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Solveig er ny prest

Nå kan vi samles! 
I år er det mulig å samles i kirken uten begren-
sninger på julaften. Det er 3 år siden sist. 

De to siste årene har det bare vært mulig å være 
maks 50 om gangen, og det ble kompensert med 
mange «små» gudstjenester. Konserttilbudet ble 
begrenset og den store Helligtrekongersfesten 
kunne heller ikke avvikles. Nå er det advents- og 
juletid med «fritt fram». 

Det er fint å kunne møtes igjen! «Kom, kom og 
hør et gledens ord!» Det kimer snart til julefest.

Solveig Vatn Weiss-
er er ansatt som 

ny menighetsprest i 
Vardåsen.

Solveig er nyutdan-
net fra MF. Hun er 
fra Vang i Vadres og 
er vel bevandret i 
folkemusikktradi-
sjonen. Hun spiller 
både hardingfele og 
langeleik. 
Solveig vil få varierte 
oppgaver med barn, 
ungdom og gudstje-
nester med et spesielt 

ansvar for konfirmanter og ledertrening for ung-
dommer. Les intervju med Solveig på side 3

Vardåsen kirke



Løft blikket!
Slagordet for årets Verdensdag for psykisk helse 

var «Løft blikket!». Ensomhet og utenforskap er 
sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsa. 
Mer enn én av ti av oss er mye plaget av ensomhet. 
Det er et utrolig høyt tall tenkte jeg da jeg leste det. 

Og tallene er enda høyere blant ungdom. Det er mange 
årsaker til det. Noe handler om at det er en tøff tid 

med pandemi vi har 
lagt bak oss. Og da 
vi trodde den var 
på vei over så stod 
vi plutselig med 
en krigssituasjon 
i Europa. Krigen 
rammer hardest 
der kampene står, 
men den gir også 
konsekvenser her i 
landet. 

De fleste klarer å 
håndtere økte priser 
på varer og 
tjenester, men for 
noen så er det som 
kalles energikrise og 
matvarekrise blitt 
en personlig krise 
hvor privatøkono-
mien ikke går opp, 
og en må kutte alle 
«unødvendige» 
utgifter som fritids-
aktiviteter, kafé-
besøk og uteliv, og 
det å dekke mat og 
strøm er vanskelig 
nok. Det er en 

situasjon som skaper utenforskap, når en ikke kan 
delta på de arenaene hvor folk naturlig møtes. 

Dette er utfordringer som myndighetene jobber med, 
men: Myndighetene kan ikke gå på alle dører og gi 
folk som strever en klem, eller si «jeg ser deg, og jeg 
er her for deg». Og selv ville jeg ikke hatt en klem av 
statsministeren eller en NAV-ansatt (selv om de helt 
sikkert er fine folk). Jeg trenger en nabo som bryr seg, 
en søster som ringer, en venn som kommer innom om 
jeg ikke skal føle meg så ensom i det jeg står i. Jesus 
gikk med hevet blikk og så folk. Når han gjorde det i 
år 30 i midtøsten så er det eksempel til etterfølgelse 
for oss, også i 2022 i Asker øst.

En rapport fra NORCE viser at meningsfulle sosiale 
møteplasser er viktig for å bygge nettverk, føle mes-
tring og å forebygge utenforskap. Kirken er et sted 
hvor folk lokalt bygger nettverk, får delta med det man 
kan bidra med og får oppleve tilhørighet og mestring i 
sine liv. 

Vardåsen kirke er åpen for alle, og alle er velkommen, 
uansett, alltid. Kirken har mange rom, stoler nok til 
alle, bord å samle seg om, sofaer å hvile seg på, aktiv-
iteter å være med på, og ikke minst mennesker (og en 
Gud) som bryr seg om hvordan du har det. 
#løftblikket

Olaf Huuse Haraldstad

Hva tenker du om å bli ny prest i Vardåsen? 
Jeg er ganske overbevist om at jeg har funnet et godt sted 
å være prest. Jeg kommer fra Vang 
i Valdres hvor noen av kirkene har 
stått i over 1000 år, så jeg har lurt 
på hvor likt og ulikt det ville være 
å begynne i ei kirke som ble bygd 
og tatt i bruk for litt under 20 år 
siden. 
Det som slår meg med Vardåsen 
kirke er at det er et så vakkert 
bygg og kirkerom samtidig som 
det til sin fulle rett oppfyller 
betegnelsen «arbeidskirke». Kirka 
har så mange muligheter i sitt 
praktiske vesen, og blir brukt til 
så mye forskjellig. I løpet av ei uke 
har det vært mange innom som 
jeg får prate med – det gjør det 
artig å være prest. 

Vil du ta oss med på en reise 
gjennom din oppvekst?
På ei lita øy utenfor Harstad bodde 
det en prestefamilie på seks, 
med den femte ungen på vei. 
Bjarkøy hadde bare noen hundre 
bosatt, men kunne smykke seg med å en gang ha vært 
et maktsenter hvor selveste Tore Hund (en av Olav den 
helliges banemenn) var bosatt. Men prestefamilien hadde 
sett seg etter et sted lenger sør, og tre måneder etter at 
minstejenta, Solveig, kom til flyttet storfamilien til Vang i 
Valdres. På prestegårdstunet kom det et og annet husdyr 
– først noen fjørkre og kaniner, og etter hvert sauer, geit-
er, gris, moskusender og en og annen hest. Inne var det 
storebror som stod for dyreholdet med rotter og tarantel-
la, og til slutt en kort visitt fra en slange! 

Rundt middagsbordet satt det støtt og stadig en eller 
tre nabogutter som kom innom for å spille dataspill 
eller leike i hagen. Og med prestekontor hjemme var det 
ikke sjelden at det ringte på døra. Om somrene vart det 
arrangert ulike kirkekonserter. Etterpå kom folket ned i 
prestegården på hagefest. Og til jul holdt familien jule-
fester og juleball – det var sjeldent stille i prestegården. 
Mens de aller sterkeste minnene er mor som slenger 
sammen en pinnebrøddeig og far som tenner opp bål 
nede ved vannkanten, mens vi ungene kaster oss i Vang-
smjøsa klokken elleve om kvelden. 

Hva liker du med å være prest? 
Egentlig ganske mye. Jeg liker å skrive og forberede meg 
til gudstjenester, andakter og nå også ledertrening-
skveldene som jeg har med neste års konfirmantledere. 
Det er gøy å få jobbe med tanker og tekster i møte med 
livene våre. Og så syns jeg det er skikkelig artig når ting 
står på og det er mye som skjer, og at kapasiteten er der 
til å møte alt det uforutsette. Og det som gir meg et smil 
om munnen etter at jeg går hjem fra jobb er når jeg tror 
dem rundt meg har og har hatt det bra i kirka – hvis jeg 
ser at noen har funnet hverandre, eller funnet et godt 
sted å være. 

Hva er aktuelt i livet ditt akkurat nå? 
I tillegg til å ha fått meg ny jobb vart jeg ordinert som 
prest tidligere i sommer, og en måneds tid etter hadde 
Baard og jeg bryllup i Gudbrandsdalsdomen i Sør-Fron. 
Ellers er det «aktuelt» at vi får skapt oss et godt hjem i 

Solveig er ny prest  i Vardåsen kirke 
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Velkommen til dåp
– uansett alder

leiligheten vår inne i Oslo, så neste store prosjekt er å 
lage i stand en hyggelig kjøkkenkrok. 

Musikken er alltid aktuell, derfor er 
jeg ordentlig takknemlig for å synge i 
ungdomskoret i Oslo domkirke, og å 
spille i langeleikgruppa til Valdres-
laget og i folk-jazz bandet Gyda 
Quartet. 

Hvordan reiser du helst? 
Med hjemmelaget nistepakke, strik-
ketøy, bok og musikk eller podkast. 
Jeg pakker alltid med meg noe tids-
fordriv, og pleier ofte å lete frem en 
spennende podkast som lærer meg 
noe nytt om livet. Men med åra har 
jeg også blitt glad i å bare kikke ut av 
vinduet. Hvor er vi nå? Hvordan bor 
folk her, hvem er de og hva spiser de 
til middag? 

