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Ny bok fra Olav Solvang

Vardåsen kirke

Fretex og speiderliv 

Olav Solvang er ute med ny bok om kristen 
populærmusikk. Boka «Rytmer rett i hjertet» 

følger den kristne populærmusikken i Norge fra 
Aage Samuelsen 
begynte å spille ele-
ktrisk gitar i 1958 og 
fram til i dag.

Forfatteren Olav Sol-
vang har bodd i Asker 
hele livet. Da flere 
kamerater begynte 
i Ten Sing-korene 
Crossing i Holmen 
kirke og Anthem i 
Asker kirke, valgte 
han heller å høre på 
pop-plater hjemme 
– etter hvert også på 
kristne pop-plater.

Les intervjuet med 
Olav på side 8.

At Fretex har innsamlingsbokser for klær og 
sko over det ganske land, er det mange som 

vet. Men at vi hvert år eksporterer 2500 lastebil-
lass med brukte klær 
til Øst-Europa og 
en håndfull arabiske 
land, er det ikke så 
mange som er klar 
over.
Det er Trond Bøe (55) 
som forteller dette. 
Trond er leder for 
Fretex International, 
et selskap som eies 
av Frelsesarmeen, 
og som er ansvarlig 
for å håndtere denne 
eksporten fra de nor-
diske landene.

Les intervjuet med 
Trond på side 13
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Noen å snakke med
Det er fint å ha noen å snakke med. Ikke minst 

når det floker seg til eller en støter på ut-
fordringer som det ikke er så greit å takle eller 
mestre alene. Det er mange steder det går an å få 
hjelp i slike situasjoner, alt fra krisetelefoner og 
spesialister innen psykisk helse til mennesker en 
møter og har tillit til.

I kirken er vi også tilgjengelig for samtale. Det kan 
være de store spørsmålene i livet eller det kan være de 
personlige utfordringene i hverdagen. Både prester og 
diakoner har kompetanse på det å møte mennesker i 

vanskelige situasjoner. 
Vi har erfaring og kom-
petanse innenfor det som 
vi kaller for sjelesorg, 
et litt høytidelig ord for 
samtalen på tomanns-
hånd der vi er opptatt av 
å lytte til hva du har på 
hjertet. Du kan komme 
med alt som hører livet 
til. Enten det handler om 
sorg og glede, vanskelige 
relasjoner, ensomhet 
og kjærlighet, dele tro 
og tvil. Det er du som 
kommer som bestemmer 
hva det skal snakkes om. 
Ingenting er for stort 
eller for lite til å ta med 
inn i samtalen. Vi som 
er prester i kirken er til 
stede for samtale - når 
livet blir for stort eller for 
lite. Vi har taushetsplikt 
og tid, og du kan ta opp 
akkurat det du vil eller 
trenger en samtalepart-
ner til. Alle vil bli møtt 
med omsorg og respekt 
uansett livssyn og livs-
situasjon.

Samtale med prest
Du er velkommen til å ta kontakt med prest eller 
diakon. Vi er trent i å lytte til og samtale med men-
nesker. Du kan ha et spørsmål om tro, du kan ha noe 
på samvittigheten, eller du kan ha noe du synes er 
vanskelig. Ta kontakt på telefon eller e-post, eller 
kom innom kontoret, så kan vi avtale tid. Prestene har 
taushetsplikt. Ta gjerne kontakt med en av oss om du 
ønsker skriftemål, noe du ønsker forbønn for eller bil 
be om tilgivelse for noe spesielt i livet ditt.

Øyeblikkelig hjelp
En sjelden gang trenger man hjelp som ikke kan vente, 
heller ikke til neste arbeidsdag. Dette gjelder kanskje 
spesielt når noe kommer brått på – eller noen som 
ligger på dødsleiet ønsker samtale, forbønn, salving 
eller nattverd. Alle prostier har en vaktordning, slik 
at det alltid er en prest i tjeneste også kveld, natt og 
helg. Jeg minner også om mulighetene i det å gjøre 
bruk av Kirkens SOS som er en døgnåpen tjeneste for 
mennesker som trenger en å snakke med. Vel møtt til 
samtale i kirken!

Dag Håland
sokneprest
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Tone på dugnad hvor hun blant annet plantet i pottene utenfor inngangen til kirken            

Det er gøy å bidra!    Tekst og foto: Jorunn Bottols

Tone Hærem har vært med i menighetsrådet i 10 år 
og vært leder i 7 av disse årene. Hun har vært en 

meget dyktig leder som har frontet kirkens interesser 
på flere arenaer. Hun har et smittende engasjement 
kombinert med stor dyktighet i ledelse og fremdrift 
av saker. Nå takker hun av i menighetsrådet og er klar 
for å engasjere seg i nye oppgaver i kirken. 

Tone har vokst opp i Asker. Hun bor idyllisk til ved 
Drengsrudvannet i et område som har vært i familiens eie 
i generasjoner. 
– Jeg er tippoldebarn av Petra 
og Kristian Fougner, og føler 
meg veldig privilegert over 
å bo her, forteller Tone. Hun 
er stolt over sin tippoldem-
or Petra Fougner, som var 
en markant kvinne i Asker 
på begynnelsen av 1900 
tallet. Hun var første kvinne 
i kommunestyret og meget 
politisk og sosialt engasjert. 
Petra solgte Drengsgrud Gård 
i 1927, men beholdt noen 
eiendommer. Det er på en av 
disse eiendommene Tone bor 
i dag sammen med sin mann 
Richard.  Tone har hovedfag i 
norsk og jobbet som lærer i 
videregående en kort peri-
ode. Etter hvert ble kommu-
nikasjon hennes fagfelt, først 
innen sivilt beredskap og se-
nere i kommunikasjonsavde-
lingen i Bærum kommune. 
Nå er hun kommunikasjons-
direktør på Lovisenberg 
sykehus.

- Du har en krevende 
jobb, men allikevel ønsker 
du å engasjere deg i frivillig arbeid?
- Dag Håland hadde en akkurat passe oppgave til meg, 
svarer Tone raskt. - Jeg ble spurt om jeg kunne hjelpe til 
med innspill på layout på de første menighetsbladene, 
og det synes jeg var en morsom, relevant og akkurat 
passe oppgave. Frivillighet er tosidig. Man gir arbeidsinn-
sats, men man får så mye tilbake. Ingen kan gjøre alt, 
men alle kan gjøre litt. Det oppleves fint å være del 
av et fellesskap, sier Tone.  Tone ble etter hvert med i 
menighetsrådet, og satt i to perioder Hun har vært leder 
av menighetsrådet 7 av disse 8 årene, og menigheten har 
hatt stor glede av en meget dyktig leder.

