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Åpen kirke i koronatider 

Dette ble et annerledes år. Alt ble annerledes ta pandemien tok overhånd i mars 2020 og snudde opp/ned også 

på menighetslivet. En kirke som ønsker å samle mennesker om det viktigste av alt ble stengt ned. Vi kunne ikke 

komme sammen lenger. Gudstjenester ble avlyst. Alle aktiviteter ble satt på vent. Etter 12. mars har det vært 

annerledes å være kirke. 

Hvor lenge det skulle komme til å vare visste vi ikke i mars 2020, uka etter forrige årsmøte. Noen av dem som har 

opplevd krigens dager sier at koronatiden ligner på tiden under 2. verdenskrig. Den type unntakstilstand som ble 

innført i landet vårt 12. mars i 2020 kommer til å bli stående i historiebøkene og i vårt erfaringsarsenal. 

Jeg tenkte umiddelbart: Nå trenger vi at kirken er åpen og at mennesker kommer sammen for å be. Å stenge 

kirken og gjøre det umulig å kunne samles til gudstjeneste og bønn var helt utenkelig. Krisetider kaller oss 

sammen for å vende oss til Gud med livet vårt og med alt som skjer rundt oss. Det tror jeg mange vil kjenne på når 

vonde ting skjer og vi utsettes for nærmest uhåndterlige trusler i form av en verdensomspennende pandemi. 

Det kunne vi selvsagt ikke gjøre. Vi måtte følge nasjonale råd og retningslinjer for hvordan en slik type krise skulle 

håndteres. Når så å si hele landet ble stengt, kunne heller ikke kirkene være åpne. Vi måtte ta del i den felles 

nasjonale dugnaden mot coronaviruset slik de også måtte gjøre det i de fleste andre land. Vi måtte avlyse alt fra 

gudstjenester til konserter og møtevirksomhet og besøk på sykehjemmene. Vi måtte trene på å holde avstand. Vi 

fikk ikke håndhilse på hverandre.  

Det satt langt inne, men vi var med. Til og med i påsken 2020 måtte kirken være stengt. Vi fikk det til å møtes 

utenfor kirken og synge noen av påskens sanger 1. påskedag. Mange hadde behov for å møtes igjen etter flere 

uker der vi ikke hadde møtt hverandre. 

Vi har sett mange gode forsøk på å skape kirke på en annen måte. Brått ble vi avhengige av de sosiale medier. 

Strømming av gudstjenester og opptak på video som kunne distribueres gjennom Facebook og nettside ble noe av 

dette. Men det kunne ikke erstatte lengselen etter et synliggjort fellesskap av mennesker som kommer sammen i 

bønn og takk til Gud. 

I ventetiden var vi tålmodige. Gradvis kunne vi åpne opp igjen sent på våren 2020 og ha gudstjenester, først for 5 

personer til stede, - vi kalte det speedgudstjeneste her hos oss noen søndager i mai. Så fikk vi være 50 til stede, og 

vi fikk feire pinse med mange til stede og yrende liv ute med barna som markerte Supersøndag PINSE. I løpet av 

sommeren ble det åpnet opp for 200 i kirkerommet, og det ble mulig å planlegge konfirmasjon i september. Ut 

over høsten hadde vi flere gudstjenester med opptil 200 til stede, og gleden over å kunne være sammen var 

merkbar! 

Så stanset det opp igjen. I november 2020. Åpen kirke ble det eneste mulige. Vi kunne være sammen inntil 10 

personer om gangen, og unntaket i Asker ble gjort for julaften og juledag da inntil 50 kunne møtes samtidig til 

gudstjeneste.  

Hva kunne vi gjøre i den nedstengte tiden? – Vi som har vårt arbeid i kirken fikk beholde jobbene våre og stå i 

arbeidet og gjøre det som var mulig. Heller ikke vi kunne være sammen i fysiske møter, men møttes på Teams, 

skjermen gav en liten anelse av hva Hjemmekontor er. Også planlegging av hva som kunne skje i kirken ble satt på 

vent. 
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Vi fikk etter hvert holde Åpen kirke. Med et begrenset antall til stede fikk vi være i nærheten av hverandre i 

stillhet, i bønn, med lystenning, salmer, musikk, bibeltekster og samtaler. Det bidro til å holde håpet levende. 

Kirken var i koronatiden ikke stedet for resignasjon, men for håp. 

Å være kirke er å komme sammen. Det har jeg påstått i hele perioden. Det er noe ved fellesskapet som går i 

stykker når vi skal prøve å erstatte det med telefon og skjerm og sosiale medier. Fellesskap i bønn og lovsang, 

fellesskap om Ordet og sakramentene lar seg ikke erstatte. Det er en helt grunnleggende greie at Guds rike på 

jord, Guds kirke i verden består av mennesker som samles om Ordet og sakramentene, og det er til dette 

fellesskapet Gud har gitt oss løftet om at når vi er sammen i Jesu navn, da er Han midt iblant oss. Det er fra dette 

fellesskapet vi sendes ut i verden og i hverdagen for å være Guds munn og hender og føtter til å bringe det gode 

budskapet ut til andre.  

Det er nesten som at vi må starte på ny, starte på scratch. Vi er nullstilt på flere måter. Det blir ikke som før etter 

pandemien. Og likevel kommer vi til å være på god vei. Jeg tror mange vil komme tilbake til fellesskapet og til 

kirken. Selv om det for mange har gått på sparebluss i denne perioden er Gud trofast mot sitt folk og tar oss 

stadig på ny inn i sin kjærlighet og inn i kjærlighetens fellesskap. Mange har i denne tiden sagt at de lengter 

tilbake, at de gjerne vil komme og gjøre en tjeneste igjen, gjerne vil ta del i den gode samtalen igjen og hente 

styrke nettopp i fellesskapet.  

Jeg ser virkelig fram til at vi skal komme velberget gjennom også denne tiden og gjenoppdage gleden ved å være 

sammen og være kirke i vårt område.  

 

Vardåsen kirke 1. søndag i faste 2021: «La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt 

og makten og æren i evighet. Amen» 

 

Dag Håland, sokneprest 
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Årsrapport Vardåsen menighetsråd for 2020 

2020 har vært et annerledes år for alle, også for Vardåsen kirke og alt det gode arbeidet som drives her. Det har 

vært kjedelig å måtte utsette eller avlyse arrangementer, gudstjenester og samlinger. Stab og frivillige har gjort en 

stor jobb med smittevern og funnet kreative løsninger for å kunne møte folk i hverdagen, fysisk eller digitalt. 

For menighetsrådet har det også vært annerledes: Vi har utsatt og avlyst møter. Vi har hatt Teams-møter, vi har 

hatt møter hvor vi har kombinert Teams og fysisk tilstedeværelse, og vi har hatt fysiske møter med stor avstand. 

Alle har vi lært nye ting i løpet av året, og vært nødt til å utfordre oss selv og tenke kreativt.  

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 2020 har menighetsrådets hovedprosjekt vært revisjon av Vardåsen 

kirkes visjonsdokument, som skal gjelde for årene 2021 - 2025. Dokumentet har vært arbeidet med over flere 

møter, og også staben har hatt det til behandling. Visjonsdokumentet er nå gjennomarbeidet og vedtatt, og vi 

ønsker at det skal være et levende styringsdokument som skal inspirere og veilede oss i arbeidet. 

Siden våren 2020 har Under, vår nyinnflyttede underetasje, blitt leid ut til Asker kommune for å brukes som 

koronaklinikk. Menighetsrådet sa selvsagt umiddelbart ja til forespørselen fra kommunen da denne kom, og det 

er fint å kunne bidra med utleie av lokaler til et viktig arbeid. Vi ser allikevel frem til at vi etterhvert kan gjenoppta 

arbeidet med å fylle Under med aktiviteter og mennesker. 

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. Annerledesåret 2020 har også preget 

kirkens inntekter. Færre gudstjenester gir mindre ofring, færre arrangementer betyr bortfall av leieinntekter og 

mulighet til å samle inn penger. 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 rettes også til alle timene som blir gitt 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 2020! 

Anne Markegård Øya, leder av Menighetsrådet   
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Om menigheten  

Vardåsen menighet i året 2020 

Stabens mantra har vært: Fokusere på det vi faktisk kan gjøre. Planlegge som normalt med lav terskel for å avlyse. 

Kort vei for å åpne opp igjen. Kirken vil være tilstede. 

Vi har forsøkt å opprettholde aktivitetsnivået og funnet alternative måter å gjøre det på. Søndagsgudstjenester, 

søndagsskole og barnearbeidets myldredag når det var mulig. 

Bo-hjemme-leir for konfirmanter i og rundt kirken med varierte aktiviteter ga fine opplevelser. 

Julemarked på nett og salgsbord på kirketorget. 

Sangkorene har møttes fysisk og digitalt og klart å ivareta samholdsfølelsen.  

Telefonen brukt aktivt for å nå de som ble isolert. 

Digitale hilsener på sosiale media, både verbale og musikalske.  

