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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

Dag blir 
pensjonist 

Tårnagenthelg 

Det er to år siden vi sist hadde tårnagenthelg, 
men endelig kunne vi invitere til tårnagent-

helg første helgen i mars.

50 tårnagenter og 40 hjelpeledere, foreldre og 
voksenledere var i full sving lørdag og søndag. 
Det ble spennende timer i kirken med lek og 
undervisning i god blanding. Tårnagenthelgen ble 
avsluttet med gudstjeneste, tårnagentsangen med 
fullt «trøkk», fastelavnsris, pinjata og selvfølgelig 
vafler. Se bildene side 15.
 

Sokneprest Dag Håland 
fyller 70 år i juli og 

slutter i stillingen etter 25 
år i Vardåsen menighet.

Han har mange planer for 
tilværelsen som pensjonist. 
Les intervjuet med Dag på 
side 6 – 9.

Har du lyst til å skrive en 
hilsen til Dag i en egen 
minnebok? 
Mer info om dette side 15.

Vardåsen kirke



Hvor er altertavlen?
Det er noen som sier: «Men det er ingen altertav-

le i Vardåsen kirke.» Det stemmer. Det er ingen 
altertavle i kirken. Noen ser etter den, og noen kan 
litt sleivete si at den er erstattet av lerret og bilde 
fra prosjektor. 

Da er det betimelig å nevne følgende: Utgifter til kun-
stnerisk utsmykning av kirken ble ikke prioritert i et 
stramt byggebudsjett da kirken skulle bygges i 2001-

2004. Den gan-
gen var det heller 
ikke penger til 
kirkeorgel eller 
utbygging av un-
deretasje. I årene 
som er gått har 
vi likevel fått på 
plass både kirke-
orgel og undere-
tasje. Kanskje det 
nå er kunstnerisk 
utsmykning av 
kirkerommet som 
står for tur?

For 20 år sid-
en var det fra 
arkitektens side 
foreslått å gjøre 
nytte av de store 
glassflatene 
mot øst og sør 
i kirkerommet. 
Glasskunst var 
tanken, men 
den ble ikke tatt 
inn i prosjektet. 
Mange har likevel 
sett altertavlen i 
den åpne utsik-
ten mot verden 
og naturen 
gjennom de store 

glassene, stjernene som funkler når det er mørkt ute, 
det lyse og vennlige uttrykket i selve rommet. 

Senere ser vi at både det vi har kalt «Klagemuren» 
mot nord bak i rommet og det vi kaller «Takketreet» 
kunne fått et mer kunstnerisk og ryddig uttrykk. Dette 
er det god grunn til å ta tak i. Hvordan en kunstnerisk 
utsmykning av kirkerommet skal være nå, kan være en 
oppgave for en fremtidig utsmykningskomite å finne 
ut av.

Men kirken og kirkerommet er ikke uten kunstneriske 
uttrykk. Selve arkitekturen er kunst i seg selv, med den 
store fondveggen som leder opp mot, og leder inn, 
lys fra takvinduene som nå er kommet på plass igjen. 
Når sola skinner er det et flott lysspill på veggen! Den 
tydelige retningen i kirkerommet, med den tydelige 
vertikale lysslissen som følger retningen fra vest til 
øst varsler utsikt mot den store Soloppgangen som vi 
ser fram til å oppleve! For ikke å nevne KORSET som 
krysser denne linjen i aksen mot øst.

Det var viktig i byggeprosessen at KORSET skulle være 
et tydelig symbol i kirken, både inne og ute. Korset har 
alltid vært kristningsmerket i kirken, både det usynlige 
korset som tegnes ved dåp og ved velsignelsen, men 
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Vardåsen kirke sto ferdig i 2004. Det ble en meget 
flott og brukervennlig kirke som har vært i aktiv 

bruk nesten hver dag i uken siden den sto ferdig april 
2004. 

Dessverre viste det seg fort at kirketaket hadde feil i 
konstruksjonen, og regnet har i flere år dryppet inn 
gjennom taket på mange ulike steder. I mange år forsøkte 
man å finne løsning, men det viste seg å være vanskelig å 
bøte på feilen. Til slutt ble løsningen å ta 
opp hele taket. 

Gjenbruk og miljøbevissthet
Asker kommune valgte å hyre inn Multi-
konsult til å finne feilen i konstruk-
sjonen og finne løsning på problemet. 
Multikonsult hadde rimeligste anbud, og 
i tillegg hadde de den mest miljøvennlige 
løsningen. Det viste seg at tross flere år 
med lekkasjer og fuktskader, så var det 
lite skader i materialene. Mye av materi-
ellet kunne gjenbrukes. Det er vanlig i 
slike prosjekter å rive og kaste gammelt 
materiell, men her valgte man en skånsom 
rivning med tanke på gjenbruk. Det gamle 
taket ble gjenbrukt med en forbedret 
konstruksjon på toppen av det gamle 
taket. 

Man satte opp et enormt telt over hele 
kirken, slik at rivningen og gjenbyggingen 
kunne skje tross vinter og dårlig vær. For 
at dette skulle være mulig, så valgte man 
å jobbe med felt etter felt med rivning, la-
gring av gjenbruksmaterialer og gjenopp-
bygging av nytt tak. Dette viste seg å være en god måte 
å jobbe på. Jobben ble oversiktlig og ryddig. Det ble mye 
mindre avfall som skulle fraktes vekk fra kirken, og det 
ble mindre nytt materiell som skulle kjøres til kirken. Det 
førte også til mindre tungtrafikk rundt kirken. Man sparte 
miljøet for avfall og CO 2 utslipp.
Man var usikker på om dette var en dyrere måte å jobbe 
på, men det viste seg at prosjektet ble 1, 1 mill. billigere 
med gjenbruk av materialer.

Bruk av kirken i arbeidsperioden
En annen gevinst med denne måten å jobbe på, var at 
kirken kunne brukes nesten som vanlig i hele denne 
perioden. Kommunens vaksinasjonssenter og smitte-

Vardåsen kirke har fått «nytt» tak 
Korset til kirken heves opp til kirkens tårn.

sporingssenter som er midlertidig på veien opp til kirken 
og i underetasjen i kirken, kunne også være i vanlig bruk, 
noe som var veldig viktig i krevende koronatid.

Åshild Solgaard er daglig leder i Vardåsen kirke og har 
vært tettest på takprosjektet fra kirkens side. 
-Hvordan har det vært mulig å håndtere et så stort 
byggearbeid samtidig som kirken og koronaklinikken 
har vært i daglig drift?  

Vi bekymret oss litt i forkant, men det har gått over all 
forventning. Vi har faktisk kunnet videreføre aktiviteter 
nesten som normalt. Koronarestriksjoner har påvirket 
aktivitetene langt mer enn takprosjektet. 

