavere enn 
prosentsatsen skulle tilsi. På den annen side når vi mange barn som ikke er døpt, har annen 
religiøs tilknytning eller kommer fra en annen kulturbakgrunn. 
 
Rapportering 
Alle trosopplæringstiltak skal rapporteres til Bispedømmekontoret. Det rapporteres om formål og 
omfang med tiltaket. Det rapporteres om tiltakenes innhold når det gjelder livstolkning og 
livsmestring, kirkens tro og tradisjoner, kristen tro i praksis og hvilke arbeidsmetoder som er 
brukt. Det rapporteres om antall barn som hadde behov for spesiell tilrettelegging og hvor 
mange ansatte og frivillige var med. Det er mye som skal rapporteres på hvert tiltak. Det er et 
omfattende arbeid som bevisstgjør oss i arbeidet vårt. 
Ansvar: Menighetspedagog 
 
Dåp/fadderpakker 
I alt var det 25 barn fra Vardåsen menighet som ble døpt i 2021. 14 barn var i alderen 0 – 1 år. 
 
Det henges opp et keramikkhjerte med barnets navn og dåpsdato i et «dåpstre» bak 
døpefonten. Hjertene blir utdelt Supersøndag advent det året barnet er ett år. Familiene får 
faddergaver når de blir døpt i Vardåsen kirke, også de som tilhører en annen menighet hvis det 
er flere dåp i en gudstjeneste. (Man kan ikke gjøre forskjell på familiene.) 
 
Fadderpakkene blir delt ut til fadderne etter dåpshandlingen. Faddergaver består av tre pakker 
som fadderne skal gi til familiene på ett, to og tre års dåpsdag som gaver fra kirken.  
Barn fra Vardåsen som ikke blir døpt i Vardåsen får ikke faddergaver fra oss.  
Hovedansvar: Prestene, menighetspedagog 
 
 



____________________________________________________________________________ÅRSMELDING 2021 

 

Vardåsen menighet 16 

 

Babysang 
Babysang er et av våre trosopplæringstilbud, og et meget viktig førstemøte med nye familier.  
Det er et populært tilbud. Vi hadde ikke babysang dette året. 
Hovedansvar: Organist 
 
1 år 
Ettåringene får utdelt sitt dåpshjerte 1. søndag i advent det året de er ett år. 
Det ble delt ut 12 dåpshjerter 1. søn i advent (60 %)   
Hovedansvar: Menighetspedagog 
2 - 3 år Knøttesang 
Knøttesang er et tilbud for foreldre og barn med sang, regler og lek. Knøttesang er en del av 
myldredag. Det var ingen knøttesang våren 21. 9 barn deltok på knøttesang høsten 21.  
Oppslutning 9 barn 17 %  
Hovedansvar: Menighetspedagog og frivillige foreldre 
 
4 – 5 år. Firefemklubb  
Firefemklubben er et tilbud for fire og femåringer med sang, fortelling, drama, hobbyaktivitet, lek 
m.m. Firefemklubben er en del av myldredag.  
Alle fire og femåringer får tilbud om å delta på fire klubbkvelder (evn fortsette ut 
semesteret/skoleåret) før de får fireårsbok på gudstjeneste/Supersøndag Høst. 
Det var ikke firefemklubb våren 21.  
Det var 13 barn på firefemklubb høsten 21 (20 %)  
Det er ungdommer som leder denne klubben.  
Ledere: Kristin Brusletto og Maja Hardang Vik. 
Hovedansvar: Menighetspedagog  
 
Utdeling av fireårsbøker: 
Vi deler ut fireårsbøker på flere arenaer, dette fordi det ikke passer for alle å komme den dagen 
vi deler ut bøker på gudstjenesten. 
Det ble delt ut 14 fireårsbøker (47%) 
Hovedansvar: Menighetspedagog 
 
Helligtrekongersfest. 
Helligtrekongersfesten ble avlyst i 2021 
Hovedansvar Menighetspedagog 
 
6 år: Utdeling av barnebibel 
Vi deler ut en flott barnebibel 1. søndag i advent til våre seksåringer. 
I 2021 ble det delt ut 23 barnebibler (96 %) 
Noen av barna er eldre enn 6 år, men de har ikke fått sin barnebibel tidligere år. 
Hovedansvar: Menighetspedagog 
 
7 år: Spor  
Spor omtales av organist og menighetsprest 
Fem 7 åringer deltok på Spor (14 %) 
Hovedansvar: Menighetsprest og organist. 
 
7 år: Aspirantkor  
Vi tilbyr kor som trosopplæringstilbud til barna som er 7 år.  
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Korarbeidet beskrives mer under kirkemusikk. 13 syvåringer deltok i koret 
Oppslutningsprosent: 35 %  
Hovedansvar: organist 
 
8 - 10 år Tårnagenthelg 
Tårnagenthelgen ble avlyst i 2021 
Hovedansvar: Menighetspedagog 
 
10 – 12 år 
Lys Våken er et tilbud til 10 – 12 åringer. Det er to innholdsrike dager med overnatting i kirken 
med mye læring gjennom lek og aktivitet.  
Oppslutning 32, (25 %) 
25 ungdommer var med som ledere i tillegg til mange frivillige foreldre 
 
Konfirmanter  
Konfirmantarbeidet er omtalt mer utfyllende i punktet om konfirmant- og ungdomsarbeid 
Oppslutning: 41 konfirmanter (62 %), hvor 2 blir konfirmert i 2022 av koronarelaterte årsaker 
Hovedansvar: Menighetsprest og ungdomsarbeider 
 
Lederlappen  
Lederlappen er et meget omfattende og godt ledertilbud. I 2021 ble opplegget gjennomført som 
leir fremfor ukentlige møter for å skape mer leir-følelse.  
Oppslutning: 2021: 10 ungdommer (27 %) 
Hovedansvar: Menighetsprest 
 
Konfirmantreunion  
Opplegget ble avlyst grunnet korona 
Hovedansvar: Menighetsprest 
 
Jorunn Bottolfs, menighetspedagog 
 

Søndagsskole/tweenssøndagskole  
Søndagsskolen er et tilbud for alle barn fra 2 til 12 år. I 2021 har vi vært hele åtte hovedledere 
og to hjelpeledere som har hatt søndagsskolen på omgang. Vi har også vært godt hjulpet av 
opptil ni flinke tweensere.  
 
Etter en lang korona-pause siden advent 2020, kom vi i gang med ute-søndagsskole på ytre 
kirketorg fra uke 6. Vi tente bålpanne foran kirken, la ut skinn, og tilpasset Sprell-levende 
opplegget til vår egen vellykkede variant med god avstand, godt smittevern, historier fra bibelen, 
leker og hyggelig samhold. Vi hadde ingen servering i begynnelsen. Familiene tok med litt å bite 
i selv. Vi hadde en flott vår der ute foran kirken, mens begrensningene inne var store. På 
høsten startet vi ute, men flyttet inn, blant annet for å prøve ut «tema-søndagsskole» med 
redesign. Restriksjonene ble kraftigere mot jul, men barn og unge ble skjermet, og vi klarte å 
gjennomføre alle samlingene som planlagt. 
 
Fra høsten 2021 fulgte vi ellers mye av det vanlige opplegget, og søndagsskolebarna gikk ut 
under salmen før prekenen. Vi sang sanger, nye og gamle, tente lys og formidlet en historie fra 
bibelen. Vi brukte dokketeater, flanellograf, og/eller dramatiseringer, inspirert av det gode 
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opplegget fra «Sprell levende». Ofte hadde vi med ting som vi viste fram, og etterpå hadde vi en 
aktivitet, en lek og/eller en formingsoppgave før vi koste oss med vafler og saft sammen.  
 
For oss barnefamilier er det vesentlig at barna får utbytte av å komme til kirka. Vi opplever at de 
gleder seg til søndagen, og er glade og fornøyde når de går hjem etter samlingen.  
 
På grunn av frykt for smitte, og lav terskel for å holde seg hjemme ved symptomer, var det noen 
ganger færre barn på søndagsskolen i 2021, men vi har opplevd alle møtene som veldig fine, 
og ofte med god respons på søndagsskolens Messengergruppe i forkant og i etterkant.  
 
Tross mange og varierende restriksjoner har mange barn og unge har fått møte viktige 
bibelhistorier og trygge ledere også dette året. Vi er heldige som får muligheten til å både gi og 
høste av dette arbeidet.  
 
Elin Brusletto 
 

Supersøndager  
Vi har barnevennlige gudstjeneste ca en gang i måneden. Disse gudstjenestene kaller vi 
Supersøndager (Navnet forplikter!). Supersøndagene har aktiviteter i forkant/etterkant av 
gudstjenesten, og veldig mange av våre trosopplæringstiltak er knyttet til Supersøndagene. 
Supersøndagene er viktige gudstjenester for menigheten og barnefamiliene. Supersøndagene 
har også fått undertitler: Advent, Helligtrekonger, Faste, Påske, Friluft, Sommer, Høsttakkefest, 
Lys våken. 
 