Hva har du med deg i sekken? 
For øyeblikket har jeg Åste Dokka sin 
bok «En alvorlig lek» med i sekken. 
Den leser jeg på toget til og fra jobb 
og gjør meg klar for å leike med både 
teologien og livet. Ellers har jeg stort 

sett dataen min, nistepakke, et eple og allergimedisin – 
alltid beredt!

Beskriv deg selv med ett ord
Nysgjerrig. Jeg stiller meg støtt og stadig spørsmålet «Jeg 
lurer på...?», noe som kan være til irritasjon for dem rundt 
meg som tenker at de alltid må ha et svar. Nysgjerrighet-
en tror jeg også gir meg mye tålmodighet. Hvis det er 
noe som kjeder meg eller gjør meg sint kan jeg lenge bli 
sittende å lure på hvorfor, og så ler jeg gjerne av situa-
sjonen etterpå. 

Hva er drømmen din for Vardåsen kirke?
Drømmen min er at Vardåsen kirke skal være et sted hvor 
den som kommer inn døra kan føle seg trygg og velkom-
men. Og at vi som sysler med vårt her oppe kan være 
stolte av våre ulikheter sånn at det faller seg naturlig også 
for andre å være annerledes.
 
Ellers har jeg en drøm om å holde ei folkemusikk-
messe, gå pilegrimsleden som passerer rett utenfor, og å 
bli kjent med folket og området kirka ligger i. 

Velkommen til årets julemarked i Vardåsen 
kirke 19. november kl. 11.00 - 14.00
Strikk, bakst, syltetøy, julegodt, og glass med 
utsøkt sild er å få kjøpt. Ved inngangen blir de 
besøkende møtt av en herlig duft av nystekte 
sveler, og i kafeen vanker det kaker, kaffe, 
pølser og annet godt. Det blir åresalg og lotteri 
med mange gevinster. For barna er det natursti 
ute og mulighet for å kjøpe pølser i kafeen som 
kan grilles ute på bålpanne.

Korene underholder:
Kl. 11.00    Borgen Oldis
Kl. 12.00    Barnekor og SPOR
Kl. 13.00    Ungdomskor
Kl. 13.30    Vox Cordis

Velkommen til en hyggelig dag i kirken

Årets julemarked i kirken

Her spiller Solveig på langleik på ordinasjonsdagen i Vang kyrkje 
17. juli 2022. Hun ble innsatt som prest i Vardåsen kirke 25. september



SIDEN SIST     
i Vardåsen menighet      Jorunn Bottolfs      
       

5. oktober
Kirken er mye i bruk både til 
egen aktivitet og utleie, så 
det er stadig behov for ryd-
ding. Her titter daglig leder 
Åshild og diakon Irene ut 
fra  «stolrommet». Vaser, 
brikker, lys m.m. må jevnt 
og trutt ryddes for å få 
oversikt. Heia, heia, damer!

Våre frivillige!
Vi har mange gode frivil-
lige i kirken vår. Tidligere 
sokneprest Dag Håland er 
her i sving med et nytt lass 
til Yggeset, denne gang 
var det møbler vi «arvet» 
i 1994 som trengte en 
fornyelse.
 
Dagfinn Holte og Anders 
Øya studerer tegninger av 
kirken for å vurdere plas-
sering av lys og lyd. 

Vi er så takknemlige for 
å ha mange frivillige med 
stor kompetanse 
på ulike felt!
Takk for 
innsatsen!

Høsten 2022
Søndagsskolen er i god 
gjenge med mange flinke 
ledere. På bildet ser dere 
Heather som forteller til en 
gruppe barn og foreldre 
på innsettelsesdagen til 
Olaf prest. Velkommen til 
søndagsskole hver søndag 
(utenom skolens ferier).

Foto: John Grimsby, Jorunn Bottolfs og Åshild Solgaard

28. august: Innsettelse av Olaf
28. august ble Olaf Huuse Haraldstad innsatt som ny 
sokneprest i Vardåsen menighet. Olaf har vært menighets-
prest siden januar 2014, så han er godt kjent i menigheten 
vår. 

På bildet holder menighetsrådsleder Anne Markegård Øya 
tale til Olaf. Hjertelig velkommen som sokneprest Olaf!

21. september: Hipp Hurra for Irene!
Diakon Irene fylte 50 år, og det måtte feires med god mat 
og kaker. Tilstede var kolleger, venner og administrasjon. 

En vakker bukket med roser til en vakker dame! 

Gratulerer med 50-årsdagen Irene!

Årets konfirmanter i Vardåsen kirke
Foto: Morten Flaten

 4                                  5



 6                                       7

10 om julekultur før og nå 
1.   «for lengsel, glede, håp og fred, men mest allikevel
      for fred på denne lille jord» 
2.   Gull, røkelse og myrra
3.   Draumkvedet. 
4.   På 300-tallet
5.   2. juledag
6.   Vintersolverv, den lengste natten i året, da lyset 
      litt etter litt igjen kommer tilbake på den nordlige 
      halvkule.
7.   Sylteagurk
8.   Donald Duck julespesial fra 1958
9.   Rulleskøyter
10. Ukraina

10 om juleevangeliet 
1.   Keiser Augustus
2.   Syria
3.   Betlehem
4.   Maria
5.   En krybbe
6.   Gjetere

QUIZ OM ADVENT OG JUL
10 om julekultur før og nå
1.   Hva tenner vi de fire adventslysene for, etter Inger
      Hagerups dikt? (Det første lyset tenner vi for glede)
2.   Helligetrekongerfest feires rundt 6. januar. Hvilke
      gaver var det de hellige tre konger kom til Jesus 
      med, ifølge tradisjonen?
3.   Et kjent, norsk folkevise fra middelalderen skildrer
      en som faller i søvn på julaften og ikke våkner igjen
      før «trettandedagen», altså Helligetrekongers dag.
      Hva heter denne middelalderballaden?
4.   Når begynte de første kristne å markere Jesu fødsel
      med en feiring?
5.   Hvilken juledag er Stefanusdagen, til minne om den
      kristne kirkes første martyr?
6.   Jesus sa «Jeg er verdens lys». Hvilket naturfenomen
      faller markeringen av Jesu fødsel omtrent sammen
      med?
7.   I noen land gjemmer man en spesiell grønnsak et
      sted i juletreet, i håp om å få en ekstra gave, eller 
      hell og lykke. Hvilken grønnsak?
8.   Hvilket kjært TV-program har vært sendt julaften 
      kl. 15 i mange år i både i Norge og Sverige?
9.   Hvilket fremkomstmiddel er mest populært for å 
      komme seg til julemesse i Venezuelas hovedstad, 
      Caracas?
10. I hvilket land er det ikke uvanlig å pynte juletreet
      med spindelvev? Der fortelles det en historie om en
      stakkars dame som ikke hadde råd til å pynte jule-
      treet sitt. Neste morgen våknet hun opp med treet
      fullt av spindelvev som skinte nydelig i sollyset.

10 om juleevangeliet
1.   Hvem befalte at hele verden skulle innskrives i
      manntall? 
2.   I hvilket land var Kvirinius landshøvding på denne
      tiden?
3.   Josef var av Davids ætt. Hvilken by var Davids by?
4.   Hvem var Josef forlovet med?
5.   Hva var den første sengen til deres førstefødte?
6.   Hvilket yrke hadde de første som fikk vite om
      fødselen?

7.   Hvem var det som sa: «Frykt ikke! Se, jeg forkyn-
      ner dere en stor glede, en glede for hele folket.»
8.   Hva sang den himmelske hærskaren etter dette?
9.   Hva gjorde gjeterne da de fikk vite at en frelser
      var født i Davids by?
10. Hva gjorde Maria da gjeterne kom på besøk, og 
      fortalte hva de hadde fått høre av engelen?