Entreprenør A. Hansen Gruppen skal ha en stor del av 
æren for dette. De har vært imøtekommende, effektive og 
fleksible gjennom hele prosessen. I tillegg har prosjekt-
leder i Asker kommune og Multiconsult vært tilgjengelige 
for å svare på spørsmål vi hadde underveis. Og vi er jo 
selvfølgelig ekstra fornøyd med at den miljøvennlige 
løsningen ble valgt!

Tekst: Jorunn Bottolfs. Foto: John Grimsby

også de mange kors i tre, betong, stein, metall eller 
stål som er laget opp gjennom årene. For meg som 
prest i kirkens byggeperiode var den største hendels-
en å se på at korset ble heist på plass i kirkens tårn 
i november 2003. Se bilde. For ordet om KORSET er 
en Guds kraft til frelse, skriver Paulus. Ave crux spes 
unica mea = Vær hilset kors, mitt eneste håp!

I tillegg er det mange som har vært med på å utsmyk-
ke kirken. Skolebarn og ungdomsskoleelever har med-
virket med keramikkfliser i små nisjer langs ledeveg-
gen inn mot kirkens hovedinngang, ikoner ulike steder 
på kirketorg og i kirkerommet, kirketepper, og ikke 
minst de flotte steinene langs gangveien til kirken. 

Vi gleder oss over det som er! 
Vi ser fram til det som etter hvert kan komme!

Dag Håland, sokneprest

Ved foten av korset i kirkens tårn er det etablert en ledning med 
jording som tjener som lynavleder for kirken. Det er vanskelig å 
arrangere en test på om denne funker som den skal, men det har 
så langt ikke vært noe lynnedslag i kirken. Jeg liker å tenke på 
korset som en lynavleder for ondskapens makt.
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SIDEN SIST     
i Vardåsen menighet      Jorunn Bottolfs      

Januar: Søndagsskolen 
Søndagsskolen har mange kreative ledere. 
Vi har søndagsskole hver søndag utenom ferier. 
Først har barna samling med fortelling, sang og bønn, og 
deretter er det lek og aktivitet. 

På en av søndagene i januar var det gjenbruk som sto i fokus. 
På den andre søndagen var det redesign, og barna fikk prøve 
å måle opp, bruke symaskin og sy lapper på klærne.

27. januar 
For tiden kan vi ikke dispo-
nere Under (undereteasjen 
i kirken) fordi kommunen 
bruker den til koronaklinikk. 
Konfirmantene satte derfor 
opp bordtennisbordet inne i 
kirkerommet. 

«Ånd, sjel og legeme»

10. februar: Praktiske utfordringer
Det er stadig noen små praktiske problemer som må løses. 
Denne torsdagen skulle vi ha foredrag med bruk av PPT, men 
lerretet var gammelt og ikke samarbeidsvillig. 
Her prøver daglig leder Åshild og sokneprest Dag å finne en 
midlertidig løsning for å få lerret til å holde seg oppe. 
Vi prøver så godt vi kan å reparere, men noen ganger må 
man bare innse at ting ikke lar seg reparere. 
Denne lot seg ikke reparere!

25. januar
Speider-LEGO
Spor lagde speiderleir i lego 
på samling 25. januar. Lego 
er i vinden for alle aldre for 
tiden, så dette var populært! 

Speidere, vær beredt. 
Alltid beredt!

20. januar: Jubilantfest  
Igjen var det tid for jubilantfest for de som i 2021 
fylte 75, 80, 85, 90, 95 og 100 år! 
Bursdagssløyfene ble festet på jubilantene og 
bursdagssangen ble sunget. 

Det ble mer sang, foredrag, humor, marsipankake 
og roser. Et meget trivelig og vellykket arrangement med 
mange blide ansikter.

12. desember: Lucia og julekonserter
Årets julekonsert ble igjen en vakker opplevelse. 
110 korsangere fra barne- og ungdomskor, guttekoret 
SPOR og kammerkoret Vox Cordis sang sammen med 
fantastiske musikere fra KORK og Oslofilharmonien. 

Julekonserten er et av de faste høydepunktene for korene.

November:
Lynghjerter
Søndagsskolen laget 
nydelige hjerter av lyng i 
forbindelse med Alle-
helgensdag. 
Allehelgensdag er en dag 
for å minnes de døde.

6. februar: 
Konfirmantstart
Årets konfirmanter ble 
presentert i gudstjeneste 
6. februar. 

Olaf prest rapporterer om et 
særs trivelig kull!

November/Mars:
Asker Quiltelag
De samlet seg i kirken til 
hyggelig fellesskap rundt 
symaskinene sine. 
De spesielle prosjektene 
disse lørdagene var å sy 
tepper og toalettmapper til 
krisesenteret.

Foto: Sven-Erling Brusletto, Olaf Huuse Haraldstad og Jorunn Bottolfs
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Dag sykler inn i pensjonisttilværelsen    
- Jeg har ikke tenkt å bli sittende 
i sofaen som pensjonist, sier Dag 
Håland, soknepresten i Vardåsen 
kirke. Dag fyller 70 år i juli og slutter 
i stillingen etter 25 år i menigheten. 
Men han har mange planer for til-
værelsen som pensjonist.

- Det blir fint å få mer tid med familien. 
Vi har barn og barnebarn i England, 
Tromsø, Ulsteinvik, Nesodden og Asker, 
og flokken blir større år for år, smiler 
han.

- Jeg føler ikke behov for leilighet i 
Spania. Jeg foretrekker heller sykkel-
turer i Norge eller nært utland. De siste årene har vi 
syklet i mange europeiske land i tillegg til Norge. 
Vi har faktisk hatt sykkelferie hvert år siden 2001. 
Til sommeren drømmer jeg om en tur nedover 
svenskekysten.

Dag forteller at det startet med tråsykler og over-
natting i telt, men at de etter hvert har gått over til 
elsykler og overnatting innendørs. - Vi må jo ha et 
hotellrom å lade batteriene på, smiler han lurt.

- Og så har vi hytte på Blefjell, og der liker vi godt å 
tilbringe tiden med turer i flott terreng. Sportskapellet 
på Ble ligger ikke så langt unna, og de kan sikkert ha 
behov for en prest i ny og ne!

KUNNE VÆRT GÅRDBRUKER
Dag vokste opp på en gård på Madla 
rett ved Stavanger. Som ung jobbet han 
både i fjøs og kjørte traktor (fra han var 
11 år). Men byen hadde behov for nye 
arealer til boliger, og gården ble avviklet 
da Dag var 13 år.

- Min far gikk fra å være gårdbruker til 
å bli predikant i Indremisjonen. Det var 
litt av en overgang! I tillegg valgte min 
eldre bror prestestudiet. At jeg skulle 
ta presteutdannelse lå nok etter hvert 
i kortene. I konfirmantheftet mitt har 
jeg også skrevet: «Kanskje jeg kan bli 
prest.» Så jeg tror ikke jeg vurderte så 

mange andre alternativer.

