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Korarbeidet i stor veskt 

Full fres i kirketårnet 

Første helgen i mars var 55 tårnagenter i full 
aktivitet. Tema for helgen var oppdrag og 

mysterier. 

Tårnagentene var oppe i kirketårnet og alle fikk slå 
et slag med kirkeklokkene. De fikk utforske den 
lange mørke gangen inne i kirkemuren. De fikk 
lære om påsken og kikke inn i prestens klesskap. 
Selvfølgelig måtte vi ha skattejakt med en god 
blanding av lek og læring: Hvilket skonummer 
har sognepresten og hvor gammel er han? Si fem 
faktasetninger om det dere lærte om påsken, - og 
hva står det egentlig på klokkene i kirketårnet? Det 
manglet ikke på innsats! Det var mye engasjement 
og til tider høyt lydnivå. Se flere bilder på side 11.

 

Barne- og ungdomskoret 
teller i dag 121 sangere. 

Koret har mange spennende 
korprosjekter, men de har 
også mange utflukter og 
aktivitetsdager. 

Det er korturer, korsommer-
skole, tur til Tusenfryd, over-
nattingsturer til andre kirker, 
bakedager, bowlingturer m.m.
Første helgen i februar var en 
del av koret på Nordmarks-
kapellet. 

Les hva fornøyde ungdommer 
tenker om koret sitt på side 8.

Vardåsen kirke
Infoblad mars 2023



Hva er meningen 
med livet?
En journalist spurte en gang biskop emeritus

Per Arne Dahl det slitte, men evig aktuelle 
spørsmålet «Hva er meningen med livet?». Han 
svarte «Meningen med livet er å leve». Jeg liker
svaret han gav, for det lager en type rangering 
i verden. Selve livet er det som troner øverst på    
listen over det som gir mening. 

Det er mye som kan 
oppleves menings-
fullt, men som kan-
skje ikke er det. For 
trenger vi egent-
lig båt, penger, og 
biler? Bruke tiden på 
å følge strømmen, 
det har vi kanskje 
ikke tid til, om vi 
skal leve her og nå? 
Freddy Kalas skriver 
i sangen «Jovial»:
 
Jeg seiler meg ig-
jennom bølger og 
storm.
Gnisten i livet 
kjennes enorm.
Så lenge jeg lever 
er jeg i form.
 
Freddy skriver om 
når livet trues, og 
om mot i motgang. 
Og han skriver om 
noe som bærer oss 
i stormen, som en 
gnist i livet. I kirken 

er den gnisten Jesus, og han setter livet over alt annet, 
ja, han døde så vi skulle få leve. 

Det er påskens budskap. At Jesus satte våre liv øverst 
på listen over det han ville beskytte. Så der har vi det: 
Meningen med livet, det er faktisk å leve det.

Olaf Huuse Haraldstad
Sokneprest
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Vel, det er ikke en storfilm, men det er et stort dra-
ma som har nådd hele verden over. Og kanskje er 

det først når vi lar oss rive med, på samme måte som i 
en kinosal, at vi tør å ta del i fortellingen. 

Påskeuken begynner med palmesøndag når Jesus rir inn 
i Jerusalem. Jerusalem er full av folk som skal feire den 
jødiske påskehøytiden, og når ryktet går om at Jesus er 
på vei inn samler folket seg ved inngangen til byen for å 
ta imot. De roper «Velsignet er 
han som kommer i Herrens navn, 
Israels konge!» (Johannesevange-
liet 12,12-24).
 
Så kommer skjærtorsdag, kvelden 
disiplene samles til nattverds-
måltid. Ser du for deg Da Vincis 
langbord med disiplene samlet 
på hver sin side av Jesus? Jesus 
vasker disiplenes føtter og gjør 
seg til tjener for disiplene – han 
hadde glidd rett inn i dagens 
undervisningsmetodikk og drev 
allerede da med «flipped class-
room». Disiplene må ha undret 
seg over læreren som tok på seg 
tjeneroppgaver. 