Supersøndagene for 2021: 
Januar: Helligtrekongersfest: Julespill, kaffekos, juletregang, besøk av de vise menn. En 
populær samling med mange aktører og frivillig. Avlyst 2021. 
Mars: Faste: Tårnagentene deltar. Fastelavnsris/pinjata. Avlyst 2021. 
April: Påske Barnekoret deltar med påskemusikal og levende hest/esel. Gudstjenesten ble 
avlyst, men påskeverkstedet ble gjennomført ute. 
Juni: Pinse Gjennomført i 2021 
Sept: Høst med utdeling av bok til 4 åringer og papirflykonkurranse fra galleriet. Gjennomført i 
2021 
Oktober: Lys Våken 10-12 åringer og ungdomsledere deltar i gudstjenesten. Gjennomført i 
2021 
Desember: Advent: 1 åringene får sitt dåpshjerte og 6 åringene sin barnebibel. Juleverksted. 
Gjennomført i 2021 
Barne- og ungdomskoret er med på alle supersøndagene med deler av koret eller med hele 
koret. 
 

Myldredag/korskolen 
Myldredag er sentral for barnearbeidet og trosopplæringen i kirken. Myldredagen starter med 
tilbud om middag til barnefamilier og andre interesserte. Kl. 1715 går barna i alderen 1 – 8 år 
inn i kirkerommet til en felles samling med sang og fortelling. Etter denne samlingen går 
gruppene til sine samlinger. 
Vi har følgende tilbud på myldredag: Knøttesang (1 – 3 år), Firefemklubb (4 – 5 år), 
aldersinndelt kor (6 – 15 år) og SPOR – speider/kor(6 – 9 år), - se mer info om tilbudene under 
trosopplæring og musikk i kirken. Etter aktiviteter er det tilbud om kaffe og vafler. Dette er et 
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populært tilbud for små og store. Barna kan få springe og leke mens de voksne koser seg med 
en kaffekopp og prat rundt bordet. 
Vi har vanligvis 12 – 14 myldresamlinger pr. semester.  
Det ble ikke myldredag våren ‘21. Høsten ‘21 ble samlingene gjennomført nesten som normalt. 
 
Jorunn Bottolfs, menighetspedagog 
 

SPOR 
SPOR er en sammentrekning av ordene speider og kor og er en aktivitet for gutter fra 1.-5. 
klasse.  
Gruppen møtes hver tirsdag fra 17.15-18.45 og det er Olaf Huuse Haraldstad og Yngvild 
Wattum Stuksrud som er hovedansvarlige for opplegget sammen med ungdomsleder Brage 
Fuglset Olsen (14 år). 
 
SPOR starter samlingene med å synge ca 30 minutter med Yngvild og Brage, og Olaf på gitar. 
Våren hadde de også med seg Ola Vik som akkompagnatør på piano. Etter sangsamlingen har 
de speideraktiviteter ledet av Olaf og Brage.  
 
I 2021 var de innom aktiviteter som natursti, bål- og brannvern, aking, langrenn, popcorn i 
grillhytta, førstehjelp, spikkekurs, knuter, orientering og opplæring i bruk av kompass, opplæring 
i pakking av sekk og bretting av tøy, mat på stormkjøkken, de satte poteter, lærte om 
energikilder og hadde E-SPOR (playstation-turnering).  
 
Noen tilbakeblikk fra 2021 
Gruppen startet opp semesteret 12. januar. På grunn av pandemi og nedstengning startet de 
opp med to digitale samlinger. I slutten av januar kunne de møtes fysisk som vanlig, men i mars 
ble det igjen ny nedstengning og fra 16. mars ble det derfor igjen nye digitale samlinger. 

• 23. mars var det digital samling med fokus på fasteaksjonen. Barna løp 
veldedighetsløp/sponsorløp og pengene gikk til fasteaksjonen til Kirkens nødhjelp. 

• Digitale samlinger fortsatte også i april, men i slutten av april åpnet det endelig opp for 
vanlige, fysiske samlinger for barn og unge. 

• Lørdag 5. juni sang SPOR på Musicalkonsert i Vardåsen kirke sammen med 1.-5. trinn fra 
korskolen. Det var da lov å ha 100 publikummere. 

• Fredag 11. juni dro SPOR på overnattingstur til Vollen med hengekøye og telt i bagasjen. 
Lørdag reiste de videre til Tusenfryd der de var hele dagen i fornøyelsesparken sammen 
med resten av Vardåsen korskole. De sang konsert i parken. 

• Fredag 20. august var noen gutter fra SPOR på skoleturné sammen med Barnekoret. De 
sang på Rønningen, Hagaløkka og Vardåsen skoler. 

• Tirsdag 24. august startet de ordinære samlingene opp etter sommerferien. 

• SPOR sang på høsttakkefest i Vardåsen kirke 26. september og 9. november var det klart 
for baking til Luciakonserten. I år var gutta fra SPOR hjemme hos Leo for å bake 
lussekattene. 

• 12.-14. november reiste seks gutter fra Vardåsen (to gutter fra SPOR) på et nasjonalt 
guttekorprosjekt i Bodø der de sang Mozarts Requiem sammen med hundre andre 
guttekorister fra hele landet. 

• 20. november sang SPOR på minikonsert på julemarkedet, 11. desember var det 
Luciakonsert i Asker sentrum og 12. desember var SPOR med på to julekonserter i 
Vardåsen kirke. 
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• På julaften sang noen av SPOR-gutta på julegudstjeneste. 
 
Noen tall 

• Våren 2021 bestod SPOR av 10 gutter og høsten 2021 var 15 gutter med. 

• SPOR hadde 19 samlinger på våren (9 digitale samlinger sammen med barnekoret og 10 
fysiske samlinger alene).  

• På høsten hadde de 15 fysiske samlinger. 
 
Yngvild Wattum Stuksrud, kirkemusiker 
 

Kirke/skole/barnehagesamarbeid  
Førjulsamling for barnehagene 
Vi hadde 3 førjulssamlinger for alle barnehagene i området. Dette ble som vanlig meget trivelige 
samlinger. Noen barnehager trakk seg fra samlingene grunnet innstramming av koronaregler. 
Ansvar: Menighetspedagog. 
 
Samarbeid med Engelsrud barnehage 
Menighetspedagog besøker Engelsrud barnehage 8 ganger i året med bibelfortellinger, 
barnesanger og aktivitet. Dessverre ble det kun én samling i 2021 
Ansvar: Menighetspedagog 
 
Frans av Assisi-dag for 1.kl. 
Vardåsen kirke har i 14 år gitt tilbud om et opplegg på ca 3 t. om Frans av Assisi til 1. klassene i 
menigheten. Opplegget består av fortellinger om Frans av Assisi, drama, formingsaktiviteter, 
spisepause, uteaktiviteter, lek og sang. 
Det ble umulig å gi tilbud om dette mai 2021 
 
Nikolas fra Patara for 2. kl. 
Vi har gitt tilbud om et opplegg om Nikolas fra Patara siden 2009.  
Opplegget tar ca 2,5 t. med fortelling fra Nikolas’ liv, legender, enkel dramatisering m.m. Solfrid 
Bergem har laget en flott bispekappe og flott bispestav for å kle opp Nikolas.  
Det var ikke mulig å gi tilbud om dette desember 2021 
 
Påskevandring for 3. kl. 
Vi legger opp til en times vandring med flg. stasjoner: Palmesøndag, enkens skjerv, Jesus som 
jager menneskene ut fra tempelet, skjærtorsdag/nattverden, langfredag og påskedag. 
Det var ikke mulig å gi tilbud om dette påsken 2021. 
 
Skolene før jul 
Førjulssamlinger for skolene ble avlyst. 
 
Jorunn Bottolfs, menighetspedagog 
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Konfirmant- og ungdomsarbeid 
 

Konfirmantåret 2021 ble naturligvis også preget av pandemien. Vi hadde ukentlig undervisning 
utendørs rundt bålpannen på kirkebakken, med to meters avstand til hverandre, men med 
nærhet til livet og troen. Etter hvert fikk vi flytte inn i kirken igjen, og de to siste undervisningene 
var tilnærmet normale, med taco, undervisning og gudstjeneste.  
 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon ble et uventet høydepunkt, da vi sammen med resten av barne- 
og ungdomsarbeidet samlet inn svimlende 150 000 kr gjennom aksjonsløp (11. plass blant 
landets menigheter). Den ivrigste konfirmanten samlet inn over 8000 kr, og stakk av med 
påskeegget, en velfortjent premie for formidabel innsats! De 150 000 er nok penger til å skaffe 
varig tilgang til rent vann for 600 mennesker! I 2022 vil vi både ha aksjonsløp og bøsseaksjon, 
så da håper vi på nok et godt resultat.  
 
Leiren ble avholdt på Knattholmen leirsted 2.-5. juli. Det ble en stor suksess, med mye lek og 
latter, god mat, lange sene kvelder med lovsang og brettspill, pilegrimstur, spennende 
undervisning, og ble avsluttet med en gudstjeneste hvor alle konfirmantene deltok med bidrag.  
Åtte dyktige ungdomsledere fra vår menighet, sammen med et tyvetalls fra Asker stod på over 
fire dager for konfirmantene for å gi dem minner for livet. Ungdomslederne dro for øvrig på en 
egen forberedelsesleir til Knattholmen før konfirmasjonsleiren for å planlegge. Dette gav god 
involvering av ungdomslederne og deres mange ressurser, så det er en modell vi kommer til å 
fortsette med.  
 
Konfirmasjonsdagene i september ble feiret med 200 deltakere på hver gudstjeneste, slik at 
nesten alle konfirmantenes gjester fikk være med.  
 
