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Årsrapport Vardåsen menighetsråd for 2019 

I valgåret 2019 har kirkevalget vært et stort fokusområde i menighetsrådets arbeid. Det er lagt ned mye 

tid i planlegging av valget og rekruttering av kandidater til valglister. I tillegg har vi evaluert 

menighetsrådets fireårs-periode. Takk til dere som i 2019 gikk ut av menighetsrådet, for deres sterke 

engasjement og arbeid for Vardåsen menighets ve og vel. Vi ønsker å videreføre det gode 

samarbeidsklimaet i det nye menighetsrådet, som ble konstituert i oktober. Vi er godt i gang med 

arbeidet! Det er et engasjert råd, med mange konstruktive og gode innspill, og det har vært en god start 

som lover godt for menighetsrådets arbeid de neste fire år. 

Menighetsrådet har både små og store saker til behandling hvert år. Av faste saker behandler og 

godkjennes hvert år budsjett og regnskap for drift av Vardåsen kirke, og, i 2019, har kirkevalget vært den 

største saken. 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 2019 har vi hatt som tema på møtene gudstjenestegjennomføring og misjonsprosjektet. Etter 

valget i høst har det nye menighetsrådet så smått startet arbeidet med å revidere visjonsdokumentet. Dette 

arbeidet skal munne ut i et revidert visjonsdokument. 

2019 ble også året der diakonistillingen endelig kunne bli utlyst. Menighetsrådet deltar med en 

representant i ansettelsesprosessen, og vi er trygge på at Irene Wiik Halle er et godt valg for Vardåsen 

menighets diakoniarbeid. Vi i menighetsrådet ser frem til å samarbeide med Irene! 

Av samarbeid med kirkesjef og fellesråd har det vært to store saker for Vardåsen menighet. I oktober ble 

avtalen med Asker kommune om overdragelse av kirkens eiendom til menighetens eie sluttført. Dette er 

et møysommelig arbeid som har strukket seg over flere år. For Vardåsen kirkes del innebærer avtalen et 

sameie av bygget med Asker kommune, der kommunen fortsatt eier delen av bygget som inneholder 

barnehagen. I september vedtok kommunen å bevilge penger til å få orden på taket i kirken en gang for 

alle. Det er gjort et stort arbeid med å utrede og planlegge dette arbeidet. Menighetsrådet vil rette en stor 

takk til fellesrådet i Asker og kirkesjefen for det store og gode arbeidet som er gjort!  

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. Nedleggelsen 

av bruktmarkedet har gitt oss et bortfall av inntekt. Disse ønsker vi å dekke inn via fastgivertjeneste. Dette 

er godt i gang, men vi trenger fortsatt flere faste givere. Menigheten finansierer selv en del av arbeidet, 

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 rettes også til alle timene som dere gir i form av 

frivillig engasjement og forbønn, som bidrar til at Vardåsen menighet kan fortsette å være en åpen og 

inkluderende kirke i lokalsamfunnet, med lav terskel og tydelig profil!  

En stor takk til alle som har bidratt i 2019! 

Anne Markegård Øya, leder av Menighetsrådet   
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Det peker oppover! 

Det slår meg hver gang det er tid for årsrapport og oppsummering av året som er gått: Vi kan sannelig 

være takknemlige for kirken vi har og alle menneskene som kommer til samlinger her, på et stort 

mangfold av aktiviteter som skjer året gjennom. 

Når vi oppsummerer liker vi naturlig nok tall som peker oppover. Iblant kan vi bli for mye opptatt av tall 

og kvantitet. Det er viktig å si at også samlingene med få deltakere eller det gode møtet mellom to 

mennesker er like viktig og verdifullt som gudstjenesten med stappfull kirke på julaften. Mangfoldet av 

samlinger er i seg selv en berikelse og gir muligheter for mange og ulike erfaringer og samtaler. Vi er 

opptatt av å møte hverandre og se hverandre både i gudstjenesten, i trosopplæringstiltakene, i det 

tilfeldige møte på kirketorget eller i praten ved et av de runde bordene.  

I alt dette forblir gudstjenestene menighetens hovedarena slik vi også beskriver det i vårt 

visjonsdokument. Samlingen om Ordet og sakramentene og sendelsen fra kirken ut i hverdagen og ut i 

verden vil alltid være avgjørende i det vi er som kirke. Vi vil gjerne være så mange som mulig når vi 

møtes.  

Ved opptelling til statistikk for 2019 bekreftes en merkbar tendens: Flere går til gudstjeneste i Vardåsen 

kirke. Gjennomsnittlig gikk 121 til gudstjeneste i 2018. I 2019 var tallet 143. Den samme tendensen ser vi 

ved nattverddeltakelse i gudstjenester, en økning fra 77 til 83 i gjennomsnitt hver gang det er nattverd. 

7605 deltok på gudstjenester i kirken på søn- og helligdager, det høyeste tallet på de 10 siste årene. I offer 

og kollekter ved gudstjenester er også tallet steget vesentlig, fra 230000 for 10 år siden til 361000 i 2019 

(310000 i 2018).  

Med over 10000 på alle gudstjenester i 2019 gir det et snitt på 145 fordelt på 69 gudstjenester. I dette 

tallet er alt fra skolegudstjenester til nattverdgudstjeneste 2 tirsdagsmorgener med 10 deltakere (prestene) 

regnet med. 

Kan vi da kanskje si at mange syns det er ok å være med på gudstjeneste i Vardåsen kirke? Mange gir 

uttrykk for det. Noen faktorer som kan være en del av dette kan nevnes her: 

1) Det omfattende og godt tilrettelagte korarbeidet som vår kantor Yngvild driver. Voksenkoret Vox 

Cordis og barne- og ungdomskorene deltar i gudstjenester og bidrar til involvering og aktivt 

engasjement omkring gudstjenestene. I tillegg til konserter og andre opptredener som motiverer 

for deltakelse. Vi gleder oss også over SeniorSangen som kommet til i korarbeidet og deltar i 

gudstjenester flere ganger i halvåret. 

2) Det har mye å si at vi har hatt søndagsskole i snart 20 år og at dens regelmessighet bidrar til at flere 

familier kommer oftere i kirken. Det er flott å se barna som kommer fram til lysgloben og tenner lys før 

de går ut til egen samling. Mange trofaste medarbeidere gjør dette mulig. 

3) Det flytter stadig nye og unge familier til vårt område. Flere av disse finner sin plass i kirken. At det 

ikke bare er «vi over 60» som finner det verdifullt å gå regelmessig til gudstjeneste er fint å registrere. 

4) Vi nevner også kirketorget nok en gang. Det sosiale møtestedet mellom festen i kirkerommet og 

hverdagens utfordringer er viktig. Det knyttes mange kontakter, og noen blir kjent med noen som de ikke 
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kjente fra før. Regelmessig kirkekaffe året gjennom har vist seg å være mulig takket være et stort antall 

frivillige medarbeidere som stiller opp og gjør klart for kirkekaffe hver søndag. 

5) Regelmessig forbønnstjeneste er et avgjørende fundament for alt som skjer. Mange gjør en usynlig 

tjeneste i det daglige i det å be for mennesker og be for menigheten. Bønnesamlingene på torsdager er en 

del av dette.  

6) Økt gudstjenestedeltakelse har ikke sin grunn i antall dåpshandlinger. Det har vi ikke hatt flere av i 

2019 enn i 2018. I 17 av gudstjenestene på søndager i 2019 ble barn døpt. Disse har ofte med seg familien 

i gudstjenestene. 19 barn fra Vardåsen ble i tillegg døpt i andre kirker, noe som gjør at vi «mister» 6-7 i 

gjennomsnitt pr gudstjeneste. Mange av dem ble døpt i Asker kirke. 

Vi vandrer videre med freidig mot. Vi vil være med å gjøre en forskjell i menneskers liv. Vi vil også være 

synlige i vårt nærmiljø og bidra positivt til at gode ting skjer for mennesker omkring oss. Vi er stolte over 

at vi 3 ganger i året kan dele ut et velredigert infoblad(menighetsblad), og at dette blir delt ut av frivillige 

til alle husstander. Det er et synlig signal for enhver husstand i vårt område om at Vardåsen kirke finnes. 

Jeg våger å si det så sterkt: Jeg tror Gud vil kirke på jorden, Gud vil Vardåsen kirke her hos oss, og der er 

vi alle regnet med. Det er vår Skaper, vår Frelser og vår Livgiver som har bedt oss om å være kirke her 

hos oss. Han har også gitt oss et viktig løfte med på den vandringen vi er en del av: 

«Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt 

hvor du går.» (Josva 1,9) 

 

Vardåsen kirke, februar 2020, 

Dag Håland, sokneprest 

 

 

 

  



____________________________________________________________________________ÅRSMELDING 2019 

Vardåsen menighet 6 

 

Om menigheten vår 

Aktvitetsnivå 

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! Her foregår det noe de fleste av ukas dager for alle aldre. Vi er glade for å 

presentere en arbeidskirke i ordets virkelige forstand. 

 

Under 

Vi har tatt de nye lokalene i bruk og flere grupper fra nærmiljøet er invitert inn. Det er spesielt hyggelig at 

så mange barnefamilier bruker lokalene til bursdagsfeiring, filmkvelder for unge, turgrupper, speidere, 

ungdomsklubb og konfirmanter. Flere band øver jevnlig.  

 

Menighetsrådet 

Menighetsrådet består av 8 medlemmer og 5 vararepresentanter. Gjennom året har det vært gjennomført 9 

møter hvor man har behandlet 66 saker. Etter valget i september ble 6 medlemmer valgt til videre arbeid. 

Det skaper kontinuitet, samtidig som at det kom inn 7 nye gir nye innspill til arbeidet fremover. 

Staben 

Vi har endelig fått på plass en ny diakon som startet i september. Så etter 2 år med reserveløsninger kan vi 

nå glede oss over at staben er komplett.  

 

Engelsrud menighetshus 

Engelsrud barnehage hadde behov for å rydde ut det liturgiske utstyr som var der. Kirkeklokkene ble 

demontert og sendt til Madagaskar. Døpefont, døpefat, og dåpskanne ble solgt til Bekkelaget menighet og 

altertavlen for salmenummer ble solgt til en privat utstilling i Bærum. Orgelet ble demontert og er nå i 

bruk i Svelvik menighet.  Gjenbruk er bra! Vi er glade for at det kommer til nytte for andre som hadde 

behov. 

 

Økonomi 

Til eget arbeid er det samlet inn kr 313.385. Av dette er kr.134.483 mottatt gjennom den faste 

givertjenesten. Vi er helt avhengige av innsamlede midler. Vi merker godt at inntektene fra 

Bruktmarkedet er borte; 2019 ble et underskuddsår. 

Til eksterne formål er det samlet inn kr 227.247. Her er Kirkens nødhjelps fasteaksjon inkludert med  

kr 35.142. 

Julemarkedet ble for 6.gang avholdt lørdag 23.november. Det ble en flott aktivitetsdags som involverer 

mange frivillige i arbeid og det kom mange besøkende. Vi baserte oss på varer produsert av frivillige, 

kafé, loddsalg og lys fra Feltarbeidets Lysfabrikk. Bruttoinntekt utgjorde kr. 75.773.  

Vardåsen menighet takker alle som har nedlagt arbeid i råd og utvalg, og alle som har bidratt med tid, 

penger og engasjement i 2019. 