10 om ukrainske juletradisjoner
1.   Hvor lenge varer fastetiden før julen i Ukrainsk-
      ortodoks tradisjon?
2.   Hvilken dato feires den hellige kvelden, jule-
      kvelden, for de fleste ukrainere?
3.   Hvilket naturfenomen er det som gir klarsignal
      om at julekvelden kan starte?
4.   Kutia er julens viktigste rituelle rett. Husets 
      eier tenner julelys og velsigner denne middagen,
      smaker på den og sender den rundt til hele
      familien. Hva er Kutia?
5.   Etter Kutia, serveres det flere andre faste 
      retter. Hvor mange?
6.   Hva laget man opprinnelig julepynt av, et 
      symbol på krybben til Jesus?
7.   Hvilken grønnsak plasserte man tradisjonelt
      under duken i hjørnene på bordet – for å 
      beskytte familien mot sykdom og onde krefter?
8.   Didukh er en viktig juletradisjon, spesielt på
      landsbygda. Det symboliserer høst, velstand og
      forfedrenes ånd. Hva er didukh?
9.   Om morgenen 7. januar hilser ukrainere hver-
      andre med et utsagn og tilsvar, før de går i 
      kirken og besøker slekt og venner. Hvilket 
      passende uttrykk kan det være?
10. Enkelte av disse tradisjonene kan være over
      4000 år gamle, men julefeiring  ble forbudt 
      under Sovjet-tiden. I hvilket år kunne ukrainerne
      igjen gjenoppta juletradisjonene sine?

Snu bladet om du vil sjekke svarene

Høytidsquiz

Foto: Sven-Erling Brusletto

av Elin Brusletto

Det har blitt jobbet for å bygge kirke på Borgen helt 
siden 1970-tallet, på den tiden Borgen ble bygd ut 

med store boligblokker (Hagaløkka og Huldreveien), 
rekkehus og etter hvert også eneboliger. 

Hvor skulle folk samles i et nyetablert boligområde med 
5-6000 mennesker? Gildehallen i Huldreveien, Rønnin-
gen skole, Grendehuset ved skianlegget og underetasjen 
i det såkalte Syrdahlbygget (fra 1986-2001) ble stedene 
for gudstjeneste, klubbarbeid, søndagsskole, formid-
dagstreff, konfirmantsamlinger og møtevirksomhet. 
I denne tiden var det også opptil flere forslag på hvor en 
ny kirke burde bygges og hvordan den skulle se ut. 
I mange år var kirketomten knyttet til området ved Borgen 
skole, der Borgenbråten omsorgsboliger nå ligger. Det 

ble feiret årlige 
gudstjenester på 
stedet for å holde 
kirketanken varm. 
Tidligere var også 
området i krysset 
Borgenveien/Aske-
laddveien vurdert. I 
utgangspunktet så 
en etter tomter som 
var i kommunalt eie. 

Etter å ha vært 
en menighet på 
flyttefot i 30 år, og 
tomtevalget enda 
ikke avklart, ble det 
et avgjørende møte 

i Asker kommunestyre i september 1998, der det med en 
stemmes overvekt ble vedtatt at kirke skulle bygges, og 
at en skulle se oppover mot jordene mot Drengsrud gård. 
Dette var i utgangspunktet ikke kommunal eiendom, så 
kommunen måtte gjøre vedtak om å kjøpe det aktuelle 
området. Dette skjedde omtrent ved årtusenskiftet.

Selve kirkebygget hadde ikke vært mulig uten at kommu-
ne og politikere så potensialet og behovet og var villige 
til å sette av store summer til bygging av ny kirke ved 
inngangen til 2000-årene. For det var begynt å bli dyrt å 
bygge. 70 millioner kroner til kirke var ingen selvfølge.

7.   En Herrens engel
8.   «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden
      blant mennesker…»
9.   De dro til Betlehem for å se Jesus
10. Hun grunnet på det i sitt hjerte.

10 om ukrainske juletradisjoner 
1.   40 dager
2.   6. januar. 
3.   At den første stjernen begynner å skinne på 
      kveldshimmelen.
4.   En grøt av hvete eller bygg, servert med honning, 
      nøtter og rosiner.
5.   Hele 12, for eksempel borsch, fisk, stuet kål,
      poteter, kålruller og soppsaus, men ikke kjøtt før
      1. juledag.
6.   Halm
7.   Hvitløk
8.   Juleneket, laget av rug, hvete eller havre.
9.   «Kristus er født» og som svar: «Pris ham!»
10. 1991

Hvor skal kirken bygges?

Men politikere og presse sto på for å få prosjektet 
gjennomført. Jeg husker hvordan ikke minst daværende 
ordfører Morten Strand modig sto fram og sa at ny kirke 
på Borgen ville komme i løpet av ”denne” kommunestyre-
perioden (1999-2003). Og det stemte. Kirken var så å si 
ferdig ved utgangen av 2003. En politikers profeti gikk i 
oppfyllelse. 

Men det var noen trange skjær underveis. En ting er det 
avgjørende vedtaket om kirkeprosjektet med plassering 
av kirken på Drengsrudjordene i kommunestyrets møte 
september 1998. Senere måtte kirkeprosjektet også 
avstemmes i forhold til andre store byggeprosjekt på 
Borgen, bl.a. med renovering og nybygging av Borgen 
ungdomsskole. Planene om et nærmiljøsenter på Borgen 
kunne lett ha endt opp med at kirken ble en liten filial av 
skolebygget, i området der omsorgsboligene for mennes-
ker med behov for spesiell tilrettelegging nå har kommet 
(Borgenbråten omsorgsboliger). Noen hadde klarsyn nok 
til å se at det var viktig at kirken fikk sin nåværende pro-
filerte plassering i et naturskjønt område med naturlige 
utviklingsmuligheter uavhengig av selve skolebygningene. 
Samtidig har kirken blitt et supplement og en viktig del av 
nærmiljøet på Borgen og rundt Vardåsen.

Tekst: Dag Håland. Foto: Privat

E t  h i s t o r i s k  t i l b a ke b l i k k

Våren 2023 vil Kirkeakademiet i Asker sette søke-
lyset på «Hva er det i vår tid som former oss?». 

Vi stiller spørsmålet om hva det er som gjør oss til 
dem vi er, men også hvordan vi på best mulig måte 
kan møte de kravene som stilles til oss som  men-
nesker i vår tid.  

Samlingene er i Holmen kirke på tre torsdager i løpet av 
våren kl. 19.30. Det er gratis inngang og samlingene er 
åpne for alle. Som innledere til tematikken har vi fått tre 
innledere som vil være kjent for mange.

K   I   R   K   E   A   K   A   D   E   M   I   E   T 

Våren 2023: «Hva er det i vår tid som former oss?»
• 2. februar: Loveleen Brenna 

   Forfatter, forretningsutvikler og foredragsholder.

• 16. mars : Knut Olav Åmås 

   Forfatter, redaktør og filosof. 
   Direktør i Stiftelsen Fritt Ord. 

• 20. april:  Sunniva Gylver 

   Forfatter, sokneprest og universitetslektor II ved MF. 

Her ser vi prest Per Ohnstad og  Anne Marie Gropen med korset 
som begge var sentrale i arbeidet for ny kirke på 80- og 90-tallet.

Her ser vi prest Per Ohnstad og Anne-Marie Gropen med korset
som begge var sentrale i arbeidet for ny kirke på 80- og 90-tallet



Kulturkalender        
Helgen 24.-25. september ble det storslåtte ver-

ket Messias fremført i Vardåsen og Asker kirker. 
Dette var et samarbeidsprosjekt mellom vårt eget kor 
Vardåsen Vox Cordis og HMV-koret, Asker kirkekor og 
Østenstad Sangeri. 

Rundt hundre sangere, fire solister i toppform og et 
sammensatt orkester av dyktige orkestermusikere sørget 
for en storslått konsertopplevelse. Kirken var fullsatt og 
hallelujakoret løftet nesten taket.