I høst arrangerte vi ledertreningshelg sammen med Asker menighet i Vardåsen kirke. Det ble 
undervisning, lek, paintball og taco, nye vennskap, og en ny gjeng med unge ledere står klare til 
å være med som ledere på konfirmantleir 2022 på Knattholmen. 
 
Olaf Huuse Haraldstad, Kapellan   
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Diakoni  

Vardåsen menighet 

 

Generelt om året 
2021 har vært et år som fortsatt er preget av pandemien. Det har vært perioder med helt 
nedstengt kirke, delvis drift med sterke føringer og restriksjoner. Men også perioder der vi har 
kunnet ha mange diakonale aktiviteter nesten som normalt, kun med avstand og munnbind. Det 
har blitt jobbet innenfor diakonifeltet hele tiden, men på andre måter enn tidligere. Det har også 
vært utfordrende pga sykemelding. 
 
Diakoniutvalg 
Det gamle utvalget ligger nede og arbeidet med å stable et nytt utvalg ble startet. Det er klart 
med flere av medlemmene og tanken er at utvalget kommer i gang i 2022. Det har kommet ny 
plan om diakoni for Den norske kirke. Denne skal ligge til grunn for revidert plan for diakoni for 
menigheten. Foreløpig lokal plan for menigheten ble vedtatt 7. november 2012 av Vardåsen 
menighetsråd. 
 
Irene Wiik Halle, diakon 
 
Bønnesamlingene  
Jesus søkte ofte stillheten og gikk avsides for å be. Det var viktig for ham å lære disiplene å be. 
Bønn er en viktig del av en menighets liv. Mange bønner stiger opp fra gudstjenester, åpen 
kirke, andre samlinger og fra enkeltpersoner. I tillegg startet menigheten opp med egne 
bønnesamlinger i kirken i juni 2011.  
 
På grunn av smittevernstiltakene hadde vi ingen bønnesamlinger i kirken våren 2021. Vi kunne 
først samles etter mai 2021. Etter den tid har vi hatt 12 bønnesamlinger. Vi møtes annenhver 
uke, i like uker, før torsdagstreffet om formiddagen.  
 
Mellom fire til åtte personer har vært til stede hver gang. Samlingene er enkle. Vi ber om det 
som ligger oss på hjertet. Noen ber stille og noen høyt. Det kan være bønner for menighetens 
aktiviteter, ansatte og frivillige, de som døpes, konfirmeres, syke og fattige. Vi ber for konge, 
regjering, de som styrer i kommunen, de som arbeider med syke, enkeltpersoner og miljøer 
som har bedt om forbønn. Alle er hjertelig velkomne til å være med på samlingene. Etter 
samlingen er det kaffe og vafler på kirketorget.  
 
Tre personer har hatt ansvaret med å lede bønnesamlingene. 
 
I januar 2020 startet også en bønnesamling på tirsdager fra kl. 11 til 12. Noen samlinger har 
også vært ute. Vi ber for aktuelle saker og for Asker og Norge. Bønnesamlingene er åpne for 
alle som ønsker å be sammen med oss. 
 
Kjell Martin Moksnes 
 
Torsdagskaffen og torsdagstreffet er et forum for dagledige og seniorer.  
Det er et sted for den gode samtalen rundt bordene, og å kunne glede seg over et sosialt 
fellesskap. Det er et foredrag om tema, dagens ord eller andre typer innslag. Det er frivillige 
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medarbeidere som er foredragsholder, har et ord for dagen, tar ansvar for vaffelsteking og 
kaffekoking. 
I 2021 opplevde vi en vinter/vår med strenge restriksjoner. Som et alternativ har det i vanlig 
torsdagskaffetid vært Åpen kirke de ukene dette har vært mulig. Da det åpnet opp, hadde vi 
vanlige samlinger helt frem til ny nedstengning. Men vi hadde et enklere opplegg med strengt 
regime i forhold til mat og kunne samles ut året. Smittevern krevde mer enn vanlig av alle. Bl.a. 
så måtte det serveres mat og drikke. Det var mellom 15 og 40 deltagere på disse samlingene. 
 
Bursdagsfeiring for jubilanter 
På grunn av planlagte arbeider på taket og stillaser så valgte vi å utsette jubilantfesten for 2021 
jubilantene til januar 2022. Det var ikke mulig å kjøre inntil døren for de som var dårlige til beins.  
Det ble på seinsommeren sendt ut en gratulasjon til jubilantene med info om utsettelsen. 
 
Samling for Borgenbråten 
Det var planlagt vår, høst- og julesamling i kirken i samarbeid med Hilde Torgussen og Jarle 
Klungrehaug. Det ble i år kun mulig å ha høstsamlingen i en noe enklere form. Jarle 
Klungrehaug hadde ansvar og ledelse for samlingen. Hilde ledet sang og spilte. Medvirkende 
var diakon i Vardåsen menighet. 
 
Julemarked 
Årets julemarked ble arrangert med åresalg, lotteri, salg av strikkevarer og mange gode 
spiselige varer. Det ble blant annet solgt store mengder med krumkaker og sveler som var 
meget populært. Det var mange folk innom, og det ble en skikkelig festdag for små og store i 
menigheten. Høydepunktet var sang ved menighetens barne- og ungdomskor. Vox Cordis 
deltok også. 
 
Frivillige medarbeidere følges opp kontinuerlig, og samarbeider med stab og utvalg. Det har 
vært mye å forholde seg til som frivillig med stadig nye smittevernsrutiner å forholde seg til. Men 
veldig mange av de som har vært involvert i menigheten har gjort en flott innsats også dette 
året. 
 
De frivilliges sommerfest er en fest der frivillige medarbeidere får takk. Denne ble det ikke 
mulig å arrangere på en trygg måte dette året.  
 
Fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp er en årlig landsdekkende aksjon hvor også Vardåsens 
konfirmanter er aktive. «Håp i en dråpe vann» var årets tema. Det ble ikke mulig å gå med 
bøsser i år heller. Men vi klarte å være kreative slik at barn og unge i menigheten løp 
sponsorløp og jobbet masse hjemme og på den måten samlet inn penger til aksjonen. Og det 
hele endte med at Vardåsen ble nr.11 av alle menighetene i Norge for innsamlede midler i 
2021. 
 
Samtaler tilbys de som ønsket det. Både prestene og diakon har hatt flere samtaler i løpet av 
året. Det har vært både sjelesorgsamtaler, og samtaler i forbindelse med sorg. Det har også 
vært endel samtaler på telefon i perioder med nedstengning. 
 
Irene Wiik Halle, Diakon 
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Fellestiltak for Asker prosti innen diakoni    

Innen diakonifeltet er mye av tilbudet basert på samarbeid på tvers av menighetene. Da når vi 
målgrupper som vi ellers ikke hadde nådd om vi bare skulle tatt utgangspunkt i hver enkelt 
menighet. Disse er derfor tatt med i menighetens årsrapport/nevnt i virksomhetsplan. 
Diakonene i prostiet har regelmessige samarbeidsmøter, og det er startet arbeid med en felles 
prostiplan i forhold til disse fellestiltakene.  
 
Flyktningarbeid: I Asker er det gjort strukturelle grep på prostiplan. Diakonene i prostiet er 
sammen med globalt utvalg i Asker menighet, ansvarlige for å koordinere og drifte kirkens 
arbeid lokalt overfor denne målgruppa. Tiltak i menighetene defineres som fellestiltak. 
Kommunen har ikke lenger noen flyktningmottak, men hvert år tar kommunen imot og bosetter 
noen flyktninger. Ca 40 siste år.  Holmen menighet driver fortsatt sin språkkafe, mens kafeen i 
Vardåsen er nedlagt. Menighetenes nabokontaktordning utfordres videre. 
 
Kirkens Feltarbeid og deres arbeid overfor rusmisbrukere er fortsatt et ”flaggskip” for kirkens 
diakoni i Asker. Det er varmestue, overnattingstilbud, bruktbutikk og jobbtiltak, arrangerer 
gudstjenester annenhver torsdag, lysfabrikken i Heggedal. Elveplassen har overtatt etter 
Kraglund som overnattingssted. 
 
Før jul arrangeres gudstjeneste med julebord, men årets julebord ble dessverre avlyst pga 
pandemien. Gatekapell har på ny kommet tilbake til sentrum og står nå ved Trekanten. For 
øvrig vises til feltarbeidets egen rapport. 
 
Brudeparsamling/Samlivskurs: Hver vår arrangerer prestene i Asker prosti en samling for alle 
brudepar som har planlagt å gifte seg i en av Askers kirker. Kurset finner sted en lørdag 
formiddag (kl. 10-16), og etter innføring i vigselsliturgi og lunsj, får parene et 3-timers kurs i 
samlivskunst ved samlivsterapeut Bjørk Matheasdatter.  Det var planlagt PREP-kurs i 
Østenstad kirke i april 2021, som er et kommunikasjonskurs for par. Begge disse 
arrangementene falt bort i fjor pga pandemien. Vi prøver igjen i 2022.  
 
Sorggrupper er et viktig samarbeidsfelt særlig i disse Koronatider. Det har vært et krevende år 
for sørgende å måtte ta avskjed med sine nærmeste med strenge Koronarestriksjoner.  De tre 
gruppene som ble etablert høsten 2020, fortsatte til sommeren 2021, to av dem hadde ei 
samling også på høsten. I februar ble det starta ny gruppe med Inga Mari Ramsfjell-Kind 
(Asker) som gruppeleder, som varte til november, og i september begynte ei ny gruppe med 
Heidi Milde (Holmen) og Evy Kjønigsen (Heggedal) som gruppeledere. Med nødvendige 
tilpasninger har vi greid å opprettholde gruppetilbudet under nesten hele Koronaperioden, med 
unntak av noen uker i vår. I alt fem aktive grupper har vært i sving dette året i tillegg til at fire 
tidligere sorggrupper fortsatt har samlinger på egenhånd.  
 