 – Er det noe du vil trekke frem fra disse årene i 
menighetsrådet? 
– Jeg synes det var veldig morsomt å arbeide med vis-
jonsdokumentet i 2011. Vi jobbet med visjonene for kirk-
en på en meget konkret måte. Vi filmet menighetsråds-
medlemmene i ulike tenkte situasjoner for å synliggjøre 
verdier. Det ble en lærerik og morsom prosess!
Jeg må selvfølgelig også nevne nytt orgel og underetasje. 
Det var fantastisk at vi fikk midler til dette.  Det var mye 
å følge opp i fht prosedyrer i kommunen, men jeg må 
gi ros til Asker kommune. Når man har et engasjement 
og en plan for fremdrift, så er kommunen behjelpelig. 
Selvfølgelig, det hjelper å være tett på i prosessen, og for 
«Under» var både Kirkelig fellesråd og den dyktige 

kommunearkitekten Ingunn Ramsfjell en viktig del av 
teamet som fulgte opp arbeidet.

- Jeg vet at du har erfaring med å jobbe tett opp mot 
kommunen i lignende saker….
- Ja, jeg har en sønn som har bruk for tilrettelegging når 
det gjelder bolig. Jeg var i kontakt med andre foreldre i 
lignende situasjon, og kommunen kom til med flere fra 
sin venteliste over de som trengte tilrettelagt bolig. Med 
kommunen som garantist fikk ungdommene tatt opp 

startlån som gjorde at den planlagte småblokken kunne 
deles opp i egnede små leiligheter pluss en baseleilighet 
for personale fra kommunen. Dette ble også et eksempel 
på godt samarbeid mellom private initiativtagere og kom-
munen. Ros til kommunen! 

- Hva tenker du om kirkens plass i samfunnet?
- Jeg tenker at det er viktig med en hverdagskirke gjen-
nom hele uken. Jeg tror det er mange som ønsker å være 
en del av et fellesskap der man legger vekt på de kristne 
verdiene. Alle vil en eller annen gang kjenne at livet butter 
imot og trenge støtte, men også i den daglige tralten er 
det viktig å kunne løfte blikket mot noe som er større enn 
seg selv. Jeg tror også at mange foreldre ønsker at barna 
skal få være med i fellesskap der man bygger på kristne 
verdier. 

- Nå gir du deg i menighetsrådet. Kommer du til å 
engasjere deg videre i frivillighet?
- Ja, det gjør jeg. Det er mange som faller utenfor. Det er 
mange ensomme. Jeg ønsker å bidra i diakonien i kirk-
en slik at flere kan få anledning til å være med i gode 
fellesskap. Dette er noe jeg brenner for, og tror at vi er 
mange som har lyst og mulighet for å være med å skape 
et godt nærmiljø der vi kjenner nabolaget og kan strekke 
ut en hjelpende hånd til hverandre, avslutter Tone.

Dåp – en god start på livet
Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at 
ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi 
en del av et fellesskap som strekker seg over hele 
verden- og gjennom alle tider. 

Det er en markering der barnet har alle sine vik-
tigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å 
følge barnet alle dager. 
Les mer om dåp på kirken.no

Meld deg som konfirmant
Det er ikke for sent å melde seg som konfirmant 
for 2020. Undervisningen starter i januar. 

Det blir leir i juni og konfirmasjon første helg i 
september. Prest Olaf og ungdomsarbeider Jon 
gleder seg til å møte nye konfirmanter og 
sammen skape en spennende og meningsfull 
konfirmanttid. For mer info/påmelding,- ta 
kontakt med oh253@kirken.no

Velkommen til Myldredag
• Knøttesang 1 – 3 år  • Firefemklubb 4 – 5 år
• Familiespeider 6 – 8 år  • Guttekor 6 – 10 år
• Kor 6 – 13 år
Salg av middag kl. 16.15 – 18.00
Salg av kaffe og vafler fra ca kl. 18.00.

Ta kontakt  på mail jb223@kirken.no for mer 
informasjon. Hjemmeside: www.vardasenkirke.no

Foto: Bo Mathisen

Foto: Bo Mathisen
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SIDEN SIST     

22. september: 
Supersøndag Høst
Tid for utdeling av den tradisjonsrike av fireårsboken. Etter 
gudstjenesten er det fast tradisjon med papirflykonkurranse 
fra galleriet. På bildet ser vi Cassie som sender ut sitt fly 
mens sognepresten følger godt med nede i kirkebenkene. 
Etter at vel 40 barn hadde deltatt i konkurransen, fikk alle sin 
medalje. 

15. oktober: Stabssamling  
Alle stabene i kirkene i Asker, Hurum og Røyken hadde 
samling i Holmen kirke. 
Et av temaene var: Hvordan være kirke som taler sant om 
livet? En kateket, en kirkegårdsarbeider og en prest fra 
feltarbeidet satt i panelet. Det ble en spennende samtale om 
viktige verdier for kirken.

20. oktober: 
Seniorsang
Seniorkoret gledet oss med 
sang på gudstjenesten. 
Dirigent Johan Okkenhaug 
er en inspirerende leder for 
denne sangglade gjengen.

16. oktober: 
Menightsrådet
«Gammelt og nytt» 
menighetsråd var samlet 16. 
oktober. Dette var siste møte 
for det «gamle» rådet. Fire 
medlemmer går ut av rådet, 
og fem nye kommer inn. 

24. oktober: «Det 
gode blikket»
 
Berit Okkenhaug hadde 
et viktig og godt fore-
drag på torsdagstreff om 
betydningen av «Det gode 
blikket». Berit har lang 
erfaring som sykehusprest 
og lærer i sjelesorg ved 
Det teologiske menighets-
fakultet. 
- La oss øve oss i å gi 
hverandre det gode blik-
ket, sier Berit. 
-Vi må våge å vise ansikt 
og stå i en relasjon. 
Og,-  vi må øve oss i å ta 
imot det gode blikket og 
tro på at det er ment for 
oss. 

i Vardåsen menighet             

26. august: 
Nye patruljeassistenter

Askerspeiderne utnevnte nye patruljeassistenter. Skjerfet 
symboliserer at de er forfremmet til patruljeassistent og at de 
får dermed et ansvar om å lede patruljen. Sammen med nytt 
skjerf fikk de et merke til å sy på skjortelommen som viser at 
de er assistenter. 

12. august: 
Oppussing  
Gulvet på alterpodiet ble 
pusset ned og lakket. Det 
ble også malt striper i 
mørkere farger i trappene 
slik at det blir lettere å se for 
svaksynte.

Tekst of foto: Jorunn Bottolfs

3. oktober: 
Blomsterprakt
Mia og Ivar har plantet og 
sørget for at femtungeblom-
stene har stått fine gjennom 
hele sommeren. Vi er veldig 
takknemlige for alle våre 
frivillige! Takk Mia og Ivar!

8. oktober: 
Populær middag
Maria, Jennie og Celine lager 
middag til ca 80 personer 
hver myldredag gjennom 
hele året. 
Meny: Taco. 
Populært for store og små! 

8. oktober: Myldredag 
På myldredag har vi alltid en liten fortelling, fremvisning av 
gruppe eller et tema. Denne gang hadde prest Olaf lysgloben 
som tema. Barna fikk høre om bakgrunnen for å tenne lys, en 
tradisjon som ble forsterket bl.a. med kong Olavs død i 1991. 
Barna fikk etterpå selv tenne lys i lysglobene. Alvorlige og 
konsentrerte barn fylte lysglobene med tente lys.