Åpen kirke viser oss hvor mye de små møtene i kirken betyr. I desember hadde vi Åpen kirke hver dag. Åpen kirke 

er noe vi vil ta med oss videre. 

 

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 over alt vi faktisk har fått til i dette anderledesåret.   

 

Koronaklinikk i Under 

Vi hadde tatt de nye lokalene i bruk både for egne aktiviteter og grupper fra nærmiljøet. I mai fikk vi henvendelse 

fra kommunen som vi kunne avse lokalene til koronaklinikk. Vi er en del av den store dugnaden og en uke etter at 

forespørselen kom var de flyttet inn.    

 

Menighetsrådet 

Menighetsrådet har gjennom året gjennomført 8 møter og behandlet 58 saker. Noen møter er gjennomført på 

Teams og noen saker har blitt behandlet på e-post.  

Økonomi 

Vi har merket at koronatiden også preger oss økonomisk. Færre gudstjenester og betydelig lavere inntekstbeløp 

er registrert gjennom ofringer. Julemarkedet kunne heller ikke arrangeres på vanlig måte, men ble gjennomført 

digitalt og ved å ha salgsvarene framme på kirketorget i en periode.  

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

engasjement i 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. De 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. 

Det var Yngvild W. Stuksrud som ledet babysang på våren og det ble holdt 6 babysangsamlinger før korona gjorde 

at kirken måtte stenge. Etter sommeren tok Mari Elise Smebye over som babysangleder. Det var åtte samlinger på 

høsten før ny nedstengning. 

I 2020 var det åtte babyer med foreldre på babysang på våren og på høsten var det ni på babysang. 

 

SPOR 

SPOR er kirkens nye aktivitet for gutter fra 1.-4. klasse. SPOR står for SPeiderkOR. Gruppa ble formelt opprettet 

høsten 2020.  

Høsten 2020 har SPOR bestått av 15 gutter og de møtes hver tirsdag fra 17-18.30. Det er Olaf Huuse Haraldstad 

og Yngvild Wattum Stuksrud som er hovedansvarlige for opplegget. Med seg har de god hjelp av ivrige foreldre, 

blant annet har Mari Elise Smebye trådt til som god leder. 

SPOR starter samlingene med å synge ca 30 minutter med Yngvild og Ola Vik som pianist, og fortsetter deretter 

med speideraktiviteter ledet av Olaf. Høsten 2020 var de innom natursti, bål- og brannvern, popcorn i grillhytta, 

førstehjelp, spikkekurs, knuter, orientering, bowlingtur, lære om energikilder og playstation-turnering (+++).  

SPOR hadde 14 samlinger høsten 2020. De sang på gudstjeneste i Vardåsen kirke 20. september, holdt 

Luciakonsertet i Asker sentrum med Korskolen 12. desember og var med på gudstjeneste på julaften. 

SPOR var med på filmene Deg være ære (påske), St. Lucia og Det lyser i Stille grender sammen med korskolen.  

 

VARDÅSEN KORSKOLE 

2020 ble et spesielt år. I mars ble samfunnet stengt ned pga Korona-viruset som rammet hele verden. Fra mars til 

sommerferien var det ingen fysiske øvelser eller aktivitet. Vi hadde noen hyggelige digitale samlinger på Google 

Meet i april og mai. Digitale samlinger kan ikke sammenlignes med å møtes fysisk, men det var hyggelig å se 

hverandre via skjermen.  

Til tross for at mye måtte avlyses i 2020 fikk vi gjennomført en del som kommer frem i denne årsrapporten og vi 

synes vi har fått gjort mye fint.  
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Korskolen var i 2020 delt i fire grupper på våren og fem grupper på høsten. 

 

Øvingstider våren 2020: 

Ungdomskor 15.00-16.30 

Guttekor 16.45-17.15 

Aspiranter 17.15-18.15 

Barnekor 18.15-19.15 

 

Øvingstider høsten 2020: 

Ungdomskoret 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 

 

Yngvild Wattum Stuksrud var korgruppenes dirigent i 2020 og Henriette Skagen var akkompagnatør på våren og 

Ola Vik var akkompagnatør fra høsten 2020. 

Høsten 2020 fikk Guttekorspeiderne nytt navn: SPOR (SPeiderkOR) og ble skilt ut fra korskolen med eget styre og 

eget organisasjonsnummer. 

Korskolen hadde 81 betalende medlemmer i 2020, av disse var 18 medlemmer i Ungdomskoret 

Det ble det gjennomført 26 øvelser  

o Våren: 7 fysiske og 4 digitale øvelse 
o Høsten: 15 fysiske øvelser (ingen digitale) 

 

Korskolen har i sunget 7 gudstjenester (5 i Vardåsen kirke og 2 i andre kirker). Koret hadde 3 utekonserter og 3 

filminnspillinger. 

Korskolens foreldrestyre i 2020: 

Leder: Sigrun Losada Eskeland 

Sekretær: Ellen Johansson 

Styremedlem: Karine Perroquin Sigbrandt 

Styremedlem: Terese Huuse Haraldstad 

Styremedlem: Yngvild Wattum Stuksrud 

 

Ungdomskorets medlemsstyre i 2020: 

Elisabeth Kjeldsberg 

Juli Langfeldt 

Hanna Johansson (vår) 

Brage Fuglset Olsen (høst) 
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Sunniva Wattum Stuksrud (vår) 

Maia Kramer-Lind (høst) 

Gabriela Pilar Losada (høst) 

 

Noen tilbakeblikk fra 2020 

 

● 5. januar: Korskolen var med som engler og hyrder i julespillet på Helligtrekongersfesten. 
● Tirsdag 14. januar: Bowlingtur for alle korgruppene til Metro Bowling, Holmen. Dette var en premie for 

fine konserter i desember. 
● Tirsdag 21. januar: Første øvelse etter ferien 
● 24.-26. januar: oppstartsseminar for 4.-9. klasse til Nordmarkskapellet. Det var så isete at vi ikke kunne gå 

på ski dette året. Vi gikk inn på beina med brodder på fredag ettermiddag. Lørdag var det korøvelser, lek 
og bål. Søndag sang vi under gudstjenesten før vi vasket hytta og gikk med brodder tilbake til 
Frognerseteren. En fin tur tross det glatte føret! 

● 13. mars ble hele Norge stengt ned og disse arrangementene ble avlyst: 
o 24. mars skulle ungdomskoret sunget på gudstjenesten i Vardåsen kirke. Maria budskapsdag. 
o 31. mars skulle vi sunget på Søndre Borgen sykehjem 
o 5. april, Palmesøndag, skulle korene fremført musikal i kirken med levende esel (ponni). 
o 25. april skulle korene hatt konsert med repertoar fra musikalenes verden i Vardåsen kirke 
o 9.-10. mai skulle aspirant- og barnekoret reist på kortur til Holmlia kirke og Tusenfryd 
o 6.-7. juni skulle ungdomskoret vært på kortur til Langhus kirke og Tusenfryd. 

● Dette fikk vi gjennomført våren 2020: 
o 10. april spilte vi inn filmen «Deg være ære» med noen kohorter på fem og fem utenfor Vardåsen 

kirke. I tillegg til innspillingen av disse små gruppene laget korsangere en «hjemmefilm» med sitt 
mobilkamera der de sang «Deg være ære». Vox Cordis var også med på prosjektet. Sven-Erling 
Brusletto satte sammen over 70 hjemme-filmer, i tillegg til opptakene tatt utenfor kirken, til en 
film som ble sendt på facebook og lagt på youtube.  

o 27.7.-1.8. dro 12 barn/ungdommer fra Vardåsen barne- og ungdomskor til korsommerskolen på 
Mjuklia. I år var det strenge smittevernrestriksjoner og kun 50 deltakere fikk være med på 
korsommerskolen. 

● I august startet vi med ukentlige øvelser. Strenge smitteverntiltak, mindre grupper, spriting av stoler og 
overflater, egne innganger og bytte av øvingsrom mellom gruppene. 

● Dette ble avlyst høsten 2020: 
o 21. august skulle vi holdt skolekonserter på Rønningen, Hagaløkka og Vardåsen skoler.  
o 7.-8. november skulle 5.-7. klassingene vært med på Lys våken 
o 10. november skulle vi hatt bakedag til Luciakonserten 
o 21. november skulle vi ha sunget på julemarkedet 

● Dette fikk vi gjennomført høsten 2020: 
o Første øvelse etter sommerferien 25. august 
o 20. september sang 1. og 2. trinn på høsttakkefest i kirken 
o 16.-18. oktober: Ungdomskoret dro på korlederkurs på Havna Hotell, Tjøme 
o 18. oktober: 3. trinn sang på gudstjenesten i Vardåsen kirke 
o 18. oktober: 4.-5. trinn var hjemme hos Yngvild og lekte ute 
o 21. og 22. november spilte vi inn en film i Vardåsen kirke. Santa Lucia. Filmen fikk en stor 

rekkevidde og fikk 40 500 visninger. 
o I november spilte barn fra korskolen inn hjemmevideoer som ble bruk i voksenkorets film «Det 

lyser i stille grender». 
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o Lørdag 12. desember: Vår tradisjonelle Luciakonsert ble avlyst pga smittervernrestriksjoner, men 
vi holdt tre konserter gruppevis på utescenen ved Kulturhuset. Det var kaldt og det regnet, men 
med ytterjakker og lue og votter gikk vi Luciatog i sentrum og sang minikonserter. 