Dag flyttet til Oslo og studier på Menighetsfakultetet, 
og i 1977 ble han ordinert til prest av biskop Sigurd 
Lunde. Etter førstegangstjeneste flyttet Dag og kona 
til Ørsta der han fikk en stilling som stiftskapellan. 
Familien bodde i Ørsta i 5 år, men så fikk Dag en 
prestestilling i Ulstein og Hareid.

- Vår yngste datter Mirjam ble døpt i Hareid kirke, og 
hun er nå tilbake som prest i det samme området, og 
det er jo litt morsomt at ringen er sluttet på en måte.
Dag forteller at kona hans ble syk og gikk bort i 1985, 
og han ble alene med to barn på 5 og 7 år. Etter en tid 
traff han Jorunn som han giftet seg med, og sammen •1997 •2003 •• •2010 •20122007

fikk de 4 barn i den tid-
en de bodde på Hareid. 

- Jorunn hadde søkt 
stilling som rektor i den 
kommunale musikk-
skolen på Hareid og fikk 
jobben som den yngste 
av 13 søkere. Det ser 
jeg på som litt av en 
styrelse!

HADDE EN DRØM OM Å
BYGGE KIRKE
- Vi flyttet til Asker 
i 1997. Jeg så en stillingsutlysning som prest i Asker 
menighet, men det som virkelig trigget meg var at det var 
planer om bygging av ny kirke. Jeg har alltid hatt en drøm 
om å få være med å bygge ny kirke et sted!

Dag forteller at overgangen til Asker gikk godt. Barna 
begynte på Hagaløkka skole og i barnehage, og det gikk 
greit å skaffe seg et nettverk og få venner.

- Når jeg kom hit var nok ikke kirkeprosjektet så klokke-
klart som stillingsannonsen ga inntrykk av. Det var et 
godt stykke frem, men tiden gikk likevel fort, forteller 
Dag. - Jeg fikk være med i planarbeidet, og det var en 
utrolig spennende tid. 

NY MENIGHET OG NY KIRKE
Vardåsen menighet ble opprettet i 2001, og menighets-
kontoret med diakon, daglig leder og menighetspedagog 
var plassert på Drengsrud gård. Gudstjenestene ble 

avholdt på Syrdahl-
bygget og Engelsrud 
menighetshus, og etter 
hvert i auditoriet på 
Drengsrud. Dag for-
teller om en spennende 
tid med bygging av ny 
menighet. Det var ingen 
opptrukne forventninger 
og tradisjoner, de kunne 
tenke nytt og utvikle det 
de ville ha.

- Vi har fått til mye av 
det vi drømte om, ja 

egentlig mer enn det. Det har vært spennende å være 
med på å bygge opp noe helt nytt. Nå har vi et omfat-
tende og veletablert menighetsarbeid, men vi er fortsatt i 
utvikling.  

Kirken stod endelig ferdig i 2004, og for Dag var det en 
drøm som gikk i oppfyllelse. Det var en slitsom periode, 
men etter innvielsen har det vært en festreise.

- Vi har vært utrolig heldige med Asker kommune, de har 
bidratt med veldig mye opp gjennom tiden. Jeg kan nevne 
tilskudd til kirkebygg, ny underetasje og kirkeorgel. Vi 
har vært heldige.

Dag forteller at det var viktig for ham at kirkebygget bar 
synlige tegn på at det var en kirke, med kors på toppen 
og kors i kirkerommet. - Det knytter bygget til det som 
er sentralt i det kristne budskapet, nemlig troen, forteller 
han.
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•2013 •2015 •2016 •2018 •2022•2021

LIKER MØTER MED FOLK
Vi lurer på hva han liker best med det å være 
prest?
- Det jeg liker best er å møte mennesker. Det kan 
være i forbindelse med glade omstendigheter som 
dåp og vielse, men jeg setter også stor pris på nære 
møter med mennesker i forbindelse med dødsfall og 
begravelse.

Dag legger ikke skjul på at han har en spesiell for-
kjærlighet for gudstjenestefeiringen og det å samle 
folk til et kristent fellesskap.

-  Det er viktig med lav terskel inn i kirken samtidig 
som vi er tydelige på hva kirken står for. Hvis vi får til 
det, synes jeg vi har oppnådd mye. 

Dag er ikke den som holder seg kun til preste-
gjerningen. Han er høyt og lavt i kirka, og trår til som 
både vaffelsteker og vaktmester. Han er ofte å se med 
en skrutrekker eller hammer i handen for å reparere 
noe. Staben er ikke så stor, og Dag forteller at de er 
helt avhengige av hverandre, og av de frivillige og 
menighetsrådet.

BARN OG UNGE ER VIKTIG FOR KIRKEN
Hva tenker du om framtiden for Vardåsen kirke?
- Jeg tror det er viktig at kirka er synlig i nærmiljøet, 
og for folk flest. At vi er en kirke som blir erfart med 

en lav terskel. Og at vi er forutsigbare og en kirke 
som alle vet hvor de har.

Dag ser fram til at underetasjen kan tas i bruk igjen 
av menigheten og av nærmiljøet etter at den har huset 
koronaklinikken for Covid19.

- Det er masse potensiale i nærmiljøet og i mang-
foldet av kultur, språk og etnisk bakgrunn som vi 
har her på Borgen. Jeg ser absolutt et potensiale for 
ytterligere utvikling. 

Dag ser også frem til at urnelunden kommer nedenfor 
kirka, men spøker med at det er litt tidlig for ham å 
bestille plass der. Det er også planer om idrettsplass 
ved siden av urnelunden, og idrettsfolket mente det 
var upassende. Men Dag gikk ut i Budstikka og ga 
uttrykk for at vi ikke behøver å gjemme bort de døde, 
for de er også en naturlig del av livet her på jorden.

- Det er flott at vi har fått til myldredag med barn og 
familier, og søndagsskole. Og det som er bygd opp av 
korarbeid gjør meg glad. Det er så mye fint som skjer 
i barnearbeidet!

- Ungdom og ungdomsarbeid har hele tiden vært en 
utfordring. Det er viktig å få etablert et godt treffsted 
for ungdommer. Det har vært vanskelig, men vi må 
fortsatt forsøke på det!

BLIR SJELDEN STRESSA
Hvordan tror du andre vil beskrive deg, Dag, 
med tre ord?
- Jeg tror jeg har nok selvinnsikt til å si vennlig, tålmodig 
og trofast?
Vi nikker gjenkjennende og tenker at den beskrivelsen 
stemmer godt.

Blir du aldri stressa?
- Jeg blir veldig lite stressa. Jeg tenker at dersom det er 
noe som kommer bardust på, så må vi bare gjøre det 
beste ut av det. Det meste ordner seg jo etter hvert, og vi 
tjener ikke noe på å grue oss eller bekymre oss.
Dag innrømmer at han har hatt mareritt noen ganger 
om at han kommer opp på prekestolen og har glemt 
manuskriptet hjemme. Men det har aldri skjedd, sier han.

LIKER RYTMER I GUDSTJENESTEN
Dag var organistvikar på sine yngre dager, blant annet om 
sommeren i Revheim kirke.