 

Vardåsen kirke, februar 2020 

Kari Sorknes, daglig leder               
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Kirkemusikk 

Babysang 

Babysang er et tilbud til alle foreldre/omsorgspersoner med barn mellom 0 og 1 år. Vi synger kjente og 

kjære barnesanger, rim og «regler», og lærer noe nye. 

Etter sangstunden er det ”matpakkelunsj”, dvs at foreldrene har med matpakke og kirken står for te og 

kaffe. Et hyggelig treffpunkt for småbarnsforeldre. 

2019 var det 11 babyer med foreldre på babysang på våren og på høsten var det 5 babyer på babysang. 

 

Vardåsen Korskole 

Koret var i 2019 delt i tre grupper på våren og fire grupper på høsten 

Ungdomskor 15.00-16.30 

Guttekor 16.45-17.15 (startet opp på høsten 2019) 

Aspiranter 17.15-18.15 

Barnekor 18.15-19.15  

Yngvild Wattum Stuksrud var koregruppenes dirigent og Henriette Skagen var akkompagnatør. 

Antall medlemmer:  

o Våren: 55 medlemmer 

o Høsten: 66 medlemmer 

 

Noen høydepunkter fra 2019 

 6. januar: Korskolen var med som engler og hyrder i julespillet på Helligtrekongersfesten. 

 Tirsdag 8. januar: Bowlingtur for alle korgruppene til Metro Bowling, Holmen. Dette var en premie 

for fine konserter i desember. 

 Tirsdag 15. januar: Første øvelse etter ferien 

 25.-27. januar: En stor gjeng fra korskolen (4.-8. klasse) dro på felles kortur med Nordstrand 

barnekantori til Nordmarkskapellet. Vi gikk på ski inn på fredag ettermiddag. Lørdag var det 

korøvelser, skilek og bål. Søndag sang vi under gudstjenesten før vi vasket hytta og gikk på ski 

tilbake til Frognerseteren. En fin tur og været var fantastisk. Veldig fine skiforhold. 

 24. mars sang ungdomskoret på gudstjenesten i Vardåsen kirke. Maria budskapsdag. 

 14. april, Palmesøndag, fremførte korskolen en musikal i kirken. Levende esel (ponni) var gøy. 

 11.-12. mai: Kortur for aspirant- og barnekoret til Holmlia kirke. Ungdomskoret kunne være med som 

ledere og nesten alle i ungdomskoret ble med. Etter å ha kost oss i Tusenfryd dro vi til Holmlia kirke 

der vi hadde en hyggelig ettermiddag/kveld med god mat, leker og kos. Underholdningskvelden der 

barna selv lager bidragene er alltid et høydepunkt. Vi overnattet i Holmlia kirke til søndag og sang 

under hele gudstjenesten der før vi reiste hjem. Denne gudstjenesten var eksamen for Yngvilds 

videreutdanning og foreldre og kormedlemmer fra Vox Cordis var også med i koret. Til sammen 

deltok 90 korsangere fra Vardåsen. 

 30. mai – 2. juni dro Ungdomskoret på tur til København. Dette var Korskolens første utenlandstur. 

Vi kjørte buss gjennom Sverige til Engehave kirke der vi fikk overnatte gratis. Fredag var vi i Tivoli 
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og Lørdag sang vi konsert i Sjømannskirken. Søndag sang vi på gudstjenesten i Engehave kirke før vi 

kjørte buss hjem. Totalt var det 34 barn og voksne med på turen (16 korister, 6 søsken og 12 foreldre). 

Alle medlemmene i ungdomskoret var med på turen. 

 28.7.-02.8. dro 19 barn/ungdommer fra Vardåsen barne- og ungdomskor til korsommerskolen på 

Mjuklia. Der sang vi sammen med 80 andre barn og ungdommer og sammen øvde vi til radiooverført 

gudstjeneste i Nidarosdomen 01. august. 

 22. august: Vi holdt skolekonserter på Rønningen, Hagaløkka og Vardåsen skoler. Dette er blitt en 

hyggelig tradisjon. Barna ble levert på Rønningen skole på morgenen og vi gikk sammen til 

Hagaløkka skole. Vi hadde leid buss som vi kjørte fra Hagaløkka skole til Vardåsen skole. Før 

konserten på Vardåsen skole spiste vi matpakkelunsj. 

 Første ordinære øvelse etter sommerferien var 27. august. 

 Søndag 22. september: 1.-4. klassingene var forsangere på Høsttakkefest i kirken. 

 Søndag 10. november: 5.-7. klassingene forsangere på Lysvåken-gudstjenesten 

 Tirsdag 12. november hadde vi bakedag. Hvert trinn bakte lussekatter hjemme hos en på trinnet. Dette 

var i stedet for korøvelse denne uka. 

 Lørdag 23. november sang aspirant, barne- og guttekorgruppa minikonsert på julemarkedet i 

Vardåsen kirke kl 12. Ungdomskoret hadde en egen avdeling og sang også sammen med Vox Cordis. 

 Søndag 24. november sang Ungdomskoret Bach sin Kantate BWV 140 Wachet auf sammen med Vox 

Cordis på søndagens gudstjeneste. Orkester var sammensatt av profesjonelle musikere og Stine Mari 

Langstrand og Øystein Skre sang solopartiene. 

 Tirsdag 3. desember: Aspirantene sang tre sanger på Myldredagsavslutningen i kirken 

 Lørdag 14. desember: Luciakonsert på biblioteket. Luciakonserten på biblioteket er blitt en fin 

tradisjon. På denne konserten deler vi ut lussekattene vi baker på bakedagen. 

 15.desember. Korskolen hadde julekonsert sammen med Vox Cordis. Fullt hus. 

 Julaften: Vi sang på gudstjenesten kl 14. Korskolen var forsangere på alle salmene og sang to sanger 

alene. 

 I tillegg har vi sunget på to myldredagsåpninger og hatt 32 øvelser. 

 Koret har i 2019 sunget 11 gudstjenester (7 i Vardåsen kirke og 4 i andre kirker) og hatt 7 konserter (3 

i Vardåsen kirke og 4 på andre arenaer). 

 

Vardåsen Vox Cordis 

Vardåsen Vox Cordis er et kammerkor tilknyttet Vardåsen kirke hvor formålet er å gi voksne i 

menigheten et tilbud til økt 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. 

Årsmøtet ble avholdt lørdag 2 mars hjemme hos Elisabeth med påfølgende fest. Topp kveld med 

orientalsk mat, sang og god stemning. Vi damer glemmer ikke med det første guttas musikalske innslag 

til oss. 

Lengden av årsberetningen gjenspeiler korets aktivitetsnivå det siste året. Det har vært innholdsrikt og 

krevende med mye på programmet. Også i år har vi gått inn for å synge mest mulig utenat, og den enkelte 

korist har vist god innsats med innøving av tekst. Vi håper og tror at sang uten noter gir en enda bedre 

musikalsk opplevelse for både oss og publikum.   
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Vårens høydepunkt var utvilsomt fremføring av det storslåtte og dramatiske oratoriet Elias, av Felix 

Mendelssohn, fremført av alle de fire kirkekorene i Asker prosti, solister og orkester. Grete Pedersen, 

kunstnerisk leder i Det Norske Solistkor, dirigerte. Vi startet opp med stemmeøvelser i Asker, Holmen, 

Østenstad og Vardåsen kirke like over nyttår. Helgen 12. og 13. januar hadde alle fire korene 

øvingsseminar i Østenstad kirke. Konsertene fant sted i Østenstad kirke lørdag 6. april og i Asker kirke 

søndag 7. Det ble en stor opplevelse for både medvirkende og publikum i fullsatt kirke begge dager. 

To uker etter fremførelsen av Elias, var det igjen duket for kirkens påskesangfest 2. påskedag, 22. april. 

Repertoaret var kjent stoff og det gikk fint å synge utenat. 

Søndag 12. mai deltok både barne- og ungdomskoret og Vox Cordis på Yngvilds eksamenskonsert i 

Holmlia kirke. Sensorteamet var visstnok strålende fornøyd, selv om de ikke er vant til at dirigenten 

stiller i strømpelesten. Kandidaten ble under muntlig høring spurt om det var et liturgisk grep (skoene var 

blitt borte i kampens hete ;)).  

Fredag 24. mai stod ca halvparten av korets sangere for det musikalske innslaget under sommerfesten for 

frivillige medarbeidere i Vardåsen menighet. Repertoaret var allsidig med bl. a. folketoner, John Rutter 

og jazz. Takk til Henriette som stilte som vikar for Yngvild.  

Høstens høydare var fremførelsen av Jazz Mass av Ike Sturm, et samarbeidsprosjekt med prosjektkor fra 

Modum menighet med dirigent Hanna Louise Husøien. Konserter fant sted i Vardåsen kirke lørdag 12. 

oktober og dagen etter i Åmot kirke. Komponisten selv var bassist og kapellmester og konen Misty Ann 

Sturm var sopransolist. Det var pianisten, Helge Nystedt som tok verket til Norge og var primus motor for 

prosjektet. Stor musikalsk opplevelse, og artig for oss med turne til Åmot. 

På gudstjenesten allehelgensdag, 3. november, bidro koret tradisjonen tro med sanger for trøst og håp 

samt forsang. Vi sang norske folketoner, Our father fra Jazzmessen i tillegg til salmene. 

Lørdag 23. november opptrådte koret under menighetens julemarked. Vi sang både folketoner og 

julesanger.  

Den siste søndagen i kirkeåret (Kristi Kongefest, også kalt Domssøndag) falt på søndag 24. November. 

Sammen med Ungdomskoret og forsterkninger fra Hukenbekken mannskor fremførte vi Bachs kantate 

no. 140 «Wachet auf!» som var skrevet for nettopp denne dagen. To sangsolister og åtte musikere. Det 

ble igjen en sterk musikalsk opplevelse for både kor og tilhørere. 

Søndag 15. desember var det tid for den store julekonserten sammen med barne- og ungdomskoret og 

musikerne “våre”. Herrerekka hadde fått forsterkninger for anledningen, av pappaer fra barnekoret. Aldri 

har korene vært større med til sammen 97 sangere. Vi sang kjente og kjære julesanger utenat, for fullt hus. 

Årets siste oppdrag var under gudstjenesten 1. juledag der 9 av korets sangere bidro med både forsang og 

egne innslag. Utover dette har vi stilt med forsangere (ca 8 stykker) under gudstjenesten 3. februar, 17 

mars, 21 april (1 påskedag), 5. mai og 24. november.  

 

Koret har i år har bestått av 25 aktive sangere.  
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Styret har bestått av leder Margrethe Stokke, kasserer Alf Gunnar Randen, PR-sjef Pia Karfjell, sekretær 

Elisabeth Lorange Brandt og dirigent Yngvild Wattum Stuksrud. Det er blitt avholdt 4 styremøter i løpet 

av 2019. 

Mari Elise Smedby har vært notearkivar, og fest- og pyntekomiteen har bestått av Ellen Johansson og 

Helene Skar.  

Asker, februar 2020 

Elisabeth Lorange Brandt (sekretær) 

 

 

Forsangertjensten 

I 2019 har det vært kirkens kor; korskolen, Vox Cordis og Senior-Sang som har stått for 

forsangertjenesten. Korskolen var forsangere på 6 gudstjenester, Vox Cordis stilte med gruppe til 7 

gudstjenester og Senior-Sang var forsanger på 4. Til sammen 17 søndager.  

Konserter i kirkens regi 2019: 

Søndag 3.februar kl 12.30 

Kafékonsert på orgelgalleriet med organist Marilyn Brattskar 

Søndag 17. mars kl 18 

Orgelkonsert; Orgelet er 1 år! 