● 13.desember skulle vi hatt julekonserten vår. Vi måtte dessverre avlyse konserten pga 
smittevernrestriksjonene. Det var synd vi ikke fikk hatt julekonsert i år, men gleder oss til neste år. 

● 19. desember ble Yngvild tatt ut i Streik. En historisk kirkestreik. Yngvild var derfor ikke på jobb i Vardåsen 
kirke på julaften. Det ble holdt fem acapellagudstjenester i kirken og Korskolen sang på tre av disse. 

● Godt vi kunne avslutte året og vite at det ikke var noen Coronautbrudd i Vardåsen kirke! 
 

Yngvild Wattum Stuksrud 

 

 

VARDÅSEN VOX CORDIS 
Vardåsen Vox Cordis er et kammerkor 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.  
 
2020 ble et annerledes år også for Vox Cordis. Vi ante fred og ingen fare på årets første korøvelsene tirsdag 21. 
januar. Planene for våren var Jazzkonsert med Føyka storband søndag 29. mars, påskesangfest mandag 13. april 
og sang under menighetens sommerfest. Styret la opp til en relativt rolig vår etter et i overkant høyt aktivitetsnivå 
i 2019.  
 
Vi rakk å gjennomføre 6 øvelser før landet stengte ned 12. mars pga koronaviruset. Heldigvis rakk vi også å 
avholde årsmøte med påfølgende fest 28. februar. Det fant sted hjemme hos Astrid i Trettestykket, og etter 
møtet ble det god mat, sang og linedans.  
 
I anledning NM på skøyter i Asker 12. mars, fikk koret i oppdrag å synge under åpningen av arrangementet i Asker 
sentrum. Vi øvde inn nasjonalsangen, og finpusset et par av de “lettere” sangene på repertoaret.  
 
I likhet med resten av vårens korøvelser, ble mesterskapet avlyst…  
En viss aktivitet har vi likevel opprettholdt gjennom koronatiden. I stedet for påskesangfest gjorde koret, sammen 
med barne- og ungdomskoret og musikere, en innspilling av “Deg være ære”. Vår kameramann Sven-Erling 
Brusletto filmet og sydde det hele sammen. Kombinasjon av opptak foran kirken og hjemmeopptak, resulterte i 
en nydelig korhilsen fra Vardåsen kirke. Innspillingen ble delt på kirkens Facebookside og fikk mer enn 7k 
visninger.  
 
På 17. mai fikk vi i oppdrag fra kommunen å synge utenfor kirken. “Ja vi elsker” skulle avsynges som nasjonal 
fellessang utenfor landets kirker kl 13. Vi sang også “Fagert er landet” og “Gud signe vårt dyre fedreland”, og 
Borgen Oldis var med og skapte 17. mai stemning. Markeringen utenfor Askers kirker var bygdas eneste 17. mai 
arrangement dette året.  
Tirsdag 26. mai møttes koristene i kirken til kombinert korøvelse og sommeravslutning med god avstand mellom 
oss og koronavennlig servering.  
 
Tirsdag 25. august startet vi opp igjen etter sommerferien. Yngvild og styret hadde på forhånd satt seg inn i 
smitteveilederen for kor. Med hele kirkerommet som øvingslokale kunne vi sitte med god avstand. To av 
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koristene var smittevernsansvarlige på øvelsen og tok seg av både for- og etterarbeid til øvelsene. Vi rakk å 
avholde 11 øvelser, før smittesituasjonen igjen satte stopper for koraktiviteten.  
 
Lørdag 5 september var det duket for korseminar. Halvparten av koristene ble med til Simens hytte på Storsand. 
Vi var heldige med været og fikk oss en fin tur i nærområdet før lunsj og sangøvelse. Etter middag bar det ut på 
terrassen med nydelig utsikt over Drøbaksundet. Der ble det sang, gitarspill og prat til langt på natt, og den harde 
kjernen overnattet på Storsand. Stor takk til Simen! Vi kommer gjerne igjen. Det var ikke helt lett å planlegge 
høstens aktivitet. Jazzkonserten med Føyka storband var utsatt til 20 september, men styret besluttet allerede før 
oppstart at vi ikke kunne være med på et så omfattende prosjekt i en tid med korona.  
 
Søndag 11. oktober gjorde koret en innspilling av nasjonalsangen på oppdrag fra NM på skøyter. Den skulle 
brukes under det forsinkede mesterskapet på Hamar i slutten av måneden. 18 korister, iført bunad, stilte til 
opptak i kirka på arrangørenes bekostning. Ifølge en inside i Norges skøytemiljø ble innspillingen høyt verdsatt og 
avspilt flerfoldige ganger under mesterskapet.  
Under gudstjenesten 25. oktober fremførte koret sammen med solistene Stine Mari Langstrand, Øystein Skre og 
musikere kantaten “Jesu meine Freude” av Dietrich Buxtehude. Vi sang fra galleriet, med god avstand mellom oss. 
Vi stilte med forsangere under gudstjenesten 1. november, før økt smittetrykk satte en stopper for videre 
forsangertjeneste.  
 
Fra 10. november måtte vi dessverre avlyse videre korøvelsene grunnet smittesituasjonen. Styret i barnekoret og 
Vox Cordis hadde to felles styremøter for å jobbe frem en alternativ og pandemitilpasset julekonsert, men 26. 
november så styrene dessverre ingen annen mulighet enn å avlyse julekonserten 13. desember. Ekstra hyggelig 
var det derfor med forespørselen fra Asker sentrum om å bidra under årets alternative julegrantenning i Asker 
sentrum. Den fant sted lørdag 21. november, med Vox Cordis som eneste underholdningsbidrag. Om lag 
halvparten av medlemmene stilte i bunad og sang fire utvalgte julesanger. Seansen ble filmet og “Det lyser i stille 
grender” ble sammen med ordførerens tale lagt ut på Asker sentrums Facebook side og sett av 25,7 k. Bra 
markedsføring for koret!  
 
Tirsdag 17. nov ble det avholdt korøvelse på zoom og fredag 20. november var det duket for ny innspilling. 
Avsynging av “Det lyser i stille grender” ble filmet inne i kirken, og kombinert med hjemmeopptak av 
juleforberedelser. Julehilsenen fra Vox Cordis ble nok et vakkert stykke arbeid av Sven-Erling Brusletto. 
Innspillingen fikk 4,4 k visninger på kirkens Facebook side.  
Fra 16. desember og frem til midten av januar var Yngvild tatt ut i streik. Koret stilte likevel med et lite knippe 
forsangere 1. juledag.  
Den planlagte korturen våren 2021 er utsatt til det blir bedre tider.  
 
Koret har i år har bestått av 27 aktive sangere.  
Styret har bestått av leder Margrethe Baastad, kasserer Alf Gunnar Randen, PR-sjef Pia Karfjell, sekretær Elisabeth 
Lorange Brandt og dirigent Yngvild Wattum Stuksrud. Det er blitt avholdt 3 styremøter i løpet av 2020.  
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.  
 

Elisabeth Lorange Brandt (sekretær) 

Vardåsen Vox Cordis 
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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 2020 fortsatt hatt de samme 13 sangere: 5 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. Noen 

fra koret pleier dessuten å bidra som forsangere.  

Våren 2020 

Koret måtte kansellere 7 øvelser pga. korona-restriksjoner; dermed ble det 17 øvelser. Vi deltok på gudstjenesten 

23. februar med 2 sanger – da kunne vi stille i nye korgensere med egen logo 😊. Vi måtte kansellere en planlagt 

konsert i april, likedan medvirkning på gudstjeneste i juni.  

Høsten 2020  

Koret måtte kansellere 5 øvelser; dermed ble det 9 øvelser i tidsrommet 3/9 – 5/11. Vi deltok på gudstjenesten 

27. september med 2 sanger. Vi fikk gjennomført vår april-utsatte konsert i Vardåsen kirke 22. oktober med 12 

sanger. Alle tekster kom på lysbilder og tilhørerne fikk synge med på ca. halvparten av sangene. I tillegg var det et 

solo-innslag. Planlagt medvirkning på gudstjeneste i desember måtte utgå.  

 

Johan L. Okkenhaug, korleder 
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Trosopplæringsutvalget  

 

Barn og unge i Vardåsen kirke i 2020 
2020 har vært et helt spesielt år. Det var krevende å forholde seg til usikkerheten på hva viruset innebar for oss i 

forhold til våre aktiviteter. Det var krevende å forholde seg til endring av regler fra uke til uke, dag til dag. Vi er 

gode på langtidsplanlegging, men nå måtte vi ta avgjørelser på dagen. Planlegging av neste uke eller måned var 

bortkastede og frustrerende bruk av tid fordi reglene kunne bli endret neste dag.  