- I den tida kom «olja» til Stavanger, og det ble det 
arrangert gudstjenester for amerikanske oljearbeidere. 
De brukte en engelsk tradisjon med mye frisk musikk, og 
det likte jeg godt.

- Jeg har stor sans for klassisk musikk, men liker også 
mer rytmer, gjerne i gudstjenesten. Og vi har etter hvert 
fått et mangfold i salmeboka vår også.

Velg og Vrak
• Hamburger eller kokt torsk?       • Kokt torsk
• Spasertur eller joggetur?        • Spasertur
• Vinter eller sommer?        • Sommer, under tvil.   
             Variasjonen med de 
             4 årstider er bra!
• Plastpose eller handlenett        • Handlenett, og jeg 
             praktiserer det!
• Puddel eller grønlandshund?      • Puddel. Den tidligere
             hunden vår Vanilla var
             en Golden Retriever.
             Det er noe med lynnet   
             som tiltaler meg…

Men Dag har ingen planer om å bli vikarorganist. 
– Jeg kan strekke meg til å spille til salmene på syke-
hjemmet, sier han.

Vi ber ham til slutt å oppsummere 25 års virke på Borgen 
og i Vardåsen. Dag kjenner litt etter og sier:
- Jeg har likt å være prest, jeg har likt å være prest i 
Vardåsen kirke, og jeg liker å bo på Borgen!

- Vi har tenkt å fortsette å bo her på Borgen, og jeg vil 
fortsatt være et menighetslem. Dessuten har jeg ikke 
tenkt å legge bort prestekjolen for godt, så det kan nok 
tenkes at jeg plutselig dukker opp som vikarprest, 
avslutter han.

Tekst: Øyvind Linnebo



Kulturkalender        Tekst: Yngvild Stuksrud 
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Det gamle flygelet vårt er nyrestaurert! 
Kafekonsert 1. mai kl. 12.30

Bratsjisten Povilas 
Syrrist-Gelgota er godt 
kjent for konsert-
publikumet i Vardåsen 
kirke. Han er et fyrverkeri 
av en musiker og skaper 
alltid uforglemmerlige 
konsertopplevelser. 

Med seg på denne 
konserten har han den 
norske pianisten Arne 
Jørgen Fæø som er til-
knyttet Aalborg Symfoni-
orkester som orkester-
pianist. 

Kollekt ved utgangen.

 

Kor, flygel og band 
7. mai kl. 16.00
Vardåsen barne- og ungdomskor 
med Thor Erik Fjellvang ved flygelet 
og band. 
80 korsangere og god stemning. 

Billetter 
kr 50/100. 
Familie 250 kr.
 

Solokonsert med 
Wolfgang Plagge 
søndag 8. mai kl. 18.00
Wolfgang Plagge er en av Norges mest kjente 
pianister. Plagge begynte å spille piano som fire-
åring, og debuterte i Universitetets aula i Oslo bare 
tolv år gammel. 

Han har spilt 
en rekke 
solokonserter 
både i 
innland og 
utland samt 
mottatt flere 
priser for sitt 
musikalske 
virke. 

Tittelen på 
kveldens kon-
sertkåseri er; 
«På, i og om 
et flygel».  

Billetter kr 
200/50 
ved inngangen

Vi er nå så heldige at vi har to konsertflygler i kirk-
en vår, et Yamahaflygel i kirkerommet og et nyres-

taurert flygel av merke C. Bechstein i menighetssalen. 
I mai blir det flygel-festival og festivitas!

Men hva er egentlig historien til dette nyrestaurerte 
flygelet? Hvor kommer det fra?
Instrumentet er kjent for mange; det stod i kirkerommet 
før det nye flygelet kom i 2006 og har siden 
dette stått i menighetssalen. Flygelet er 
over hundre år og har nok en spennende 
historie, vi kjenner bare til de siste 20 
årene.
Dag Håland kan fortelle om flygelets ferd 
fra år 2000; Instrumentet ble gitt som 
gave fra Asker kommune til Vardåsen 
kirke ved kirkevigslingen i mars 2004. 
Før dette hadde flygelet stått i Auditoriet 
på Drengsrud hovedgård der menigheten 
hadde gudstjenester før kirken var ferdig. 
Da Asker kommune kjøpte lokalene på 
Drengsrud hovedgård i år 2000 sto det et 
flygel i Auditoriet. Dette var gitt som gave 
da lokalene var nye, og kommunen overtok dette som en 
del av inventaret. 

Han forteller videre at rektor på Borgen skole, Jon Christ-
ofersen, og ordfører Morten Strand så behovet for et fly-
gel i den nye kirken. Det ble da bestemt at flygelet skulle 
gis som gave til Vardåsen kirke ved vigslingen den 14. 
mars i 2004. Det var et klassisk flygel bygd av C. Bech-
stein, og det ble ansett som verdifullt.

Men det ble tidlig klart at flygelet ikke var i god nok 
stand til å brukes til gudstjenester og konserter i den nye 
kirken. Flygelet 
var sterkt preget 
av aktiv bruk, 
og alder. To år 
senere ble det 
derfor avgjort 
at kirken skulle 
gå til innkjøp av 

nytt flygel. Det nye Yamaha-flygelet ble tatt i bruk våren 
2006, og dette gamle flygelet ble flyttet til menighets-
salen. Flygelet hadde nå en stor sprekk i stemmestokken 
og også sprekker i klangbunnen. Det var ikke lengre 
mulig å stemme det og det ble stående til lagring i noen 
år. 

I Norge er det Trond Hellstrøm som har best kunnskap 
om restaurering av Bechstein-flygler og i 
februar 2021 var han i kirken for å besik-
tige instrumentet. Han var ikke i tvil om at 
det hadde et godt potensial, og en renover-
ing ville medvirke til at flygelet igjen kunne 
fremstå som det praktfulle instrumentet og 
møbelet det en gang var.

Flygelet vi har er en modell B 203 og er 
bygget rundt 1910-1915. Flygelet har nå 
gjennomgått en grundig og gjennom-
gripende totalrenovering. Det ferdigreno-
verte instrumentet kan ikke sammenlignes 
med et nytt C. Bechstein mod B, fordi 
dagens flygler fra C. Bechstein er tilført 

tekniske og klanglige egenskaper som kun finnes i mod-
erne flygler, men det er ingen tvil om at denne modellen 
fra tidlig 1900-tall har en spesielt rik og vakker klanglig 
fargepalett, som ikke er å finne i noe nytt instrument.

For å finansiere deler av restaureringen er det i flere år 
blitt samlet inn penger i et flygelfond. Det er blant annet 
blitt holdt elevkonserter og vi retter en stor takk til alle 
som har bidratt!

Det nye flygelet skal stå i menighetssalen og vi gleder oss 
over denne restaureringen som har gjort at vi nå har to 

flotte, og svært 
forskjellige, fly-
gler i kirken vår. 