Fantastisk konsert i Vardåsen kirke
Av de omkring 40 oratoriene Händel skrev har ingen nådd 
større popularitet enn Messias. Händel skal ha skrevet 
verket under en sammenhengende, nærmest ekstatisk 
henrykkelse i løpet av 24 dager i 1741. “Jeg trodde 
himmelen var åpen og at jeg med egne øyne så alle 
tings Skaper,” skal han ha uttalt mens tårene strømmet 
fra øynene da han fullførte annen del av verket med det 
grensesprengende Hallelujakoret.
Konserten i Vardåsen var en stor og uforglemmelig 
opplevelse for både utøvere og publikum.              YWS
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Konsertprogram
• Lørdag  3. desember - kl. 18.00 
   Juleoriatoriet Asker kammerkor

• Onsdag 7. desember 
   Julekonsert med Borgen skolekorps

• Onsdag 8. desember 
   Asker kulturskole

• Fredag 9. desember - kl. 19.00                      
   Julekonsert med Kristin Minde

• Søndag 11. desember - kl. 16.00 og 18.30
   Julekonsert med Vardåsen barne- og 
   ungdomskor og Vox Cordis

• Torsdag 15. desember  - kl. 19.00                  
   Julekonsert med Asker Bel Canto

• Fredag 16. desember
   Julekonsert med Bondi og Vettre skolekorps

Det er tirsdag ettermiddag og det myldrer av 
ungdommer og barn som skal på forskjellige 

aktiviteter i kirken vår. Her foregår det Knøttesang, 
4-5-klubb, korgrupper og SPOR i ulike 
rom. Hele kirken er beslaglagt. 

På kirketorget møter vi Ida Godtfredsen. 
Hun er 10 år og helt ny i koret. Nå øver 
koret på julesanger og forbereder Lucia-
markering og konserter. Ida selv liker alle 
sangene og klarer ikke å velge hvilken 
som er den fineste. Hun elsker konserter 
og liker alt ved julen. En god kombina-
sjon når man har startet i kor. 

Ida er allsidig og i tillegg til koret er det 
fotball og håndball som fyller fritiden. Nå 
som det snart blir vinter er det snow-
board som lokker. Og kanskje høres 
det også noen toner i bakken; Ida er et 
syngende menneske og synger både til 
hverdag og fest. 

Nå gleder hun seg til jul. Ida synes det beste med 
julen er å være sammen med familien og all den gode 
maten, men hun legger ikke skjul på at det er ganske 

så fint med pakkene 
også. Men før jul blir det 
tre konserter med bar-
nekoret. En Luciakonsert 
i Asker sentrum og to 
julekonserter i Vardåsen 
kirke med ungdomsko-
ret og Vox Cordis, og 
helt sikkert mye synging 
hjemme; Smilende for-
teller Ida at noen ganger 
nynner de julesanger 
alle sammen hjemme.

Tekst: Yngvild Wattum 
Stuksrud. 
Foto: Privat

Gleder seg til julekonsert!
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Trosopplæring i Vardåsen kirke 

LYS VÅKEN 2022 - sove i kirken - leke i kirken - Kims lek i kirketårnet - samtaler om tro og tvil, hverdag og fest 
i grillhytta - ballongbretting - hva er nattverd - bli kjent med kirken - bibelfortellinger - spise godteri  

nattmanøver - spise taco - delta på gudstjeneste - synge - male fine krus - leke i gymsalen - og mye, mye mer!

Fest på Slottet
Lørdag 26. november kl. 11.00 – 13.00 
inviteres alle 5-åringer til fest på slottet!

Vardåsen kirke er nemlig slottet til Jesus, kongen 
over himmel og jord. Vi pynter til fest med lys, 
ballonger, pølser og muffins. Ta gjerne på fine klær 
eller kle deg ut som ridder, prinsesse eller andre 
kostymer du har lyst til å ha på festen. 

Ta med deg en voksen! Hjertelig velkommen!

Helligtrekongerfest 
Vi gjentar suksessen med Helligtre-
kongersfest for hele familien 8. januar 
kl. 16.00 - 18.00. Også i år blir det 
nydelig julespill med 60 – 80 aktører. 
Det blir kaker/kaffe og besøk av de 
hellige tre konger som har med gaver 
til barna. Vi avslutter på tradisjonelt 
vis med mange ringer rundt det store 
juletreet vårt. 

Hjertelig velkommen!      JB

Tårnagenthelg - Hold av datoene!

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

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

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

Nye og «gamle» Tårnagenter  
- Hold av datoene!

Barnebibel 6 år og 
keramikkhjerter 0-1 år
1. søndag i advent kl. 11.00 får 
6- åringene en flott barnebibel og 
0-1-åringene et keramikkhjerte med deres 
navn og dåpsdato innskrevet. 

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

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

Konfirmant 2023
Det er ikke for seint å melde seg som 
konfirmant for 2023. Undervisningen starter 
i januar.  

Det blir leir i sommer og konfirmasjon andre helg 
i september. Prest Solveig gleder seg til å møte 
nye konfirmanter og sammen skape en spen-
nende og meningsfull konfirmanttid! 

For mer informasjon/påmelding, 
- ta kontakt med sw327@kirken.no 

Babysang 
Babysang starter 
opp igjen første 
onsdag i februar 
kl. 12.00.

Kontakt Yngvild på 
ys598@kirken.no for 
info og påmelding. 
Mulighet for dropin.

Søndagsskole
Søndagsskolen er i god 
gjenge med mange flinke 
ledere. Her koser barna seg!

VELKOMMEN 
til søndagsskole hver søn-
dag under gudstjenesten. 
(Utenom søndager knyttet til 
skolens ferier).
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Finn fem feil!Finn fem feil!
Engelen forteller gjeterne på marken nyheten om Jesu fødsel. 
De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet 
til høyre? Tegning: Asbjørn Tønnesen

  Gi barnebladet 
 Barnas til et barn 
   du er glad i!

Disse oppgavene er 
hentet fra bladet.

  Bestill abonnement 
 på sondagsskolen.nosondagsskolen.no 
  eller 22 08 71 0022 08 71 00

BARNASBARNAS

Gud kaller 

på Samuel

Salme 37,5: Legg din vei i Herrens 

hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Jeg er viktig for Gud!

1
2022

Side 12: 
Den syke ved Betesda

Supersetning

Bibelskatt

BARNASBARNAS

Samuel salver David

Ordspråkene 4,23: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.Gud kjenner meg.

2
2022

Side 12: 
David og Goliat

Supersetning

Bibelskatt

BARNAS

Sakkeus

Matteus 6,33: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
Jesus er vennen min

3
2022

Side 12: 
Påsken innstiftes

Supersetning
Bibelskatt

BARNAS
BARNASJesus vasker 

disiplenes føtter

Matteus 6,33: For så høyt har Gud elsket 

verden at han ga sin Sønn, den enbårne, 

for at hver den som tror på ham, ikke 

skal gå fortapt, men ha evig liv.

Jesus elsker meg

4
2022

Side 12: Jesus viser seg 
for disiplene

SupersetningBibelskatt

BARNASBARNAS
Navnet på ti navn og ord fra juleevangeliet 
er gjemt inni rutenettet under. Navnene står 
bortover og nedover. Finner du alle? 

Finn 10 navn og ord Finn 10 navn og ord 
fra julefortellingenfra julefortellingen

Å F J O D E L I J A

U B E T L E H E M Q

M E S S I A S N A A

U L U I G U G G R U

J O S E F F J E I G

O L P Å S W E L A U

N A S A R E T X Ø S

S M A K K I E P I T

K Y I L L I R A P U

I K R Y B B E M Ø S

Fargelegg!Fargelegg!

Åshild Solgaard har nå vært daglig leder i Vard-
åsen i vel ett år, og hun begynner nå å få over-

sikt over stort og smått i kirken vår. Hun er ofte å 
se i rask og målrettet gange på vei for å sjekke ut 

lokaler eller teknis-
ke detaljer, gjerne 
mens hun kommu-
niserer via mobil og 
headset. Eller hun 
er å se i konsentrert 
samtale med en av 
de mange som stik-
ker innom, - ung og 
gammel.

- Jeg elsker jobben 
min, sier Åshild med 
et strålende smil. 
- Den inneholder så 
mye forskjellig! Mye 
av jobben min handler 
om bygg, og for tiden 
jobber vi mye med 
lys, høyttaleranlegg 
og tekniske løsninger 
i flere av rommene i 
kirken.

- Du er kanskje 
veldig teknisk, 
spør jeg.