Når vi ser tilbake, har vi allikevel klart å gjennomføre mye       med tanke på at 2020 går inn i historien som et 

katastrofeår for hele verden, og 2020 vil sitte i hodet og kroppen på både voksne og barn for all tid. 

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 hvorav korskolen er en veldig viktig del. 

-Søndagsskole og tweens 

-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 2020 og hva måtte vi utsette/avlyse: 

- Vi gjennomførte 11 av 20 babysangsamlinger.  

- Vi gjennomførte 16 av 25 myldredager. 

- Koret har klart å holde aktiviteten i gang gjennom hele året med ulike løsninger, bl.a. en del digitale øvelser. 

- SPOR, speideraktivitet og kor, har hatt aktivitet gjennom hele året 

- Søndagsskolen gjennomførte 14 av 24 samlinger. 

- Konfirmantundervisningen ble gjennomført selv om noe måtte skje digitalt. Det ble en annerledes leir, en 

bohjemmeleir med kirken som utgangspunkt. Det ble vellykket etter forholdene.  

- Alle konfirmantgudstjenestene ble gjennomført på en god og forsvarlig måte.  

- Vi måtte utsette flg tiltak: utdeling av dåpshjerter til ettåringer og barnebibel til 6 åringer,  

- Vi måtte avlyse Lys Våken og Konfirmantreunion 18 år. 

- Vi gjennomførte dåp, Helligtrekongersfest, utdeling av 4 årsbøker og Tårnagenthelg,  

- Vi gjennomførte 4 av 7 supersøndager 

- Vi måtte avlyse alt kirke/skole samarbeid 

- Vi hadde noen små samlinger med barnehagene før jul, men kunne ikke gjennomføre de store samlingene som 

vi vanligvis har. 

- Vi gjennomførte de fleste av besøkene til Engelsrud barnehage 

- Speiderne har gjennomført de fleste av samlingene  

Året tatt i betraktning – vi er glad for at vi har klart å nå såpass mange barn og unge i dette spesielle året. 

Samtidig ser vi fremover mot normale tider.  

Videre i rapporten vil dere se beskrivelser og detaljer for hvert tiltak. 
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Trosopplæringsutvalget  

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

Hovedoppgaven for utvalget i 2020 var redigering av trosopplæringsplanen. Alle menigheter er pålagt å redigere 

planen hvert fjerde. år. Det ble jobbet mye med dette fra nov. 2019 til innlevering i mai 2020. Staben var involvert 

på to møter og var aktive med innspill mellom møtene.  Menighetspedagog var på 2 MR for orientering, 

gjennomgang og innspill. Menighetsprest og ungdomsarbeider var på ett MR for orientering og innspill. 

Et aktivt og dyktig trosopplæringsutvalg var meget tett på prosessen i to møter og hadde gode og nyttige innspill 

mellom møtene. En spesiell takk til utvalget! 

Planen har også vært på små «høringer» hos Petter og Vibeke som er rådgivere i trosopplæring og kirkelig 

undervisning i Oslo bispedømme. 

Planen ble levert mai 2020 og godkjent august 2020.  

For øvrig har vi ikke hatt møter i 2020. Vi har en god plan som vi jobber ut fra og som har fungert godt i flere år. 

Det har vært små endringer underveis ettersom ideer og muligheter har åpnet seg. Et eksempel på det er 

familiespeideren som i 2020 endret form til SPOR – et tilbud med kombinasjon av kor og speidervirksomhet.  

Vi hilser velkommen initiativ og frivillighet. Planen vår kan hele tiden utvides og forbedres! 

 

21. oktober hadde MR møte der det ble valgt representanter til de ulike utvalg.  

Ole Edvard Wold-Reitan og Kristian Abelsen ble valgt til å sitte i trosopplæringsutvalget fra 2021. Velkommen til 

dere! 

 
For trosopplæringsutvalget 

Jorunn Bottolfs   

 

 

 

 

  



____________________________________________________________________________ÅRSMELDING 2020 

 

Vardåsen menighet 15 

 

 

 

 

  



____________________________________________________________________________ÅRSMELDING 2020 

 

Vardåsen menighet 16 

 

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, 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 21 barn fra Vardåsen menighet som ble døpt i 2020.  

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. 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 

 

Babysang  

Babysang er et av våre trosopplæringstilbud, og et meget viktig førstemøte med nye familier.  
Det er et populært tilbud.  
23 barn var med på babysang i 2020. Noen barn er der hver gang, og noen er innom noen få ganger. De fleste 
betaler for ett år, men vi har også åpnet for drop in. 
Våren hadde vi 6 av 10 samlinger. Vi måtte stenge ned etter 12. mars. Vi startet opp igjen på høsten, men måtte 
avlyse etter 5 av 10 samlinger'. 
Leder for vårsemesteret: Kantor 
Leder for høstsemesteret: Mari Elise Smebye 
Hovedansvar: Kantor 

1 år 

Ettåringene får utdelt sitt dåpshjerte 1. søndag i advent det året de er ett år. 
Dette arrangementet måtte avlyses/utsettes i 2020 grunnet korona.  
Hovedansvar Menighetspedagog 
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2 - 3 år Knøttesang 
Knøttesang er et tilbud for foreldre og barn med sang, regler og lek. Knøttesang er en del av myldredag. 18 barn 
deltok på knøttesang. Noen familier var med på begge semestrene, noen på ett semester, og noen på 3 - 4 
samlinger. Lederjobben har vært fordelt på foreldre. 
Oppslutning 32 % (32 % i 2019) 
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. 

18 barn var med et semester (13 x) eller to semester (26 x) Noen av barna var med nesten hver gang, og andre var 

innom 2 -3 x pr semester. Semesteret ble redusert både for våren og høsten. Vi klarte å gjennomføre ca 12 

myldredager i 2020.  

9 barn var med på 7 samlinger gjennom menighetsbarnehagen. 

Det er ungdommer som leder denne klubben.  

Ledere vår 20: Anne L Olderheim, Maria J Linnebo og Kristin Brusletto. 

Ledere høst 20:  Maria J Linnebo, Kristin Brusletto og Maja Hardang Vik. 

På klubbdagene i menighetsbarnehagen og på myldredag når vi en del barn med flerkulturell bakgrunn som ikke 

er døpt. Totalt nådde vi 27 barn med klubb.  

Oppslutning inkludert Engelsrud barnehage: 43 % (39% i 2019) 

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. 

15 barn fikk fireårsbok på myldredag eller på gudstjeneste i kirken. 6 barn fikk bok i menighetsbarnehagen. 2 fikk 

boken i postkassen (stor takknemlighet fra disse to familiene😊) Totalt ble det delt ut 23 bøker. 

Oppslutning 62 %. (100 % i 2019) 

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 Jesusbarnet. Det er solister, kulisser, flotte kostymer, påkledere, teknikere, 

forteller, hjelpere på kjøkkenet m.m. Mange i staben er involvert. I 2020 var det ca 250 tilstede på denne 

samlingen.  

Hovedansvar Menighetspedagog 
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6 år: Utdeling av barnebibel 

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

I 2020 ble denne gudstjenesten avlyst og utdelingen utsatt. 

Det var derfor kun 4 barn i Engelsrud menighetsbarnehage som fikk sin bibel i 2020. De andre barna vil få 

invitasjon i 2021. 

Hovedansvar Menighetspedagog 

7 år: Spor 

Familiespeideren endret fasong i 2020. Den har nå blitt et samarbeid med kirkens barnekor.  Guttene har en 

halvtime sang/kor med Yngvild og Olaf og deretter en time med speideraktivitet med Olaf. Dette har vært et solid 

og godt tilbud i 2020.   

Spor er en del av myldredag, og det regnes også som trosopplæringstiltak. 

Det har vært 15 gutter med i SPOR i 2020. Se mer info under kirkenusikk. 

Oppslutningsprosent 16 % 

Hovedansvar Menighetsprest og organist. 

7 år: Aspirantkor 

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

Korarbeidet beskrives mer under kirkemusikk. 11 syvåringer deltok i koret 

Oppslutningsprosent: 26 % (44 % i 2019) 

Hovedansvar: Kantor 

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 spor, lærer om nattverd, 
kirkeåret og mye, mye mer.  
Det var 54 barn med på tårnagenthelg. I tillegg var det tweensledere, voksenledere, frivillige foreldre, samt prest 
og menighetspedagog.  
Oppslutning:  8 - 10 åringer:  54 barn, 39%  (2019: 45 barn 28,6%)  
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.  
Lys Våken ble dessverre avlyst i 2020 grunnet korona. 
 
Konfirmanter  
Konfirmantarbeidet omtales mer av menighetsprest 
Oppslutning: 40 konfirmanter, 69 % (2019: 62 konfirmanter 82 % ) 
Hovedansvar : Menighetsprest og ungdomsarbeider 
 
Lederlappen 
Lederlappen er et meget omfattende og godt ledertilbud. Opplegget omtales mer av menighetsprest. I 2020 ble 
opplegget gjennomført som leir fremfor ukentlige møter for å skape mer leir-følelse.  