Under det samme måltidet sier 
Jesus indirekte at Judas skal 
forråde han, men det er bare vi 
leserne som skjønner det. Der-
etter går fortellingen over i lang-
fredag når Jesus blir tatt til fange 
og disiplene spres. Jesus dømmes 
til døden gjennom en svært un-
derlig rettssak, og korsfestes på 
stedet som kalles Golgata. 

Den gudstjenesten vi feirer på 
langfredag er en av årets mest 
merkelige gudstjenester, for i 
motsetning til alle andre guds-
tjenester er det ikke en feiring av 
oppstandelsen. Vi blir derimot værende i døden. Da sluk-
kes alle lys og fem røde roser legges på alteret til minne 
om Jesu fem sår, to i hendene, to i føttene og ett i siden. 

Kommer du på langfredagsgudstjenesten anbefaler jeg 
sterkt å få med seg andre del av påskedramaet på første 
påskedag! Langfredag er dystopien. Punktet i fortellingen 

Den kritikerroste storfilmen- PÅSKEDRAMAET 
Velkommen til dåp

– uansett alder
hvor alt håp er ute. Det gjør oss handlingslammet og 
likegyldig. Noen må dra oss inn igjen i livet. 

Derfor. Tidlig en morgen. Maria og Maria Magdalena, to 
av Jesu kvinnelige disipler, besøker graven han er lagt i, 
men Jesus er ikke der. Helten, som skulle frigjøre folket 
og fordrive uretten i samfunnet, men som i stedet døde 
så alt håpet forsvant, var igjen helt og fullt levende. 
Rene superhelten! 

Gjennom påskens drama inviter-
er fortellingene oss inn i verdens 
ytterpunkter. Inn i det kjente og 
jordnære middagsselskapet med 
vennskapsdrama og kjærlighets-
erklæringer, til nattemørket og 
alvorlige svik, der for eksempel 
Judas angir Jesus til romerske 
soldater. Og videre inn i klimak-
set hvor Jesus lider og dør, helt 
uskyldig. Så kommer fortapt-
heten til alle som stod rundt og 
stolte på at det skulle ende godt. 
Og når alt håp er ute, og sorgen 
er det som står igjen, så seirer 
likevel livet og håpet. 

Kan påskefortellingen tillate oss 
å gå inn i verdens lidelse uten 
at vi blir fortapt og likegyldige? 
Det er ikke et enten eller – enten 
går man inn og lar seg berøre av 
andres lidelse, eller så tar man 
avstand og lukker øynene. 

Tør vi gi slipp på det trygge og 
uproblematiske livet og gå inn i 
det kompliserte og vanskelige? 
Og tør vi håpe på det vi ikke kan 
tro, at lidelsen vi kjenner selv 
og ser rundt oss en dag skal gå 
over? 
En dag vekkes vi til live igjen – 
og hører fuglesangen på Borgen 

og lar latteren trille fritt over en kopp kaffe. En dag treffes 
vi igjen til det jordnære og vennskapelige middagsselska-
pet. 

Anbefalt lesning: Johannesevangeliet kapittel 12-21.

Solveig Vatn Weisser 

Still til valg i menighetsrådet i Vardåsen sokn!

Det er kirkevalg 11. september, men valglistene 
jobbes det med allerede nå!
Vil du ha mer informasjon så sjekk ut våre nettsid-
er eller ta kontakt med en i nominasjonskomiteen:

• Olaf Huuse Haraldstad, oh253@kirken.no
• Heming Olsen-Bergem, heming@me.com
• Mari Elise Smebye, marielisesmebye@yahoo.no

Alle som er medlem i Den norske kirke kan 
stemme ved Kirkevalget. 

Vil du ha et godt råd?

Palmesøndag 
          

Skjærtorsdag 
          

Langfredag 
          

1. påskedag 
          

Her er din mulighet til å bruke din stemme for å 
skape fremtidens kirke. 
Mer info vil komme i neste menighetsblad.
I Den norske kirke er det rom for deg. 
Bruk din stemme i kirkevalget.
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SIDEN SIST     
i Vardåsen menighet             

11. desember: 
Julekonsert 
Årets julekonsert ble igjen 
en flott opplevelse med 
nærmere 150 sangere i 
sving fra Vardåsen barne-
 og ungdomskor, Vox cordis, 
strykere, blåsere, pianist og 
organist. 