12.-13. oktober: Speiderne på besøk
Speiderne overnattet på Tveterhytta- guttene og DNT`s 
Halvorshytta- jentene. Søndag deltok de i gudstjenesten 
med flaggparade. Foran kirken sto store, tunge sekker 
lagret mens speiderne var med og feiret gudstjeneste. 
Ca femti speidere fylte de fremste kirkebenkene. 

16. oktober: Bibeltime
Israelfolkets ørkenvandring
Det var bibeltime i Vardåsen kirke med Israelsfolkets ørken-
vandring som tema. En trofast gruppe på 20 – 25 stk kommer 
2. hver onsdag for å høre på dyktige foredragsholdere. 
Denne dagen var det Tor-Odd Berntsen som hadde foredrag 
om Herren er min styrke.

27. oktober: 
Kafekonsert 

The Nordic Organduo med 
Jee Young Park og Abram 
Bezuijen spilte kafekonsert. 
Det ble en morsom og 
variert konsert med to 
dyktige organister. 

3. november: 
Allehelgensgudstjeneste  
Allhelgensdag er en spesiell dag der vi tenner lys på 
gravene og minnes de døde. Det er en dag for sorg, men 
også takknemlighet.
Vi markerte dagen med gudstjeneste der vi leste opp og 
tente lys for de døde det siste året. Det ble en time med ord 
til ettertanke og vakker musikk.
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Frøydis Grorud briljerte på fløyte og saksofon

Bach-kantate i gudstjenesten! 

Årets store julekonsert 
Oversikt over arrangementene
Søndag  24.11.  kl. 11.00  «Bach i høymessen». Bachs kantate 140 blir   
    fremført med tre kor, solister og musikere.  
    En gudstjeneste fylt med sang og musikk.
Søndag  24.11  kl. 11.00  Vox Cordis synger Bach i gudstjeneste 
Søndag  24.11  kl. 12.30  Kafékonsert. Povilas Syrrist-Gelgota, Petter Richter, 
    Tom Ottar Andreassen
Tirsdag  03.12  kl. 12.00        Førjulssamling for voksne med behov for spesiell tilrettelegging
Onsdag  04.12  kl. 09.30  Nikolas fra Patara for 2. trinn på skolene
Onsdag  04.12  kl. 18.30    Julekonsert med Asker skolekorps. Gratis inngang
Fredag  06.12  kl. 09.30         Nikolas fra Patara for 2. trinn på skolene
Fredag  06.12    Julekonsert med Asker kulturskole
Tirsdag  10.12  kl. 10 og 12 Førjulssamling for barnehager
Onsdag  11.12  kl. 10.00  Førjulssamling for barnehager
Torsdag 12.12  kl. 09.00  Førjulssamling med Borgen ungdomsskole
Torsdag 12.12  kl. 19.00  Konsert med Asker Bel Canto
Fredag  13.12  kl. 12.30  Julegudstjeneste Risenga ungdomsskole
Søndag  15.12.  kl. 18.00 Julekonsert med Vardåsen barne- og ungdomskor og Vox Cordis
Mandag 16.12  kl. 17 og 18 Konsert med Asker kulturskole. 17.00 og 18.00
Tirsdag  17.12.  kl. 10.00 Førjulssamling med Vardåsen skole
Onsdag  18.12  kl. 09.45 Førjulssamling med Rønningen skole
Onsdag  18.12 kl. 12.00 Førjulssamling med Hagaløkka skole
Onsdag  18.12 kl. 18.00  Julekonsert med Borgen skolekorps 
Torsdag 19.12 kl. 10.00 Førjulssamling med Drengsrud skole
Torsdag 19.12 kl. 19.00 Julekonsert med Kristin Minde
Søndag  05.01  kl. 16.00 Helligtrekongersfest. Menighetens juletrefest med Julespill.

Svingende rytmer med besøk fra New York
Søndag 13. oktober fikk publikum med seg en unik 

konsert i Vardåsen kirke; Jazz Mass av amerika-
neren Ike Sturm ble fremført med komponisten selv 
som kapellmester og kontrabassist. Konserten var et 
samarbeidsprosjekt mellom Vardåsen Vox Cordis og 
sangere fra Modum. Den amerikanske komponisten 
og jazzmusikeren hadde sammen med kona, kveldens 
sopransolist, Misty Ann Sturm tatt turen fra New York 
for å være med. Med seg hadde de noen av Norges 
beste jazzmusikere; seks strykere og band. 
 

Frøydis Grorud, kjent for de fleste fra Beat for beat, 
briljerte både på fløyte og saksofon.

Etter konserten var en meget begeistret Jon Brandt på 
vei ut på kirketorget; «Dette er noe av det beste jeg 
har hørt i Vardåsen kirke.  Så mange fine og varierte 
stemninger i musikken, fra det helt lavmælte til fullt 
trøkk. Flott med et så stort kor, og med så dyktige 
musikere ble dette en veldig fin opplevelse».  
             YWS

Solist Misty sammen med koret Vox cordis
              

Helligtrekongersfest 
Vi gjentar suksessen med Helligtrekongersfest søndag 
5. januar kl. 16.00 - 18.00. Også i år blir det nydelig 
julespill med 60 – 80 aktører, barn, ungdom og voksne. 
Den yngste skuespilleren i julespillet er Jesusbarnet og 
rollen har blitt tolket meget forskjellig fra år til år, fra gråt 
til soving til hengivent blikk til mor Maria. Det blir kaker/
kaffe og besøk av de hellige tre konger som har ned gaver 
til barna. Vi avslutter på tradisjonelt vis med mange ringer 
rundt det store juletreet vårt. 
Hjertelig velkommen til trivelig samling!       JB

    K   U   L   T   U   R   K   A   L   E   N   D   E   R 

Søndag 24. november vil Vardåsen ungdomskor, Vox 
Cordis og Hukenbekken Mannskor fremføre Bach sin 
kantate «Wachet auf! Ruft uns die Stimme» i gudstje-
nesten kl 11. Johan Sebastian Bach var en flittig kom-
ponist og til sammen skrev han rundt 300 kantater.

En kantate er et verk med flere satser, vanligvis for kor, 
orkester og vokalsolister.  Bach skrev ca 200 kirkekan-
tater, dette var verk som skulle oppføres under gudstje-
nester, og han skrev et ukjent nummer verdslige kantater 
som ble oppført ved festlige anledninger for hoff, adel og 
borgerskap.

Da J. S. Bach bodde og arbeidet i Leipzig var en av hans 
oppgaver å oppføre en kantate hver søndag, og ofte skrev 
han et nytt verk hver uke. Teksten han brukte til kantaten 
var søndagens bibeltekst.  Bachkantaten som skal frem-
føres hos oss er «Wachet auf, ruft uns die Stimme», en av 
de mest kjente kantatene. Den ble uroppført 25. novem-
ber 1731, på dagen ganske nøyaktig 288 år før vi har den 
hos oss. Bassolist er Øystein Skre og sopranpartiene blir 
sunget av Stine Mari Langstrand, begge er profesjonelle 
sangere. I tillegg til sangerne vil det være med en lite 
orkester med strykere og blåsere. Gled deg til en guds-
tjeneste fylt av sang og musikk.     YWS

Sett av søndag 15. desember til en vakker julekonsert 

Gled deg til årets store julekonsert med Barne- og 
Ungdomskoret, kammerkoret Vox Cordis og dyktige 
musikere fra blant annet Kork og Oslofilharmonien. 