____________________________________________________________________________ÅRSMELDING 2020 

 

Vardåsen menighet 19 

 

Oppslutning: 2020: 8 ungdommer, 11 %.  (2019: 5 ungdommer, 7 %) 
Hovedansvar : Menighetsprest 
 
Konfirmantreunion 
Opplegget ble avlyst grunnet korona 

Hovedansvar: Menighetsprest 

 

Jorunn Bottolfs, menighetspedagog 

 

 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 2020: 

Januar: Helligtrekongersfest: Julespill, kaffekos, juletregang, besøk av de vise menn. En populær samling med 
mange aktører og frivillig. Gjennomført i 2020 
Mars: Faste: Tårnagentene deltar. Fastelavnsris/pinjata. Gjennomført i 2020 
April: Påske Barnekoret deltar med påskemusikal og levende hest/esel. Påskeverksted. Avlyst i 2020 
Juni: Pinse Gjennomført  i 2020 
September: Høst med utdeling av bok til 4 åringer og papirflykonkurranse fra galleriet. Gjennomført i 2020 
Oktober: Lys Våken 10-12 åringer og ungdomsledere deltar i gudstjenesten. Avlyst i 2020 
Desember: Advent: 1 åringene får sitt dåpshjerte og 6 åringene sin barnebibel. Juleverksted. Avlyst i 2020 
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 2 til 12 år. I 2020 har vi vært seks hovedledere og to 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.  
 
Vi ønsker alle å bidra til at barna i menigheten skal få høre om Jesus på deres egne premisser. Vi hadde planlagt 
søndagsskole for alle de ordinære gudstjenestene denne våren og høsten, men koronapandemien satte en 
stopper for det. Vi rakk hele 8 samlinger i januar og februar før det brått ble slutt 12. mars. Menighetspedagog 
Jorunn Bottolfs har administrert det hele, og har hatt en spesielt krevende oppgave dette året med å stadig måtte 
vurdere smittevern opp mot behovet for å samles. Psykisk helse, tilhørighet, tro og håp er viktige dimensjoner i 
barns oppvekst. I høst startet vi derfor igjen opp som normalt. Da det nærmes deg advent, og vi hadde forsøkt 
alle varianter av smittevern kombinert med formidling og kreativitet, måtte søndagsskolen igjen ta en pause til 
godt over nyttår, sammen med gjennomføring av gudstjenester.  
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Vi er fremdeles svært fornøyd med 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 normalt ut under salmen før prekenen. 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. En periode i høst valgte vi 
å holde søndagsskolen helt adskilt fra gudstjenesten for at antallet nærkontakter skulle reduseres. Dette fungerte. 
I snitt har det vært 11 barn pr samling i 2020. Normalt er det også noen flere foreldre med på samlingene. 
 
Tweensgruppa hadde planlagt fire samlinger i vår, for unge mellom 8 og 14 år. De to første samlingene ble veldig 

vellykket. De brukte søndagsskoleforbundets gode opplegg «Aldri alene», som fokuserer på fellesskap og 

relasjoner, og å bygge selvbilde og en trygg hverdagstro på Jesus. De neste samlingene måtte avlyses pga 

smittetiltak. I høst ble det en samling for de unge. 

Tross alle restriksjonene 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. I ukene med nedstenging satte 

Søndagsskolen Norge i gang med ukentlige you-tube-sendinger med søndagsskolefigurene Jonas og Julie, som et 

tilbud til de minste. Hovedoppdraget «Jesus til barna» lever videre også når kirken må stenge for arrangementer. 

 
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 SPOR (6 – 9 år), - se 

mer info om tilbudene under trosopplæring og musikk i kirken.  

Vi har vanligvis 12 – 14 myldresamlinger pr. semester. Det har vært færre myldredager i 2020 grunnet korona. 11. 

mars var siste myldredag i vårsemesteret før Norge «stengte ned»12. mars. Vi startet som vanlig opp igjen første 

tirsdag i september, men måtte avlyse de fire siste myldredagene av høstsemesteret. Koret fortsatte å ha sine 

øvelser, men uten at foreldre fikk lov til å komme inn i kirken. Dette var umulig å gjennomføre med firefemklubb 

og knøttesang, og derfor måtte vi avlyse myldredag for barna som ikke var i skolealder.  

 

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 kantor. Korene har klart å opprettholde sin 

aktivitet gjennom hele året godt og forsvarlig tilrettelagt av Yngvild.  

Korarbeidet omtales mer under kirke og musikk. 
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Kirke/skole/barnehagesamarbeid  

Førjulsamling for barnehagene 

Vi har vanligvis 3 førjulsamlinger for alle barnehagene i området. I 2020 ble dette annerledes. Vi hadde tre enkle 

samlinger med mindre grupper som menighetspedagog gjennomførte alene. De store samlingene var det ikke 

mulig å gjennomføre. 

Ansvar: 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. Heldigvis klarte vi å gjennomføre de fleste samlingene tross korona. 
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.  
Det ble umulig å gi tilbud om dette mai 2020 
 
 
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 2020  
 
 

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 før påske i 2020. 
 

Skolene før jul 
Det var grunnet korona ikke mulig å gi tilbud om gudstjenester for skolene før jul. 
 
 
Jorunn Bottolfs, menighetspedagog 
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Konfirmant og ungdomsarbeid 
 
 
Konfirmantåret var godt i gang da vi på formiddagen torsdag 12. mars begynte å få inn meldinger og telefoner fra 
foreldre som lurte på om det ble konfirmasjonsundervisning på ettermiddagen. Vi avlyste for sikkerhets skyld, 
men vi visste lite da at det ble starten på en historisk spesiell tid, og at mye kom til å bli annerledes for dette 
konfirmantkullet. Vi startet opp med undervisning på nett, og planla alternativ konfirmantleir. Vi hadde planlagt 
leir til Færder leirsted, men det ble byttet ut med bo-hjemme-leir.  
 
Selv om året ble annerledes opplevde vi at vi fikk til gode erstatninger. Gjennom videomøtene fikk konfirmanter 
og ledere vist frem rommene sine, og puslespill, lego- og strikkeprosjekter som de drev med under lockdown. For 
ungdommer er soverommet gjerne et av de tryggeste stedene, og det å se hverandres plakater, instrumenter, 
pokaler, tegninger, bilder o.l. var en fin opplevelse var kanskje med på å skape det spesielle samholdet vi 
opplevde i årets konfirmantkull.   
 
Leiren ble en stor suksess, med mye lek og latter, god mat, lange sene kvelder med lovsang og brettspill, 
pilegrimstur i regnvær, tur til Tusenfryd, og døgnet «Kompani Vardåsen» hvor konfirmantene gikk gjennom et 
opplegg med solide fysiske og mentale utfordringer. Vi kan nevne lange marsjer, orientering, rappellering, 
overnatting i hengekøye under åpen himmel og tilbereding av mat på bål. Syv dyktige ungdomsledere og flere 
voksne frivillige stod på over fire dager for konfirmantene for å gi dem minner for livet. 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 2021. Færder leirsted har lagt ned driften på grunn av pandemien, så neste års leir går til 
Knattholmen leirsted sammen med Asker menighet.  
 

 

Olaf Huuse Haraldstad 
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Asker KFUK-KFUM-speidere 

 

 

ÅRSMELDING 2020 for Asker KFUK-KFUM-speidere 

Totalt talte gruppen 100 betalende medlemmer pr. desember 2020. 81 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 per 31.12.2020 Hovedleder 

Stifinnere: 30 stifinnere, 3 ledere Ingeborg Altern (jenter) og Egil Hasting og Øystein L. Knutsen (gutter) 

Vandrere: 34 vandrere, 2 ledere Charlotte B. Eriksen (jenter) og Rolf Falchenberg (gutter) 

Rovere: 15 rovere Anine Eriksen 

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

Voksne: 19 ledere og/eller voksne støttemedlemmer, inkludert ovennevnte ledere 

 

Vi har en god gjeng med ledere og rovere som dette koronaåret har stilt opp ukentlig og jevnlig for speiderne i 

gruppen vår, både på møter, turer og andre arrangementer 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 orientert om speiderarbeidet vårt. 

Asker KFUK-KFUM-speidere er tilknyttet både Asker, Heggedal og Vardåsen menigheter. I 2020 deltok vi i 

gudstjeneste på høsten i Vardåsen kirke. Grunnet koronasituasjonen ble arrangementet våren 2020 i Asker kirke 

avlyst. 

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. I tillegg fikk vi hjulpet Ånnerudtoppen barnehage når barnehagene 

skulle åpne igjen etter påske. Vandrerne har møttes i hovedsak enten i kirkekjelleren Under i Vardåsen kirke eller 

ut i skogen rundt Rønningen skoles gapahuk. Koronasituasjonen har gjort at mange møter dette året har måttet 

holdes enten ute, eller digitalt. 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. Også de har vært for det meste ute og hatt noen digitale møter. 