- Nei, overhodet ikke, svarer Åshild kontant med en 
trillende latter. - Men jeg har gode frivillige som har 
mye kunnskap og mye god vilje til å hjelpe, sier hun. 

- Vi jobber også med fasaden på kirken. Mange vil 
sikkert ha lagt merke til at fasaden har blitt skitten. 
Vi jobber nå med løsninger for vask og hvordan vi 
kan gjøre fasaden selvrensende og diffusjonsåpen. De 
som har gått innover mot kirken, vil se at det er flere 
prøvefelt som er satt opp for å teste ut ulike løsnin-
ger. Disse skal stå der gjennom to vintre for å finne 
den beste løsningen. Etter det blir det nytt stillas for å 
behandle fasaden.

Vi må også finne en løsning for mørtelen mellom stei-
nene som løsner og renner vekk, sier Åshild, fortsatt 
med et stort smil om munnen. Man skulle tro at alle 
disse utfordringene kunne dempe på humør og på-
gangsmot, men det ser overhodet ikke ut som at dette 
tynger Åshild.
- Jeg har heldigvis et helt fantastisk eiendomsutvalg, 
sier Åshild.

Det er mye fart og energi i Åshild. Helst vil hun gjøre 
flere ting samtidig. 
Jeg spør henne om hva hun liker best, og hun svarer 
raskt: Kontakt med de frivillige! Det er så mange flinke 
og fine frivillige. Jeg blir så inspirert av å snakke med 
dem. Også er det mange trivelige mennesker som 
kommer hit til hverdag og fest. Barn, unge og voksne 
kommer til aktiviteter, til dåp, til sørgesamtale og til 
store festmarkeringer. Jeg snakker med veldig mange 
i løpet av en dag! Folk ringer og spør: Blir det papir-
flykonkurranse på søndag? De spør om konfirma-
sjonssamlinger, dåp og konserter. Jeg blir så stolt av å 
få være en liten del av all denne aktiviteten! Det er så 
mye viktig og variert aktivitet!

Hva jobber du med nå Åshild?
-Hva er det som ligger på bordet ditt fremover?
- Om et år er det nytt menighetsrådsvalg, og det er 
så viktig for menigheten å ha et godt menighetsråd. I 
menighetsrådet får man være med og tenke strategisk 
og sette spor i menigheten, så jeg vil absolutt anbefa-
le folk til å engasjere seg, sier Åshild.

- I mars skal vi ha bispevisitas for Holmen, Vardåsen 
og Asker som går over 4 dager. Det fordrer plan-
legging og møter. Det jobbes også videre med urne-
lunden. Den første planleggingsfasen er ferdig, og 
man begynner arbeidet i 2023/2024. Dette er et viktig 
prosjekt for nærmiljøet vårt. 

Det mangler ikke oppgaver på Åshilds bord. 
Med hennes energi og pågangsmot kombinert med 
klart hode og varmt hjerte, er oppgavene i gode og 
kompetente hender!

Tekst og foto: Jorunn Bottolfs

Ingen oppgave er for stor og ingen er for liten. Her fyller 
Åshild på med små lys i lysgloben i kirkerommet.
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                  Anne-Marie Gropen 

Anne-Marie Gropen døde på Nesbru
bo- og omsorgssenter tirsdag 26. juli.              

Begravelsen var fra Vardåsen kirke fredag 
5. august. Kisten ble ført til gravstedet på 
Jevnaker kirkegård. Det var der hun ble født, 
vokste opp og hadde sin familie. Hun ble 86 
år gammel. 

Anne-Marie har hørt til på Borgen i 50 år, helt 
fra hun flyttet til Asker i 1972. Hun kom hit som 
tannlege og var ansatt i tannhelsetjenesten helt 
fram til 2004 da hun ble pensjonert. I mange år 
var hun overtannlege i Asker.

Mye av hennes tid gikk med til et omfattende 
frivillig engasjement. Hun ivret for bygging av 
kirke på Borgen helt fra hun kom hit. 30 år gikk 
det før hun kunne glede seg over at Vardåsen 
kirke ble bygget og 
tatt i bruk. Hun var 
med i menighetens 
første menighets-
råd, helt fram 
til 2009. Hun vil 
alltid være en del 
av Vardåsen kirkes 
historie, ikke minst 
fra årene før kirken 
ble fullført. 
«Jeg har funnet min 
plass og mitt kall,» 
sa hun. 

Bibel, misjon og 
kirke hørte sammen 
for henne. I stedet 
for å bruke tid på 
TV håndskrev hun 
Bibelen, side for 
side. 5 år brukte hun på det første gangen. Slik 
bar hun med seg ordene fra Gud i sitt eget hjerte 
og lot dem få forme tanker og hverdag. Hun 
rigget stoler, delte ut salmebøker og sørget for 
kirkekaffen, - i mange år. Bibellesning, liturgi, 
salmesang, misjon og kunst kunne hun ikke 
være foruten. Hun lagde kirketekstiler til kirken: 
dåpskluter, stolaer og messehakler. 

De siste 12 årene ble hun tatt til sides av syk-
dom. Hun kunne ikke bo hjemme lenger. Men 
hun fikk god omsorg og pleie på Solgården syke-
hjem og senere på Nesbru. 

Vi minnes Anne-Marie Gropen i takknemlighet 
for alt hun har betydd og bidradd med både i 
sitt yrkesaktive liv i tannhelsetjenesten og i sitt 
aktive liv for kirke og misjon gjennom hele livet. 

Vi lyser Guds fred over Anne-Marie Gropen 
sitt minne.

Dag Håland

  Minneord
Som prestedatter, vokst opp i kirken, med musi-

kalske foreldre som drev kor som jeg gikk i fra 
jeg var bitteliten, og sunget i kor siden, har jeg 
sunget på utallige gudstjenester og arrangementer. 
Jeg har et stort sang-repertoar og er ifølge min 
mann en levende jukeboks. Det finnes utallige fine 
julesanger og julesalmer. Men Tenn Lys og Deilig 
er jorden faller jeg alltid tilbake på. 

  S A L M E S T A F E T T E N 
   - Therese Huuse Haraldstad
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Deilig er jorden 

Deilig er jorden
Prektig er Guds himmel
Skjønn er sjelenes pilgrimsgang
Gjennom de fagre
Riker på jorden
Går vi til paradis med sang

Tider skal komme
Tider skal henrulle
Slekt skal følge slekters gang
Aldri forstummer
Tonen fra himmelen
I sjelens glade pilgrimssang

Englene sang den
Først for markens hyrder
Skjønt fra sjel til sjel det lød
Fred over jorden
Menneske fryd deg
Oss er en evig Frelser født Har vi en grønnere 

jul i vente? 
Hvor bærekraftige er dine juletradisjoner? I hver-

dagen gjør vi våre grønne tiltak, men så fort det 
er ferie eller høytid så blir det litt vanskeligere å ta de 
grønne valgene. Det er kanskje fordi det gjerne er slik 
at «så gjør vi så når..», og det gjelder nok for mange, 
spesielt i julen.

Men grønne tiltak kan også lede til fine, nye, tradisjoner! 
I fjor droppet vi å kjøpe den pene og rimelige edelgrana 
(hugget i Estland, fryst ned og sendt til Norge) som vi har 
kjøpt ved bensinstasjonen og dro til en lokal gård og 
hugget vårt eget juletre. Det var ganske pent og grønt, 
litt pistrete, manglet noen grener her og der, drysset 
endel, dere forstår. Ikke perfekt akkurat. Men dette treet 
var mye mer bærekraftig enn de vi har kjøpt tidligere, og 
så ble det en helt annerledes opplevelse å få det i hus 
også. Veldig hyggelig var det! Vi hadde med kakao på ter-
mos, og noen venner var invitert med. Det ble et virkelig 
idyllisk juleminne, og aldri i verden om vi kommer til å gå 
tilbake til den fine utenlandske edelgrana nå. For dette er 
vår nye, grønne juletradisjon. 