Yngvild Wattum Stuksrud, orgel, og Brynjar Wattum Kolbergsrud, trompet 

Søndag 24.mars kl 12.30 

Kafékonsert på orgelgalleriet 

Lørdag 6. og søndag 7. april kl 17 

Vardåsen Vox Cordis sang oriatoriet Elias av Mendelssohn sammen med de andre kirkekorene i Asker. 

Sammensatt orkester. Dirigent Grethe Pedersen. 

Østenstad kirke og Asker kirke 

Skjærtorsdag 18. april kl 18 

Dag Håland 

Yngvild Wattum Stuksrud og Marianne Svenning, obo 

 Langfredag 19. april kl 11 

Dag Håland 

Yngvild Wattum Stuksrud og Silje Gotaas, Cello 

1. påskedag 21. april kl 11 

Dag Håland 

Brynjar Wattum Kolbergsrud og Hiro Noguchi, trompet. Yngvild Wattum Stuksrud 
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2. påskedag 22. april kl 18 

Påskesangfest 

Vardåsen Vox Cordis 

Stephen Sirris, orgel, og Yngvild Wattum Stuksrud. Dag Håland 

7 profesjonelle musikere. 

Fredag 3. mai kl 20 

Konsert 

Povilas Syrrist-Gelgota, Bratsj 

Erwin Messmer, Orgel 

Søndag 5. mai kl 12.30 

Kafekonsert på kirketorget 

Felix Peikli, klarinett 

Thor Erik Fjellvang, flygel 

Søndag 26. mai kl 11.00 og 12.30 

Musikkgudstjeneste og Kafekonsert 

Grimstadkoret 

 Søndag 15. september kl 19 

Konsert med Askerorganistene i Heggedal kirke 

Ingvild Køhn Malmbekk, Grethe Laugerud, Kristin H. Meland og Yngvild Wattum Stuksrud 

Lør 12. oktober: Jazzkonsert kl 18.00 

Jazzmass av Ike Sturm 

Vardåsen Vox Cordis, Modum prosjektkor, sammensatt jazzband og strykere 

Dirigenter: Hanna Louise Husøien/Yngvild Wattum Stuksrud 

Billetter ved inngangen fra kl 17. 200,-/50,- 

  

Søn 20. oktober: Konsert med Minsk kammerorkester med solister kl 18 

Mendelssohn, Tsjajkovskij, Markussen og Mozart på programmet 

Øystein Skre, bass, og Kristin Lunde, klaver. 

Poulenc: orgelkonsert i g-moll, Yngvild Wattum Stuksrud, orgel.  

Billetter ved inngangen. 200,- 

  

Søn 27. oktober: Kafékonsert kl 12.30 

The Nordic Organduo: Jee Young Park og Abram Bezuijen 

Fire hender og fire ben spilte spektakulær og flott musikk på vårt nye orgel 

Gratis/kollekt 
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Søn 3. november kl 11.00. Allehelgensgudstjeneste 

«Sanger for trøst og håp»  Vardåsen Vox Cordis med musikere 

Dag Håland/Stephen Sirris/Yngvild Wattum Stuksrud 

  

Lør 16. november kl  Jazzkonsert 

Five shades of Sax med solist Berit Øksnes 

Arr: Asker og Vardåsen Y’s Men’s Club 

  

Søn 24. november kl 11 

«Bach i høymessen» Kantate BWV 140 Wachet auf, ruft uns die Stimme 

Vardåsen Vox Cordis, Vardåsen Ungdomskor, Hukenbekken Mannskor 

Sopran: Stine Mari Langstrand. Bass: Øystein Skre 

Sammensatt orkester. Yngvild Wattum Stuksrud, dirigent. 

  

Søn 24. november: Kafékonsert kl 12.30 

Tom Ottar Andreassen, fløyte, Povilas Syrrist-Gelgota, bratsj, Petter Richter, gitar 

Gratis/kollekt 

  

Søn 15. desember Julekonsert kl 18 

Vardåsen Vox Cordis, Vardåsen korskole  

med strykere og blåsere fra Kork og Oslofilharmonien. Yngvild Wattum Stuksrud, dirigent. 

Billetter:150,-/50,-  

  

Samarbeid med Kulturskolen 

Kulturskolen holdt 5 konserter i kirken i 2019. Dette er et godt samarbeid. Foreldre og lærere synes det er 

flott å kunne bruke kirken til disse konsertene, lokalene er flotte og flygelet godt. Etter konsertene blir det 

gitt kollekt til Vardåsen kirke musikkinstrumentfond.  

 

YWS 19.02.19 
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Vardåsen Senior-Sang – Årsmelding 2019 

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 2019 hatt 13 sangere: 5 sopraner, 3 alter, 2 tenorer og 3 basser. Alle 

deltakerne er over 70 år. Det tilsiktes å øve inn / fremføre sanger som passer med søndags-teksten når 

koret deltar på gudstjenesten. Noen fra koret pleier dessuten å bidra som forsangere. 

 

Våren 2019 

Koret hadde 17 øvelser på torsdager og deltok med fremføringer på gudstjenesten i Vardåsen kirke 

10.februar og 7. april. Koret reiste til Gulset kirke i Skien 7. mai og sang da på et eldretreff. Koret sang 

dessuten i et bryllup i Vardåsen kirke 29. juni.  

 

Høsten 2019  

Koret hadde 14 øvelser på torsdager og deltok med fremføringer på gudstjenesten i Vardåsen kirke 

søndagene 20. oktober og 8. desember, siste gang med 2 egen-produsert julesalmer (av EA og JLO). En 3. 

julesalme ble fremført som solosang. 

 

 

 

Johan Okkenhaug, dirigent 
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Trosopplæringsutvalget  

Medlemmer i trosopplæringsutvalget: 

Jorunn Bottolfs (leder/sekretær) 

Olaf Huuse Haraldstad 

Elin Wilhelmine Grosvold Brusletto 

Øyvind Linnebo 

Anne Markegård Øya 

Utvalget har hatt ett møte i 2019 for å behandle trosopplæringsplanen 14 – 18 år.  

Hele trosopplæringsplanen skal revideres i 2020  

 

For trosopplæringsutvalget 

Jorunn Bottolfs   

 

Trosopplæring 0 – 18 år 

Menighetsrådet er ansvarlig for menighetens trosopplæringsplan.  

Vi har en god og dynamisk plan, 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. 

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 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 

gutter og jenter og om det var med barn som hadde behov for spesiell tilrettelegging. Det rapporteres også 

om hvor mange ansatte og frivillige var med.  

Alt dette skal rapporteres på hvert tiltak. Et omfattende arbeid som bevisstgjør oss i arbeidet vårt. 

Dåp/fadderpakker 

I alt var det 31 barn fra Vardåsen menighet som ble døpt i 2019. 2 av disse var barn 2 - 3 år, 4 var 

konfirmanter og en var ungdom. Det er vanskelig å regne nøyaktig prosent oppslutning i og med at barna 

ikke alltid døpes samme år som de er født. To av de døpte var konfirmanter 

Antall i 2018 var 26 dåp. 

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 
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fadderne skal gi til familiene på ett, to og tre års dåpsdag som gaver fra kirken. Gavene er smekke og 

matboks med bordvers, kristne bøker/dvd er. 

Barn fra Vardåsen som ikke blir døpt i Vardåsen får ikke faddergaver fra oss.  

Hovedansvar: Prestene, menighetspedagog 

 

Kommentar til antall dåp 

Det er en tendens i hele vårt land at dåpsprosenten går ned. Av den grunn har man både fra sentralt og 

lokalt plan satt fokus på dette.  

Det er alvorlig for kirken vår at dåpsprosenten går markert nedover. 

 

Babysang  

Babysang er et av våre trosopplæringstilbud, og et meget viktig førstemøte med nye familier.  

Det er et populært tilbud og dyktig ledet av vår organist. (Se mer under kirkemusikk) 

Det er merkbart for oss at vi fra 01.10.18 ikke lenger får navnene på nyfødte slik at vi kan sende 

invitasjon til babysang. 

12 barn deltok på babysang i 2019. Oppslutning 34 % (2018: 23 %)  

Hovedansvar: Organist 

1 år 

Ettåringene får utdelt sitt dåpshjerte 1. søndag i advent det året de er ett år. 

I 2019 valgte 9 foreldre å hente sitt dåpshjerte (35 %)  

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. 

21 barn deltok på knøttesang. Lederjobben har vært fordelt på Olaf prest og frivillige foreldre. 

I tillegg har vi månedlige samlinger i Engelsrud barnehage. De yngste barna er med på minst tre 

samlinger pr år.  

Oppslutning 32 % (44 % i 2018) 

Hovedansvar Menighetspedagog, menighetsprest 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. 

13 fire og femåringer deltok på klubbkveldene på myldredag. 

Det er ungdommer som leder denne klubben. Ledere: Anne L Olderheim og Maria J Linnebo. I tillegg har 

menighetspedagog 6 klubbdager i året i Engelsrud menighetsbarnehage med 11 fire og femåringer.  

Både på klubbdagene i menighetsbarnehagen og på myldredag når vi en del barn med flerkulturell 

bakgrunn som ikke er døpt. Totalt nådde vi 24 barn med klubb.  

Oppslutning inkludert Engelsrud barnehage: 39 % (37 % i 2018) 

Hovedansvar Menighetspedagog  
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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. 

8 bøker ble delt ut på første firefemklubb, 6 på gudstjeneste- (Supersøndag høst), 6 bøker myldredagen 

etter Supersøndag og  5 bøker i Engelsrud menighetsbarnehage. 

Totalt ble det delt ut 25 bøker. 

Oppslutning 100 %. (70 % i 2018) 

Hovedansvar: Menighetspedagog 

Helligtrekongersfest. 

Helligtrekongersfesten første søndag i det nye året har blitt et populært arrangement for hele menigheten. 

Jule-evangeliet leses mens det dramatiseres med barn og voksne i flotte kostymer.  

Det er «stall» ved alteret, hyrdelykter, soloinnslag, klassisk musikk, sologruppe, allsang, mange 

julesanger og god gammeldags juletregang. De hellige tre konger kommer med gaver til barna. 

Det er mange involverte i dette tiltaket. Korene er engler og hyrder, firefemklubben er sauer, foreldre er 

vismenn og Josef, en av babysangerne er Jesusbarn. Det er solister, kulisser, flotte kostymer, påkledere, 

teknikere, forteller, hjelpere på kjøkkenet m.m. Mange i staben er involvert. 

I 2019 var det ca 250 tilstede på denne samlingen.  

Hovedansvar Menighetspedagog 

 

6 år: Utdeling av barnebibel 

Vi deler ut en flott barnebibel 1. søndag i advent til våre seksåringer. 

I år har 24 barn mottatt barnebibel, 5 av dem i menighetens barnehage. 

Oppslutning:  56 % (35 % i 2018) 

Hovedansvar Menighetspedagog 

6 år: Familiespeider 

Familiespeider er trosopplæringstilbud for 6 åringene. 

Familiespeider er et tilbud med speideraktivitet og er en del av myldredag. 

Trosopplæringstilbudet er fire ganger i september med mulighet til å fortsette hele året. 

7 gutter og 1 jente deltok på familiespeider. I tillegg har familiespeidere noen eldre barn.  

Oppslutning: 19 % (15 % i 2018) 

Hovedansvar Menighetspedagog, prest, frivillige foreldre 

7 år: Kor 

Vi tilbyr kor som trosopplæringstibud til barna som er 7 år.  