Lørdagsklubben er et tilbud for mennesker med utviklingshemming i Asker. Prostidiakonen har 
hatt spesielt ansvar for dette opplegget sammen med et eget styre. Det er månedlige 
lørdagssamlinger som avsluttes med åpen gudstjeneste (fra 20-35 deltakere), samt egen 
juletrefest. Vi rullerer mellom samlinger i Holmen, Vardåsen og Østenstad kirker.  
Lørdagsklubbens vårsamlinger inkludert juletrefesten ble alle avlyst pga pandemien. Men på 
høsten kom vi i gang igjen, med tur til Hauger gård i august, lørdagssamlinger i Holmen og 
Østenstad og besøkstur til Greåker kirke i oktober. Bibelgruppa kom også i gang i igjen på 
høsten, med 6 deltakere.  
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Hvert semester deltar klubben ved en gudstjeneste i de lokale menigheter der deltakerne bidrar 
med vaffelsteking, prosesjon, lystenning, nattverdutdeling bønn og pianospill under lystenning. I 
år var vi innom i Holmen i september, mens vårens besøk falt bort.  
Vi deltar også ved begravelser og minnesamvær når noen dør, i år har vi tatt avskjed med en 
deltaker/medarbeider.   
 
I tillegg til Lørdagsklubben, er det andre elementer i prostiarbeidet. 
 
Tilrettelagt konfirmasjon: Det var ingen med i år, men vi gir tilbudet igjen i 2022.  
 
Musikksamlinger i Vardåsen kirke: Videre er det tre musikksamlinger i året i Vardåsen kirke 
for beboere og brukere ved aktivitetssentrene i nærområdet. Over 60 kom til høsttakkefesten, 
mens påske og adventssamlinga begge ble avlyst. Diakonen deltar også regelmessig på 
sangstunder ved Borgenbråten aktivitetssenter. 
 
Ressursgruppe: Til stillingen er det blitt etablert ei ressursgruppe bestående av Liv Ruud – 
fellesrådet, prost Tor Øystein Våland og prostidiakon Jarle Klungrehaug. 
 
”Grønn kirke”: I mars hvert år arrangeres inspirasjonssamling i bispedømmegården om 
”Grønn kirke” i regi av en egen ”Ressursgruppe for skaperverk og bærekraft.” Årets samling ble 
dessverre avlyst. Alle menigheter i gamle Asker er nå blitt godkjent som grønne menigheter. I 
Asker hadde vi inspirasjonssamling i august i Teglen, hvor hagebruk var i fokus.  Sidsel 
Gaukstad Baardsen er Østenstad menighets grønne kontakt og er også prostikontakt for hele 
Asker. 
 
Pilegrimsled: I 2020 ble menighetene involvert i prosessen med å fornye og oppruste 
pilegrimsleder mellom Tønsberg og Oslo. Det er særlig traseen på Askersiden mellom Røyken 
kirke og Asker kirke som skal klargjøres og merkes. Mye har stansa opp etter Koronaen i 2021. 
Vi håper også på sikt å få laget en brosjyre om pilegrimsleden mellom Asker kirke og Røyken. 
Dette vil kunne bli et fint «kommune-sammenslåingsprosjekt», og målet er at folk skal kunne gå 
turer på egenhånd med den nye brosjyren i hånden – jf brosjyre laget for flere år siden om 
leden mellom Asker kirke og Tanum kirke i Bærum.  
Menighetene i Asker oppfordres til å bli medlem i Pilegrimsforeningen St Hallvard av Huseby, 
som har hatt utspring i Røyken og Lier.  De arrangerer møter og turer i nærområdet som folk fra 
menigheten kan delta på og bidrar til turglede og økt kunnskap om pilegrimstradisjonene i 
nærområdet. Asker og Østenstad menigheter ble nye medlemmer i 2021.  
 

Andre typer fellestilbud i regionen 

 

Fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp er en årlig landsdekkende aksjon. Kirkens Nødhjelp 
markerer 75-års jubileum i 2022, med håp som overordnet tematikk. Fasteaksjonen er en viktig 
del av markeringen, og har fått tittelen «Håp i en dråpe vann». På vegne av kirkene i Norge, 
jobber Kirkens Nødhjelp med å sikre at mennesker i nød får tilgang til vann, hygiene- og 
sanitære løsninger. Dette har vært tema for fasteaksjonen siden 2015. I 2022 er det et spesielt 
fokus på klimatilpasset jordbruk, gjennom vanning via dryppsystemer. 
 
Også fasteaksjon i 2021 ble digital pga pandemien. Menighetene i Asker samla inn kr 552.147 i 
2021.   
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HjerteRom var en ressursgruppe på bispedømmeplan som bistår med arbeid overfor fattige 
tilreisende fra Europa. I Bærum har de etablert egen prostigruppe, og i Asker henviste folk dit. 
Ellers tilbød Kirkens Feltarbeid dusj og mulighet til klesvask og måltider til denne målgruppa. De 
menigheter som ikke har eget arbeid, oppfordres til å støtte Kirkens Bymisjons arbeid Rom for 
fattige, som har flere typer tilbud.  Ressursgruppa ligger nå på is.  
 
Kirkens Familievern. Kontorene i Osloregionen koordineres nå fra Oslo, og avdelingen for 
Asker og Bærum holder til i Akersgata. Kontaktperson: Anita Farem  
 
Kirkens SOS er et døgnåpent landsdekkende tilbud til mennesker i krise. I tillegg til 
kontakttelefon, tilbys også samtaler ved de 13 kontorene.   
 
Kirkens ressurssenter for mennesker utsatt for vold og overgrep, som ligger i Oslo, 
opplever stadig økende aktivitet og tilbyr terapeutiske samtaler og ulike samtalegrupper. ADAM 
er et tilbud spesielt rettet mot menn som har opplevd overgrep. 
 
Sorgen det ikke sendes blomster til er nå gått over til å bli et tilbud for hele bispedømmet og 
er et tilbud for mennesker som opplever samlivsbrudd. Kursene holdes på Diakonhjemmet og i 
Haslum kirke. Tidligere diakoniarbeider i Holmen, Thomas Hauge, er med i dette arbeidet.  
 
Varmebuss på Tryvann: I flere år har diakoner i kirken vært til stede med Varmebusser på 
Russetreffene på Tryvann i mai. De får tilbud om vann, kakao og mulighet til å sitte inne og hvile 
/ varme seg / få samtaler. Årets treff på Tryvann ble nok en gang avlyst, men en del av 
diakonene var til stede ved 5-6 ulike lokale treff i april og mai.    
 
Vi kjenner til at flere av innbyggerne i Asker benytter seg av disse tilbudene, derfor er det også 
viktig å gjøre dem kjent. 
 
Jarle Klungrehaug, Prostidiakon 
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Åpen kirke 
 

Fra februar i 2021 har menigheten hatt Åpen kirke hver onsdag mellom kl 18 og 19.30, bortsett 
fra i feriene. Kirkerommet åpnes for bønn, lystenning, stillhet og ettertanke.  
 
Kl 18.30 inviteres det til kveldsbønn med en kort liturgi, tekstlesing, musikk og salmesang. Den 
ledes etter tur av Astrid Bayegan, Irene Wenaas Holte, Åshild Solgaard og Berit Okkenhaug. 
Det er anledning til å be om en samtale med den som leder kvelden.  
 
Til nå har det vært relativt få som kommer. Likevel oppleves det dypt meningsfullt. Den 
bærende tanken er at kirken skal være et sted der mennesker kan komme og finne et rom for 
stillhet, bønn og ettertanke.  
 
Berit Okkenhaug 
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Engelsrud Barnehage 
 
Generell orientering 
Engelsrud Barnehage er eiet og drevet av Vardåsen Menighet. 
 
Foreldrerepresentanter, representanter for Vardåsen menighet og ansatte i barnehagen sitter i 
samarbeidsutvalget (SU). 
 
Barnehagen holder til i Engelsrud menighetshus. Lokalene er lyse og vi har godt med plass. 
Uteplassen er stor og fin med spennende naturtomt vi kan utforske både sommer og vinter. Det er 
gode turmuligheter rett utenfor gjerdet til barnehagen som vi benytter mye. 
 
Året 2021 har på mange måter vært en videreføring av 2020 hvor vi måtte legge om driften pga. 
Korona viruset.  Selv om vi kom inn i de nye rutinene i 2020 var det mye opp og ned i 
trafikklysmodellen og det var stadig nye grep og lettelser å innstille seg etter. 
 
Vi har hatt 18 barn på stor avdeling og 9 barn på småbarnsavdelingen. 
 
I januar startet vi i tradisjon tro med forskning og eksperimenter som fenget både store og små. Vi 
beveget oss over i eventyrenes verden i februar og etter å ha hatt tema om samene markerte vi 
samenes nasjonaldag den 6. februar med både joik, leirbål, lavvo og gakku brød. Dette var for 
mange en ny opplevelse og ble spennende og hyggelig for både små og store. Barna lærte Bæ, bæ 
lille lam på samisk og litt om hvordan urfolket i Norge lever. 
 