Tradisjonen tro inviterer disse korene til julekonsert 3. 
søndag i advent og også i år ser vi frem til fullsatt kirke 
der vi kan samles om tradisjonelle julesanger og kor-
sang. 100 sangere og musikere vil gi deg kjente og kjære 
julesanger som fjerner stress og gir en deilig julefred i 
kroppen. 

Billetter kan kjøpes på forhånd på Myldredag tirsdag 
10.12. mellom 17-21.30 eller kjøpes ved inngangen fra  
kl. 17. Kr. 150,- for voksne / 50.- for barn.               YWS
    

Foto side 6 og 7: Svein-Erling Brusletto



Olav Solvang med ny bok om kristen populærmusikk

Olav Solvang er ute med ny bok om kristen pop-
ulærmusikk. Boka «Rytmer rett i hjertet» følger 

den kristne populærmusikken i Norge fra Aage 
Samuelsen begynte å spille elektrisk gitar i 1958 
og fram til i dag.

Forfatteren Olav Solvang har bodd i Asker hele livet. 
Da flere kamerater begynte i Ten Sing-korene Cross-
ing i Holmen kirke og Anthem i 
Asker kirke, valgte han heller å 
høre på pop-plater hjemme – etter 
hvert også på kristne pop-plater. 
Olav giftet seg med Astrid With 
i 1981, og de var begge aktive 
i barnekoret Knøttene i Asker 
kirke: Astrid som dirigent og Olav 
som trommeslager. De flyttet til 
Brendsrudtoppen i 1984, og ble et-
ter hvert med i Vardåsen menighet. 
Da hadde allerede Olav begynt å 
skrive om musikk: Noen anmeldel-
ser i Budstikka og i musikkbladet 
Treff, som han snart også skulle bli 
redaktør for – før han ble kultur-
journalist i Vårt Land.

Hva er det som har skapt denne 
voldsomme musikkinteressen 
din?
-Jeg begynte allerede som sjuåring 
å kjøpe singel og EP-plater med 
Cliff, Elvis og Beatles. Det var noe 
helt annet enn strengemusikken på møtene jeg var 
med foreldrene mine på, i misjonsforbundsmenighe-
tene hvor far var pastor. Popmusikken var også vidt 
forskjellig fra salmene jeg en sjelden gang hørte i 
statskirken. Pop-musikk var smil og glede, den kristne 
musikken var trist og kjedelig, syntes jeg. En dag i 
1966 kom faren hans hjem med en plate med den 
kristne pop-formidleren Arvid Wangberg. Da skjønte 
jeg at det gikk an å være kristen og spille pop-musikk! 
Jeg måtte ikke velge, slik det ofte var i mange kristne 
sammenhenger på den tiden.
Etter hvert kom det stadig flere kristne pop- og 
rockeinnspillinger. Særlig de første årene var det 
mange eldstebrødre i frimenighetene som mente dette 
var ukristelig musikk, til og med djevelsk musikk. 
Flere organister mente det var «feil» kirkemusikk, 
ifølge Olav.

Du har levd med denne utviklingen helt fra du 
begynte som journalist, hva har overrasket deg 
mest?
-At det tok så lang tid før folk utenfor de kristne mil-
jøene oppdaget hvor mye bra kristen populærmusikk 
det var. Noe annet som har både overrasket og skuffet 
meg, er at så godt som ingen av organistene og eld-
stebrødrene som nærmest jaget tensingere og andre 

rytmeutøvere ut av kirkerommene, 
ikke har sagt at de tok feil, i det minste 
gjorde noen feilvurderinger. For det 
gjorde de!

Du har 27000 LP-er og CD-er 
hjemme, samlet gjennom over 50 år. 
Er det noen du er spesielt stolt av?
-Den første Crossing-LP-en. 
Holm Holmsen og Carl Weiser i 
nabomenigheten vår Holmen, had-
de regien på den sannsynligvis beste 
Ten Sing- og ungdomskorplata som 
ble gitt ut på 60 og 70-tallet. Jeg vil 
også nevne den første kristne LP-en 
til Jan Groth, Good To Know... Det 
var autentisk rock til tydelig kristen 
forkynnelse.

Vil du si noe om hvordan du ser 
på forholdet mellom den klassiske 
kirkemusikken og populærmusik-
kens plass og rolle i kirkelivet i dag?
- Jeg vil si: ja takk, begge deler! Selv 

om mange organister av en eller annen grunn lenge 
valgte å isolere kirkemusikken til en bestemt form og 
tidsperiode, så har to av de største kirkemusikerne vi 
har hatt, Knut Nystedt og Egil Hovland, hatt et nyansert 
og forbilledlig syn på dette. At det tok 58 år før Aage 
Samuelsens «O Jesus du som fyller alt i alle» fikk plass i 
Salmeboka, sier litt om hvor vanskelig det har vært å få 
gode og folkelige kristne sanger inn i kirken. Kirkeg-
jengere liker jo forskjellig musikk, som ofte gjenspeiler 
ulike aldre og sinnsstemninger. Dét betyr ikke at et 
amatørrockeband nødvendigvis bør slippes løs under 
en søndagsgudstjeneste... 

Takk, Olav, for den omfattende og spennende doku-
mentasjonen av den kristne populærmusikkens historie 
gjennom 50 år. Skaff deg boka og les. Her er mye du 
vil kjenne igjen! 

Olav sammen med sine 27000 LP-er og CD-er som han har samlet gjennom 50 år                                    Foto: Erlend Berge
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Guttekor og 
familiespeider!
 
«Hvem vil synge i mikrofon?» spør dirigent Yngvild 
mens hun holder frem mikrofonen. Alle guttene rekker 
opp hånda og roper høyt «-Jeg!». «Ok, alle skal få lov, 
men ikke alle på én gang» smiler Yngvild. Akkom-
pagnatør Henriette Skagen begynner å spille forspill 
på pianoet og Yngvild gir fra seg mikrofonen til første 
mann ut.

Hver tirsdag møtes en sangglad guttegjeng i Vardåsen 
kirke til kirkens nye aktivitet; GuttekorSpeider. Her samles 

1.-4. klass-
inger til sang 
før de er med 
på felles-
samlingen 
sammen med 
barna fra de 
andre aktivi-
tetene. 

Etter felles-
samlingen går 
de ut og har 
speideraktiv-

iteter i skogen bak kirken med Mari Elise Smebye. Både 
Mari Elise og Yngvild synes det er en fin kombinasjon 
med sang og speider. «Dette er jo noe for både ånd, sjel 
og kropp», mener Mari Elise. 

«Det er blitt en veldig fin guttegjeng og det er et veldig 
godt miljø» forteller Yngvild. «De er veldig glad i å synge 
og liker å kombinere det med å være aktive ute etterpå».

Dersom noen vet om gutter som hadde likt denne 
aktiviteten kan Yngvild kontaktes på ys598@kirken.no        
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Tårnagenthelg - Hold av datoene!