Korarbeidet beskrives mer under kirkemusikk. 24 syvåringer deltok i koret 

Oppslutningsprosent: 44 % (26 % i 2018) 

Hovedansvar: Organist 

8 - 10 år Tårnagenthelg 

Tårnagenthelg et et tilbud til 8 – 10 åringer. Det er et 6 timer fordelt på to dager, gudstjeneste inkludert. 

Lørdagssamlingen er tre timer med full fres med læring og aktivitet. Barna er agenter som skal finne spor 

i kirken. De er i tårnet, får slå et slag med kirkeklokken, spiller med tresleiver på kirkeklokken mens de 

synger en salme, løser bibelgåter, får innføring i kirketekstiler, får innføring av politiet om hvordan finne 
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spor, lærer om nattverd, kirkeåret og mye, mye mer.  

Det var 45 barn med på tårnagenthelg. I tillegg var det 6 tweensledere, 6 voksenledere og 5 frivillige 

foreldre i tillegg til prest og menighetspedagog. Totalt 64 personer i aksjon. 

 

Oppslutning:    8 åringer:  18 barn, 38 %  (2018: 12 barn 39 %)  

Oppslutning:    9 åringer:  16 barn, 50 %  (2018: 13 barn 27 %)  

Oppslutning:   10 åringer: 11 barn,  23 %  (2018: 10 barn 20 % ) 

Hovedansvar Menighetspedagog 

 

10 – 12 år 

Lys Våken er et tilbud til 10 – 12 åringer. Det er to innholdsrik dager med overnatting i kirken med mye 

læring gjennom lek og aktivitet. Det er KRIK aktivitet i gymsalen, ballongbretting, dypere samtaler som 

går på livsmestring, undervisning om påskemysteriet og pinse, undervisning om orgelet og klatring i 

orgelet, skattejakt, kveldsmanøver, taco, kveldsavslutning, øving til gudstjeneste og mye, mye mer. 

Lys Våken har vært et populært tilbud i mange år, og det var 28 barn med på Lys Våken i 2019. I tillegg 

var det med 13 ungdomsledere, 4 ansatte og 3 frivillige foreldre- totalt 47 i aksjon. 

  

Oppslutning 10 åringer:   4 unge,    8 %   ( 2018: 17 unge 35 %) 

Oppslutning 11 åringer:   16 unge,  33 % ( 2018: 17 unge 36  %) 

Oppslutning 12 åringer:   7 unge     15 % ( 2018: 12 unge 19 % ) 

Hovedansvar: Organist 

 

Konfirmanter  
Konfirmantarbeidet omtales mer av menighetsprest 

Oppslutning:  

62 konfirmanter, 82 %  (2018: 44 konfirmanter 66 % ) 

Hovedansvar : Menighetsprest 

 

Lederlappen 

Lederlappen er et meget omfattende og godt ledertilbud. Opplegget omtales mer av menighetsprest. 

Av en uforståelig grunn var det veldig lav oppslutning i 2019. Det er ikke alltid vi klarer å se årsaken til at 

det iblant er lav oppslutning. Vi satser på at dette retter seg i 2020.  

Oppslutning: 2019: 5 ungdommer, 7 %.   (2018: 29 ungdommer, 43 %) 

Hovedansvar : Menighetsprest 

 

Konfirmantreunion 

Opplegget omtales mer av menighetsprest 

2 jenter, 3 %  deltok på konfirmantreunion. ( 38 % i 2018) 

Dette opplegget har vært meget vellykket i to tidligere år, så vi satser på at den lave oppslutningen i 2019 

var et unntak. En forklaring kan være at dette opplegget hviler en del på at 18 åringene skal få tilbake 

brevet som de skrev til seg selv da de var konfirmanter. Akkurat dette kullet skrev ikke dette brevet.  

Hovedansvar : Menighetsprest 

 

Jorunn Bottolfs, menighetspedagog 
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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 2019: 

Januar: Helligtrekongersfest: Julespill, kaffekos, juletregang, besøk av de vise menn. En populær 

samling med mange aktører og frivillig. Målgruppe 0 – 100 år.  

Mars: Faste: Tårnagentene deltar. Fastelavnsris/pinjata. 

April: Påske Barnekoret deltar med påskemusikal og levende hest/esel. Påskeverksted. 

Juni: Sommer med søndagsskoleavslutning. Grilling, kaker, leker. 

September: Høst med utdeling av bok til 4 åringer og papirflykonkurranse fra galleriet.. 

Oktober: Lys Våken 10 – 12 åringer og ungdomsledere deltar i gudstjenesten. 

Desember: Advent: 1 åringene får sitt dåpshjerte og 6 åringene sin barnebibel. Juleverksted. 

Barne og ungdomskoret er med på alle supersøndagene med deler av koret eller med hele koret. 

 

 Jorunn Bottolfs 

 

Søndagsskole/tweenssøndagskole 

Søndagsskolen er et tilbud for alle barn fra 1 til 12 år. I 2019 har vi vært hele seks hovedledere og tre 

hjelpeledere som har søndagsskolen på omgang. Noen av oss har barn i barnehage og skole, noen har 

hjerte for barna i menigheten og noen er ungdommer med lang erfaring fra barne- og ungdomsarbeidet i 

kirka. I tillegg er de eldste barna hjelpeledere når det trengs og når det passer. 

Vi ønsker alle å bidra til at barna i menigheten skal få høre om Jesus på deres egne premisser. Vi holder 

søndagsskole parallelt med alle ordinære gudstjenestene i løpet av året, med unntak av skoleferier og 

supersøndager. Menighetspedagog Jorunn Bottolfs administrer det hele og hjelper oss når vi trenger det. 

Vi bruker det svært anvendelige opplegget fra Søndagsskolen Norge, «Sprell Levende», som har faste 

temaer til hver søndag i kirkeåret med flere ulike formidlingsforslag, bakgrunnsinformasjon, forslag til 

aktiviteter mm. Vi bruker også formidlingsverktøyet «Godly Play» når det passer med temaet. 

Søndagsskolebarna går ofte ut under salmen før prekenen. Da har menigheten vært sammen til velkomst 

og dåp. Vi synger sanger, nye og gamle, tenner lys og formidler en historie fra bibelen. Vi bruker gjerne 

dokketeater, flanellograf, og/eller dramatiseringer. Ofte har vi med ting som vi viser fram, og etterpå har 

vi en aktivitet, en lek og/eller en formingsoppgave før vi koser 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. 

Det er ofte opp til 10-15 barn på samlingene, og vi er alltid en fin gjeng. Gjennomsnittet i 2019 var 11 

barn pr samling. Alle kommer ikke hver gang, så ca 30 barn i Vardåsen er på søndagsskole flere ganger i 

året.  
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For noen år siden bidro engasjerte foreldre til en at en flott tweens-gjeng ble kjent og fikk mange gode 

opplevelser i kirka i forbindelse med gudstjenestene noen søndager pr år. I år har 4 nye, engasjerte 

foreldre gjenopptatt dette arbeidet for en ny gruppe tweensere, unge mellom 10 og 14 år. 12 - 16 unge har 

tatt i bruk underetasjen og hatt to samlinger parallelt med søndagsskolen i høst. Målet videre er 4 -5 

samlinger tilknyttet gudstjenesten i halvåret samt noen samlinger i private hjem. De har brukt 

søndagsskoleforbundets gode opplegg «Aldri alene», som fokuserer på fellesskap og relasjoner, og å 

bygge selvbilde og en trygg hverdagstro på Jesus. 

Mange barn og unge har fått møte viktige bibelhistorier og trygge ledere dette året. Vi er heldige som får 

muligheten til å både gi og høste av dette arbeidet. I år ser vi med glede at ledergruppen har vokst. Vi 

trenger stadig nye frivillige. 

Elin Brusletto 
 

Myldredag 

Myldredag er sentral for barnearbeidet og trosopplæringen i kirken. På myldredag er det tilbud for barn i 

alderen 1 – 15 år. Det er knøttesang (1 – 3 år), firefemklubb (4 – 5 år),  aldersinndelt kor (6 – 15 år) og 

familiespeider (6 – 8 år), - se mer info om tilbudene under trosopplæring og musikk i kirken. 

Myldredagene starter med tilbud om å kjøpe middag. Etter middagen har vi 15 minutter felles oppstart i 

kirkerommet  m barn og foreldre. Disse samlingene starter med en sang fra salmeboken. Det er viktig for 

oss at barna får lære noen av sangene som er vårt arvegods. Etter sangen er det bibelfortelling, 

liturgifortelling eller kirkeårsfortelling. Etter åpningen i kirkerommet går barna til de ulike aktivitetene. 

Vi har 12 – 14 myldresamlinger pr. semester. Ca 110 barn har deltatt på myldredag i 2019    

80 – 100 barn og voksne spiser middag her hver tirsdag! Foreldre har en ”tretimersvakt” pr. semester der 

de hjelper til med middag eller vaffelsteking.  

Foreldrene er gjerne til stede på kirketorget og koser seg med kaffe/vafler og prat rundt bordene mens 

barna er på aktivitet.  

Det er meget god stemning på myldredagene, og vi får ofte høre om foreldre som synes det er trist når 

barna vokser fra myldredag! 

 

Korskole 
Vi har korskole for barn i alderen 6 – 15 år. Korene er viktige for menigheten og arbeidet blant barn og 

unge. Korene har et omfattende program og korbarna får med seg både mye læring og mange gode 

opplevelser. Korene er en del av myldredag.  Korene er meget godt drevet av vår dyktige organist. 

Korarbeidet omtales mer under kirke og musikk. 

Jorunn Bottolfs, menighetspedagog 

 

Kirke/skole/barnehagesamarbeid  
Førjulsamling for barnehagene 

Vi har 3 førjulsamlinger for alle barnehagene i området. Alle barnehagene er positive til å delta, og i 2019 

deltok 7 av 8 barnehager på samlingene med 220 barn og 30 voksne. 

På samlingen blir barna skrevet inn i manntall av to skrivere. I kirkerommet blir det julesanger, 
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julefortellingen m flanellograf og enkel dramatisering og lystenning. Vi avslutter foran «stallen med 

besøk av gravid Maria. På veien ut får de pepperkake av engelen Gabriel  

Det er et enkelt og populært opplegg.  

Ansvar: Organist, menighetsprest og menighetspedagog. 

 

Samarbeid med Engelsrud barnehage 
Menighetspedagog, prestene og menighetsmusiker besøker Engelsrud barnehage minst 8 ganger i året 

med bibelfortellinger, barnesanger og aktivitet. 

Dette oppleves positivt for alle parter.  

Ansvar Menighetspedagog 

Frans av Assisi-dag for 1.kl. 

Vardåsen kirke har i 13 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. Dessverre kunne vi ikke tilby Frans av Assisi til 1. klassene i år. 

 

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.  

I 2019 deltok Vardåsen skole på Nikolas fra Pataradag.  

Ansvar: Menighetspedagog og menighetsprest. 

 

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. 

I 2019 deltok Hagaløkka og Vardåsen skoler. 

Ansvar: menighetsmusiker, menighetsprest og menighetspedagog. 

 

Oppslutning for skolene 

Det er litt forskjellig fra år til år om alle skolene er med på alle oppleggene. Det er lærerne for klassene 

som tar beslutningen om de skal være med, og det kan være ulike grunner til at en klasse velger å ikke 

delta. Det kan være grunnet vikarer på trinnet, mange flerkulturelle eller en urolig klasse, og det er 

enklere å være i klasserommet. Skolene som deltar gir oppleggene meget gode tilbakemeldinger.  