8. januar:
Helligtrekongers-
fest
Vi hadde vår tradisjonelle 
helligtrekongersfest 
  8. januar. 
    Sven-Erling Brusletto 
      tok masse flotte bilder.

Torsdagskaffe
Flere bord fylles hver 
torsdag til vafler, god prat 
og litt foredrag/underhold-
ning. Det er mange 
ulike tema, noe 
for enhver 
smak.

Ledere 
juleverksted
Hver 1. søndag i advent har 
vi stort juleverksted etter 
gudstjenesten med mange 
barnefamilier i aktivitet. 
Her er ledergjengen klare til 
å ta imot barna.

Merle 
vasker stoler: 
Vi er så heldige med 
mange frivillige i aksjon. 

Her vasker Merle stoler 
som har vært i flittig 
bruk siden 2004. 

26. november: Fest på Slottet
26. november hadde vi for første gang fest på slottet for 
5-åringer med foreldre. Barna fikk komme til slottet (kirken) 
for de er jo prinser og prinsesser (og riddere og ninjaer) i 
Guds rike.
Barna hadde kledd seg i festklær, og de ble møtt med rød 
løper og fanfare. Vi var på leting etter skatten, 
pyntet muffins og danset. En meget vellykket 
fest på slottet for barn og voksne.

Foto: Sven-Erling Brusletto, Jorunn Bottolfs, Olaf Huuse Haraldstad og Liv Reinhardt Myklebust

Storspor 
Her lager storspor bål av 
tørre kvister de har funnet 
i skogen. Spor er et tilbud 
til jenter og gutter i alderen 
6 – 9 år der barna kan være 
med på speidertilbud og/
eller kor, derav navnet Spor.
 

Jorunn Bottolfs
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Ikke en papirlapp å kaste bort
Jeg ser henne for meg. En kvinne på over femti 

som går ut av flyet for å gå 4 timer opp og ned i 
dalene i Nepal. 
For første gang skal hun se sin nye arbeidsplass. 
Og mens andre sukker over avstanden, puster og 
blir slitne, småløper hun videre. Helt til hun ser 
Sykehuset i det fjerne. Okhaldhunga. 

Her skal hun og mannen arbeide som misjonærer 
de neste 16 årene. Og i løpet av disse årene vet vi i 
ettertid at de har sørget for at mange menigheter og 
forsamlinger i Norge, er blitt aktive og engasjerte i å 
støtte sykehuset.

Kristin Bøhler heter hun og jeg treffer henne i full 
aktivitet på bruktbutikken i Bekkestua sentrum. Her 
jobber hun og 40 andre gratis og alt de har av inntek-
ter går til ungdomsarbeider i Haslum menighet og til 
Okhaldhunga sykehuset i Nepal. Kristin og Erik Bøhler 
var ansvarlige for arbeidet ved sykehuset i Okhald-
hunga i 16 år. Erik som lege med spesialitet innen 
barnesykdommer, Kristin som spebarn og barsel 
pleier.

Grønt sykehus i særklasse
De bygget ikke bare sykehus. De bygget et grønt 
sykehus. «Hvordan greidde dere det?» spør jeg. Jo, 
det hele begynte med 
et seminar vi var på i 
Thailand før vi dro til 
Nepal, om hvordan og 
hvorfor leve ut natur 
og klimavern som kirke 
og misjon. Hvordan 
vise at det er rotfestet i 
vår tro, begynner Kris-
tin, og fortsetter å for-
telle: Det var vanskelig 
å vite hvor vi skulle 
begynne i Okhaldhun-
ga, det var søppel over 
alt. Men så kom det en 