Har vi en grønnere jul i vente? 
Vi vil oppfordre deg til å sette deg ned, alene eller med 
dem du har advent og juletid sammen med, og drodle på 
hvilke grønne tradisjoner man kan skape. Kanskje kan 
dere ta noen mer bærekraftige valg med tanke på gavene, 
eller kanskje noe kan justeres på maten, reisingen eller 
pynten. Om dere gjennomfører dette i år så blir det fort en 
tradisjon, og så blir julens «så gjør vi så når..» litt grønn-
ere. Helt sikkert er det i hvert fall at vi må ta grønne valg, 
også i julen, om fremtidens jul også skal bli hvit.
         OHH

Jeg var prestedatter på bygda på Hedmarken og jeg 
følte meg litt på utsiden av de andre. Familien min 
gikk i kirken, jeg fikk alle spørsmålene fra læreren i 
kristendomstimene på skolen, ble spurt om vi had-
de prekestol i spisestuen hjemme, alle visste hvem 
presten var og alle visste hvor vi bodde og ringte og 
sa vi måtte heise flagget vårt på andres store dager, 
osv, osv. Men på julaften gikk hele bygda i kirken og 
alle sang Deilig er jorden. På skolen i adventstiden 
sang vi Tenn Lys, alle sammen. Da var vi sammen og 
kunne det samme. Ingen salmer er så samlende for 
meg som disse to. Jeg tror mange kan kjenne seg 
igjen i følelsen det er å føle seg annerledes enn andre, 
og det å da plutselig kjenne på at man er sammen om 
noe er så fint. 

Når vi synger Tenn Lys hjemme med barna i 
adventstiden når vi tenner adventsstaken får vi hjelp 
av teksten til å snakke sammen om å ta vare på hver-
andre og jorda vår. Å vise kjærlighet for hverandre, at 
kjærlighet bygger broer. At vi må kjempe for rettfer-
dighet og frihet, ikke tåle urett. At vi alle må hjelpe 
hverandre, og at alt som lever er skapt av Ham som 
elsker alt som lever. Og at vi alle må hjelpe hverandre 
å holde håpet oppe for hverandre. 

Og så er det protestsangen Deilig er jorden. For jorden 
er ikke bare deilig. For oss alle er den i kortere eller 
lengere perioder alt annet enn deilig. For meg er det 
like rørende og sterkt hver gang vi reiser oss i kirken 
og synger Deilig er jorden. Protestsangen slutter aldri, 
vi må holde den oppe sammen og minne hverandre på 
at vi ikke er alene, vi har hverandre og vi har Gud, han 
som elsker alt som lever og er en evig frelser for oss 
alle.

v/Irene Wiik Walle

Nå går vi snart inn i en høytid der forventnin-
gene er store for mange. Det er forventninger 

om at alle skal kose seg, være med familie, også 
storfamilien, og så skal det være mengder med 
mat og godteri. Det skal virkelig flomme over av 
goder. 

Hvordan kommuniserer vi til hverandre hva 
som er viktigst i en slik tid? For med strømpriser 
som bare fyker til himmels, matvarepriser som ikke 
akkurat blir lavere og lista over utfordringer for 
mange er stor. Hva er det som virkelig betyr noe?

Det er mange grunner til at høytidene, og særlig 
jul, er utfordrende for mange av oss. Savnet etter 
de vi har mistet kjennes ekstra tungt, de som aldri 
har hatt noen kjenner spesielt på det disse dagene. 
Også på TV er mye «Nå koser vi oss dere» relatert. 
Kanskje vi ikke tenker på dette før vi selv erfarer at 
livet kan by på utfordringer? 
Det er stadig flere som gruer seg til månedene 
som kommer. De som deler ut mat og hjelper til 
med julegaver får mange flere henvendelser nå, 
også av såkalt «vanlige» familier. De får det ikke til 
å gå rundt lenger. Og skammen er vond å bære for 
mange. Det å ikke fikse alt selv. Det å måtte be om 

I møte med livet...
hjelp. Jeg skulle ønske 
at det var ok, jeg. Det å 
periodevis trenge hjelp. 

Kan jeg gjøre noe? Ja 
alle kan gjøre noe for 
de rundt seg. Hvordan 
du møter folk. Hva du 
sier i forbifarten. Det 
er jo ikke bare økono-
mien, men alt ved det å 
være menneske. Gode 
ord og det å bli sett 
er aldri feil. Og har du 
økonomi til det så kjøp 
et par ekstra julegaver. 
Kanskje det ikke er 
slik at alle barn blir lykkeligere av å få julegaver 
for mange tusen kroner hver seg? Jeg bare tenk-
er litt høyt her altså. For hva er det vi formidler i 
denne høytiden. Jesus ble født inn i denne verden 
i en stall, ikke et slott. Han satte seg ned med de 
utstøtte, de som falt utenfor samfunnets standard. 
Det var de han så og møtte, og så utfordret han de 
som hadde mye til å dele sine goder. Kanskje et 
eksempel å ta med seg inn i høytiden? 

Velsignet julehøytid til små og store.
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Einar er glad i tall og ord 
Einar Andresen er en fargerik mann med mange 

talenter. I 26 år jobbet ham med programmering 
for næringslivet. På fritiden utfolder han seg med 
dikt.

-Jeg er glad i tall, sier Einar. Mange vil nok karakteris-
ere meg som en mattenerd. Jeg 
er matematiker av utdannelse 
og legning. Jeg finnes ikke prak-
tisk, og jeg er nok både distré 
og glemsom, sier Einar. 
Einar startet som høyskolele-
ktor ved distriktshøyskolen i 
Bodø. Siden fikk han jobb som 
programmerer, og jobbet bl. a. i 
Veritas, Norsk Data og Avenir.
- Jeg kunne ingenting om pro-
grammering, så det ble «learn-
ing by doing». Jeg jobbet med 
det fra 1978 til 2004, sier Einar.

- På fritiden har jeg likt å leke 
med ord, og det har blitt mange 
dikt. Min mor skrev alltid dikt til 
min fars fødselsdag, så det lig-
ger vel litt i genene, sier Einar. 
Diktene til Einar varierer over et 
bredt spekter. Det er politiske 
dikt, gjerne med en liten ekstra 
snert, og det er humoristiske 
dikt, gjerne med en overras-
kende slutt. Det er varme, nære 
dikt og det er dikt med kristent 
budskap. 
Jeg har fått høre flere av Einars 
dikt, og jeg lurer på om han kommer til å gi ut en 
diktbok?
- Det er mange som maser på meg om det, sier Einar 
med en latter, men noe klart svar får jeg ikke på det 
spørsmålet. 

Flere av diktene hans er fra en periode da Einar kjem-
pet med kreft. 
- Jeg fikk lymfekreft høsten -94, og sommeren-95 lå 
jeg tynt an. Jeg hadde 5 – 20 % sjanse til å leve i to år 
til. Men jeg ble frisk, og legen sa til meg: Du er et av 
miraklene våre! Etter det har jeg blitt snillere mot meg 

selv. Jeg kan gå turorientering fordi det er moro, og 
jeg kan lese matematikk bare fordi jeg har stor glede 
av det.

- Jeg er vokst opp i et hjem med bordbønn og aften-
bønn, men ikke kirkegang. Da jeg gikk i 5. klasse, 

fikk han et nytestamente, som 
jeg leste. Etter hvert fant jeg 
ut at jeg trodde det jeg leste. 
Han begynte på Oslo katedral-
skole og ble med i det kristelige 
skolelaget. - Min far spurte 
meg da: Hvis ikke du, som går 
i laget, går i kirken, hvem skal 
da gå i kirken? Etter det begynte 
jeg å gå i kirken. 

 I 2016 flyttet Einar til Ånne-
rudhagen, og han begynte å gå i 
Vardåsen kirke.  
Påsken 2018 kom Mie fra en 
annen kirke i Asker. Hun hadde 
bestemt seg for å feire hele 
påskeuken i Vardåsen kirke. En 
dag kom hun gående bak Einar, 
og hun la merke til denne man-
nen som var litt mer tilfeldig i 
klesdrakten enn de fleste andre. 
- Han var så flott, sier Mie. Han 
hadde så flott profil og så gode 
og snille øyne, - og så hadde 
han så godt hjerte, sier Mie med 
et varmt smil. Det gikk ikke 
lang tid før de ble kjærester og 
giftet seg. I dag er de ofte å se 

i kirken med sine glade og åpne smil på seniorkor på 
torsdager og gudstjenester på søndager.