 

Skolene før jul 

Alle skolene i menigheten har hatt samling i kirken før jul, såkalt skolegudstjeneste. 

Det har vært samlinger med opplegg tilpasset den enkelte skole. Sognepresten har kontakt med 

Hagaløkka og Rønningen og kapellanen har kontakt med Vardåsen og Borgen ungdomsskole.  

Det er vanlige fritaksregler. Likevel er det få som ikke er med på disse samlingene. 

Det oppleves som positiv kontakt mellom kirke og skole om disse samlingene. 

Ansvar: prestene og organist 

 

Jorunn Bottolfs, menighetspedagog 
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Konfirmant og ungdomsarbeid 

UNGDOMSARBEIDET- PLUSS 

PLUSS er navnet på ungdomsarbeidet i Vardåsen menighet. Undergruppene heter PLUSS Konfirmant, 

PLUSS Menger og PLUSS Leder. PLUSS- visjonen er: ”At ungdom skal få møte den oppstandne Jesus 

Kristus og bli etterfølgere av han”. Ungdomsmiljøet i Vardåsen menighet kretser rundt 

konfirmantarbeidet og lederfellesskapet rundt disse kveldene. 

PLUSS KONFIRMANT 

Totalt var det 63 konfirmanter dette året. Konfirmasjon var 7. og 8. september, og sommerleir på Risøya 

5.-9. august, da vi sammen med Asker menighet ble ca. 140 konfirmanter og opp mot 50 ledere. Dette ble 

en flott leir med mange gode opplevelser. Det ble også den siste konfirmantleiren på Risøya da vi nå 

flytter over til Færder leirsted som har et mer gunstig tidspunkt (i starten av skolens sommerferie), bedre 

tilrettelegging med lokaler, program og utstyr, og gir oss totalt sett et bedre tilbud. 

Konfirmantkveldene har fortsatt etter den gode malen vi har innarbeidet i mange år, med middag, 

gruppesamtaler og gudstjeneste til slutt. Mange frivillige medarbeidere, inkludert ungdomsledere 

konfirmantforeldre er involvert i dette arbeidet. Disse kveldene er konsentrert til vårsemesteret og 

perioden mellom sommerleir og konfirmasjon. Det betyr at det ikke er noe opplegg for konfirmantene på 

høsten, men de blir invitert til å bli med på ledertrening. Konfirmantkullet er delt i 2 grupper, og hver 

gruppe går til undervisning annenhver uke fra januar til begynnelsen av mai. De må også være med på én 

gudstjeneste som ministranter, og i tillegg kommer presentasjonsgudstjeneste, fasteaksjonen før påske, 

ung messe og samtalegudstjeneste. 

Det er totalt 15-20 medarbeidere med på disse kveldene med unge og voksne, hvor 4 av disse er 

konfirmantforeldre som settes opp etter en liste. Det er en god stemning, og vi ser at flere og flere 

konfirmanter føler seg hjemme i kirka og henger igjen på klubben etter at samlingene er slutt. Et mål er at 

ungdommene skal få et eierskap til torsdagskveldene og bli motivert til å gå inn som ledere etter at 

konfirmanttiden er slutt. 

Vi har arbeidet med å starte en klubb etter konfirmanttimen, fra 19.30-21.30. Vi erfarer at ungdommene 

har en stram timeplan, og at mange drar hjem etter konftimen for å gjøre lekser eller drar på trening, men 

at en del av dem blir igjen.  

PLUSS MENGER- LEDERTRENING 

Etter endt konfirmanttid i 2019 ønsket kun 4 av konfirmantene å bli med på ledertrening. Det var det 

laveste tallet på mange år, og vi arbeider med å finne ut hvordan vi kan få opp tallet igjen. Det bruker å 

være ca 50% av konfirmantene som blir med på kurset, men nå var det kun 6% 
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De har vært på fem samlinger med undervisning i høst, og disse skal nå være med konfirmantene på 

våren. Dette gjør vi i samarbeid med Asker menighet. Så skal disse være med på Risøya leir som 

hjelpeledere. Målet for kommende år er å utvikle ledertreningen. Vi bruker KFUK/M sitt 

ledertreningsopplegg.   

UNGDOMS- OG LEDERFELLESSKAP 

Vi har fortsatt med å bygge et fellesskap rundt de som er i ungdomsmiljøet i menigheten. Høsten 2019 

har vi i tillegg til ledertreningen for mengerne hatt samlinger for 16-18 åringer. En del av disse 

ungdommene var også med på en weekend sammen med Asker-lederne i juni i kirken. Samarbeidet med 

Asker har vært positivt for arbeidet, og det er tydelig at mange av ungdommene trives med å være med i 

et stort ungdomsmiljø. På konfirmantreunion, som er oppstartssamlingen for ledertrening, kom det 75 

ungdommer til sammen fra de to menighetene!  

Vi opplever at arbeidet er svært meningsfylt, og at vi stadig driver med det som er visjonen vår; å følge 

etter Kristus i et åpent, tjenende og åndelig fellesskap. Vi har nå god oppslutning om konfirmanttid, men 

vi arbeider med å videreutvikle leiren som er på nytt sted, og har et spesielt fokus på ledertrening og 

klubb. 

 

Vardåsen, februar 2020, 

Olaf Huuse Haraldstad 
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Asker KFUK-KFUM-speidere 

 

 

ÅRSMELDING 2019 for Asker KFUK-KFUM-speidere 

Totalt talte gruppen 105 betalende medlemmer pr. desember 2019. 89 medlemmer er under 26 år. Vi har i løpet 

av året hatt flere speidere innom vårt arbeid enn det tallene sier, men disse har ikke betalt kontingent. 

Innmeldte  Hovedleder 

Stifinnere: 40 stifinnere, 3 ledere Ingeborg Altern (jenter) og Egil Hasting og Øystein L. Knutsen (gutter) 

Vandrere: 32 vandrere, 2 ledere Charlotte B. Eriksen (jenter) og Rolf Falchenberg (gutter) 

Rovere: 16 rovere Anine Eriksen 

Gruppe: 3 ledere  Rolf Falchenberg, Margaret Buene og Jørgen Bjørndalen 

Voksne: 9 ledere og/eller voksne støttemedlemmer, i tillegg til ovennevnte ledere 

Vi har en god gjeng med ledere som stiller opp ukentlig eller jevnlig for speiderne i gruppen vår. Disse gir hver for 

seg, og samlet et betydelig bidrag til utviklingen av enkeltpersoner og Askersamfunnet! 

askerspeiderne.no er informasjonskanalen vår hvor alle innbydelser legges, samt annen informasjon om turer og 

leire. Facebooksiden vår brukes for å holde foreldre oppdatert underveis i arrangementer og etter turer. I tillegg 

ser vi at det er en kanal for å holde gamle og kommende speidere 

Asker KFUK-KFUM-speidere er tilknyttet både Asker, Heggedal og Vardåsen menigheter. I 2019 deltok vi i 

gudstjeneste på høsten i Vardåsen kirke og Novembermarkedet til Asker menighet. 

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. Vandrerne møttes i hovedsak i kirkekjelleren Under i Vardåsen kirke. 

Skogen bak kirken og området rundt kirken gjør seg også til uteaktiviteter, bål og andre fine speideraktiviteter. 

Stifinnerguttene møtes litt forskjellige steder, men med base fra Vardåsen kirke fra i høst og for det meste ute. 

Stifinnerjentene har primært brukt Elgtråkket, men også Vardåsen kirke og andre møtesteder. 

Asker KFUK-KFUM-speidere har også i år organisert den felles flaggborgen i 17. mai-toget, hvor alle 

speidergruppene i Asker deltar. Gruppen hadde ansvar, på vegne av Asker og Bærum krets, for gjennomføring av 

kretskonkurranse for stifinnere i mai og sommerleir for stifinnere i juni med omtrent 100 deltakere. 

Vi er tilknyttet landsforbundet Norges KFUK-KFUM-Speidere  og dermed også Asker og Bærum krets av Norges 

KFUK-KFUM-Speidere. 

I 2019 mottok vi økonomisk støtte fra Asker kommune gjennom Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM-

Speidere, Asker og Vardåsen menigheter samt Asker Y’s men. Fra Sparebankstiftelsen fikk vi penger til klatrevegg i 

lokalene under Vardåsen kirke.  

http://askerspeiderne.no/
https://www.facebook.com/askerspeiderne
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Vi forsøker å holde kontingenten lavest mulig for å gjøre inngangsterskelen til speiderarbeidet lav. Vi takker for all 

støtte vi kan få – og er glade for å vite at vi ukentlig har en stor og flott gjeng ungdommer i organisert aktivitet. 

Om arbeidet vårt 

Stifinnerarbeid jenter (4. og 5. trinn) 
Våren 2019 var det 23 stifinnerjenter. Jentene var delt i tre patruljer, med to førere i hver patrulje. Høsten 2019 

var det 11 stifinnerjenter. Jentene treffer vandrerjentene på månedlige møter og på den årlige Blåfjellturen i 

november. Vi følger vårt eget stifinnerprogram og tar oftest ett merke hvert møte, og henter også inspirasjon fra 

KFUK-KFUM-Speidernes aktivtetsbank. På turer og på månedlige troppsmøter  er vi sammen med guttene. 

Møtene og turene ledes av én leder og 1-2 foresatte. Årlige turer/leir: Vintertråkk dagstur, kretskonkurranse på 

Kalvøya, sommerleir på Strandheim, høsttråkk dagstur, overnattingstur med opptak og gudstjeneste i oktober. 

Stifinnerarbeid gutter (4. og 5. trinn) 
Møtene er bygget opp rundt merkene, som regel tar vi ett merke i løpet av ett møte/tur. Guttene er delt i 

patruljer og flere av merkekravene løses patruljevis. Vi har som regel med minst tre foreldre/rovere på 

møtet/turen som fungerer som patruljeledere. Det er et stort spenn i flokken og vi er avhengig av stor 

foreldreinnsats for å få gode møter og turer. Aktivitetene spenner fra matlaging og sying til skiturer og pionering, 

fra førstehjelp og livredning til klatring og padling. Vi har overnattet på Tveiterhytta, truffet vandrere på tur, 

konkurrert på Kalvøya og sommerleir på Strandheim. Nesten 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 vi på hyttetur til Blefjell og i august var vi i London. 

Det er viktig å holde på motivasjonen hos speiderne våre i ungdomsskolealder. Vi har også i år deltatt på 

Kretskonkuranse og med en patrulje på NM i Speiding. Våre tradisjonelle turer har også blitt gjennomført i 2019: 

Vinterpatruljeturer til Tveterhytta, Vinter-TRÅKK, Vinterfjelltur i telt på Hardangervidda, TRÅKK i marka og høsttur 

i Vardåsenmarka. Jentene har vært på Blåfjellhyttetur og de eldste guttene har hatt LAN-party-helg. Årets 

sommerleir var troppsleir langs Finnskogleden og svenskegrensen. Året ble avsluttet med Adventsfest i Vardåsen 

kirke og juleavslutnig med førere og rovere i Oslo en lørdag full av aktivitet! 

Rovere (videregående og eldre) 
Roverne har vært aktivt med på alle gruppens arrangementer og felles leire som ledere og hjelpere. 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. I 2019 var våre rovere 

med å arrangere roverkongress for hele landet i Vardåsen kirke og de hadde sitt eget friluftsopplegg 4 land 4 fjell 

med topptur på Galdhøpiggen og Danmarks høyeste ‘topp’. 