2., 3. og 4. trinn,- hold av 29. februar og 1. mars, for 
da blir det Tårnagenthelg. I 2019 var det i underkant 
av 50 tårnagenter i sving med å løse oppdrag. 

Det er høyt lydnivå og mane glade og konsentrerte ansik-
ter. Agentene løser oppgaver med lommelykt i den lange, 
mørke gangen inne i kirkeveggen. De får slå et slag med 
kirkeklokken og de løser mange oppdrag som de får av 
en vis kvinne.

Nye og «gamle» Tårnagenter - Velkommen!

Jeg er takknemlig for arven 
mine foreldre har delt med 

oss søsken gjennom barndom 
og ungdomstid. Med mor som 
predikant og forkynner, og 
far som stødig kirkemann var 
det alltid gudstjeneste søndag 
formiddag, mens aktivitetene på 
bedehuset med korøvelser og 
band og kveldsmøter var spredt 
ut over ukedagene. 

Som barn undret jeg meg over 
det som i min oppvekst opplevdes som den store for-
skjellen mellom de høykirkelige salmene i kirken, og 
Sangbokens skatter og det lavkirkelige og hjertenære 
uttrykket på bedehuset. I dag ser jeg at jeg lærte å bli 
glad i begge deler, og nå i voksen alder ser jeg hvilken 
glede og dybde hele denne sang -og salmeskatten har 
gitt meg.
I salmen er det en litterær tekst og en melodi som til 
sammen skaper et verk. Når menigheten anerkjenner 
salmen som et uttrykk for felles kristen tro blir det på 
et vis menigheten som «skaper» salmen ved at alle vi 
som synger legger vår tro og vårt hjerte i den. 

Det måtte bli en salme av Svein Ellingsen for meg, 
med melodi av Trond Kverno. Hver gang jeg synger 
«Vi rekker våre hender frem» fylles jeg av stor 

S  A  L  M  E  S  T  A  F  E  T  T  E  N - Ole Edvard Wold-Reitan

takknemlighet over troens og nådens mysterium, og 
gleden over å få være en del av det store kirkelige 
fellesskapet. Ellingsens langsomme kunst med ordene 
har gjennom årene gitt meg språk og feste for egen tro 
og undring. La meg samtidig få anbefale Eyvind Skeies 
biografi: Svein Ellingsen -en livsfortelling. 

I år fyller Svein Ellingsen 90 år, og jeg er takknemlig 
for salmene han har gitt oss. Jeg er også glad for å ha 
fått være en av de mange, mange som har fått lov til 
å være med å legge både eget hjerte og egen tro inn i 
menighetssangen av hans salmer gjennom snart femti 
år.    

Vi rekker våre hender frem
Vi rekker våre hender frem som tomme skåler.
Kom til oss Gud, og gi oss liv fra kilder utenfor oss selv.
Alt godt, til vårt og andres vel, er dine gaver.
I svakhet fremmer du ditt verk, vår bare kvist skal skyte knopp!

Vi løfter våre hender opp i bønn for verden.
La dem som lider, finne vern mot kalle hjerters is og sne!
Lå våre henders nakne tre få blomst og blader.
La våre liv få bære frukt til legedom for andres sår.

Vi venter, etter smertens vår, din nådes sommer.
Og sorg og glede blir til vekst med frukt vi ikke selv kan se.
Din nådes skaperverk skal skje i tomme hender.
O Gud, all godhets giver: Kom, ta bolig i vår fattigdom!           
             Svein Ellingsen

Her er gammelt og nytt menighetsråd samlet.  
Oppfordring: Ta kontakt med en av dem hvis 

du ønsker å komme med ideer eller saker som du 
ønsker at menighetsrådet skal behandle.

Noen uttalelser fra menighetsrådsmedlemmene:
- Man får eierskap til kirken ved å være med i 
menighetsrådet.
- Det er et godt samarbeidsklima. Alle ønsker å gå i 
samme retning. Det er ikke alltid at vi er enige, men da 
har klimaet vært konstruktivt og løsningsorientert.
- Den vanskeligste saken har vært endring av leder-
strukturen i Engelsrud barnehage. Grunnet nye krav 
fra kommunen, måtte det til en stor endring i ledel-
sesstrukturen her, og dette ble en krevende prosess 
for alle.
- Vi har hatt det veldig hyggelig på møtene. Folk er 

blide og glade, og det er alltid koselig å komme hit. 
Det er viktig når man bruker av fritiden sin på dette.
- Dette er noen av de store sakene vi har jobbet med 
denne perioden: Nytt orgel, Under - utbygging av 
kjelleren på 500 kvadratmeter, forberedelse til 
sammenslåing av Asker, Hurum og Røyken, skille 
kirke/stat, taket i Vardåsen kirke, urnelund, ny 
ledelsesstruktur i Engelsrud barnehag, diakoniplan, 
nedleggelse av bruktmarkedet og får vi til å videreføre 
noe av dette arbeidet i en annen form.
    
    Resultat fra konstituering av nytt styre:
    • Anne Markegård Øya fortsetter som leder
    • Nestleder blir Mari Elise Smebye.
    • Vardåsen sin representant i fellesrådet  blir 
       fortsatt Nils Inge Haus. Vara: Sondre Frey. 

Foran fra venstre: 
Mari Elise Smebye, Anne Katrine 
Linnebo, Sondre Frey

2. rekke fra venstre: 
Kari sorknes, Tone Hærem, Svein-
Erling Brusletto og Åshild Solgaard

3. rekke fra venstre: 
Heming Bergem, Nils Inge Haus, 
Kristian Abelsen, Elin Aars, Dag 
Håland, Hege Norset Blichfeldt.

Tre stående bakerst: 
Anne Markegård Øya, Tom Erik 
Tonheim, Aud Stønjum

Ta gjerne kontakt med oss!           Tekst of foto: JB 

Bli med på babysang!
Babyen din synes din stemme er den vakreste i verden! 
Babysang gir gode opplevelser for barn og foreldre. 
Vi bruker sanger, regler, instrumenter og leker for å 
skape en trygg og god samling. Her kan du få en god 
opplevelse sammen med barnet ditt og sammen med 
andre småbarnsforeldre i et sosialt samvær. 
For mer info/påmelding, ta kontakt med Yngvild  
på ys598@kirken.no         Velkommen!

Barnebibel og 
keramikkhjerter
Barnebibel til 6 åringene 
og keramikkhjerter til 0 – 1 
åringene. 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 1. søn i advent, og spesielt velkommen 
til 6 åringer og 0 - 1 åringer med familie.

Bli med på juleverksted etter gudstjenesten

Foto: Olaf H. Haraldstad, Mari Elise Smebye, Jorunn Bottolfs
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Trenger du noen å snakke med? Fretex og speiderliv    Tekst: Øyvind Johannessen Linnebo

At Fretex har innsamlingsbokser for klær og sko 
over det ganske land, er det mange som vet. Men 

at vi hvert år eksporterer 2500 lastebillass med brukte 
klær til Øst-Europa og en håndfull arabiske land, er 
det ikke så mange som er klar over.