De syv skoleknertene var på skiskole på Eid gård i Heggedal.  Da fikk vi øvd oss på å kjøre buss og 
alle lærte mange nye triks på ski. 
 
Vi pleier å arrangere skidag med hele barnehagen og i år ble den flott.  Barnas Holmenkolldag ble 
gjort om til alternativt arrangement rundt i Norge og vi meldte oss på.  Vi fikk sekker med masse 
spennende innhold, startnummer og det kom to Holmenkollen-maskoter på besøk.  Etter som dette 
var et ute-event var det en del foreldre som tok turen for å heie litt og å nyte været på DIF banen.  
Det ble servert grillmat og alle var strålende fornøyde med dagen. 
 
Mediebildet har også dette året vært preget av viruset og det virker som det kommer topper rundt 
høytidene.  I år fikk vi kost oss med påskeforberedelser, snakket om påskelignelsen og tok igjen litt 
av det tapte fra 2020.  Barna hang seg veldig opp i at folket valgte Barabbas og ikke Jesus, når de 
kunne velge hvem som skulle slippes fri av fangene. Det ble mye følelser rundt dette teamet.   
 
Jorunn kom på besøk, men valgte å stå utenfor porten.  Den hadde blitt pyntet med flotte roser som 
skulle illustrere «Blomster i Guds hage».  Alle barna fikk ta med seg en blomst hjem når de gikk fra 
barnehagen og hadde fått vite fra Jorunn at det var de som var blomster i Guds hage, noe de stolt 
fortalte foreldrene.  Det ble produsert masse flott påskepynt og alle fikk lage ett bilde som illustrerte 
graven til Jesus i mosegummi.  Det hadde vi fått av Jorunn. 
 
Selv om det ikke var fullt så strenge regler som etter gjenåpningen etter påsken i fjor var det 
fremdeles mange begrensninger på våren.  Vi håpet i det lengste at det skulle bli mulig å feire 17. 
mai på mer normalt vis, men nok en gang måtte vi nøye oss med ett superhyggelig tog og feiring i 
barnehagen. 17. mai feiringen på skolen ble avlyst igjen, noe alle synes var veldig trist. Det var 
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mange tilskuere som nok satte ekstra pris på det lille barnehagetoget som ruslet en runde i 
nabolaget med flagg, musikk og hurrarop når alt annet ble avlyst. 
   
Vi har startet en «dannelsesreise» med de andre menighetsbarnehagene i Asker i samarbeid med 
Universitetet i Sørøst-Norge.  En av oppgavene vi hadde fått var å finne ut hva som var i tåken nede 
i dalen, på vei til Soria Moria vårt felles mål.  Barna skulle selv få male et bilde med det de trodde 
var der nede. I forkant hadde vi snakket mye om fantasi, det ukjente, magiske, sett på bildet til 
Kittelsen og lest eventyret om Soria Moria. Barna fikk sitte i et rom med rolig musikk i små grupper 
og med god avstand til andre for å lage de flotte maleriene sine. Det var mange forskjellige ting i 
tåken og barna hadde kunstutstilling for foreldrene der de stolt viste frem kunsten. 
 
De ansatte hadde fått oppgave om å lage felles bilder avdelingsvis.  Vi hadde ikke lov til å 
kommunisere underveis eller planlegge hva som skulle males.  Dette var en ny opplevelse for oss. 
Ingen forarbeid, planlegging eller mulighet til verbal kommunikasjon er ikke hverdagskost for en 
gjeng snakkeglade damer, så dette var en helt ny måte å jobbe på. Det ble en spennende 
opplevelse og alle ble ganske fornøyde med resultatet. I etterkant var alle bildene med på en felles 
vernissage på Askertun, der både Kirkesjefen og våre to representanter fra Universitetet deltok, 
Hanne Lund-Kristensen og Torgeir Sveri. Da hadde vi en gjennomgang om hvordan arbeidet med 
prosjektet hadde gått, hvordan vi hadde arbeidet og hvor veien gikk videre i prosjektet. 
 
Mange arrangement var også i år avlyst så vi fikk ikke med oss hverken teaterbesøk eller 
brannshow på Kalvøya.  Vi er så heldige at vi har en barnehage med fantastiske turmuligheter rett 
utenfor døren.  Det utnyttet vi til det fulle og var på turer i nærområdet nesten daglig. Det er en aktiv 
og morsom gjeng og vi var gjennom året på diverse ekspedisjoner med bla. Isfiske, Pokémonjakt, 
forskjellige naturjakter og utallige ake-, lek- og ballspillutflukter. 
 
Skoleknertene fikk ikke helt vanlig avskjed, men i år klarte vi å få til en sommerfest med lett 
uteservering og underholdning. Heldigvis var værgudene på vår side og vi kunne gjennomføre 
denne utendørsmarkeringen.  Alle måtte holde avstand og de ansatte serverte mat og drikke under 
ordnede forhold.  Skoleknertene fikk utdelt personlige dikt og barna hadde øvet inn litt sang og dans 
som de viste frem til stor jubel fra alle foreldre og besteforeldre som hadde tatt turen for å delta på 
årets sommermarkering Det var nok ekstra hyggelig å få være samlet en så stor gjeng etter en lang 
vår med strenge restriksjoner for alle. 
 
Som en skikkelig pang-avslutning valgte vi å arrangere friidrettsdag på DIF. Vi var så heldige å få 
med oss en Norgesmester som var med og hjalp oss hele dagen. Mange foreldre stod ivrig på 
sidelinjen og heiet oss gjennom både hopp, løp og kast øvelser. Det er en sprek gjeng og alle fikk 
en liten pokal i premie på slutten av dagen. 
 
Når vi åpnet igjen etter sommeren fikk vi være sammen som kohort på hver av avdelingene og 
barnehagen ble betraktet som en base. Det gjorde at vi kunne samarbeide på kryss av avdelingene 
mer enn før og dele utetiden, så alle fikk lekt sammen. 
 
Utenfor garasjen ble det forsøkt å grave drenering, men huset er bygget på grunnfjell så det var ikke 
så lett å fullføre. Det ser ut til at gravejobben og den nye grusen som ble lagt foran garasjen tar 
unna det vannet som kommer så det er store forbedringer og garasjen holder seg tørr. 
Den første måneden etter sommeren jobbet vi med å ønske nye og gamle barn velkommen tilbake. 
Oppe var det syv og nede var det tre nye barn som skulle finne seg til rette på avdelingen. 
 
I september gled vi over på temaene insekter, skogens skatter og grønnsaker. 
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I oktober var det barn i andre land, FN- dagen og brannvernuke på planen. Det ble laget kunst og 
bakt boller til salgsutstillingen vår, der inntektene gikk til FORUT. Pga smittevernregler fikk ikke 
skoleknertene vært på brannstasjonsbesøk i år heller, men vi hadde en hel uke der vi hadde fokus 
på brannvern og barna fikk se på Brannbamsen Bjørnis på storskjermen vår. Skoleknertene fikk 
også tilbud om svømmeskole i Holmenhallen som vi takket ja til. Det gikk over syv uker, noe de fem 
skoleknertene gledet seg veldig til hver uke. Det er tydelig at litt tid i vannet hjelper, for etter syv uker 
var det en gjeng supertøffe svømmere som hoppet i bassenget. 
 
I november gikk vi over på trafikksikkerhet, refleks, verdensrommet og helt mot slutten av måneden 
startet vi med juleforberedelsene. 
 
Desember var det jul og julebudskapet som var i fokus. Vi håpet i det lengste at vi kunne holde den 
tradisjonelle Lucia feiringen vår, men vi måtte gjøre om den hyggelige innendørssamlingen med 
forestilling og tog til et utendørsevent. Alle foreldrene stod pent og ventet når toget med de flotte 
barna, toget rundt hushjørnet.  Vi hadde pyntet med haugevis av tente telys og lussekattene vi 
hadde bakt på formiddagen lå i poser til hver familie, så alle kunne kose seg litt når de kom hjem. 
 
På våren hadde vi gleden av å få besøk av menighetspedagog Jorunn Bottolfs fra kirken som kom 
med historier, blomster, bøker og aktiviteter til oss. Disse besøkene setter barna alltid stor pris på. 
Mot slutten av året fikk vi dessverre ikke hatt disse kjærkomne besøkene, men i år klarte vi å få til 
førjulstur til kirken. Det var superstas. Da fikk barna kjøre MaxiTaxi, skrive seg inn i manntall, hilst 
på noen av de som jobber i kirken, sunget, hørt Julefortellingen og sett på alt det spennende 
Vardåsen kirke har å by på. 
Vi arrangerte nissemarsj der barna kler seg ut som nisser vi spiller julesanger og går rundt i 
nabolaget og sprer nisseglede, julebord og nissefest.  På nissefesten var det god stemning, 
juletregang, nissen var innom med overraskelser og det var en lystig gjeng som laget liv og røre før 
vi sa god jul og takk for i år til hverandre. 
 
Før sommeren ble utlyst stilling etter barnehagelærere og Keranka Marinova ble ansatt som ped. 
leder på stor avdeling hos Apekattene med dispensasjon.  Hun valgte å gå videre til en annen 
stilling etter jul. Eva Gamst Standal som er utdannet barnevernspedagog har startet 
videreutdannelse for å bli godkjent barnehagelærer.  Gjennom året ble det lyst ut stilling etter 
pedagog flere ganger og før jul var det to barnehagelærere som søkte og takket ja til å jobbe på 
Engelsrud, hurra.    
 