Dessverre ble det ikke noe stort 17. mai-tog som vanlig, men Asker KFUK-KFUM-speidere deltok med flagg på 

arrangementet ved Skaugum og ved Vardåsen kirke. Vandrene sang ‘Ja, vi elsker dette landet’ innspilt på video 

til alle speidere i landet via post på nasjonalt forbund og gruppen sine Facebooksider. 

http://askerspeiderne.no/
https://www.facebook.com/askerspeiderne
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Vi er tilknyttet landsforbundet Norges KFUK-KFUM-speidere  og dermed også Asker og Bærum krets av Norges 

KFUK-KFUM-speidere. 

I 2020 mottok vi økonomisk støtte fra Asker kommune gjennom Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM-

Speidere, Asker og Vardåsen menigheter. Fra Sparebankstiftelsen fikk vi penger til ny kanohenger. 

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.  
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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. 

ÅRSRAPPORT ENGELSRUD BARNEHAGE FOR 2020 

Året 2020 har bydd på mye organisering og nye måter å tenke på. 

I vårhalvåret var det 17 barn på stor avdeling og 9/10 – etter påske på småbarnsavdelingen.   Fra høsten ble det 

18 barn på stor avdeling og 9 på småbarnsavdelingen. 

I januar startet vi 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. 

I mediene leste vi om ett virus som angrep Europa og akkurat når vi gjorde oss klare til å starte på en av årets 

hyggeligste perioder, påskeforberedelsen stengte skoler og barnehagene dørene.   Den 12. mars erklærte WHO 

utbruddet for en pandemi og de fleste ble usikre og redde på hvordan dette skulle takles. 

Under nedstengingen jobbet de ansatte i barnehagen med oppgaver om barns lek fra hjemmekontor.  Ansatte fra 

barnehagen fikk tildelt alternativt arbeid med matposepakking en gang i uken på Askertun og tilsyn av 

gatekapellet på torget i Asker. 

Da vi fikk klarsignal for å gjenåpne barnehagen igjen måtte det mye forarbeid til.  Leker ble ryddet bort og de som 

ble beholdt fremme måtte steriliseres og sorteres slik at alle kohortene hadde noe å leke med.  Både den store og 

den lille avdelingen ble delt opp i tre kohorter, så vi hadde totalt seks kohorter på huset.  De ansatte måtte settes 

inn i nye rutiner ang. vask og håndhygiene og de ble tildelt hver sin kohort de nå skulle ha ansvar for.   

Både inne og ute ble arealene delt opp slik at hver kohort hadde sitt område.  Inne kunne det maks være en 

kohort på hvert område, men ute kunne to kohorter samarbeide. 

Det var spennende for både voksne og barn den første dagen vi var tilbake igjen etter nedstegningen.  Det var 

mange nye rutiner å sette seg inn i og det å få gå på toalett for både små og store var ikke så enkelt lenger.   

Heldigvis var det mye flott vær og vi kom raskt inn i alle de nye rutinene og reglene som trafikklysmodellen tilsa. 

Vi forstod raskt at det ikke ville bli en vanlig 17. mai feiring på barnehagen i år, men vi fikk organisert ett lite 

kohort tog som ruslet en liten runde med flagg, sang og musikk på Engelsrud.  På runden hadde vi mange 

smilende tilskuere som satt pris på det lille mini barnetoget som ruslet avsted. 
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Mange hadde nok håpet på at ting skulle bedre seg raskt, men kohortarbeidet fortsatte på rødt nivå nesten helt 

frem til sommerferien. 

Skoleknertene fikk ikke den vanlige avskjeden på en stor sommerfest med servering og underholdning som vi har 

hvert år.  Heldigvis var værgudene på vår side og vi kunne holde en liten mini avslutting der de fikk utdelt 

personlige dikt.  Foreldrene til skoleknertene fikk komme inn å sitte med god avstand på desinfiserte benker, 

resten av foreldrene stod pent utenfor porten.  Barna hadde øvet inn litt sang og dans som de viste frem til stor 

jubel fra alle som hadde tatt turen for årets spesielle sommermarkering. 

To av våre medarbeidere gjennom mange år, Randi Holth og Beate Ringen Wesser, gikk av med pensjon og det ble 

holdt en liten markering for dem med vakker musikk og rørende ord. 

Det ble utlyst etter barnehagelærere og Eva Gamst Standal ble ansatt som ped. leder på småbarns avdelingen.  

Gjennom året var det lyst ut stilling etter pedagog flere ganger, men vi klarte ikke å finne en pedagog.  Stillingen 

vil bli utlyst på nyåret igjen. 

Når vi åpnet igjen etter sommeren fikk vi være sammen som kohort på hver av avdelingene og ting ble litt lettere. 

Det hadde foregått en del opprustning og forandringer på huset i sommerferieukene.  Det var installert nye 

vaskerenner både oppe og nede og i gangene var det kommet nytt teppe.  På det lille presterommet oppe ved 

scenen hadde det blitt ett toalett og de ansattes bad nede var pusset opp. 

Ut til garasjen var det laget en brannsikker dør med direkte adgang til kontordelen. 

Den første måneden jobbet vi med å ønske nye og gamle barn velkommen tilbake.  Oppe var det fem og nede var 

det fire nye barn som skulle finne seg til rette på avdelingen. 

I september gled vi over på temaene insekter, skogens skatter og grønnsaker. 

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, men vi hadde en hel uke der vi hadde fokus på brannvern. 

Skoleknertene fikk også tilbud om svømmeskole I Holmen hallen som vi takket ja til, det gikk over syv uker, noe de 

syv skoleknertene gledet seg veldig til hver uke. 

I november gikk vi over på trafikk sikkerhet, refleks, verdensrommet og helt mot slutten av måneden starte 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, vi prøvde til og med å flytte den til Vardåsen kirke, men vi måtte avlyse for første gang. 

Både på våren og på høsten hadde vi gleden av å få besøk av menighetspedagog Jorunn Bottolfs fra kirken som 

kom med historier, sang og bevegelsesleker, noe barna alltid setter pris på.  Mot slutten av året måtte vi 

dessverre droppe både disse kjærkomne besøkene og førjulturen til kirken. 

Vi arrangerte nissemarsj, julebord og nissefest der smittevernreglene kunne overholdes. 
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Det har vært 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 og Ingebjørg Thon Rosvold 

 

 

 

Diakoni 

Generelt om året 

2020 har vært et år fylt med utfordringer og et annerledes år på så mange måter. Det har blitt jobbet innenfor 

diakonifeltet hele tiden, men på andre måter enn tidligere. I perioder med nedstenging så har det vært noen som 

har trengt å se andre personlig, mens mange ikke har vært utenfor sine egne leiligheter. Utfordringen har vært å 

kunne være tilstede for så mange som mulig, på en god måte. 

Diakoniutvalg 

Det gamle utvalget ligger nede og arbeidet med å stable et nytt utvalg ble startet. Det er klart med 

representantene fra MR, men det mangler fortsatt et par fra andre deler av menigheten. 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. 

 

Bønnesamlinger 

Bønnesamlingene 2020  

Jesus var en bønnens mann og praktiserte det han lærte. Samtidig lærte han disiplene og oss å be. Bønn er også 

viktig i en menighets liv. Mange bønner stiger opp fra gudstjenester, åpen kirke, andre samlinger og fra 

enkeltpersoner. Menigheten startet opp med egne bønnesamlinger i juni 2011.  

I løpet av 2020 har vi til sammen hatt 10 bønnesamlinger annenhver uke i like uker før torsdagstreffet om 

formiddagen. Like mange ble avlyst på grunn av smittevernstiltakene. 

Mellom fire til elleve personer var 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 fattige. Vi ber for konge, regjering, de som styrer i kommunen, de som arbeider med syke og de som 
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forebygger pandemiens virkninger, 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. 

I januar 2020 startet også en bønnesamling på tirsdager fra kl. 11 til 12. I mars var det en pause. Noen samlinger 

har også vært ute. Vi ber for aktuelle saker og for Asker og Norge. 

Kjell Martin Moksnes 

  

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 2020 hadde vi samlinger til nedstengningen i mars. Som et alternativ har det i vanlig torsdagskaffetid vært Åpen 

kirke de ukene dette har vært mulig. I sommer og noe av høsten kunne vi ha samlinger igjen. Samlingene ble 

flyttet inn i menighetssalen slik at det kunne holdes god avstand mellom deltagerne. Smittevern krevde mer enn 

vanlig av alle bl.a. så måtte det serveres mat og drikke. Det var opptil 45 deltagere på disse samlingene. 

Bursdagsfeiring for jubilanter 

I Oktober, mange måneder forsinket, 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 og 

store deler av staben bidro slik at det ble en riktig fest. 

 

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. Det ble ikke servert mat denne gangen. 

Deltagerne satt i kohorter og kom og gikk i disse. 

Julemarked 

Det ble et annerledes julemarked i år. Det ble arrangert digitalt lotteri og salgsvarer ble både lagt ut digitalt og på 

bord på kirketorget. Det var mulig å stikke innom på hverdager i hele adventstiden. Dette ble også synliggjort 

under Åpen kirke. Det ble solgt sild, julekaker, marmelade, kransekaker, strikkevarer, fotokort og produkter fra 

Baltikum. 