Det er Trond Bøe (55) som forteller dette. Trond er 
leder for Fretex International, et selskap som eies av 
Frelsesarmeen, og som er ansvarlig for å håndtere denne 
eksporten fra de nordiske landene.

Trond er Askerbøring og bor på Drengsrud sammen med 
kona, Turid. Riktignok er han født i 
Stavanger, men flyttelasset gikk til 
Asker og Borgen da han var 4 år.
- Barna har forlatt redet, og det gir 
rolige kvelder for Turid og meg. 
Men vi nyter friheten med hytteturer 
og byggeprosjekter. I helgen reiste 
vi en solid gapahuk i hytteområdet 
vårt ved Nesbyen.
Trond har mange interesser, og han 
er spesielt glad i å være ute. I fjellet, 
skogen eller ved sjøen. Han er glad 
i både alpin og langrenn, og mer 
sommerlige aktiviteter som seiling 
og kiting.

- Hvordan tror du andre vil 
beskrive deg?
- De vil nok si at jeg er glad og 
aktiv, og gjennomføringsorient-
ert. Trond betyr «en som trives og 
vokser». Jeg forsøker å ikke vokse 
for mye, men legger desto mer vekt 
på å gjøre aktiviteter som jeg trives 
med.

Gleden over naturen har han alltid 
hatt, men det er gjennom speideren 
at Trond virkelig har fått smaken 
på friluftsliv. Da den eldste sønnen 
begynte som stifinner, ble Trond 
hanket inn som speiderleder. Og 
det har han vært i 15 år. Først som 
stifinnerleder, deretter som gruppe-
leder og de siste årene også som 
kretsleder. Alle 3 barna har vært 
speidere, og hele familien, Turid inkludert, har tilbrakt 
mange hyggelige sommerferieuker på leir.
- Leirlivet gir barn og unge opplevelser for livet, forteller 
Trond. Flåteleiren som Asker-troppen har hvert fjerde år, 
der patruljene flyter langsomt og stille nedover Klaraelven 
på hver sin flåte, er virkelig en annerledes opplevelse. 
Akkurat nå er det god rekruttering til Stifinnere, som er 
de minste speiderne, men det er bare 3 vandrerpatruljer. 
Likevel tror Trond at speideren er et viktig tilbud til barn 
og unge. Det er ikke alle som finner seg til rette på et 
fotballag.
- Jeg har sett barn og unge virkelig blomstre i speideren. 
De lærer å finne kreative løsninger på praktiske problem-
er gjennom samarbeid med andre. Speider’n gir fer-
digheter og selvtillit som man har nytte av resten av livet. 
Sånn sett har speider’n sjokkert meg positivt.

- Men vi må litt tilbake til Fretex, Trond. Eksport av 
brukte klær til «fattige» land; det smaker dumping?
- Fretex har etiske regler som bestemmer hvem som får 

lov å kjøpe av oss. Vi gjennomfører revisjoner av kundene 
våre, og vi sjekker både arbeidsforhold og at de har en 
forsvarlig håndtering med tanke på miljø. Kunder som 
ikke tilfredsstiller våre krav får heller ikke kjøpe. Trond 
forteller at mange klær består av blandede tekstiler. 
Bomull er ikke alltid bomull, men kan være tilsatt syn-
tetiske stoffer for å gjøre det billigere. 
- Jeg matet den avanserte sorteringsmaskinen vår med 
ullgenseren min, men den ble avvist, fordi den hadde 
plastpartikler i seg. Selv med dagens teknologi er det 
både vanskelig og dyrt å gjenvinne blandingstekstiler. 
Derfor er gjenbruk det beste alternativet vi har.

- Har du noen gode råd til den 
mote- og miljøbevisste?
- Det mest miljøvennlige vi kan 
gjøre er å kjøpe færre klær, men 
mer holdbare. Dagens «fast fash-
ion» er ikke bra for noen. Dessuten 
bør vi i størst mulig grad kjøpe 
klær med rene tekstiler som ull og 
bomull, og ikke syntetiske bland-
ingstekstiler. Det vil gjøre at klærne 
kan gjenvinnes lettere.
80% av det som samles inn i Fre-
tex-boksene blir eksportert til an-
dre land. Av dette går 70% til salg i 
butikker og 25% til andre produkter 
som isolasjon, takmatter og pusse-
filler. Takmatter er et nytt produkt 
som sørger for at avrenningen fra 
taket forsinkes ved ekstrem nedbør, 
og som kan hindre flom. Det er bare 
en liten del av innsamlet tøy som til 
slutt brennes.
- Det er mange som ikke tenk-
er på at kjøpere av brukte klær i 
Øst-Europa og Afrika ønsker klær 
som er pene og i god stand. Fattige 
mennesker ønsker ikke å kle seg 
fattigslig. Derfor ønsker vi oss fine 
klær i boksene våre. Slitte klær er 
det egentlig bedre at folk kaster 
selv.

Hovedformålet til Fretex Interna-
tional er å skaffe Frelsesarmeen 
mest mulig penger. Penger som de 

kan bruke til å hjelpe mennesker.
- Virksomheten vår skaffer Frelsesarmeen over 30 mill.kr. 
i året. Dette er penger som brukes til sosiale tiltak man 
ikke klarer å finansiere på annen måte.
Og han legger ikke skjul på at han synes jobben er 
meningsfull.    
                           

Barnehagene på besøk
Barnehagene kommer på besøk i kirken 10. og 11. 

desember. Vi gleder oss til koselige samlinger med 
barnehagene på besøk. 
Barnehagene skriver seg 
inn i manntall, syn-
ger, hører fortelling og 
får møte en høygravid 
Maria. 
På veien ut av kirk-
en møter de engelen 
Gabriel som spanderer 
pepperkaker. Et spennende og høytidelig møte.        JB

Biljardbordet segnet 
av tretthet!
Hva gjør vi når biljardbordet segner av tretthet og 

tyggegummien sitter fast i filten på bordet?
Kjøper vi nytt biljardbord? I disse tider hvor vi skal 
kjøpe mindre, forbruke mindre, skal vi virkelig kjøpe 
nytt? Eller klarer vi å reparere beina og skrape vekk 
tyggisen?

Det er en økende bevisstgjøring på hva vi forbruker og 
kjøper inn, og bra er det! Det haster. Jorda vår gråter, 
og vi må i raskt økende tempo finne bedre systemer 
for å ta vare på jorda. Det er ikke lenger nok bare å 
sortere søppel. Vi utfordres på dette daglig.

Ja, - hva gjør vi da når biljardbordet segner og tyg-
gisen sitter fast i filten? Dagfinn Holthe kom til oss og 
sa, - jeg kan klare å reparere det hvis dere ønsker det. 
Noen dager 
senere 
hadde bil-
jardbordet 
fått helt nye 
bein. Lokket 
var reparert 
og hadde 
samtidig 
fått et helt 
nytt mal-
ingsstrøk.  
Tyggisen 
var skrapet 
vekk. 

Biljardbor-
det hadde 
fått en helt 
ny «look» 
og oppgra-
dering. 