World scout jamboree 2019 
Et rekordår for Askerspeiderne i 2019 med 5 deltakere på årets World scout jamboree i West Virginia i USA. 2 

ledere satt i kontingentledelsen, 1 leder var med i troppsledelsen i en av de 12 troppene som dro og 2 speidere 

var med som deltakere på denne leiren hvor over 45.000 speidere fra hele verden deltok. Det er 4 år til neste 

gang det er verdensspeiderleir. 

Asker 10.02.2019, Godkjent gruppeting. 

Rolf Falchenberg (sign) 



____________________________________________________________________________ÅRSMELDING 2019 

Vardåsen menighet 25 

 

Engelsrud Barnehage 

Generell orientering 
Engelsrud Barnehage er eiet og drevet av Vardåsen Menighet. 

Foreldrene og Vardåsen menighetsråd sitter i samarbeids utvalget (SU) 

Barnehagen holder til i Engelsrud menighetshus. Lokaler er lyse og vi har godt plass. Uteplassen er stor og fin 

med spennende naturtomt vi kan utforske både sommer og vinter. Det er gode turmuligheter rett utenfor gjerde 

til barnehagen som vi benytter mye. 

Organisering og økonomi 
Barnehagens åpningstid er kl. 07.15 -  16.45.  

Vi følger nasjonale satser med makspris som blir regulert av UDIR. 

Vi har to grupper: Apekattene 3-6år og Bamsegjengen 1-3år, inndelingen av gruppene kan variere fra år til år. 

Våren 2019 hadde vi 26 barn. Høsten 2019 hadde vi 26 barn. 

 

Tema og innhold 

Barnehagens visjon: 

 God omsorg, kreativ lek og læring!  

 

Asker kommunes visjon: 

Liten og viktigst!  
 

Temaer som går igjen fra år til år: 

 De kirkelige høytider 

 Årstidenes forandringer   

 Sosialt samspill og danning 

 Barn i andre land (Forut prosjekt) 

   

Vi legger vekt på: 

 Frilek, trivsel og god omsorg i trygge omgivelser. 

 Utvikle lekekompetanse 

 Gjennom leken utvikles språk, vennskap og sosial kompetanse. 

 Barna lærer å ta hensyn til hverandre og bli selvstendige sosiale individer. 

 Danning er en kontinuerlig prosess som blant annet handler om å utvikle evner til å reflektere over egne 

handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og i samspill med andre barn. Barna 

må få utfordringer og muligheter til å utvikle kunnskap, ferdigheter og få støtte for å handle omsorgsfullt. 

 I samarbeid med Asker kommunen satser vi også på: Lek, læringsmiljø, realfag, språk, livsmestring og 

helse og overgang barnehage /skole. 

 

Forsking viser at tidlig satsning på realfag kan stimulere barns kognitive utvikling.  Dette kan bedre 

skoleprestasjoner og på tid utjevne de store sosiale forskjellene vi ser i dag.  Vi ønsker å gi barna interesse for 

natur og miljø for fremtidig bærekraftig arbeid samtidig som vi vekker barnas naturlige undring og 

nysgjerrighet. Over tid ønsker vi at dette blir en naturlig del av barnehagedagen. 

Språk er en viktig del av hverdagen og et verktøy for god kommunikasjon og samhandling med andre. Har 

barnehagen et godt språkmiljø kan dette ha stor betydning for barnas lese- og skriveforståelse når de begynner 

på skolen. Dette kan ha betydning for barns sosiale utvikling, barns kommunikasjonsferdigheter og 

språkforståelse er viktig for god sosial kompetanse. Ordforråd og begrepsforståelse er grunnlaget for læringen 

og deltagelse i sosiale aktiviteter. Vi jobber mye med strukturert begrepslæring som en metode for å få en 
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dypere begrepsforståelse. Vi plukker ut ord/begreper vi ønsket å ha fokus på. Sammen med barna snakker vi 

om disse ordene/begrepene og betydningen av disse.  

Det er grunnleggende med god kommunikasjon og god relasjon med barn, foreldre og ansatte for å kunne nå 

kvalitetsmålene. Vi følger kommunens kursdager og kvelder for hele tiden å være oppdatert på det kommunen 

vektlegger. 

 

Program våren 2019 
 Karneval 

 Påskeforberedelse med fortellinger om påskebudskapet, laging av påskepynt med lunsj.  

  6 åringene utdelt kirkebok.                                                                

 17. mai fest med barna. (16 mai) 

 Bondegårdsbesøk til Bergvang gård 

 Sommeravslutning med foreldre. 

 

Program høsten 2019 

 Bli kjent i barnehagen 

 Turer i skog og mark for å samle forskjellige ting. 

  4-åringene utdelt- Min kirkebok. 

 ” Skoleknertene” har eget opplegg forankret med Asker kommune sine retningslinjer.   

 Juleforberedelser med fortellinger rundt julehøytiden 

 Luciafest med foreldre, søsken og besteforeldre blir arrangert på kvelden og er en koselig 
juleavslutning. Barna spiller julespill og fin underholdning. Vi serverer hjemmebakte pepperkaker og 

lussekatter.  Ett populært høydepunkt for store og små 

 Vi drar på julesamling i Vardåsen kirke 

 En gang i måneden ca. har vi besøk fra en ansatt i Vardåsen kirke. Det er veldig hyggelig! 

 

 

 

 

 

 

Styret i Engelsrud barnehage 
Styret i Engelsrud barnehage våren 2019:                 Styret høsten 2019: 

Formann :           Eivind Støylen                          Formann :          Therese Vaagand  

Sekretær:           Lars Martin Tannæs-Fjeld       Sekretær :           Lars Martin Tannæs-Fjeld 

Eieransvarlig:            Kari Sorknes                             Eieransvarlig:     Kari Sorknes 

                                   Elin Aars                                                                Sondre Frey  

Styremedlem:           Randi Holth.                               Styremedlem:     Randi Holth                                   

Barnehageleder:       Elin Dahlen            Barnehageleder: Elin Dahlen                                                                        

  

Barnehagens bemanning er:  

Bamsegjengen: Randi Holth – pedagogisk leder 100 %, Mette Lybeck – barne- og ungdomsarbeider 30% 

/pedagog på dispensasjon 50% og Laila Møller – barnehage assistent 100 % 

Apekattene:Janne Fiskum- pedagogisk leder 100%,Ingebjørg Thon Rosvold – barnehageassistent/pedagogisk 

leder på dispensasjon 50%, Beathe Ringen Hvesser – barnehageassistent 80% og Heidi Opheim – barne- og 

ungdomsarbeider 100% 
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Diakoni 

Diakoniutvalget etterfølger den lokale plan for diakoni i Vardåsen menighet.  

Lokal plan ble vedtatt 7. november 2012 av Vardåsen menighetsråd. 

 

Bønnesamlingene 2019 

Disiplene var heldige som hadde Jesus som læremester. Han var en bønnens mann og praktiserte det han 

lærte.  

Bønn er også viktig i en menighets liv. Mange bønner stiger opp fra gudstjenester, andre samlinger og fra 

enkeltpersoner. Menigheten startet opp med egne bønnesamlinger i juni 2011. I løpet av 2019 har vi til 

sammen hatt 19 bønnesamlinger annenhver uke i like uker før torsdagstreffet om formiddagen. 

Mellom fem til fjorten 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, syke og vi ber for 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. 

Fire personer har hatt ansvaret med å lede bønnesamlingene. 

Kjell Martin Moksnes, leder 

 

 

INKLUDERENDE FELLESKAP 

Torsdagskaffen og torsdagstreffet er et forum for dagledige og seniorer.  

Det er et sted for den gode samtalen rundt bordene, og glede seg over et sosialt fellesskap. Det er et 

foredrag om tema, dagens ord eller andre typer innslag. Det er frivillige medarbeider som er 

foredragsholder, har et ord for dagen, tar ansvar for vaffelsteking og kaffekoking. 

I desember måned har en adventsfortelling inngått i Torsdagstreffet, der Anders Bergem, Helge Skaare og 

Anne Helene Moksnes har fremført programmet. 

 

Seniortur- dagstur  

En torsdag i september besøkte «Torsdagskaffen» museet på Dikemark sykehus. 

 

Bursdagsfeiring for jubilanter 

«Dato» ble alle jubilanter; 75, 80, 85, 90, 95, og 100 år invitert til bursdagsfeiring. De ble hyllet med tale 

sang og musikk. De fikk en rose og invitasjon til torsdagskaffe og treff.  

Mange frivillige bidrog. Diakoniarbeider hovedansvarlig. 

Kirkeverttjenesten og kirkekaffen er tilknyttet gudstjenesten hver søndag.  

Samling for Borgenbråten 
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Borgenbråten hadde vår, høst- og julesamling i kirken. Samarbeid med Hilde Torgussen og Jarle 

Klungrehaug. Jarle Klungrehaug har ansvar og ledelse for samlingen. Medvirkende var organist, diakon 

og pedagog i Vardåsen menighet. Fin gjeng med frivillige fra Vardåsen bidro til trivelige arrangementer. 

Julemarkedet hadde en aktiv julemarkedskomite som planla og det var mange frivillige som og bidro. 

Servering og salg av hjemmelagde håndarbeider, lys fra kirkens feltarbeids lysfabrikk, brød, kransekaker, 

boller, sveler og julekaker m.m.  Fine konserter og utlodning.  

Frivillige medarbeidere følges opp kontinuerlig, og samarbeider med stab og utvalg. 

De frivilliges sommerfest «dato» er en fest der frivillige medarbeidere får takk. Arrangeres av 

menighetsråd og stab. Staben la til rette for et flott programopplegg. Det ble servert fantastisk mat som 

menighetsråd og frivillige hadde forberedt. Ca 100 personer var til stede.  

 

Fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp er en årlig landsdekkende aksjon hvor også Vardåsens konfirmanter er 

bøssebærere. I år ble det samlet inn kr 64512 under fasteaksjonen i Vardåsen.   

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. 

 

 

Kari Sorknes, diakonimedarbeider og Irene Wiik Halle, diakon 

 

Fellestiltak for Asker prosti  

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.     

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. Asker har i flere år hatt to statlige 

flyktningmottak i mange år, men våren 2019 ble det siste mottaket på Dikemark lagt ned også.  

Holmen menighet driver fortsatt sin språkkafe, mens kafeen i Vardåsen er nedlagt.    

Men om mottakene i Asker blir borte, vil fortsatt kommunen ta imot og bosette flyktninger.  Her vil 

menighetenes nabokontaktordning utfordres videre.  

 I 2017 bosatte kommunen 97 flyktninger, mens i 2018 ble det bare 55. Tallene fra 2019 blir trolig rundt 

50.  

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 
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overnattingssted. Før jul arrangeres gudstjeneste med julebord. Gatekapell har på ny kommet tilbake til 

sentrum og står nå ved Trekanten. For øvrig vises til feltarbeidets egen rapport. 

Brudeparsamling: 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.         

Sorggrupper: Et annet samarbeidsfelt er sorgarbeidet. Nytt av året er at også Hurum og Røyken er 

omfattet av ordningen.  Den åpne gruppa drevet ut fra Holmen ble lagt på is i sommer.  Våren og høst 

starter det nye grupper. I alt fire aktive grupper har vært i sving dette året i tillegg til at fire tidligere 

sorggrupper fortsatt har samlinger på egenhånd.   

Det tilbys også individuelle sorgsamtaler i Vardåsen, for de som ikke ønsker å gå i gruppe, eller de det 

ikke passer for. 