Når gleder 
vi oss til 
musikken 
som kommer!

Yngvild Stuksrud

10-årsjubileum 
i Vardåsen kirke
Vox Cordis hadde 10 års jubile-

umskonsert 4. mars i Vardåsen 
kirke. Det ble en flott og stem-
ningsfull opplevelse.    

Nå jobber koret med Hândels Messias 
som skal fremføres 24. september i 
Vardåsen kirke. Det gjør de i samar-
beid med kirkekorene i Asker, Holmen 
og Østenstad.

 
Organist Yngvild med 
familie lørdag 21. mai kl. 12.00
En familiekonsert for små og store med kirkens 
organist Yngvild Stuksrud og hennes musiker-
familiemedlemmer. 

Det vil bli kjente smakebiter fra den klassiske musikk-
litteraturen og publikum får bli med på en reise i 
tiden med FLYgelet. På konserten vil det blant annet 
bli musikk til film på læret og begge våre flygler vil bli 
spilt på samtidig. 

Billetter 100/50. Familiepris 200 kr.
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Y’s Men startet i Asker menighet i 1980, og har i 
dag 32 aktive medlemmer. I år fyller organisasjo-
nen 100 år. Det er tid for å feire!

Aud Stønjum er påtroppende president i klubben
- President, litt av en tittel!
- Ja, Y’s Men’s Club startet i USA, hvor 
lederen blir kalt det. God kontinuitet skapes 
ved at man har en ledertrio med valgt vise-
president, president og forrige president 
som fornyes hvert år. 

- Hvorfor ville du gå inn i YMC?
- Jeg er vokst opp i Norges Kristelige Ung-
domsforbund som fra 1987 heter Norges 
KFUK-KFUM. Faren min, Sverre Magelssen, 
var generalsekretær der i hele min opp-
vekst. Som eldste barn fikk jeg være med 
far på mange leirer, møter og turer. Jeg ble med i 
speideren og ungdomsklubb i kirken. Som voksen ble 
jeg sjømannsprestekone og fikk mange forskjellige 
menighetsoppgaver. Da jeg nærmet meg pensjonist, 
valgte jeg å gå tilbake til røttene. Mange av medlem-
mene våre har vært med i barneklubb, ungdomsklubb, 
speideren og kor i kirken.”
 
- Betyr det at man helst må ha denne bakgrunnen 
for å være med i Y’s Men?
- Å nei da!  Her er alle velkommen! Det er mulig å 
være «gjest» inntil et år for å prøve om dette er et 

fellesskap man 
ønsker å være en del 
av, sier Aud med et 
stort smil.

- Hva er det 
viktigste med YMC 
for deg?
- Det sosiale, 
kristne fellesskapet 
og at vi støtter det 
lokale barne- og 
ungdomsarbeidet 
i kirken.Vi har ikke 
bare klubbmøter, 

men vi drar på turer sammen, har kultur og pizza-
kvelder og besøker vennskapsklubben vår i Danmark. 
YMC er et veldig fint sted for å pleie vennskap, utvikle 
nye vennskap og få hyggelige opplevelser.

Vi møtes en torsdag i måneden på Askertun eller i 
Vardåsen kirke. Hjertelig velkommen!

Arne E. Sæther har vært aktivt med mange ulike 
roller siden oppstarten i 1980, og jeg spør han litt 
om den første tiden.
- Holmen startet klubb i 1972, og de oppfordret oss i 
Asker til å gjøre det samme, forteller Arne. 

- Vi måtte ha minst 20 menn for å kunne 
starte klubben. Det gikk litt tregt med 
rekrutteringen i starten, så løsningen ble 
derfor å starte en klubb for både kvinner 
og menn. 
15.11 1980 ble vi godkjent som YMC.

- Du har vært med i over 40 år. Er det 
noe du spesielt vil trekke frem fra disse 
årene?
- Jeg vil trekke frem arbeidet med «Asker-
klubben». I samarbeid med sosialkontoret 
arrangerte vi møter på Askertun for folk 

som slet med rus. Det var et særs givende arbeid i 
møte med mange fine mennesker som slet. 
Besøkene til vår vennskapsklubb i Sønderjylland har 
vært veldig hyggelige og lærerike. Det har også vært 
viktig for oss å støtte barne- og ungdomsarbeidet 
i Asker og Vardåsen økonomisk. Vi har arrangert 
mange konserter med Magnolia Jazzband for å få 
penger til dette. I yngre år hang vi i stiger og malte 
prestegården for å få penger til dette arbeidet, 
forteller Arne. 
Og nå er du klar for å feire?
- Ja feiring blir det på Askertun i april med middag 
og inviterte gjester.
Er du interessert i å være med i Y’s Men. 
Ta kontakt på: asker.ysmen.no@gmail.com

F A K T A 
• YMCA (KFUK/KFUM i Norge) er en verdens-
   omspennende ungdomsorganisasjon med mer
   enn 64 millioner medlemmer i 120 land. 
• Organisasjonen har drevet kristent arbeid for
   barn og unge gjennom speiderarbeid, 
   korvirksomhet, klubber, leirer m.m. i 175 år.
• Y’s Men er støtteorganisasjon for KFUK/KFUM.
   Den ble dannet i Ohio i USA i 1922 og spredde 
   seg snart utover Nord-Amerika og Europa. 
• Den første klubben i Norge ble startet i 
   Stavanger i 1958. 
• Y’s Men har ca 26.000 medlemmer i over 
   65 land.

Asker og Vardåsen Y’s Men’s Club har jubileum i år
Tekst: Jorunn Bottolfs. Foto: Arne E SætherKonsert med Magnolia Jazzband

BARNASBARNAS

  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

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. 
Hva skjuler seg her? 

Prikk til prikkPrikk til prikk

1

2

3

4

7
8

9

10 11
12

13

14
15

16

1718
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2921
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2324
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Finn fem feil!Finn fem feil!
De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene 
på bildet under? Tegning: Kari Sortland

– Jeg vil 
kjøpe en hatt.

– Vet du hvilken 
størrelse du bruker?
– Nei, men jeg tok 

med hodet for 
sikkerhets 

skyld.

En mann kom 
inn på en bensinstasjon 

og spurte dama bak disken:
– Har du en sånn bustete 
og morsom liten figur som 
jeg kan henge på speilet 

inni bilen?
Dama ropte til mannen sin 

inne på verkstedet:
– Lars, det er noen her 

som vil kjøpe 
deg!

Vitser
Vitser
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Tårnagenthelg

40 konfirmanter i 
Vardåsen kirke i 2022
Årets konfirmanter er midt i undervisningen. 
Det blir leir i juli og konfirmasjon andre helg i 
september. Prest Olaf og ungdomsarbeider 
Chidera gleder seg over å jobbe med konfir-
mantene og sammen skape en spennende og 
meningsfull konfirmanttid. 