Vi utfor-
dres stadig 
oftere på de 
«grønne» valgene. Noen ganger klarer vi å ta de gode 
valgene, og andre ganger klarer vi det ikke eller velger 
det bort. Denne gangen klarte vi å velge det rette 
takket være en av våre frivillige, handyman Dagfinn.                                                          

                        Tekst og foto: JB

V  

V E L G  O G  V R A K 

V  Elsykkel          V  Elbil  Ja takk,     
                 begge deler
    Spasertur            Joggetur
V  Vinter             V  Sommer Ut på tur, aldri   
    sur. Norge med 
    4 årstider er best
V  Plastpose            Handlenett Plastposen er   
    undervurdert, så   
    lenge den ikke 
    kommer på avveie
    Puddel            V  Grønlandshund

Livet består av så mange forskjellige dager. Av og 
til kan det være godt å ha en å snakke med om 

hvordan du virkelig har det. Små eller store ting, 
det er ingenting som er for dumt å snakke om. Det 
kan være hendelser i livet som er vanskelige å takle.  
Det kan være tvil, dårlig samvittighet, sorg, sykdom, 
vanskelige valg eller andre ting.  
Når du deler din glede med andre, 
fordobler du hvert smil og hver latter.
Når du deler din smerte og sorg, 
blir hver tåre delt i to.. 
En av tjenestene kirken kan tilby er noen å snakke 
med når du trenger det. Vi har medarbeidere som er 
utdannet blant annet til å samtale med mennesker 

i ulike livssituasjoner. Slike 
samtaler er gratis, og kirkens 
medarbeidere har taushet-
splikt.

For å avtale en samtale, ta 
kontakt på 66754090 og 
spør etter prest eller diakon i 
Vardåsen. 

Evn send mail til; diakon 
Irene: ih739@kirken.no, prest 
Olaf: oh253@kirken.no eller 
prest Dag: dh545@kirken.no

Årets julemarked 
23. november kl. 10 - 15 inviter-
er vi til julemarked. Strikk, bakst, 
syltetøy, julegodt, ekte stearinlys fra 
Kirkens Feltarbeids lysfabrikk, meise-
mums, hjemmebakte brød og horn, 

kanelboller og julebakst. Smakfull rognebærgelé, 
og glass med utsøkt sild og mye annet er å få 
kjøpt. Ved inngangen blir de besøkende møtt av 
en herlig duft av nybakte sveler, og i kafeen vanker 
det kaker og hjemmelaget lapskaus. 
Det blir åresalg og lotteri med mange gevinster.  
Velkommen til en hyggelig dag

Musikkinnslag: Kl. 11.00: Borgen Oldis 
Kl. 12.00: Vardåsen barnekor
Kl. 13.00: Vardåsen ungdomskor 
Kl. 13.30: Vox Cordis                                          KS
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Torsdagstreff 
kl.11.30-13.00 på kirketorget
21. november:
Astrid Bjellebø Bayegan: 
«Hvorfor jeg elsker Jesus. En kort vandring med 
Theresa av Lisieux.» 

28. nov., 5., 12. og 19. des.:
Adventsfortelling med Anders Bergem og 
Anne Helene Moksnes. Musikk: Helge Skaare.

Nye tema for våren. Følg med på nettsiden vår.
De torsdagene det ikke er torsdagstreff så er det 
torsdagskaffe kl. 11.30 vi samles til et uformelt 
fellesskap på kirketorget. 
Ofte er det et programinnslag ca. kl. 12.00.

Litt av hvert 
• Det planlegges stor gudstjeneste i den nye kirka på
   Spikkestad søndag 5. januar kl. 1100. Det markeres 
   at Asker er et nytt prosti fra årsskiftet og at Røyken
   og Hurum blir en del av det store fellesskapet. Det
   er ingen gudstjenester i de 5 kirkene i gamle Asker 
   denne søndagen (bortsett fra Helligtrekongersfest 
   i Vardåsen kl. 16). Biskopen kommer, og alle de 10 
   menighetene i det nye prostiet er representert.

• I løpet av året er det ryddet ut og solgt videre 
   diverse gjenstander fra Engelsrud menighets-
   hus. Døpefonten og døpefatet selges til Bekke-
   laget menighet til bruk i gudstjenester i det såkalte
   SEM-huset. Første dåpen der er 17. november. Det
   50 år gamle kirkeorgelet fra Engelsrud er demontert 
   og skal tas i bruk i Svelvik menighet. Et av de to 
   flyglene som sto i menighetssalen i kirken er også 
   solgt - til en organistfamilie som bor i Røyken.

• Det er tilsatt 2 nye diakoner i Asker prosti i løpet av
   denne høsten. Thomas Hauge er ny diakon i 
   Holmen, og Jorun Kjærstad   er ny ungdomsdiakon i
   Heggedal menighet. 

• I Holmen menighet er så å si hele staben byttet 
   ut i løpet av dette året. Det er vikarer inne både for 
   organist og kateket i tillegg til ny trosopplærer og 
   ny diakon.                 DH

Bibelundervisning 
- Borgen Normisjon
27. november:  Helge Skaaheim: Ørkenvandring?

22. januar:  Svein Høiden: Slangen i ørkenen

5. februar:  Dag Håland: Vær frimodig og 
  sterk! Tekst: Josva 1, 1-9

19. februar:  Lars Inge Magerøy: Innta landet!   
  Josva 1.3 og Ef 3, 14-21

4. mars:  Preben Colstrup: Bann i leiren. 
  Tekst: Josva 7, 1-12

18. mars:  Svein Granerud. Oppgjør og seier.  
  Josva 8

1. april:   Vigdis Rø Berntsen. Dra bort! 
  1 Mos 12.1

22. april:  Gunnar Øvstegård. Alle jordens 
  slekter. 1 mos 12,3 og 22

6. mai:   Kurt Hjemdal. Tornebusken. 
  Dommerne 9
  Fellesmøte med Asker og Blakstad i  
  Blakstad Bedehus. 

20. mai:  Astrid Bjellebø Bayegan. 
  Kvinnens ætt. 1 Mos 3, 15 

Kong David spør i Salme 8: Hva er da et menneske? 
Når Kirkeakademiet i Asker stiller det samme 

spørsmålet i dag, er både utgangspunkt og sammen-
heng annerledes. For oss som lever i dag, er det ikke 
opplagt at mennesket lenger er herre over skaperver-
ket. Menneskets unike status utfordres – trues vil noen 

Konfirmanter
Vardåsen kirke 07.09.2019 11:00
Espelin, Tarje 
Jahren, Sondre 
Ohnstad, Matteus Guzdzik
Weidenhaijn, Carl Theodor Amundsen
Aabakken, An Malin 
Berthling, Vilde Emilie 
Breisnes, Linnea 
Ellingsen, Isabell Adele 
Fosseie, Nora Østlid
Kristiansen, Sina Marie 
Mehus, Olaug 
Myhre, Andrea Henriette 
Nakkerud, Emilie 
Piquet, Elisabeth 
Stahl, Julie Marie 
Steen, Victoria 
Sørensen, Emilie Glein