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. Årets juletrefest ble 

kombinert med en 40-års jubileumsfest i Østenstad hvor drøye 70 gjester fikk se et tilbakeblikk fra 40 år. 

I mai reiste vi på ny til Solgården i Spania, i alt deltok 18 fra Asker og 260 fra hele landet. Det store 

høydepunktet for gruppa var da to av deltakerne, Dora Eliassen og Jorunn L. Andersen, fikk utdelt 

kongens fortjenestemedalje for sin årelange innsats i klubben.  Jorunn er trolig den første personen i 

Norge med utviklingshemming som har mottatt denne medaljen.  I oktober besøkte de kongen og 

dronningen på slottet. 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 Østenstad og Heggedal.  Vi har også deltatt ved en begravelse og 

minnesamvær etter en forelder og ett medlem døde.  Det er også etablert ei bibelgruppe med seks 

deltakere ut fra klubbmiljøet. Vårens   tema var om historier fra Apostelgjerningene, mens fra høsten har 

deltakerne blitt bedre kjent med Jesu disipler.  

Det var 2 samlinger i Vardåsen kirke. Det var involvert frivillige fra menigheten de gangene det var her. 

Tilrettelagt konfirmasjon: Det var to konfirmanter med utviklingshemming fra Østenstad og Vardåsen 

som fulgte et tilrettelagt opplegg dette året, og hvor prostidiakonen var involvert. Begge ble konfirmert i 

Østenstad kirke i september, en alene en lørdag og en sammen med øvrige konfirmanter.   

Til stillingen er det blitt etablert ei ressursgruppe bestående av Liv Ruud – fellesrådet, prost Tor Øystein 

Våland og prostidiakon Jarle Klungrehaug.   

Borgenbråten: Det er tre musikksamlinger i året i Vardåsen kirke for beboere og brukere ved 

aktivitetssentrene i nærområdet. Over 60 kom til adventssamlinga. Fra Vardåsen deltar kantor, diakon og 

fem frivillige. 

 ”Grønn kirke”: I mars hvert år arrangeres inspirasjonssamling i bispedømmegården om ”Grønn kirke” i 

regi av en egen ”Ressursgruppe for skaperverk og bærekraft.” Alle menigheter i gamle Asker er nå blitt 

godkjent som grønne menigheter. I Asker har vi også to årlige inspirasjonssamlinger, i Teglen på våren 
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og i Asker kirke i høst. Østenstad mh var ansvarlig for samlinga i høst. Dette blir samlinger til inspirasjon 

og erfaringsutveksling, og også her har vi fått med folk fra Røyken.  

I 2020 blir 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. Det blir en offisiell markering/åpning av leden 15. mai.  Vi håper også på sikt å få laget en 

brosjyre om pilegrimsleden mellom Asker kirke og Røyken.  Dette vil kunne bli et fint 

«kommunesammenslåings-prosjekt», 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. 

Alpha-kurs som begynte høsten 2018, ble fullført våren 19 som et fellestiltak for prostiet med Alpha-kurs 

(Innføringskurs i kristen tro). Samlingene var i Vardåsen kirke. 16 deltakere var med.   

 

Andre typer fellestilbud i regionen  

HjerteRom er en ressursgruppe på bispedømmeplan som bistår med arbeid overfor fattige tilreisende fra 

Europa.  I Bærum har de etablert egen prostigruppe, og i Asker henviser vi folk dit. Ellers tilbyr 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.  

Kirkens Familievern. Kontorene i Osloregionen koordineres nå fra Oslo. Stillingen i Asker er nå 

overført dit. Kommunen driver fortsatt et felles familievernkontor for Asker og Bærum i Løkketangen i 

Sandvika.    

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 nytt 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.   

Vi kjenner til at flere av innbyggerne i Asker benytter seg av disse tilbudene, derfor er det også viktig å 

gjøre dem kjent.  
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Borgen Normisjon  

Årsmelding for 2019  

Borgen Normisjon ble etablert i 1988 som Borgen indremisjonsforening. I år 2000 ble Det norske 

lutherske Indremisjonsselskap og Den norske Santalmisjon slått sammen til Normisjon.  

På et medlemsmøte 22. januar 2020 ble det besluttet å tilpasse vedtektene for Borgen Normisjon. Noen av 

de viktigste vedtektene var å understreke tilhørigheten til Normisjon, ønske om å fremme bibelkunnskap 

og å bidra til Normisjon sitt arbeid i inn- og utland. Det ble også gjennomført et formelt valg av styre slik 

at foreningen kunne bli registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Hensikten 

med dette er å bli mer synlig i Asker og å tilpasse seg moderne økonomiske transaksjonmuligheter. 

Organisasjonsnummeret vi har fått er 924 626 062.  

Det ble valgt et styre for to år med Terje Grønås som leder. Kjell Martin Moksnes, Reidun Skaaheim og 

Preben Colstrup ble øvrige styremedlemmer. 

  

Møtene  

Alle møter i Borgen Normisjon er åpne for dem som vil høre. Målet er at undervisningen formidler 

bibelsk kunnskap på en måte som gjør at den blir til hjelp for den enkelte slik at det skal føre til et 

Kristuspreget liv og glad og frimodig tjeneste for Jesus. Dette 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.  

Møtene har en enkel form med enkel bevertning, sosialt fellesskap og fellessang. Bibeltimen er her helt 

sentral, og det gis anledning til å stille spørsmål, kommentere eller dele bønneemner.  

Foreningen er godt rustet av egne talere som Dag Håland, Vigdis Rø Berntsen, Anne Helene Moksnes, 

Tor-Odd Berntsen og Preben Colstrup, men tidligere bibelskolelærere som Svein Granerud, Tove Rustan 

Skaar, Lars Inge Magerøy, Kurt Hjemdal og Anne Margrethe Saugstad har ofte besøkt oss. I de senere 

årene har de yngre talerne som Frode Granerud, Helge Skaaheim, Hilde Heitmann, Morten Dahle Stærk 

og Alexander Colstrup kommet på banen. I 2019 hadde vi også besøk av Kåre Skråmestø, Runi 

Lilleaasen, Flemming Jakobsen, Bjørn Willoch og Svein Høiden.  

Det har blitt en tradisjon å arrangere et fellesmøte i mai måned med de andre to Normisjonsforeningene, 

Asker Normisjon og Blakstad Normisjon. Dette året var det Valgerd Svarstad Haugland som var taler.  

Det var tekster fra Det nye testamentet om apostelen Paulus sitt liv og budskap som var hovedtema for 

våren. Høsten fulgte vi Moses og Israelsfolket på vei ut fra Egypt mot det lovede land for å se 

sammenhengen mellom Israels historie og vår vei mot vårt mål.  

Møtene holdes fortrinnsvis i Vardåsen kirkes dåpssakristi annenhver onsdag og programmet ligger alltid i 

kirken. Når vi spør våre venner hvorfor de kommer, er svaret knytte til temaene og forkynnelsen. - Dette 

trenger vi, sier de.  

Det kom inn kr 12781,- i kollekt. Kr 8683,- er overført til Normisjon og kr 1311,- til Menneskeverd.  

Bibelen og livet var hovedtema under vårsemesteret. Flere av temaene handlet om kjønnsidentitet og 

seksualetikk der det ble lagt vekt på både den bibelske begrunnelse og praktisk etisk veiledning. I en tid hvor 

det mindre forståelse for sammenhengen mellom budet og kjærligheten, har foreningen lagt vekt på å hente 

fram tekster og forkynnere som kan formidle og skjelne mellom lov og evangelium. 

Høstens hovedtema handlet om apostelen Paulus, livet og budskapet.  

Det ble avholdt 16 bibeltimer og Preben Colstrup deltok som predikant på gudstjenesten Kristi 

Himmelfartsdag sammen med sokneprest Dag Håland. Ett av møtene var et fellesmøte med Asker- og 

Blakstad Normisjon. 
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Det er stort sett godt voksne mennesker fra hele Asker og Bærum som kommer på møtene. Møtene har en 

enkel form med enkel bevertning, sosialt fellesskap og fellessang. Bibeltimen er her helt sentral, og det gis 

anledning til å stille spørsmål, kommentere eller dele bønneemner. Av de lokale talerne er Dag Håland og 

Preben Colstrup. Tidligere bibelskolelærere som Svein Granerud, Tove Rustan Skaar har besøkt oss ofte. 

Professor emeritus Torleiv Austad, fengselsprest Jens Fredrik Brenne, fritidspredikant Svein Høiden og 

tidligere ass generalsekretær Asbjørn Nordgård har vært hos oss dette året.  I de senere årene har de yngre og 

lovende som Frode Granerud, Helge Skaaheim, og Alexander Colstrup kommet på banen.  

Møtene holdes fortrinnsvis i Vardåsen kirkes dåpssakristi annenhver onsdag og programmet ligger alltid i 

kirken. Når vi spør våre venner hvorfor de kommer, er svaret knytte til temaene og forkynnelsen. - Dette 

trenger vi, sier de. 

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.  

Borgen Normisjon, 22.01.19 

Terje Grønås      Kjell Martin Moksnes            Preben Colstrup, leder 

 

 

 

Kirkens feltarbeid i Asker 2019 

Så ble dert endelig besluttet at der skal bygges ny Varmestua og Elveplassen overnatting på 

Askerholmen. Nå begynner detalj planlegningen og vi gleder oss til å flytte inn i nye og fine bygninger 

innenfor et par år. 

Gamle varmestua har vært der i 27 år og tjent sitt formål: At skape en varm og trygg ramme om utsatte 

menneskers liv. Der er blett servert titusener av måltider og brygget kaffe i litervis. Mat, tak over hodet og 

trygge rammer har vært det bærende i feltarbeidets liv. Og det blir det også i fremtiden. Det blir nye 

rammer, men ånden fra den gamle Varmestua tar vi med. Et hjem, en stua for hjemløse og mennesker der 

trenger et øre der lytter, en hånd at holde i og en friplass midt i en hektisk tid. 

Varmestua er Kirkens diakoni omsatt i praktiske rammer, hvor vi ønsker at følge Jesu eksempel: At ta 

spesielt vare på de utsatte og fattige. At utøse Jesu kjærlighet over mennesker der trenger det for ikke at 

miste livsmotet. 

Arbeidstiltaket gir 4 dage om uka våre gjester mulighet for at jobbe. Jobb gir verdighet og setter rammer 

om livet. Våre arbeidere jobber i hager, tar flytteoppdrag, jobber i bruktbutikken eller på Lyspunkt1 i 

Heggedal. Der er ingen som ikke kan gjøre noe. Vi har forskjellige forutsetninger og krefter, men alle kan 

vi yte noe til det store felleskap. 
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Og midt i Asker sentrum tenner vi lys i gatekapellet sammen med mange andre, for at sende gode tanker 

til en som trenger det, for at si takk for livet og for at glede oss over lyset. Et lys som har sin kraft og 

styrke fra det store lys, verdens lys.  

Tider skifter men det går aldri av mote at gjøre noe for andre mennesker. Så takk til Vardåsen menighet 

som støtter feltarbeidet og ber for oss 

Flemming Jakobsen, Gateprest/daglig leder 

 

ASKER OG VARDÅSEN Y’S MEN’S CLUB  

Asker og Vardåsen Y's Men's Club 

Årsmelding 2018/2019 

INNLEDNING 

Årsmeldingen følger valg- og regnskapsåret, som for Asker Y'sMen's Club er fra 1.juli til 30 juni. 