Informasjon om Konfirmant 2023 kommer 
i mai. For mer info/påmelding, - ta kontakt 
med oh253@kirken.no

Åpen kirke 
Åpen kirke hver onsdag kl. 18.00-19.30 unntatt 

i feriene. Kveldsbønn kl. 18.30. Vardåsen kirke 
er et sted for bønn, lystenning, stillhet, etter-
tanke, musikk, salmer, bibeltekster, tro, håp og 
kjærlighet!

Minnebok til sokneprest 
Dag Håland – vil du bidra?
Siden han flyttet til Borgen i 1997 har Dag Håland betydd 

mye for lokalmiljøet generelt og Vardåsen menighet spesielt.       
31. juli går Dag av med pensjon. Vi ønsker at Dag skal få med seg 
en bok med hilsener fra både menighet og andre som vil skrive 
noe og gjerne lime inn et bilde. Boka vil ligge på det høye bordet 
ved inngangspartiet til kirken frem til slutten av juli.

Slik kan du bidra:
• Skriv en kort hilsen eller lang historie i boka.
• Veldig fint om du skriver om et godt minne, et  vakkert møte 
   eller en morsom opplevelse du har hatt med Dag.
• Finn gjerne frem et fint bilde å lime inn.
• Hvis du ikke har mulighet til å skrive i boka selv, eller vil skrive
   en lengre tekst, så send tekst og/ eller bilde til daglig leder: 
   as692@kirken.no, så tar hun utskrift og limer inn i boka for 
   deg.
• Er det noe du vil uttrykke som er for personlig til å skrive inn i
   en bok så send en hilsen direkte til Dag, men skriv gjerne OGSÅ
   noe i boka.
• Si ifra til alle andre som du tror kan ha lyst til å bidra!
                       
       Åshild Solgaard

Alltid åpent
Rett innenfor hoved-
inngangen til kirken 
er det et lite rom 
som alltid er åpent.

Velkommen!

Det ble en helt super Tårnagenthelg! Tårnagenter 
løste oppdrag med lommelykt og forstørrelsesglass 

i den mørke gangen i kirkeveggen. De fikk slå et slag 
med kirkeklokkene, se inn i skapet med dåpskanne og 
nattverdbeger og lære om nattverd og påske. 
For å få agentbevis må man bestå tårnagenteksamen, 
og denne ble gjennomført som skattejakt. En helt ok 
måte å gjennomføre eksamen på. 

Vi hadde helt supre hjelpeledere som hjalp til med ulike 
oppgaver, ledet grupper og var gode forbilder. 
Tusen takk alle gode tårnagenter og ledere!

Tårnagentsjef Jorunn Fo
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Lørdagsklubben i Vardåsen kirke
Siste lørdag i måneden samles 

Lørdagsklubben til samvær og 
spill med ludo, yatzy, boccia m.m.
Lørdagsklubben er et populært 
tilbud for voksne med behov for 
spesiell tilrettelegging, og 20 – 
30 kvinner og menn samles disse 
lørdagene. Etter flere runder med 
ludo og ulike spill, er det tid for sveler, kaffe og   
prat rundt bordene.

- Du må skrive at vi er samlet på lørdager, sier Jorunn. 
- Flere må få vite om Lørdagsklubben!  Det er veldig 
koselig her!
- Hva liker du best ved Lørdagsklubben?
- Jeg liker å treffe gode venner. Også liker jeg å være 
med og steke sveler. Iblant leser jeg dikt, svarer hun.

Jeg sitter sammen med Jorunn 
rundt kaffebordet. Jeg har møtt 
Jorunn mange ganger før, og vi 
liker begge to med et glimt i 
øyet å bemerke at vi er 
navnesøstre. Det er tid for en 
sangstund, og jeg vet at Jorunn 
kan veldig mange sanger og er 
veldig glad i å synge. 
- Jeg liker veldig godt Prøysen, 
sier hun. – Vet du at han er fra 
Asker? Til våren skal jeg sam-
men med fritidskontakten min 
besøke Prøysenstua. Der er det 
veldig koselig. Lørdagsklubben 
har vært der mange ganger. 
Vi synger flere av Prøysens 
sanger: Gærne jinter, Så seiler 
vi på Mjøsa, Du skal få en dag 
i mårå og Jørgen Hattemaker. 

Jorunn snur seg mot meg – Det var favorittsangen min 
før, sier hun. 

Ved et bord sitter Carl Otto, Marius og Ole Kristian. 
- Det er koselig å komme hit til kirken, sier Marius, og 
Ole Kristian sier overbevisende, - Dag er Europas beste 
prest. Det må du skrive!
Carl Otto er fast sjåfør for Lørdagsklubben og en viktig 
humørspreder for gjengen. Han kjører Holmens kirke-
buss, og henter og bringer med et stort smil. 

Ved pianoet sitter Trond Morstad. Han har spilt på Lør-
dagsklubbens samlinger i mange år. Han imponerer 

med trygg ledelse av sangen uten 
en note. Alt på gehør. 
– Jeg har spilt hele mitt liv, sier 
Trond. Tidligere spilte jeg i danse-
band. Nå spiller jeg mye på sam-
linger i Helgerud kirke. Iblant har 
jeg musikalske gjettekonkurranser, 
- også spiller jeg her på lørdags-

klubben, sier Trond. 
Lørdagsklubben har flere musikalske krefter, Henrik 
trakterer både piano og gitar, og under gudstjenesten 
spiller han solostykker på gitar mens de som vil kan 
tenne lys i lysgloben. Mange deltar med ulike 
oppgaver. 

Ved bordet mitt sitter også Dora Eliassen. Hun var 
med og startet Lørdagsklubben for over 40 år siden.
- Jeg ble kjent med Jorunn da hun var 12 – 13 år, sier 
Dora. - Hun var min nabo, og en dag kom hun til meg 
og ville trille min datter. 
Y’s men i Holmen fant da 
ut at de ville lage et tilbud 
for barn med utviklings-
hemming, og slik ble 
Lørdagsklubben til. Helt 
siden den gang har jeg 
hatt kontakt med Jorunn, 
avslutter Dora. 

Tekst og foto: 
Jorunn Bottolfs

FAKTABOKS
• Lørdagsklubben samles siste lørdag hver måned i
   en kirke i Asker prosti.
• Ansvarlig for Lørdagsklubben er et sammensatt styre
   med både medlemmer og hjelpere
• Prostidiakon Jarle Klungrehaug har en halv stilling 
   øremerket denne målgruppa. 
• Flere frivillige har vært med i mange år for å drifte 
   klubben.
• 2. hver vår reiser Lørdagsklubben til Solgården i Spania 
   sammen med andre tilsvarende grupper på leir i regi av
   av Kirkens Inkluderingsarbeid.  
• Neste samling i Lørdagsklubben blir for første gang i 
   Teglen kirke og kultursenter på Spikkestad. Vi ønsker
   at også folk fra tidligere Røyken og Hurum skal få del i
   tilbudet.