Vardåsen kirke 07.09.2019 13:00
Birkelund, Mikael Kristoffer Galteland
Bjørkøy Heilmann, Thomas 
Djupskås, Johannes 
Drevdal, Martin Andreas 
Fossheim, Emil Ruud
Fusche, Mikkel 
Graarud, Inge 
Hjerpaasen, David Alexander 
Malmbekk, David 
Osmundsen, John Ulrik Sejong 
Ruud, Joakim Nordby
Sandbrekke, Nicholas 
Urne, Noah 
Vosseteig, Benjamin Fernandez
Græsdahl, Amanda Lisboa
Hansen, Heidi Sverdrup
Lynne, Cornelia 
Nygård, Marlen Dyngeseth
Riddervold, Hedda Sofie 
Rosenlund, Johanne Nyhus
Strømsnes, Selma Olave Hole
Sæbø, Eline 

Vardåsen kirke 08.09.2019 11:00
Birknes, Marius 
Bjerke Dingtorp, Emil 
Fjeldheim, Markus 
Forbord, Mads Jakob Midtskaug
Gundersen, Kasper 
Karlengen, Andreas 
Nyberg, Vilmer 
Skarstein, Sindre 
Strømsnes, Simen Hagen
Sveen, Jonas Leander Øglænd
Bakketun, Nora 
Holland Tuvsjøen, Victoria 
Kolle, Ingrid Anette Bøhmer
Koppang, Helene 
Kvernerud, Anine Schrader
Münster Mohn, Helene Jørum
Münster Mohn, Andrea Jørum
Ranvik, Celine 
Ranvik, Jennie 
Skar, Signe Aaberg

Totalt antall konfirmanter: 59

DØDE:
• Knut Arne Thoresen
• Christian Herman Lilleskog
• Solveig Kaarstein
• Arne Ingolf Johansen
• Marie Holen
• Arvid Torleif Olsen
• Halvard Hanevold
• Ellen Kristine Gulliksen Myran

DØPTE:
• Victoria Holland Tuvsjøen
• Julie Kausberg Iversen
• Ester Borgen
• Vilja Wanggaard - Vestre Aker kirke
• Aurora Haga Janzen - Tanum kirke
• Ella Mørch Sejersted - Ullern kirke
• Mathilde Brekke Drengsrud
   - Asker kirke
• Christian Aleksander Olsby
   - Asker kirke
• Kaja Poverud - Asker kirke
• Jens Løken Lien - Asker kirke
• Lilly Røthe Andén - Asker kirke
• Greger  Viberg  Walmann
• Adrian Silihagen
• Jonathan Elias Groot Zwaaftink

Slekters gang 

mene – av teknologien; av algoritmer, nanoteknologi 
og bioteknologi. 
Vi har vært heldige å få tre fagpersoner som fra ulike 
ståsteder arbeider med hvem mennesket er og vil 
være i fremtiden. Åpent for alle. Møtene holdes i Hol-
men kirke, og begynner kl. 19.30.     Einar Solbu - styreleder

Matematiker fra 
algoritmeforskning 
i Oxford. «Digital-
isering – teknologi 
eller religion?». 

Kirkehistoriker. 
«Teologi eller 
teknologi – hva 
preger våre men-
neskesyn i dag?».

Forfatter. 
«På vei mot 
supermennesket 
2.0». 

Tirsdag 21. januar

Slivija Seres 

Tirsdag 10. mars

Eivor Oftestad

Tirsdag 28. april

Dag Hareide

K  I  R  K  E  A  K  A  D  E  M  I  E  T  S     H  Ø  S  T  P  R  O  G  R  A  M 
Hva er da et menneske - i vår moderne tid?

 Gråt
  La det regne 
  stille dråper
  mot jorden

  så det mørke er 
  gjennomfuktet

  og klar for 
  spirende liv
  når våren kommer
  
  Anne Kristine Bergem



Vå r  v i s j o n :  La v  t e r s ke l  - t yd e l i g  p r o f i l

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 Kari Sorknes:    
Sokneprest Dag Håland:      Mobil: 93616353 
Kapellan Olaf Huuse Haraldstad:    
Kantor Yngvild Wattum Stuksrud:   
Menighetspedagog Jorunn Bottolfs:    Mobil: 99036432
Diakon Irene Wiik Halle         
Ungdomsarbeider Jon Grøsland   

Ta gjerne kontakt: Mail: vardasen.menighet.asker@kirken.no
Tlf.: 66754090 eller 9936432. 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»!

Gudstjenestene  

Kari Sorknes       Dag Håland        Jorunn Bottolfs   Jon Grøsland 

Yngvild Wattum  Olaf Huuse         Irene Wiik         Følg oss på        
Stuksrud             Haraldstad         Halle        Facebook 

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

Det skjer mye i Vardåsen kirke

TIRSDAG: Myldredag er kirkens familiedag: 
  Knøttesang 1-3 år, Firefemklubb 4-5 år, 
  Familiespeiding 6-8 år, Barnekor 6-12 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 
  Bibelundervisning 2. hver onsdag kl. 19.30 

TORSDAG: Bønnesamling 2. hver torsdag kl. 11.00
  Torsdagskaffe eller torsdagstreff kl. 11.30–13.00
  Konfirmantundervisning og ungdomskafe 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 Myklebust i Bright and Early AS på Engelsrud
 

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

24. november kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. Søndagsskole. 
Kafèkonsert kl. 12.30.
1. desember 1. s i advent kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad og 
Jorunn Bottolfs. Supersøndag ADVENT.
8. desember 2. s i advent kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. Søndagsskole. 
SeniorSang deltar. 
Nytt menighetsråd presenteres
15. desember 3. s i advent kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad. 
Søndagsskole.
Kl. 18.00: Julekonsert ved kirkens kor: Lyset 
kom en vinternatt.
24. desember/julaften kl. 14.00 og 15.30:
Julegudstjenester ved Dag Håland. Offer til 
Kirkens Nødhjelp.
Borgen Oldis og Barnekoret deltar kl. 14.00
25. desember/juledag kl. 13.00 (merk tiden!):
Høytidsgudstjeneste v/Dag Håland
1. januar/nyttårsdag kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad
5. januar kl. 16.00: 
Helligtrekongersfest/juletrefest for alle!
12. januar kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. Søndagsskole.
19. januar kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Olaf Huuse Haraldstad. 
Presentasjon av konfirmantene
Kl. 1800: Nyttårsfest i UNDER 
26. januar kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Dag Håland. Søndagsskole.  
2. februar kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad. 
Søndagsskole. Kafèkonsert kl 1230.
9. februar kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Dag Håland. Søndagsskole.
16. februar kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Olaf Huuse Haraldstad.  
23. februar kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Dag Håland. 
1. mars kl. 11.00:
Gudstjeneste v Olaf Huuse Haraldstad. 
Supersøndag FASTE. Tårnagenthelg.
8. mars k.l 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland og 
Berit Okkenhaug. Søndagsskole. 
15. mars kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad. 
Søndagsskole. 
22. mars kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. Søndagsskole.
Kafèkonsert kl. 12.30
29. mars kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad. 
Søndagsskole. Lørdagsklubben deltar.
5. april kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. Supersøndag 
PÅSKE. Barnekor og Påskeverksted.

Velkommen i Vardåsen kirke!