Vår styrer Elin Dalen valgte å gå videre til en annen stilling. Da stilte kirkesjefen John Grimsby opp 
som styrer og Eva G Standal var stedlig leder.  Vi var så heldige å få ny styrer på plass før jul, Maria 
Forvik.  Hun gled raskt inn i rutinene og er et supert tilskudd for barnehagen. 
 
Det har vært nok ett annerledes og lærerikt år der vi har måttet tenke nytt og innrette oss etter 
strenge regler for å holde smitten på avstand. Noe vi har vært så heldige å klare. Både foreldre, 
barn og ansatte har måttet sette seg inn i stadig nye regler og retningslinjer for hva som forventes 
og hva man må forholde seg til. Uten den velviljen vi har møtt hos både barn og foreldregruppen 
hadde vi ikke fått dette til så bra. 
 
Selv om året ble snudd på hodet har vi tatt med oss nye erfaringer, måter og tenke på og nye 
muligheter å løse ting/utfordringer vi vil ta med oss videre. 
 
Hilsen 
Eva Gamst Standal, Ingebjørg Thon Rosvold og Maria Forvik. 
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Asker KFUK-KFUM-speidere 
 

 

Vi har en god gjeng med ledere og rovere som også dette koronaåret har stilt opp ukentlig og 
jevnlig for speiderne i gruppen vår, både på møter, turer og andre arrangementer. Disse gir, 
både hver for seg og samlet, et betydelig bidrag til utviklingen av barn, unge og 
Askersamfunnet! 
 
Medlemmer per 31.12.2021 
Totalt talte gruppen 90 betalende medlemmer pr. desember 2021. Vi har i løpet av året hatt 
flere speidere innom vårt arbeid enn det tallene sier, men disse har ikke betalt kontingent. 
 
Speidere i alderen 7-19 år: 61 
Ledere i alderen 20-25 år: 3 
Ledere over 26 år: 9 
 
Informasjonsarbeidet 
Vi har i 2022 tatt i bruk SPOND som lokal medlemstjeneste og som informasjonstjeneste om 
enkeltaktiviteter. askerspeiderne.no er fortsatt vår informasjonskanal utad mot Askersamffunnet 
og speider-Norge. Facebooksiden vår brukes for å holde foreldre oppdatert underveis i 
arrangementer og etter turer. I tillegg ser vi at det er en god promoteringskanal for både 
speider-Norge og Askersamfunnet og kommende speidere - i tillegg til at gamle speider følger 
med på oss. 
 
Menighetstilknytning 
Asker KFUK-KFUM-speidere er tilknyttet både Asker, Heggedal og Vardåsen menigheter. Vi 
deltar i Gudstjenester i alle tre menigheter. Ukentlig er det lokaler i Vardåsen kirke som benyttes 
til møtevirksomhet - inne og ute. Skogen bak kirken og området rundt kirken gjør seg også til 
uteaktiviteter, bål og andre fine speideraktiviteter. 
 
Hytter 
Vi har tilgang til speiderhytter og disse er veldig viktig for vårt arbeid: Speiderhytta i Elgtråkket 
og speiderhytta på Tvetersetra. Begge leies av Asker kommune. Hytta i Elgtråkket har vært 
brukt til møter og aktivitet gjennom året ved siden av å være lagerplass for utstyr. Hytta på 
Tvetersetra har blitt mindre brukt enn vanlig grunnet restriksjoner på inne-arrangementer. 
 
Koronaåret 
Koronasituasjonen har gjort at mange møter dette året har måttet holdes ute. Heldigvis har de 
aller fleste arrangementene latt seg gjennomføre dette året. Det er vi glade for. 
 
17. mai 
Askerspeiderne bidrar alltid på 17. mai. Dessverre ble det ikke noe stort 17. mai-tog som vanlig, 
men vi deltok med flagg på arrangementet ved Skaugum og ved Vardåsen kirke. 
 

http://askerspeiderne.no/
https://www.facebook.com/askerspeiderne


____________________________________________________________________________ÅRSMELDING 2021 

 

Vardåsen menighet 32 

 

Forbundstilknytninger 
Vi er tilknyttet landsforbundet Norges KFUK-KFUM-speidere og dermed også Asker og 
Bærum krets av Norges KFUK-KFUM-speidere. 
 
Økonomisk støtte 
Økonomisk støtte er svært viktig for oss. Vi ønsker å holde så lav inngangsterskel som mulig 
samtidig som vi ønsker å holde et høyt og attraktivt aktivitetsnivå. Vi ser det siste er ekstra viktig 
for å holde på speidere gjennom ungdomsskolen og videregående. I 2021 mottok vi 
økonomisk støtte fra Asker kommune og Vardåsen menighet. Vi takker for all støtte vi kan få - 
og er glade for å vite at vi ukentlig har en stor og flott gjeng barn og unge i organisert aktivitet. 
 

Aktiviteter 2021 
Stifinnerarbeid jenter (4. og 5. trinn) 
Det har vært en aktiv høst med et stort tilsig av jenter. Aktivitetsnivået har vært vanlig høyt og 
flere av de ukentlige møtene har vært arrangert sammen med stifinnerguttene eller sammen 
med vandrerjentene, i tillegg til møter for oss selv med kun jentene i 4. og 5. trinn. På høsten 
hadde vi tur med kano ved Ulvenvannet på Dikemark. Jentene syntes dette var helt topp. Den 
årlige jenteturen til Blåfjellhytta med overnatting ble gjennomført i høst. Vi lagde primitiv mat og 
vi stekte på bål. Til dessert var det banan med sjokolade. Vi hadde leirbål og opptakelse for de 
nye stifinnerjentene. Jentene storkoste seg. Vi følger vårt eget stifinnerprogram og har hatt de 
fleste møtene ute denne høsten. Vi avsluttet året med julemøte hvor vi spiste grøt og lagde 
julekort. 
 
Stifinnerarbeid gutter (4. og 5. trinn) 
Vi er så heldige å ha en stabil gruppe fra 5. klasse, det var et fåtall som sluttet gjennom 
sommeren. Tidvis har vi operert med venteliste, men fra oktober tok vi de resterende inn i 
gruppen. Det er i dag 12 gutter i dette årskullet ( født 2011). Det var ved skolestart få gutter som 
startet hos oss fra 4. klasse. Ved semesterstart var det kun syv gutter, til jul hadde to sluttet og 
en ny startet. Det er jevnt godt oppmøte på møtene, og dette ble merkbart bedre (og ikke minst 
mer forutsigbart) etter at vi tok i bruk SPOND som informasjonsplatform. Møtene er bygget opp 
rundt merkene, som regel tar vi ett merke i løpet av ett møte/tur. Guttene har vært delt i grupper 
etter skole grunnet smittevern. Smittevern har begrenset aktiviteten med tanke på hva vi kan 
gjennomføre, vi har samtidig inntrykk av at stifinnerne og foreldre har opplevd tilbudet som godt. 
I høst besøkte hele stifinnergruppen VEAS, dette var høstens høydepunkt ang møter. Der fikk vi 
informasjon om, og befaring av anlegget. Veldig stas for alle. 
 
Det er et stort spenn i modenheten på guttene i flokken og vi er avhengig av foreldreinnsats for 
å få gode møter og turer. Dette er spesielt viktig ved starten på høsten. Aktivitetene spenner fra 
matlaging, skiturer, stjernehimmel, til pionering, førstehjelp, livredning og padling. I perioden 
med hjemmeskole har vi hatt hjemmeoppgaver. Grunnet avlysning av sommerleiren på 
Strandheim også i år arrangerte vi en dagstur til samme sted, kun for stifinnere i gruppen. Den 
årlige kretskonkurransen på Kalvøya ble også avlyst. Høstens overnattingstur på Tveiterhytta 
ble til stor glede gjennomført. Noen ville også sove utendørs. Alle møtene foregår utendørs. 
 
Vandrere (jenter og gutter, 6.-10. trinn) 
Vandrerne bruker sitt egenutviklede speiderprogram og har ukentlige speidermøter hver 
mandag fra 1800 til 1930. Førerturer blir arrangert i januar og august. I januar var dessverre 
koronasituasjonen slik at det ikke ble noen tur, men i august var vi på Nøtterøy og koste oss 
stort og planla høstsemesteret. Det er viktig å holde på motivasjonen hos speiderne våre i 
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ungdomsskolealder så til jul hadde vi en skikkelig speiderfest på speiderhytta vår i Elgtråkket. 
Tre av våre førere skulle på nasjonalt patruljeførerkurs Norsk Roland i høstferien, men det ble 
avlyst. Vi har forsøkt å opprettholde våre tradisjonelle turer i 2021, men med korona kun fått til 
disse: TRÅKK i Kjekstadmarka - to overnattinger på en helg, Overnattingstur i Vardåsenmarka, 
Blåfjellhyttatur og LAN-party. Årets sommerleir avholdt vi på leirstedet Strandheim i Asker. Det 
var en tradisjonell leir med leirbygging og speideraktiviteter. Koronarestriksjonene i desember 
påvirket oss ikke siden vårt siste arrangement uansett ble avholdt før restriksjonene kom. 
 