Asker og Vardåsen Y's Men's Club er en del av en verdensomspennende organisasjon; Y's Men 

International, knyttet opp mot YMCA.I norsk sammenheng blir det et nært samarbeid med Norges 

KFUK/KFUM. 

Klubben har som formål: 

-Å støtte lokale, nasjonale og internasjonale aktiviteter og prosjekter(tjenesteperspektivet) 

-Å skape et godt sosialt fellesskap, basert på de kristne verdier, og å oppmuntre medlemmene til aktivt 

engasjement i egne menigheter og lokalmiljø.(personlig utvikling). 

I Asker og Vardåsen YMC støtter vi i særlig grad det lokale barne- og ungdomsarbeidet, og vi støtter 

arbeidet for barn og unge internasjonalt. 

 

Organisering 

Styret ved slutten av 2019 

President: Astrid Bjellebø Bayegan 

Vice-president: Solveig Bugge Lande 

Forrige president: Aud Magelssen Stønjum 

Sekretær: Eva Hatlem Adolfsen 

Kasserer: Svein Helge Skaare 
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Støttefunksjoner: 

Ansvarlig for programheftet og lokalt medlemsregister: Dirk van der Wel 

Ansvarlig for innrapportering til Y's Men's sentrale medlemsregister, er overført til sekretær. 

Nettredaktør: Jan Erik Berg(presidenten er ansvarlig) 

PR åpne møter: Bjørn Lande 

Revisor: Jan Erik Berg 

Komiteer 

Valgkomite: Aud Magelssen Stønjum, Bjørn Lande og Karen Lillelien 

Programkomite: Evelyn Krogh,Bente Louise Tvedter,Thor Adolfsen,Solveig Falch. 

Festkomite-Kultur og Pizza: Kari M.Mørch, Karen Lillelien, Reidar Skille, Anne-Lise Frogner, Aslaug 

Grøsland, Elisabeth Stolpe, Rigmor Tokle. 

Turkomite: Hege Eidal, Anders Bergem, Anne-Jorun Gude, Wenche B.Rønning 

Jazzkomitee/Nye prosjekter: Bjørg Andås Ohnstad, Tomas Einstabland, Arne Sæther, Reidar Skille, 

Maud-Sølvi Nordberg. 

 

Medlemsutvikling 

Medlemstallet ligger nokså stabilt på rundt 30 medlemmer. 

Høsten 2019 hadde vi 34 medlemmer. 

Vi har 8 på vår gjesteliste, de vil bli invitert til å bli medlemmer etterhvert som de har lært klubben bedre 

å kjenne. 

Vi ønsker stadig flere medlemmer. Klubben har et meget allsidig og variert program og kan tilby et godt 

kristent og sosialt miljø. 

De ordinære klubbmøtene er for medlemmer og gjester, de åpne møtene er for alle som ønsker å komme. 

Da gjøres møtene kjent gjennom presse og sosiale medier. 

 

Arrangement  

Klubbmøtene finner sted i henholdsvis Vardåsen kirke og på Askertun. På grunn av oppussing har 

Askertun vært stengt, og i den perioden har møtene vært avholdt i Vardåsen kirke. Møtedagen ble endret 

fra onsdag til torsdag høsten 2019.Det har skapt litt ugreie for noen, men for andre går det greit. 

Målsettingen med endringen var å ha vanlige klubbmøter både på Askertun og i Vardåsen kirke, da var 

torsdag den dagen Askertun var ledig. 

Våren 2019 hadde vi fire klubbmøter, ett av disse var åpent møte i Vardåsen kirke.  Høsten 2019 hadde vi 

fire klubbmøter, ett av disse var åpent møte på Askertun. På syv av møtene har vi hatt inviterte 

foredragsholdere, alle med interessante temaer. 

Drøftingsmøte 

I januar 2019 inviterte klubben medlemmene til et drøftingsmøte. Her hadde medlemmene anledning til å 

drøfte saker det ikke ble tilstrekkelig tid til på de ordinere klubbmøtekveldene. I arbeidet med å revidere 
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klubbens lover, og instrukser til de ulike komiteene, var dette en mulighet til å komme med egne 

synspunkter og forslag til endring før det endelige vedtaket ville finne sted på årsmøtet.  

 

Festkveldene med middag er populære, likeledes er samlingene i private hjem med pizza og kulturelle 

innslag. På sommerfesten vår i juni, inviteres våre naboklubber, Østenstad, Holmen og Nittedal. Festen 

den 12.juni samlet 85 gjester 

 

Kirkedager 

Søndag den 12.jan 2019 feiret klubben YMC 's Internasjonale kirkedag i Asker kirke. Ofringen gikk til 

Y's Men's internasjonale arbeid blant barn og unge i utviklingsland. Søndag 16.sep feiret klubben 

gudstjeneste i Vardåsen kirke, da gikk kollekten til vårt lokale barne- og ungdomsarbeidet i våre 

menigheter. Begge steder medvirket klubbens medlemmer i Gudstjenestene og Presidiet sto for 

kirkekaffen. 

 

Den årlige jazzkonserten 

Den 16.nov samlet dessverre ikke like mange publikummere som ellers, rundt 110 betalende fant veien til 

Vardåsen kirke. Begeistringen for både musikken fra «Five Shades of Sax» og tidligere prost Berit 

Øksnes som vokalist, var imidlertid stor. Klubben sto også for forfriskninger i pausen, kaffe, te og 

hjemmebakte kaker, alt inkludert i inngangsbilletten. 

Det økonomiske overskuddet var ikke så stort som vi ønsker, kr 10200. 

Dette arrangementet er et viktig ledd i det å skaffe økonomiske midler til barne- og ungdomsarbeidet ,som 

klubben anser som meget viktig, både lokalt og internasjonalt. 

Årets vårtur 

gikk fra Vollen til Drøbak og Oscarsborg lørdag den 15.juni,en solfylt og vakker sommerdag. 

Det ble en meget hyggelig opplevelse, en nydelig båttur, med interessant omvisning på Oscarsborg og 

velsmakende middag i Drøbak etterpå. 

Høsttakkefest 

den 20.11 ble feiret i Nittedal kirke, der vår klubb var invitert som gjest, og12 personer fra klubben 

deltok. Etter gudstjenesten var det dekket et velsmakende kakebord, med kaffe og forfriskninger i 

kirkestuen. 

Når det gjelder fester er vår klubb forøvrig invitert hvert år til  

Advent fest i Holmen kirke og 

Nyttårsfest i Østenstad kirke, begge steder med godt fremmøte fra vår klubb og begeistring over både 

program og servering. 
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Økonomisk støtte 

Gaver til Vardåsen menighet kr 10 000 

Gaver til korvirksomhet i Vardåsen menighet kr 5000 

Gaver til Asker menighet kr 15000 

Gaver til speiderne KFUK/KFUM kr 10000 

Klubben vår har i tillegg videresendt ofring i Asker kirke kr 4970 til YMC's arbeid internasjonalt. 

Kirkeofringen i Vardåsen kr 4969 ble gitt til Y's Men's lokale arbeid. 

Vi er takknemlige for det gode fellesskapet i Asker og Vardåsen YMC, og ønsker flere medlemmer 

hjertelig velkommen. 

Vi synes også det er meningsfylt å få være med å støtte barne- og ungdomsarbeidet lokalt og 

internasjonalt 

Gud til ære og mennesker til gavn. 

Asker, februar 2019 

Astrid Bjellebø Bayegan, president 

 

 

 

ASKER KIRKEAKADEMI 

 
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. KiA retter sitt arbeid mot kirke-, kultur- og 

samfunnsengasjerte mennesker. Vi legger 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. 

I 2019 gjennomførte KiA seks ordinære åpne møter. Sammen med Asker menighet og Asker prosti 

gjennomførte KiA dessuten konsertforestillingen «KUNST TENNER HÅP i Palestina og Israel» innen 

rammen av «Kirkeuka for fred i Palestina og Israel».  

Overskriften over vårens tre møter var «Å finne Gud i kunsten». Biskop Kari Veiteberg, regissør Thea 

Stabell, arkitekt Thomas Thiis-Evensen og komponist Wolfgang Plagge delte av sin faglige kompetanse 

og av sin personlige erfaring med å se og arbeide med kunst i et trosperspektiv. Høstens tre møter hadde 

overskriften «Religion i brytningstider». Forfatter Åshild Mathisen tok for seg kirkens og 

kristendommens rolle i dagens samfunn. Prost Trond Bakkevig drøftet spørsmålet om Gud har skiftet 

mening når kristnes syn på mange samfunnsspørsmål har endret seg i løpet av de siste femti årene, mens 

biskop Gunnar Stålsett gav et godt innblikk i hvilke roller religion kan ha i større internasjonale 
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sammenhenger. I «Kunst tenner håp»-arrangementet i Asker kirke medvirket skuespiller Svein Tindberg 

og musikerne Georg Reiss, Ulf Nilsen, Miriam Segal og Geko Fattal.  

KiAs ordinære møter holdes i Holmen kirke. Møteoppslutningen er svært oppmuntrende. I 2019 har det 

variert mellom 120 og 275 med et snitt på 165 personer pr. møte. Møtedeltakerne kommer fra alle deler 

av Asker-bygda. Møtene er for alle, det er fri inngang, og det inviteres vanligvis til åpen, reflekterende 

samtale i tilknytning til de temaene som drøftes i foredragene. 

KiA ledes av et selvsupplerende styre: Einar Solbu (leder), Inge Westly (kasserer), og styremedlemmene 

Mette Blom, Knut Brakstad, Kristin Gunleiksrud Raaum og Kristin Bødtker Walstad. 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.  

Einar Solbu 
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Ansatte i Vardåsen menighet 2019 

 

Daglig leder Kari Sorknes 

 

Sokneprest     Dag Håland 

Menighetsprest    Olav Huuse Haraldstad      

Diakon Irene Wiik Halle 

Menighetspedagog/Prosjektleder  Jorunn Bottolfs  

Organist/Prosjektmedarbeider  Yngvild Wattum Stuksrud  

Ungdomsarbeider    Jon Grøsland  

Kirketjenere på timebasis Erlend Salvigsen Okkenhaug 

 Hanna Linnebo 

 Hans Brandt 

 

Engelsrud barnehage 

Barnehageleder    Elin Dahlen 

 

Pedagogisk leder    Randi Holth 

     Janne Fiskum 

 

Assistenter     Mette Lybeck 

     Beate Hvesser 

     Laila Møller 

     Ingebjørg Rosvold 

 

Barne- og ungdomsarbeider   Heidi Opheim 
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Kontaktinformasjon Vardåsen kirke og menighetskontor 

 

Sentralbord kirkene i Asker:   6675 4090 

 

Postadresse:  Vardefaret 40, 1388 Borgen 

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

 

Daglig leder:                    ks937@kirken.no 

Sokneprest:                      dh545@kirken.no  

Kapellan:         oh253@kirken.no   

Menighetspedagog:        jb223@kirken.no 

Menighetsmusiker:       ys598@kirken.no  

Ungdomsarbeider:        jg275@kirken.no  

Diakon             ih739@kirken.no 

 

 

 

 

 

Vardåsen Menighetsråd  

Anne Markegård Øya, leder    Mobil: 952 99 560 e-post: anne.m.oya@gmail.com 

 

 

 

 

 

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

mailto:vardasen.menighet.asker@kirken.no
mailto:ks937@kirken.no
mailto:dh545@kirken.no
mailto:oh253@kirken.no
mailto:jb223@kirken.no
mailto:ys598@kirken.no
mailto:jg275@kirken.no
mailto:ih739@kirken.no
http://www.vardasenkirke.no/