Frivillige medarbeidere følges opp kontinuerlig, og samarbeider med stab og utvalg. Alle som skulle deltatt får 

melding den uka de skulle vært med slik at de til enhver tid har visst hva som skjer. 

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 

bøssebærere. I år ble det ikke mulig å gå rundt med bøsser. Alt ble digitalt. Det ble lagt ut informasjon både på 

menighetens hjemmeside og Facebook side. Vi opprettet blant annet en innsamlingsaksjon på våre sider til 
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inntekt for aksjonen. Foreldre til konfirmantene ble også oppfordret om å dele og engasjere seg litt annerledes. 

Det er litt vanskelig å si hvor mye som ble samlet inn siden det var mange måter å gi på: både 

innsamlingsaksjonen, vipps og bankkonto. 

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 mange samtaler på telefon. Alt fra 

noen få minutter til timelange. På grunn av nedstigningen så har det vært flere som vi nesten bare har hatt 

kontakt med over telefon.  

 

Diakon Irene Wiik Halle 

 

Fellestiltak for Asker prosti innen diakoni 2020   

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. De 6 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. 

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. 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.  Det planlegges 

PREP-kurs i Østenstad kirke i april 2021, som er et kommunikasjonskurs for par. Dette blir et fellestilbud for hele 

prostiet.  

Sorggrupper: 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.  Det gav seg utslag i at vi i høst etablerte 3 nye 

sorggrupper (vanligvis en ny pr semester.)  Med nødvendige tilpasninger har vi greid å opprettholde 

gruppetilbudet under nesten hele Koronaperioden, med unntak en\ 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. Diakonen har 

vært aktiv i to av disse gruppene. 
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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.  Årets juletrefest ble holdt i Østenstad hvor drøye 30 gjester. Flere av samlingene og årets 

sommertur ble avlyst i perioden mars-juni og fra november.  

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 

Vardåsen 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. Det er også etablert ei bibelgruppe med seks deltakere ut fra klubbmiljøet. Årets tema har 

vært Jesu disipler, men flere av samlingene har falt bort pga Korona.  

I tillegg til Lørdagsklubben, er det andre elementer i prostiarbeidet. 

Tilrettelagt konfirmasjon: Det var ingen med i år, men gir tilbudet igjen i 2021. 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.  

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.” Alle menigheter i gamle Asker er nå blitt godkjent som 

grønne menigheter. I Asker har vi også to årlige inspirasjonssamlinger. Kun 1 er gjennomført dette året.  

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. 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 oppfordrestil 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.  

 

Andre typer fellestilbud i regionen 

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

bøssebærere. Årets fasteaksjon ble digital.  

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 
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støtte Kirkens Bymisjons arbeid Rom for fattige, som har flere typer tilbud.  I vinter starta biskopen en Åpen kirke 

aksjon i Paulus kirke for fattige tilreisende, hvor alle menigheter ble utfordra til å bidra. Diakonen i Østenstad 

deltok på ei nattevakt. Tilbudet ble lagt på is da Koronaen kom.  

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. Diakoniarbeider i 

Holmen har blitt med i dette arbeidet i høst.  

Varmebuss på Tryvann: I flere år har kirken vært tilstede 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 ble avlyst.   

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 

  

 

 

 

 

 

Borgen Normisjon  

Årsberetning 2020 for Borgen Normisjon  
 
Selv om vi ikke kunne komme sammen slik vi hadde planlagt på grunn av pandemien, har foreningen likevel levert 
bibeltimer etter den vedtatte planen. Alle har fått tilsendt opptakene i periodene det var for risikofylt å møtes, og 
når smittevern reglene tillot det har vi vært sammen med nødvendig avstand til hverandre.  
Vi har minnet hverandre om at vårt største problem ikke er smittefaren, men at vi har med den levende Gud å 
gjøre. Derfor er også budskapet om Jesus like aktuelt til alle tider. Vi har hørt budskapet og bedt våre bønner og 
gitt vår gave via Vipps.  
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Eva Sandbakken som døde i høst har vært et viktig bønneemne for oss, og hun døde med en trygg tro og 
nysgjerrig på hva som kom til å møte henne på den andre siden.  
Våren ble fulgt opp fra høstens temaer om deler av Israels historie, mens høsten ble viet til misjon. Da handlet det 
om Indremisjon, den innerste misjon, vennskapsevangelisering og Israels misjon, for å nevne noen.  
Det er stort sett godt voksne mennesker fra hele Asker og Bærum som kommer på møtene, men vi har sett en 
tendens til at også yngre kvinner og menn har funnet en plass blant oss. 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. 
En større andel av talerne er lokalt forankret i foreningen. Dag Håland, Astrid Bjellebø Bayegan, Vigdis Rø 
Berntsen, Tor-Odd Berntsen og Preben Colstrup. Det ble totalt avholdt 18 bibeltimer i 2020 og Svein Granerud, 
Frode Granerud, Svein Høiden, Helge Skaaheim, Runo Lilleaasen, Lars Inge Magerøy, Gunnar Øvstegård, Kåre 
Skråmestø og Kristin og Erik Bøhler er tilreisende talere. 
Det årlige fellesmøtet med Asker- og Blakstad Normisjon lot seg ikke gjennomføre på normal måte på grunn av 
smittevernreglene.  
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.  
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 14148,- i kollekt. Kr 11184,- er overført til Normisjon og kr 1045,- til Norkirken Kongsberg. 
  
Borgen Normisjon 28.02.21 
 
Terje Grønås, leder         Reidun Skaaheim         Kjell Martin Moksnes        Preben Colstrup 
 
 

 

 

Kirkens feltarbeid i Asker 2020 

Å være nær i en tid med avstand - Årsmelding Kirkens Feltarbeid Asker 

Menighetene i Asker har siden 1984 drevet Kirkens Feltarbeid, et diakonalt lavterskelarbeid blant 

rusmiddelbrukere i Asker. Arbeidet består av Varmestua, Elveplassen overnatting, Nødovernatting, 

Arbeidstiltaket, Bruktbutikken, Lyspunkt1 og prestetjeneste. 

2020 har vært et annerledes år for Kirkens Feltarbeid. Koronaepidemien har naturligvis preget driften store deler 

av året, men vi har hatt gode smittevernrutiner og klart å holde tiltakene åpne, men med noe redusert aktivitet. 

Kirkens Feltarbeid holdt åpent som et av få tiltak i sitt slag i Asker, og vi erfarte mer enn noen gang betydningen 

av å representere noe som er trygt, kjent og konstant. Antall gjester, arbeidere og frivillige har vært noe lavere 

enn i et normalår. Kontakten med menighetene har heller ikke vært så tett som vi hadde ønsket da 

formiddagstreff, diakontreff, gudstjenester mm har blitt avlyst. Det var med tungt hjerte vi også måtte avlyse vår 

tradisjonsrike julefest 23 desember. Isteden dro vi hjem til alle våre gjester med julemat, gaver og blomster. Det 

ble mange fine, små samtaler på trappa rundt om i Asker lille julaften.  

KFA har 21 faste ansatte fordelt på 16 årsverk. 
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Daglig leder Flemming Jacobsen og gateprest Christoffer Schmidt sluttet i februar. Ny daglig leder Gudrun Brøvig 

Silde, samt gateprest Kjetil Borgenvik var på plass 1. august. 

Varmestua er på mange måter hjertet av Kirkens Feltarbeidet. Kafeen er åpen for rusmiddelbrukere, morgen og 

kveld 365 dager i året. Det serveres minst ett varmt måltid per dag, i tillegg til frokost og kvelds. Vi deler ut 

brukerutstyr, tilbyr veiledning, dusj, telefon og PC. Varmestua har et tett samarbeid med Feltsykepleien og 

oppfølgingstjenesten i Asker kommune.  

Vi erfarte mer enn noen gang, betydningen av å representere noe som er trygt, kjent og konstant, til tross for at vi 

har måtte redusere antall gjester inne samtidig betraktelig.   

I vår inngikk KFA et samarbeid med Asker Røde Kors der vi organiserte matutlevering til rundt 100 mennesker i 

uken over en periode på 12 uker. Dette ble gjort for å hindre at våre gjester ble utsatt for smitte. Se egen rapport. 

Budsjett for bygging av Nye Varmestua ble vedtatt av kommunestyret i juni 2020 og prosjektet ble lagt ut på 

anbud. Nye lokaler forventes innflytningsklare i 2022. 

Elveplassen Overnatting har 8 midlertidige boliger for bostedsløse, i påvente av mere permanent bolig. Tilbudet 

driftes på oppdrag fra kommunen. NAV henviser beboere til Elveplassen, i tillegg samarbeider vi med boligkontor, 

eiendomsforvaltning, kommunens tjenester innenfor rus og psykisk helse, øvrige hjelpeapparat, 

kommuneoverlege og nødetater. Leilighetene har eget kjøkken, men beboerne kan også få frokost, lunsj og kveld 

på Varmestua. Elveplassen er døgnbemannet og betjener også Nødovernattingen; akuttovernatting uten 

henvisning fra NAV. 