Rovere (videregående og eldre) 
Roverne har vært aktivt med på alle gruppens arrangementer og felles leire som ledere og 
hjelpere. De møter også og hjelper til på ukentlige møter. Det er svært viktig for oss at roverne 
bidrar både som ledere og som motivatorer og forbilder for de yngre speiderne. I tillegg får de 
roverne som stiller opp som ledere på forskjellige arrangementer god ledertrening. Grunnet 
koronaåret har det ikke vært gjennomført noen større arrangementer kun for rovergruppen, men 
de har deltatt på kretsens arrangementer. Gjennomføring av videregående skole er viktig for 
denne gruppen ungdommer. 
 
Pamanugama YMCA på Sri Lanka 
Vi har hatt et samarbeide med Pamanugama YMCA i landsbyen Pamanugama på Sri Lanka i 
snart 20 år. De driver KFUM-arbeid der. Vi har arrangert flere speiderleire sammen med og 
for dem i disse årene. I tillegg driver vi et utdanningsfond for ungdom i videregående alder 
for å få de gjennom videregående skole. Det kan være for dyrt for mange familier. I tillegg har vi 
samlet inn penger til å hjelpe familier med mat gjennom en vanskelig koronatid. 
 

Aktivitetsplan 2022 
Aktivitetsplanen for 2022 legger opp til vårt vanlige aktivitetsnivå, som før pandemien. 
 
Stifinnerarbeid jenter (4. og 5. trinn) 

• Ukentlige møter hver mandag på hytta i Elgtråkket 

• Vinter-TRÅKK - overnatting Elgtråkket 

• St. Georgsdagfeiring - Asker kirke 

• Kalvøyadagen - kretsens småspeiderkonkurranse 

• Strandheimleir - kretsens småspeiderleir som ledes og drives av Askerspeiderne 

• TRÅKK - dagsarrangement 

• Kirkeparade - Vardåsen kirke 

• Blåfjelltur 

• Julegudstjeneste i Heggedal kirke 
 
Stifinnerarbeid gutter (4. og 5. trinn) 

• Ukentlige møter hver mandag rundt om i Asker 

• Vinter-TRÅKK - overnatting Tveterhytta 

• St. Georgsdagfeiring - Asker kirke 

• Kalvøyadagen - kretsens småspeiderkonkurranse 

• Strandheimleir - kretsens småspeiderleir som ledes og drives av Askerspeiderne 

• TRÅKK - dagsarrangement 

• Kirkeparade m/overnatting - Tveterhytta/Vardåsen kirke 

• Julegudstjeneste i Heggedal kirke 
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Vandrere (jenter og gutter, 6.-10. trinn) 

• Ukentlige møter hver mandag i og rundt Vardåsen kirke 

• Førertur i januar til Sandefjord - planlegging av vårens møter og sosialt samvær for 
ungdomsskolegjengen 

• Patruljeturer 4 stk. på Tveterhytta i mars 

• Vinter-TRÅKK - overnatting ute ved Tveterhytta 

• Kretspatruljekonkurranse m/overnatting ved Tveterhytta 

• St. Georgsdagfeiring m/overnatting - Asker kirke 

• Mulig deltakelse i NM i speiding 

• Speiderleir i Danmark med 50 000 andre speidere 

• Førertur i august - planlegging av høstens møter og sosialt samvær for 
ungdomsskolegjengen 

• TRÅKK - to overnattinger tur 

• Opptakelsestur med kirkebesøk 

• Blåfjelltur - for jentene 

• LAN-party - for guttene på ungdomsskolen med overnatting 

• Julegudstjeneste i Heggedal kirke 

• Smokingselskap - juleavslutning/speiderfest for ungdomsskoleelever 
 
Rovere (videregående og eldre) 

• Førertur i januar til Sandefjord 

• Vinter-TRÅKK 

• Kretspatruljekonkurranse ved Tveterhytta 

• St. Georgsdagfeiring m/overnatting 

• NM i speiding 

• Speiderleir i Danmark med 50 000 andre speidere 

• Førertur i august 

• TRÅKK - to overnattingers tur 

• Roveropptakelse for nye rovere 

• Kirkeparade - Vardåsen kirke 

• Blåfjelltur - for jentene 

• LAN-party - for guttene 

• Julegudstjeneste i Heggedal kirke 

• Smokingselskap - juleavslutning/speiderfest for ungdomsskoleelever 

• Roverjulebord på Tveterhytta 
 
Pamanugama YMCA på Sri Lanka 

• Leder besøk mellom de to organisasjonene i 2022 på Sri Lanka. Neste speiderleir 
planlegges i påsken 2024. 

• Utvidelse av utdannelsesfondet til å gjelde 5 ungdommer. I tillegg har inflasjonen økt 
utgiftene mye for familier på Sri Lanka. 

 
Asker 28.02.2022 
Godkjent gruppeting. 
 
Rolf Falchenberg, Gruppeleder Asker KFUK-KFUM-Speidere 
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Borgen Normisjon 
 

Pandemien har også i 2021 begrenset vår virksomhet noe. Frem til påske avholdt vi ikke fysiske 
møter men fra 28. april ble det igjen avholdt møter i Vardåsen kirke. Det ble totalt avholdt 11 
fysiske møter i 2021 med et oppmøte på 12-23 personer.  
 
Som tidligere år ble gjort opptak av bibeltimene, også da vi ikke kunne ha fysiske møter ble det 
ordnet med opptak. Derfor ble det stort sett sendt ut opptak etter programplanen gjennom hele 
året til alle som ønsket det, totalt 18 bibeltimer. Opptakene gjør at det er flere som bor langt 
unna Vardåsen kirke som følger undervisningen vår, blant annet fordi talene også blir sendt 
over Jesusnett.no.  
 
Foreningen er åpen for alle og samles annenhver onsdag i Vardåsen kirke til bibelundervisning 
og sosialt fellesskap. Programmet består hovedsakelig av en bibeltime, felles sang, kollekt, 
samtale og bønn. Bibeltimeholderen får tekster fra bibelen som utgangspunkt for samtale.  
 
Vårens tekster og tema tok utgangspunkt i Johannes åpenbaring mens høsten ble viet til 
Krønikebøkene. Åpenbaringsboken er skrevet til mennesker i trengsel fra en forfatter som er 
forvist for sin tros skyld. Krønikene handler om Israels historie og hvordan Gud handler med 
folket under mer eller mindre dårlige konger, men noen lyspunkt er det. De som lytter til Herren, 
vil oppleve Guds velsignelse. Utfordringen er: Hva betyr disse gamle skriftene for oss i dag og 
vårt gudsliv.  
 
Foreningen er godt utrustet med lokale talere. Astrid Bjellebø Bayegan, Vigdis Rø Berntsen, 
Tor-Odd Berntsen, Dag Håland og Preben Colstrup hører til disse. I tillegg har Kurt Hjemdal, 
Alexander Colstrup, Anne Margrethe Saugstad, Frode Granerud, Svein Granerud, Tove Rustan 
Skaar, Helge Skaaheim og Runo Lilleaasen besøkt oss i 2021.  
 
Borgen Normisjon er en misjonsforening og samler derfor inn penger til Normisjons arbeide 
hjemme og ute.  
 
Det er gledelig at flere yngre mennesker fra hele Asker og Bærum kommer på møtene.  
 
Det er foreningens mål at undervisningen formidler bibelsk kunnskap på en måte som gjør at 
det blir til hjelp for den enkelte slik at det skal føre til et Kristuspreget liv og glad og frimodig 
tjeneste for Jesus. Det er viktig for vår forening. Og det er viktig for menigheten. Derfor er det 
også et sterkt ønske at stadig flere kommer på møtene og får øynene opp for de mulighetene 
disse samlingene gir til fornyet tro og frimodig kristenliv.  
 
Det kom inn kr 13873,- i gaver. Kr 11300,- er overført til Normisjon.  
 
Styret består av Terje Grønås (leder, økonomiansvarlig), Preben Colstrup (programansvarlig), 
Kjell Martin Moksnes (møteansvarlig) og Reidun Skaaheim (pianist og ansvarlig for 
møteopptak). I tillegg har Inga Colstrup tatt ansvar for bevertning og kjøkkentjeneste.  
 
Borgen Normisjon 28.02.22  
 
Terje Grønås, leder    Kjell Martin Moksnes  
Reidun Skaaheim    Preben Colstrup  
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Kirkens feltarbeid i Asker 
 
Kirkens feltarbeid i Asker har klart å holde våre tilbud åpne i enda et år med pandemi. Behovet 
for tilbudene ikke har blitt noe mindre, og de som trenger tilbudene grunnet rusavhengighet, 
ensomhet, bostedsløshet eller andre utfordringer har hatt et tøft år.   
 
Hjertet i feltarbeidet, Varmestua, har klart holdt åpent hver dag i 2021 kun med noen få unntak. 
Her har det vært tilpasninger i form av munnbind, redusert antall gjester og servering ved faste 
plasser. Dette har fungert bedre enn man kunne vente, og har gjort at tilbudet om varm mat, 
rent brukerutstyr og bistand har vært forutsigbart for gjestene. Igjennom hele pandemien har 
KFA også klart å tilby former arbeid og aktivitet til de fleste som har ønsket det. Dette mye 
takket være to store biler som helsedirektoratet støttet med midler til å kjøpe inn. Bilene har 
gjort det mulig å overholde avstandsreglene samtidig som flere har kunnet kjøre ut på oppdrag. 
Sammen har Arbeidstiltaket som tar på seg enkle oppdrag for privatpersoner, Lyspunkt1 og 
gjenbruksbutikken Bra Brukt holdt mennesker utenfor arbeidslivet i aktivitet igjennom hele 
pandemien. Lokalene til gjenbruksbutikken skal rives og butikken måtte finne nye lokaler. Bra 
Brukt er gjenåpnet i nye hyggelige lokaler sentralt i Asker. Kirkens feltarbeid følger tett bygging 
av ny Varmestue på Askerholmen med innflytning våren 2022.  
 