- Er det noe mer jeg burde skrive, spør jeg Einar.
- Jeg er aktiv i flere pasientorganisasjoner, og er 
formann i Asker og Bærums lokallag av PROFO (pros-
tatakreftforeningen). Jeg fikk en formidabel støtte 
fra kollegene i Avenir da jeg fikk lymfekreft. Det er 
meningsfylt om jeg klarer å gi videre noe av det jeg 
selv fikk, avslutter Einar.

Tekst og foto: Jorunn Bottolfs

En dag Einar leste dikt på tors-
dagskaffe i kirken, leste han 

et dikt om en kvinne han kjente 
som fikk Alzheimer. Dette diktet 
har berørt meg og mange andre. 
Diktet heter Ved strykebrettet,  
og Einar skrev dette 10.03.2019

Ved strykebrettet
Tøyet som hun henter, Mette,
lukter nyvasket og rent.
Mens hun står ved strykebrettet,
blir det både glatt og pent.
Finskjorter og sommerbluser,
åtte hvite bomullstruser.
Lommetørklær, de er blå
og har monogrammer på.

Hun har sluttet med å strikke.
Å brodere blir for smått.
Hekle gjør hun heller ikke,
men å stryke kjennes godt.
Finskjorter og sommerbluser,
åtte hvite bomullstruser.
Lommetørklær, de er blå
og har monogrammer på.

Jesus, kom og vær til stede -
Mette nynner salmevers.
Strykingen gir arbeidsglede.
Alle skrukker skal til pers.
Finskjorter og sommerbluser,
åtte hvite bomullstruser.
Lommetørklær, de er blå
og har monogrammer på.

Petter byr på fiskeboller
og en liten kaffekopp,
ser på Mette at det holder,
det er tid for neste stopp.
Turen går til pleiehjemmet
der hans kone fikk seg plass
da hun helt tok til å glemme
og ble avhengig av pass.

Han tar strykehaugen, Petter.
I maskinen kjøres den.
Hun skal hentes dagen etter
og få stryke den igjen.
Finskjorter og sommerbluser,
åtte hvite bomullstruser.
Lommetørklær, de er blå
og har monogrammer på.

Et lite utvalg av symboler i adventstiden - hentet fra 
Kristi Solli Schøien sin bok: - En kurv til min datter.

Ordet symbol kommer fra gresk og betyr egentlig å sette 
sammen to deler som hører sammen, eller å forene noe 
som har vært skilt. Det kommer av en skikk om avtale-
inngåelse, der en leirtavle eller en ring ble brukket i to, 
og hver av partene fikk sin halvpart. Når partene senere 
skulle identifisere seg for å oppfylle avtalen, måtte de 
to delene settes sammen igjen. I moderne språk betyr 

symbolet kjennetegn eller 
en konkret, synlig ting som 
representerer noe som vi ikke 
kan se eller sanse.

Klokkene
Klokkene er symbolet for 
himmelens stemme, og lyden 
av dem kaller folk sammen 
til bønn eller messe. I gamle 
tider trodde dessuten folk 
at denne lyden jaget skrømt 
og onde ånder på flukt. Fra 

gammel tid har kirkeklokkene 
også blitt brukt for å varsle 
folk ved brann, krig eller lan-
desorg. Og der de ikke kunne 
høre kirkeklokkene, brukte de 
børseskudd i stedet.

Barkvister 
Barkvister fra gran, furu eller 
einer symboliserer det uvisne-
lige, det evige, fordi det holder 
seg grønt hele året. Mange 
steder, både her og i Europa, 
er det en gammel tradisjon å 
plante edle bartrær, barlind 
eller sypresser på kirkegårder 
og gravplasser.

Adventsstjerna 
Adventsstjerna eller betle-
hemsstjerna skal egentlig 
ha 5 spisser. En lang som 
peker ned mot stallen, 
og en som peker til hvert 
verdenshjørne. Stjerna 
er et fødselssymbol, og 
finnes ofte på gravsteinene 
foran fødselsdatoen. Fra 
gammelt av hadde de ulike 
stjernene forskjellig betyd-
ning, men i dag brukes de 
litt om hverandre.

Halmen 
Halmen er symbol for 

fattigdom og solidaritet og for den verden Jesusbarnet 
ble født inn i. Det er også et symbol på det forgjengelige; 
gress og strå som står friskt den ene dagen og kastes i 

Gamle symboler i adventstiden
ovnen den neste. Halm har 
vært en viktig del av norsk 
julefeiring, og på samme måte 
som kornet, fikk halmen noe 
magisk over seg; noe av den 
samme respekten som kornet 
hadde i folks bevissthet.

Einebærbusken 
Einebærbusken var en hellig 
busk, og folk mente at de blå 

einebærene med et korsmerke 
på toppen kunne verne mot 
troll og underjordiske. Det vi 
vet i dag, er at når sukkeret 
i nålene og bærene brenner, 
utvikles en røyk som ganske 
riktig er både bakteriedrepen-
de og desinfiserende.

Einer 
Einer var et allsidig og viktig 
tre. Det ble brukt til reingjøring 
og matstell, røyking av fisk 
og kjøtt, og til pynt og grov-
hakke på golvet. Dessuten ble 
det brukt som legemiddel og i 
røkelse.

Kringleformen 
Kringleformen var et 
bønnesymbol. Den hadde 
en form som lignet på 
bønnestillingen i kir-
kene. Folk la hendene i 
kryss over brystet slik at 
venstre håndflate lå mot 
høyre skulder og om-
vendt.

Juletrepynten 
Juletrepynten har på ulike måter en sammenheng med 
pynten på de aller første 
trærne som vi vet om. Mid-
delalderens tre var pyntet 
med epler og bønnebånd. 
Eplene henger vi fortsatt på 
treet; hjemmelagede epler 
av filt eller vatt eller pynte-
epler i rødt eller gull. Etter 
hvert ble eplene stilisert til 
kuler; alle slags vakre kuler 
av tre eller glass. 

Bønnebåndene ble til 
lenker. Ulike medaljonger 
med Maria og barnet og 
englene ble hengt på treet, 
men etter hvert fløy englene ut av bildene og henger i dag 
på juletreet i alle slags materialer og former.
Rundt forrige århundre kunne det også hende at treet ble 
pyntet med gaver til barna: treleker, dukker, tinnsoldater 
som var små nok til å henges opp.

JB

 



Bibelundervisning 
Borgen Normisjon - Våren 2023

Dette semesteret er todelt. Før påske handler det om 
Norsk misjon i utlandet der tidligere misjonærer      

forteller om misjonsorganisasjonenes mål med arbeidet. 
Hva var oppdraget og hvordan angrep de arbeidet. Siste 
møte før påske drar vi til Katakomben i Oslo og besøk-
er bibelutstillingen før vi får innføring i Israelsmisjonens    
misjonsarbeid og kunnskap om jødisk tro  og kultur. 

• 1. februar:   Hvorfor Aserbajdsjan? Tore Seierstad

• 15. februar: Hvorfor Etiopia? Hans Aage Gravaas

• 1. mars:       Hvorfor Equador?
                      Aslaug Irene Halden Gjerull

• 15. mars:     Hvorfor Mali? Karen Ekern

• 29. mars:     Bibelutstilling i Katakomben. 
                       Hans Petter Foss

• 19. april:      Landløftene. Svein Granerud

• 3. mai:         Et utvalgt folk. Runo Lilleaasen

• 24. mai:       Jødenes Messias og messianske jøder
                       Rolf Gunnar Heitmann

• 7. juni:         Jesus var Jøde. Hvorfor er det viktig?
                       Ole Christian Kvarme

Torsdagskaffe - kl. 11.30 - 13.00
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Ved frokostbordet sitter de
og spiser brød med pølse på,
Johan og Per og Ann Mari.
Der hører de en klokke slå.
Da er den alt blitt kvart på ni,
og Per må kle på seg og gå.
Til skolen kan han bruke ski,
det er et lekkert føre nå.