• Vil du vite mer om lørdagsklubben, ta kontakt med 
  Jarle: jk942@kirken.no

Flyttefeber!
Kirkens feltarbeid i Asker har siden slutten av 

80-tallet hatt base på Elvely med kontorer og    
Varmestua. I over 30 år har brakkene i 1. etasje gitt 
varme, ly og omsorg til folk i Asker. Det bærer byg-
get preg av, og nå nærmer vi oss et punkt hvor ingen 
mengde gaffateip kan redde laminatgulvet i 1. etasje 
lenger. 

Derfor passer det ypperlig at Asker kommune snart er fer-
dige med byggingen av ny base for feltarbeidet. I det nye 
bygget på Askerholmen vil vi få bedre plass til Varmestua, 
flere leiligheter til hospitset, et godt sårrom hvor Feltsyke-
pleien skal holde til og bedre nødovernatting, for å nevne 
noe. Alt i alt blir det en oppgradering på de fleste fronter 
og vi vil ha enda bedre fasiliteter til å gi øyeblikksomsorg 
til de som trenger det mest. 

Arbeidet med nytt bygg har pågått lenge, og det har 
vært tett samarbeid mellom representanter fra KFA og 
kommunen. Vi er utrolig takknemlige for å ha en kom-

mune som er villige 
til å investere i lavter-
skeltilbud og stolte 
over at de tenker at vi i 
KFA gjør jobben på en 
god måte. 

I det nye bygget vil vi få 
helt andre forutsetnin-
ger for å gjøre de aller 
viktigste tingene. Vi får 
et større kjøkken som 
gjør det lettere å lage 
mat til mange, en stor 
stue som gjør at man 
både kan søke felleskap 

med andre og kan få sitte i fred og bedre lagringsplass til 
mat og klær til uttdeling. 

Byggingen går etter planen vi planlegger å starte flytting 
før sommeren slik at vi er godt i gang med normal drift i 
nye lokaler i løpet av sommeren. 

Vi gleder oss!                 Gateprest Kjetil Borgenvik

 Litt av hvert
• Kapellan Olaf Huuse Haraldstad er tilsatt som ny 
  sokneprest i Vardåsen fra 1. august 2022. Han har
  vært kapellan i menigheten siden januar 2014 og er 
  godt kjent av mange. Han har så langt hatt et særlig 
  ansvar for konfirmantarbeidet og arbeidet blant 
  barn og familier. Etter sommeren endres hans rolle. 
  Kapellanstillingen vil bli lyst ut med det første, og vi
  håper at også ny kapellan kan være på plass like over
  sommeren.

• Tidligere kirkesjef i Asker, Øyvind Stabrun, er tilsatt 
  som ny prost i Asker prosti etter Tor Øystein Vaaland 
  som sluttet i august 2021. Øyvind Stabrun har vært 
  prost i Groruddalen etter at han sluttet som kirkesjef

   i Asker. Den nye prosten vil tiltre 1. mai. 
   Innsettelsesgudstjenesten holdes i Asker kirke 8. mai.  
   Sokneprest i Røyken, Ellen Martha Blaasvær, har vært
   fungerende prost i denne perioden.

• Koronaklinikken i kirkens underetasje har lovd å være 
   ute av kirken i løpet av sommeren, senest 1. august.
   Pandemien har strukket seg over lengre tid enn ventet, 
   og det har derfor vært ytterligere utsettelse i forhold 
   til frigjøring av Under til kirkelig bruk og til nærmiljøet.
   
• Kirkens voksenkor, vokalensemblet Vox Cordis, har 
   nå eksistert i 10 år. 10-årsjubileum ble markert med 
   konsert i kirken fredag 4. mars. 
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Dåpssalmen 
Fylt av glede over livets under,
med et nyfødt barn i våre hender,
kommer vi til deg som gav oss livet
kommer vi til deg som gav oss livet
 
Fylt av beven foran ukjent fremtid
legger vi vårt barn i dine hender.
Det som skjer i dåpen, gir oss trygghet.
Det som skjer i dåpen, gir oss trygghet.
 
Større rikdom enn hva ord kan romme,
har du gitt oss gjennom dåpens gave.
Herre, la vår tro bli fylt av glede!
Herre, la vår tro bli fylt av glede!

   Bea Solholm Syvertsen ble døpt 21. november 2021
    av sokneprest Dag Håland

Bibelundervisning 
Borgen Normisjon - våren 2022 
Tema: Bergprekenen, Matt 5-7

Vi tar for oss verdens mest berømte tale og spør om 
Jesus er mer romslig og ettergivende enn Paulus? 
Dette får vi svar på når vi leser om flisen og bjelken i 
øyet, om hva som skjer med den som hater sin bror 
og om å bygge huset på faste grunnvoller.

P R O G R A M

• Onsdag 30. mars kl. 19.30: 
   Astrid Bjellebø Bayegan innleder 
   om «Flisen og bjelken» (Matt 7,1-6)

• Onsdag 27. april kl. 19.30: 
   Vigdis Rø Berntsen innleder om 
   «To veier» (Matt 7,7-14)

• Onsdag 11. mai kl. 19.30: 
   Runo Lilleaasen innleder om 
   «Falske profeter og falske disipler» (Matt 7,13-23)

• Onsdag 25. mai kl. 19.30: Kurt Hjemdal 
   innleder om «Hvor bygger du» (Matt 7,24-29)

Vi møtes annenhver uke. Hjertelig velkommen!

I møte med livet...
Diakonen vår, Irene

Har du noen gang følt deg usynlig? 
Hvis ikke, så er du heldig. Men de 

av oss som har den følelsen av og til, 
og jeg er nok ikke alene om det, synes 
det er leit. 

Noen ganger er det bare noen små ord 
som skal til. For eksempel så sier noen: 
«Men det fikk alle beskjed om på fre-
dag!» Og så sitter du der og fikk ikke 
den beskjeden. Så kommer følelsen: Jeg 
er jo ikke så viktig. Det bør jeg jo huske!

Disse små dryppene gjør noe med deg 
som person. Jeg kjenner i alle fall at 
jeg gjemmer godt på dem. Det er ikke 
så mange slike hendelser som skal til 
før jeg føler meg helt usynlig. Jeg kan 
faktisk gå inn på et sted og klare å gå 

gjennom flere butikker eller 
steder uten å ha følelsen 
av at noen legger merke til 
meg en hel dag. Usynlig!

Men så har jeg tenkt at jeg 
kan gjøre noe for de rundt 
meg. For jeg kan se de. Jeg 
kan gi noen et smil, et nikk 
eller noen små ord. Så blir 
det litt færre usynlige den 
dagen. Det er faktisk veldig 
fint, og hemmeligheten 
er at da blir du glad selv 
også. Fordi du også blir sett 
tilbake, ikke av alle, men av 
flere. Glade øyne eller et lite 
smil. 

Takknemlighet for at de 
ikke forble usynlige hele 
dagen. 