Det var stor stas å få besøk av biskop Kari Veiteberg på Varmestua i forbindelse med 
visitasbesøket. 
 
Kirkens feltarbeid har hatt 12 frivillige knyttet til arbeidet.  
 
Hver onsdag kl. 8. er det lystenning i gatekapellet i Asker sentrum 
 
Kirkens feltarbeid i Asker vil takke menighetene i Asker for godt samarbeid og for viktig bidrag til 
arbeidet gjennom året. 
 
Gudrun Brøvig Silde, Daglig leder, Kirkens Feltarbeid Asker 
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ASKER OG VARDÅSEN Y’S MEN’S CLUB 
 

Asker og Vardåsen Y’s Men’s Club er et kristent, sosialt nettverk tilknyttet KFUK-KFUM Norge 

som oppfordrer medlemmene til fellesskap og innsats i kristent arbeid i Asker og Vardåsen 

menigheter. 

I 2021 bevilget klubben kr. 10.000 til SPOR, Vardåsen menighet sin nye aktivitet for gutter fra 

1.-4. klasse. Dette var eneste søknad om økonomisk støtte til barne- og ungdomsarbeid fra de 

to menighetene.  

Klubben ga kr 500 til hver av menighetene og støtter internasjonale prosjekter knyttet til Y’s 

Men’s International.   

Årets medlemmer: Antall 33 kvinner og menn. 

Styret: President: Bjørg Andås Ohnstad, forrige president: Solveig Bugge Lande, visepresident 

Aud Magelssen Stønjum, kasserer: Svein Helge Skaare, sekretær: Eva Hatlem Adolfsen. 

Vårprogram 2021 måtte avlyses på grunn av strenge tiltak under koronaepidemien. Klubbens 

40-års jubileumsfeiring ble utsatt til april 2022. Det eneste som ble gjennomført, var en hyggelig 

vårtur til Kistefos. Årskonferanse i Mandal ble først avlyst, men så utsatt og gjennomført i høst, 

med representanter fra klubben. 

Høsten 2021 ble programmet gjennomført med årsmøte i august, åpent møte med tema om 

Hans Nielsen Hauge, to klubbmøter, klubbens kirkedag og en hyggelig kveld med kultur og 

pizza. 

Det har vært et savn også i 2021 å ikke kunne møtes så ofte til hyggelige samvær og 

klubbmøter. Men vi håper på en fin vår der koronaen slipper taket, og hvor vi trygt kan samles 

igjen. 

Bjørg Andås Ohnstad, president 
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KIRKEAKADEMIET I ASKER 
 

Kirkeakademiet i Asker (KiA) er en frittstående organisasjon som samarbeider tett med 
menighetene i Asker og ser sitt arbeid som en del av kirkens virksomhet i bygda vår. KiA er et 
forum for dialog, samtale og refleksjon, forankret i kristen kultur og tradisjon og med et 
økumenisk perspektiv. KiAs virksomhet er åpen for alle. Arbeidet retter seg særlig mot kirke-, 
kultur- og samfunnsengasjerte mennesker. Det legges vekt på åpenhet og at enhver skal bli 
møtt med respekt for egne meninger og eget ståsted. KiA er medlem i Norske kirkeakademier 
som bl.a. bidrar med økonomisk støtte til KiAs virksomhet. 
 
Det var planlagt syv ordinære åpne møter i 2021. På grunn av koronapandemien måtte hele 
vårhalvårets program avlyses. Høsten 2021 ble tre av fire planlagte møter gjennomført. Møtene 
holdes i Holmen kirke. Før pandemien var oppslutningen om møtene svært god med et snitt på 
mellom 150 og 200 personer pr. møte. I 2021 ble oppmøtet av naturlige grunner mer begrenset. 
Gjennomsnittlig deltok i ca. 100 personer på møtene.  
 
Overskriften over høstens møter var «Hva er det vi må snakke om?», et spørsmål som vi stilte 
til fire personer som er sterkt engasjert i aktuelle samfunnsmessige og etiske problemstillinger. 
Vi spurte dem om hva det er viktig at vi lærer mer om, reflekterer rundt, engasjerer oss i, tar 
stilling til. Sosialantropolog, professor Thomas Hylland Eriksen drøftet det umulige i å forene 
stadig økonomisk vekst med bærekraft og pekte på alternative verdier som grunnlag for rike og 
meningsfulle liv. Tidligere førsteamanuensis og kantor Einar Solbu gikk på kort varsel inn som 
erstatning for forfatter Cathrine Sandnes som ble forhindret. Han presenterte særtrekk i Norsk 
salmeboks tekster og melodier, en salmebok som har større bredde og mangfold enn de fleste 
andre salmebøker i verden. Filmskaper og forfatter Nina Grünfeld drøftet jødenes situasjon i 
Norge. Hun hevdet at til tross for at de fleste norske jøder lever normale liv, skaper en 
eksisterende antisemittisme en underliggende frykt hos mange for å flagge sin jødiske identitet. 
Alle foredragene ble etterfulgt av åpne, interessante samtaler. 
 
KiA ledes av et selvsupplerende styre: Einar Solbu (leder), Inge Westly (kasserer), og 
styremedlemmene Mette Hægeland Blom, Knut Brakstad, Ingun Møgedal Brustugun, Kristin 
Gunleiksrud Raaum og Kristin Bødtker Walstad (perm.). Fra 1. januar 2022 overtar Inge Westly 
som leder og Mette Hægeland Blom som nestleder. Styret gleder seg over den store interessen 
det tydeligvis er for å få innsikt i og delta i refleksjon rundt temaer som ligger i det store 
grenselandet mellom tro, kunst, kultur og samfunn, et grenseland fylt av etiske, estetiske og 
mellommenneskelige utfordringer. Et spesielt år avsluttes med et håp om at vi i 2022 kan 
invitere, uten restriksjoner, til nye dypdykk i slike temaer. 
 
Einar Solbu, leder 
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Ansatte i Vardåsen menighet 
Daglig leder    Kari Sorknes (t.o.m. juni) 

Åshild Solgaard (f.o.m. juli) 
Sokneprest    Dag Håland 
Kapellan    Olaf Huuse Haraldstad 
Diakon    Irene Wiik Halle 
Menighetspedagog   Jorunn Bottolfs 
Organist    Yngvild Wattum Stuksrud 
Ungdomsarbeider   Jon Grøsland (t.o.m. juli) 

Chidera Maria Chukwuemeka (f.o.m. august) 
Kirketjenere på timesbasis  Erlend Salvigsen Okkenhaug 
     Kristin Brusletto 
     Hans Lorange Brandt 
     Eirik Wattum Stuksrud (f.o.m. september) 
 

Ansatte i Engelsrud barnehage 
Barnehageleder   Elin Dahlen (t.o.m august) 

Maria Forvik (f.o.m. november) 
Pedagogisk leder   Eva Gamst Standal 
     Janne Fiskum (t.o.m juli) 

Keranka Marinova (august-desember) 
Barne- og ungdomsarbeidere: Mette Lybeck (50% pedagog på dispensasjon) 

Heidi Opheim 
Asma Abid 

Assistenter     Ingebjørg Rosvold (50% pedagog på dispensasjon) 
Laila Møller 

Fast vikar ved behov:   Sylvia Elena Grav 
 

Medlemmer i Vardåsen menighetsråd 
Leder     Anne Markegård Øya 
Nestleder    Mari Elise Smebye 
Medlemmer    Roar Nydal 

Nils Inge Haus 
     Heming Olsen-Bergem 
     Hege Norset Blichfeldt 
     Irene Wenaas Holte 
     Kristian Abelsen 
     Dag Håland (Sokneprest) 
Varamedlemmer   Signy Gautefall 

Aud Magelssen Stønjum 
Sekretær og saksbehandler Åshild Solgaard (daglig leder) 
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Kontaktinformasjon Vardåsen kirke og menighetskontor 
 

Sentralbord kirkene i Asker:   66 75 40 90 

 

Postadresse: Vardefaret 40, 1388 Borgen 

E-post: vardasen.menighet.asker@kirken.no  

 

Daglig leder: Åshild Solgaard     as692@kirken.no 

Sokneprest: Dag Håland     dh545@kirken.no  

Kapellan: Olaf Huuse Haraldstad    oh253@kirken.no   

Diakon: Irene Wiik Halle     ih739@kirken.no 

Menighetspedagog: Jorunn Bottolfs   jb223@kirken.no 

Organist: Yngvild Wattum Stuksrud   ys598@kirken.no  

Ungdomsarbeider: Chidera Maria Chukwuemeka  cc677@kirken.no  

 

 

 

Vardåsen Menighetsråd  

Leder: Anne Markegård Øya    anne.m.oya@gmail.com 

 

 

 

 

 

Les om menigheten på facebook eller nettside: http://www.vardasenkirke.no                              
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