Så kikker far i sin avis,
for han har fri, han jobber skift.
Han steiler over en notis
som står der med unnselig skrift.
Det er om en forfatterpris,
i år går den til Ragna Rift!
Til HENNE skal belønning gis,
er Norge kommet helt i drift?

Hun skrev en julesang så sær
hvor hvert et får er blitt en sau,
og asenet i stallen der
er blitt et esel i et tau.
Igjennom julenattens skjær
lar hun Maria rope au.
Det finnes ingen krybbe her,
hun vugger barnet i et trau!

For Per tar skoledagen fatt.
De pynter opp, det går mot jul.
Og barneøyne ser betatt
på stjernen, som er lysegul,
på kokosnøtten de har satt
til mat for meis og annen fugl.
Så synger de om julenatt
der engler daler ned i skjul.

Juleugress av Einar Andresen (ca 1987)

 Av Saba kom de konger tre,
og okse der og asen sto.
Men de som står rundt Per, kan se
at gutten har fundert på no’.
Og her er det han bidrar med: 
I hjørnet var det utedo!
I hele salen høres det.
Og barna ler, nå var han god!

Men gamle lærer Bang er mutt.
Han synes Per var riktig slem.
Han griper pennen resolutt.
Her skal det sendes melding hjem.
Nå må det jammen være slutt!
Her synger vi om Betlehem,
og Deres lille rampegutt
gjør apestreker i vers fem!

Hjem tusler en på åtte år.
I sekken svir et brev han har.
Og mor blir både lei og sår,
men far er sint og vil ha svar:
Hva hører vi om gutten vår?
Da hikster Per forskremt: Men far,
jeg leste om det her i går,
det sto at det var slik det var!

Fullstendig stille blir Johan.
Han skal visst ikke skjenne mer.
Kan hende ser den voksne mann
at han er den som ikke ser,
at de som har fått ny forstand,
og aner mer om hva som skjer
en julenatt i Jødeland,
er Ragna Rift og lille Per.

Hvis du har sett et barn bli født -
Se for deg natten, mørk og kald,
den høygravide som blir møtt
av fulle hus i hopetall.
Men kvinnen er aldeles nødt,
hun må ha ly i alle fall!
Det er ikke så veldig søtt
å måtte føde i en stall.

Dog skjer det ikke hver en dag
en fødsel fylt av slik mystikk.
Og ikke mange hyrdelag
får lytte til en slik musikk.
Et bud til alle folkeslag
om fred på jord var hva de fikk.
i mennesker Guds velbehag.
Her er et hellig øyeblikk.

Så du som går på julebord
og pyntes opp med snipp og floss
og du som synger julekor
og du som ler og du som slåss:
Han kommer til deg som din bror!
Så legg til side tvil og tross
og ta i mot hans juleord:
Guds sønn ble gjort til ett med oss!

Feiende flott 5-års jubileumskonsert med Senior-Sang

Vi samles på kirketorget. Det er rom for 
samtale, de gode historiene, mimring over 

gamle dager og undring over små og store  
problemer over en kopp kaffe og deilige 
vafler. 

Velkommen!
Hilsen fra diakon Irene  
og resten av staben i 
Vardåsen 
menighet

Slekters gang

Dikt av Anne Kristine Bergem

Døde 
• Jan Gunnar Holm
• Einar Kjeldsberg
• Lars Arne Blom-Bakke
• Ole Petter 
   Engebretsen
• Gunnar Neegaard
• Eva Lydia Hanna
   Maria Stift Bragstad
• Tore Aleksander
   Pedersen

• Gunn Torild 
   Aasheim
• Randi Målfrid 
   Flater
• Anne-Marie Gropen
• Selmar Alvestad
• Ulf Moen
• Margareta Syrstad
• Solveig Hauger
   Ormstad

3. november feiret Senior-Sang 5-års jubileum med 
konsert i Vardåsen kirke. Senior-Sang bød på flerstemt 
korsang, vakker solosang og fellessang der publikum fikk 

stemme i. Jubileet markerer 5 gode år med sangglede og 
godt fellesskap. Koret er åpent for alle sangglade senio-
rer, så velkommen til korøvelser kl. 13.00 på torsdager.
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Gudstjenestene  

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

13. november kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Solveig Vatn Weisser. Søndagsskole. 

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

27. november 1. s i advent kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Solveig Vatn Weisser. 
Supersøndag ADVENT. Barnekoret medvirker.

4. desember 2. s i advent kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad. 
Søndagsskole. Senior-Sang medvirker.

11. desember kl. 16.00 og 18.30:
Julekonserter med korene i Vardåsen

18. desember 4. s i advent kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Solveig Vatn Weisser. 

24. desember julaften kl. 14.00 og 15.30
Julegudstjenester v/Olaf Huuse Haraldstad. 
Korene og andre musikere deltar.

25. desember 1. juledag kl. 13.00 
(merk tiden!): Høytidsgudstjeneste 
v/Olaf Huuse Haraldstad.

8. januar kl. 16.00 (merk tiden!):
Helligtrekongersfest. Juletrefest for alle.

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

22. januar kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Solveig Vatn Weisser. Søndagsskole

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

5. februar kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Solveig Vatn Weisser. Søndagsskole. 
Barne- og ungdomskorene og Senior-Sang 
medvirker.

12. februar kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Olaf Huuse Haraldstad. Søndagsskole. 

19. februar kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Solveig Vatn Weisser. 

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

5. mars kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Solveig Vatn Weisser. Supersøndag FASTE. 
Tårnagenthelg.

12. mars kl. 11.00 i Holmen kirke 
(merk stedet!)
Visitasgudstjeneste med biskop 
Kari Veiteberg

19. mars kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Solveig Vatn Weisser. Søndagsskole.

26. mars kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Olaf Huuse Haraldstad. Søndagsskole. 
Ungdomskoret medvirker.

2. april palmesøndag kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad. 
Barnekoret medvirker. Musical.

Følg med på nettsiden for ev. oppdateringer.

Velkommen i Vardåsen kirke!

Vardåsen kirke/kirkekontor: 

Åpent på dagtid tirsdag-fredag. 
Telefontid er mandag til fredag 08.30 - 15.30. Telefon: 66754090
Sentralbordets åpningstid er 09.00 - 15.00
 
Daglig leder Åshild Solgaard    as692@kirken.no  
Sokneprest Olaf Huuse Haraldstad     oh253@kirken.no  
Kapellan Solveig Vatn Weisser     sw327@kirken.no  
Kantor Yngvild Wattum Stuksrud     ys598@kirken.no  
Menighetspedagog Jorunn Bottolfs   jb223@kirken.no 
Diakon Irene Wiik Halle     ih739@kirken.no  
       
Ta gjerne kontakt: Mail: vardasen.menighet.asker@kirken.no
Telefon: 66754090. Adresse: Vardefaret 40, 1388 Borgen
Kontonummer: 1602.56.52278 for innbetalinger og gaver/givertjeneste

Les mer om Vardåsen kirke og det som skjer i kirken på 
www.vardasenkirke.no og www.kirken.no/vardasen

Følg oss på Facebook! Søk opp Vardåsen kirke og klikk «LIKER»!

Åshild Solgaard  Irene Wiik Halle   Jorunn Bottolfs   Følg oss på FB     

Yngvild Wattum  Olaf Huuse         Solveig Vatn       Døgnåpent rom        
Stuksrud             Haraldstad         Weisser       ved inngangen 

Det skjer mye i Vardåsen kirke

TIRSDAG: Åpen bønnegruppe kl. 11.00-12.00
  Myldredag er kirkens familiedag: Knøttesang 1-3 år, 
   Firefemklubb 4-5 år, Familiespeiding/SPOR 6-9 år,
  Barne- og ungdomskor 6-15 år
  Middag fra kl. 16.15. Kaffe og vafler fra ca kl. 18.00
  Vox Cordis – kirkens voksenkor kl. 19.30

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

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

I tillegg kommer konserter av ulik karakter og for ulik smak, møter av 
ulik karakter, arrangement for barn, arrangement for ungdommer, 
arrangement for voksne m.m. 

Følg med på våre nettsider og på facebook 

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