Torsdagskaffe - kl. 11:30 - 13.00 

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 diakon Irene
og resten av staben i Vardåsen menighet

P R O G R A M

• 31. mars: «Ønskesang» ved Reidun Skaaheim 
       og Johan Okkenhaug

• 7. april:   Ord for dagen ved Anne Helene Moksne

• 14. april:  Skjærtorsdag, ikke torsdagskaffe

• 21. april:  Ord for dagen ved Elisabeth Edvardsen 

• 28. april:  «Fretex med tanke på våren» 
       ved Kristin Kleve Hoff 

• 5. mai:     «Våren i ord og toner»
       Reidun Skaaheim og Johan Okkenhaug 

• 12. mai:   Jubilantfest for 2022

• 19. mai:   «Mitt Afrika» 
                   ved daglig leder Åshild Solgaard 

• 26. mai:   Kristi himmelfartsdag, 
                   ikke torsdagskaffe

• 2. juni:     Ord for dagen 
       ved sokneprest Dag Håland  
• 9. juni:     «Thomas Kingo - biskopen og 
       salmedikteren» ved Anders Bergem 

• 16. juni:   «Kirker i gamle Asker gjennom tidene»
        ved sivilarkitekt Arne Sæther

• 23. juni:   Sommeråpen kirke

Døde 
• John Bernhard Søfteland
• Jorun Bratlien
• Egil Kroghrud
• Thea Marie Leine
• Mari Gimse Thoresen
• Ellen Bastrup
• Lars Erik Dahlman
• Bjørn Christian Holter
• Margit Rysst Hexeberg
• Kirsti Jacobsen
• Stephen Trygge Storvik
• Karin Elinor Pedersen
• Marit Helene Noreng
   Tollefsen
• Gunvor Rype
• Helge Kroghrud
• Karl Adolf Vala

Gråt
          La det regne 
            stille dråper 
            mot jorden

            så det mørke er 
            gjennomfuktet

            og klar for
            spirende liv
            når våren 
            kommer

               Anne Kristine Bergem

Slekters gang Kirkeakademiet i Asker inviterer til nye foredrag
Vårens program i Kirkeakademiet i Asker tar opp 

store spørsmål som har preget vestlig tenkning i 
mer enn hundre år. Inspirert av den kritikerroste 
teaterforestillingen «Gudspartikkelen» med Svein 
Tindberg på Det Norske Teatret, inviteres du til  
gratis foredrag i Holmen kirke.

Torsdag 7. april kl 19.30:
Gud med liten g, tanker om tro 
Kjetil Bang-Hansen er regissør for «Gudspartikkelen» 
og regnes som en av norsk teaters nestorer. Sammen 
med skuespiller Svein Tindberg har han gjennom tiår 
søkt dypere mening i den kristne forestillingsverden. 
Alle mennesker har, ved siden av sin 
søken etter det forklarlige og eksakte, 
en metafysisk side som styrer oss på 
mange vis. Kanskje trenger vi i vår 
sekulariserte tid å bli konfronterte med 
alt vi ikke vet. I undringen ligger det 
en kvalitet. Vi bør kanskje ikke være så 
skråsikre som vi ofte er? 

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

Hvor begynner troen, og hvor slutter vitenskapen? 
Torsdag 12. mai kl 19.30: 
Vi som tror på vitenskapen 
Einar Øverenget er professor i 
filosofi og en av våre mest etter-
traktede formidlere. 

Den vitenskapelige metode 
handler ikke om å bevise at noe 
er sant – det er snarere en meto-
dikk som dreier seg om å teste 
hypoteser og teorier, sier han. 
Men når vi gjør det så hevdet 
vitenskapsteoretikeren og filo-
sofen Karl Popper at det beste vi kan få til er å 
bevise at noe er usant. Og har vi ikke bevist 
usannhet så kan vi enn så lenge holde fast ved 
teorien. Men innebærer ikke dette samtidig en viss 
tro på eller tiltro til teorien – og hvis vi har nok tro 
på en teori, hvor villige er vi da til å forsøke å bevise 
at den er usann? Med andre ord, er vitenskap og tro 
slik sett mer viklet inn i hverandre enn vi normalt 
tror.



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

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. 

27. mars kl. 11.00: Gudstjeneste v/Dag 
Håland. Søndagsskole. Menighetens årsmøte.

3. april kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Olaf Huuse Haraldstad og Irene Wiik Halle. 
Søndagsskole. Fasteaksjonen.

10. april kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Olaf H Haraldstad. Supersøndag PÅSKE. 
Påskeverksted.

14. april kl. 18.00: Skjærtorsdags-
gudstjeneste v/Dag Håland

15. april kl. 11.00: 
Pasjonsgudstjeneste v/Dag Håland

17. april kl. 11.00: Påskegudstjeneste 
v/Dag Håland. Søndagsskole.

18. april kl. 18.00: Påskefest: Vox cordis, 
musikere, Olaf H Haraldstad.

24. april kl. 11.00: Gudstjeneste v/Olaf H 
Haraldstad. Søndagsskole. Konfirmantene.

1. mai kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. Søndagsskole.

8. mai kl. 1.100: Friluftsgudstjeneste på 
Stupsletta v/Olaf Huuse Haraldstad. 

15. mai kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. Søndagsskole.

22. mai kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Olaf H Haraldstad. Supersøndag SOMMER. 
Avslutning søndagsskolen.

26. mai kl. 11.00: Kristi himmelfartsdag 
gudstjeneste v/Dag Håland og Kurt Hjemdal.

5. juni kl. 11.00:
Pinsegudstjeneste v/ Olaf Huuse Haraldstad.

12. juni kl. 11.00: Gudstjeneste v/Dag 
Håland. Søndagsskole. Avskjedsgudstjeneste.

19. juni kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Olaf H Haraldstad

3. juli kl. 11.00: Gudstjeneste v/vikarprest

17. juli kl. 11.00: Gudstjeneste v/vikarprest

31. juli kl. 11.00: Gudstjeneste v/Dag Håland

14. august kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad

21. august kl. 11.00:
Gudstjeneste v/vikarprest. Søndagsskole.
 
28. august kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad og 
Chidera Chukwuemeka. Konfirmantene

4. september kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Olaf Huuse Haraldstad. Søndagsskole. 

10. og 11. september kl. 11.00/13.00: 
Konfirmasjonsgudstjenester v/Olaf Huuse 
Haraldstad. 

Følg med og se på menighetens nettside 
angående eventuelle endringer.

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    Mobil: 93666657  
Sokneprest Dag Håland      Mobil: 93616353 
Kapellan Olaf Huuse Haraldstad   
Kantor Yngvild Wattum Stuksrud   
Menighetspedagog Jorunn Bottolfs   Mobil: 99036432
Diakon Irene Wiik Halle
Ungdomsarbeider Chidera M. Chukwuemeka         
  
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  Dag Håland        Jorunn Bottolfs   Følg oss på FB     

Yngvild Wattum  Olaf Huuse         Irene Wiik         Chidera Maria        
Stuksrud             Haraldstad         Halle        Chukwuemeka 

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 
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