38 mennesker bodde på Elveplassen i 2020. 

Arbeidstiltaket og Bruktbutikken gir rusmiddelbrukere og andre som står langt står langt utenfor arbeidslivet 

tilbud om aktivitet, opplevelse av mestring og utvidet nettverk. En bedre hverdag, er målet for Arbeidstiltaket. Vi 

tar enkle oppdrag for offentlige og private kunder, som hagearbeid, snømåking, ryddeoppdrag mm.  I løpet av 

året har vi hatt 33 forskjellige dagarbeidere og de har utført til sammen 3154 arbeidstimer. Arbeiderne får ikke 

lønn, men et honorar på kr 60,- pr time. Bruktbutikken bemannes av frivillige, men er også en viktig 

aktivitetsarena for våre arbeidere.  

Arbeidstiltaket fikk kjærkommen støtte fra Helsedirektoratet til innkjøp av 2 nye biler og inngikk avtale med Asker 

kommune om utendørs ryddeoppdrag. Arbeidstiltaket har hatt 2 arbeidere som har avviklet soning i samarbeid 

med Kriminalomsorgen. 

Lyspunkt1 er KFAs rusfrie arbeidstreningsarena. Fabrikken ligger i Heggedal og produserer og stearinlys til kirker, 

menigheter, begravelsesbyråer, detaljister mm. Lysfabrikken samarbeider med Fontenehuset i Asker om 

rekruttering av arbeidere. Målet er å skape selvtillit og trygghet hos den enkelte arbeider på vei mot ordinært 

arbeid eller studier.  

Vi leverte i 2020 julegaver til alle ansatte i Asker Prosti - Helligtrekongers lys – årets nyproduksjon. I tillegg bestilte 

biskop Kari Veiteberg julegaver til sine ansatte fra Lyspunkt1. 

15 arbeidere har vært knyttet til Lyspunkt1 i 2020. 
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Vi har klart å holde Arbeidstiltaket, Bruktbutikken og Lyspunkt1 åpent stort sett hele 2020, men med redusert 

kapasitet – igjen for å overholde smittevern.   

Flere arbeidere, beboere og gjester har uttrykt frustrasjon over begrensninger i antall besøk de kan ta imot på 

Elveplassen, færre arbeidstimer og redusert tid på Varmestua. Men de har akseptert at dette året ble annerledes 

enn vi alle ønsket oss.  

Gatepresten har hovedansvar gudstjenestelivet i Kirkens Feltarbeid, Gatekapellet, sjelesorg, kontakt med 

menighetene og være en aktiv del av miljøet i alle tiltakene våre.  

Det har vært avholdt 22 gudstjenester på Varmestua i 2020 med til sammen 116 deltagere. I advent ble det 

arrangert lystenninger i Gatekapellet alle ukedager i advent kl 8.00 i samarbeid med prestene og diakonene i 

prostiet.  

Prestestillingen var vakant i 6 måneder. Flere planlagte gudstjenester i prostiet måtte avlyses, men vi deltok på 

gudstjeneste i Østenstad i oktober. Vi har bidratt med tekster til Kirkeposten i Asker menighet, menighetsbladet i 

Vardåsen, menighetsbladet i Røyken, menighetsbladet i Hurum og Jar menighet i Bærum 

18 personer har vært frivillige i KFA i 2020 

Vi vil takke faste givere, støttespillere, frivillige, samarbeidspartnere og Asker kommune for godt samarbeid og 

heiarop i et krevende år. Vi er tilstede der livet butter imot. Gjennom vår visjon «Gi mot til å tåle livet» ønsker vi å 

være tilstede der livet butter imot.  

 

ASKER OG VARDÅSEN Y’S MEN’S CLUB  

Årsmelding 2020 

 
Innledning  

Klubben er en del av en internasjonal klubb- organisasjon med over 1400 klubber i mer enn 65 land, i alle 

verdensdeler. Y’en i Y’s Men er hentet fra YWCA/YMCA, den engelske betegnelsen for KFUK/KFUM. I Norge er det 

nå 48 klubber med ca. 1400 medlemmer, både kvinner og menn. 

Vi er et kristent, sosialt nettverk som oppfordrer medlemmene til fellesskap og tjeneste. Lokalt støtter vi KFUK- og 

M-speiderne og sivilt barne- og ungdomsarbeid i Asker og Vardåsen menigheter. Vi støtter også internasjonale 

prosjekter knyttet til Y’s Men International. 

Klubbens styre ved slutten av 2020. Medlemsutvikling. 

President: Solveig Bugge Lande                       Vise-president: Bjørg Andås Ohnstad                           Forrige president: 

Astrid Bjellebø Bayegan      Kasserer: Svein Helge Skaare                   Sekretær: Eva Hatlem Adolfsen 
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Ved årets slutt hadde klubben 34 medlemmer, både kvinner og menn. De fleste medlemmene har plass i komiteer 

med ansvar for de forskjellige klubbarrangementene.  

Arrangement 

Koronapandemien gjorde at mange av arrangementene som var planlagt for 2020 måtte avlyses. Dette gjaldt så 

vel klubbmøter som vårtur, konsert og samlinger, bl.a. vår 40-årsjubileumsfest.  Men i begynnelsen av året møttes 

vi: Det var Nyttårsfest hos naboklubben i Østenstad kirke, klubbmøte på Askertun, drøftingsmøte for 

klubbmedlemmer og et åpent møte i Vardåsen kirke. Vi var også sammen til «Kultur og pizza» i form av en 

salmekveld i privat hjem i begynnelsen av februar. Det var god deltagelse i alle disse samlingene. 

Valg av nytt styre måtte gjennomføres digitalt etter tillatelse fra Brønnøysundregistrene.  

I september kunne vi gjennomføre årsmøtet på Askertun. Vi arrangerte også et åpent møte i Asker kirke i oktober, 

selvsagt i tråd med gode smittevernregler. Senere er alle arrangementer blitt avlyst. Det er et savn ikke å kunne 

møtes fysisk til hyggelig samvær og fellesskap.  

Klubbens kirkedager var 19. januar i Asker kirke og 20.september i Vardåsen kirke. 

Bevilgninger 

Fire søknader fra Asker og Vardåsen menigheter om støtte til barne- og ungdomsarbeidet ble alle innvilget, til 

sammen kr. 40 500. Kr. 4982 fra ofring i Asker kirke er videresendt til YMC’s arbeid internasjonalt. Kr. 3875 fra 

ofring i Vardåsen kirke vil gå til menighetenes barne- og ungdomsarbeid. 

 Solveig Bugge Lande, president    

ASKER KIRKEAKADEMI 

 

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. 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 seks ordinære åpne møter i 2020. På grunn av koronapandemien kunne bare fire av dem 

gjennomføres. Møtene holdes i Holmen kirke. De siste årene har oppslutningen om møtene vært svært god med 

et snitt på mellom 150 og 200 personer pr. møte. I 2020 ble oppmøtet av naturlige grunner mer begrenset. 

Gjennomsnittlig deltok i overkant av 90 personer på møtene.  
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Overskriften over vårens tre møter var «Hva er da et menneske?». I sitt foredrag oppfordret matematiker Silvija 

Seres til å gå aktivt inn i debatten om etiske sider ved teknologiutviklingen som i dag styres nesten utelukkende av 

profittjag. Kirkehistoriker Eivor Andersen Oftestad drøftet i sitt foredrag etiske utfordringer i utviklingen av 

bioteknologien. Hun viste til hvordan de muligheter den gir for å designe barn etter eget ønske, brer om seg i 

verden. Høsten tema var «Uro». Professor Sturla Stålsett drøftet verdien av verdier i en urolig tid og fremholdt 

selvstendighet, sårbarhet, samarbeid og sannferdighet som verdier som må holdes høyt for å motvirke 

destruktive krefter i samfunnet. Forfatter Dag Hareide gav et til dels skremmende bilde av utviklingen på 

informasjonsteknologiens og bioteknologiens områder. Mens teknologien i seg selv er nøytral, er teknomaktene 

farlige fordi de kynisk legger etiske betraktninger til side, hevdet han. Etter foredragene inviteres det til åpne, 

reflekterende samtaler. 

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. 

Året avsluttes med et håp om at vi i løpet av 2021 igjen kan åpne dørene for mange mennesker til dypdykk i slike 

temaer. 

Einar Solbu 
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Ansatte i Vardåsen menighet 2020 

 

Daglig leder  Kari Sorknes 
 
Sokneprest          Dag Håland 

Menighetsprest                                  Olaf 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, til august 
 Kristin Brusletto, fra august 
 Hans Lorange Brandt 
 

Engelsrud barnehage 

Barnehageleder   Elin Dahlen 
 
Pedagogisk leder   Randi Holt – pensjonist fra juli 2020 
     Eva Gamst Standal fra august 2020 
     Janne Fiskum 
 
Assistenter     Mette Lybeck 
     Beate Hvesser – pensjonist fra juli 2020 
     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                              
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