O K H A L D H U N G A   S Y K E H U S   I   N E P A L

folkehøgskole på besøk og vi visste ikke hva vi skulle 
sette dem til. Så vi spurte om de ville plukke søppel. 
Det ville de, og alle – inkludert rektor gikk i gang med 
friskt mot og plukket søppel. Og lokalsamfunnet ble 
så flaue. Tenk at det kom mennesker helt fra Norge og 
plukket søppelet deres, og selv rektor deltok. Det var 
uhørt. Det ble starten på søppelplukkingen, hvor hele 
lokalsamfunnet ble engasjert. Men også andre ut-
fordringer sto i kø. Hva gjør vi med kloakk fra et syke-
hus som har 400 mennesker på toalettbesøk hver dag? 
Og hva med energi til å drive sykehuset? Der diesel må 
fraktes fra Katmandu for å kjøre aggregat og strøm 
var kjempedyrt og umulig å bruke på hele sykehuset. 
Kloakkhull var gravd og fylt i all ledig jord. Derfor ble 
det Biogass fra Toalettutslippet som nå brukes til 
metangass for matlaging på sykehuset.

Solenergi fra et stort anlegg drifter sykehuset med 
strøm og i dag er det bare røntgen apparatene som 
bruker av den dyre strømmen. Plast og glass samles 
inn og selges. En gang i måneden plukker landsby-
befolkning og ansatte på sykehuset søppel mellom 
klokka 7 og 8 om morgenen, før de går på jobb. Det 
er bygget en liten oksygenfabrikk, siden oksygen på 
flasker har så høye fraktkostnader, og det arbeides 
med å rense vannet på en naturlig måte.
Sykehuset samarbeider med kommunen og lokalbe-

folkningen for helse-
tjenester ut i landsby-
ene.

Misjon og diakoni
Når man hører at 
Kristin og Erik Bøhler 
ble sendt ut som mis-
jonærer, så lurer kan-
skje noen. Hva slags 
misjon er dette? For i 
Nepal er det ikke lov å 
forkynne og forsøke å 
omvende folk. 

Sykehuset i Okhaldhunga er et fint eksempel på kristen 
diakoni. Som Jesus var til stede og hjalp de små og ut-
støtte og de som hadde det vanskelig, slik skal vi være 
tilstede og hjelpe mennesker som lider og mangler det 
mest elementære, sier Kristin. 

Sykehuset og utdanning 
I dag har sykehuset 75 senger og man arbeider for tida 
med å øke sengekapasiteten til 100. Bare slik får man 
godkjent på nytt sykepleieskolen som har vært i gang i 3 
år, men som den nye regjeringen nå bare vil godkjenne 
dersom sykehuset har 100 senger. Skolen skal nå også 
utdanne laboratoriepersonell, fysioterapeuter og rønt-
gen medarbeidere. Sykehuset har en stor barneavdeling, 
28 plasser, fødeavdeling og hjem for ventende mødre, 
kirurgisk avdeling og avdeling for psykiatri. I den siste 
avdelingen fokuserer man særlig på alkoholikere og 
stoffmisbrukere. I tillegg drives det i samarbeid med 
kommunen et større opplegg for funksjonshemmede med 
fysioterapi og tilrettelegging i landsbyene, og sykehuset 

deltar i alle aksjoner og initiativ i lokalsamfunnet som 
styrker primærhelse situasjonen. På sykehuset er det et 
sosialkontor når det gjelder hjelp til de pasientene som 
ikke kan betale, eller som ikke kan greie seg selv. Lands-
byhelsearbeid hadde opplæring i bruk og laging av bind, 
slik at jenter kan gå på skolen selv om de har menstrua-
sjon, og driver kursvirksomhet for å redusere vold mot 
kvinner.

Grønt og familievennlig sykehus
Og hovedoverskriften over alt dette, er ikke bare at syke-
huset skal være grønt. Det skal også være familievennlig. 
Derfor er det en ekstra seng under hver sykeseng, slik at 
familien kan sove der, og ikke sammen med pasienten 
som er vanlig. 

Vardåsen menighet er stolte over å være en 
bidragsyter til sykehuset i Okhaldhunga.  
Det vil vi fortsette med! 

Irene Wenaas Holte

Kan du tenke deg 2,5 år uten en dråpe regn? 
Ikke en dråpe! – Først dør avlingen, så hus-

dyrene, og nå står barna våre i fare. Før hadde vi 
300 geiter, nå er det bare tre igjen på grunn av 
den ekstreme tørken. Dette forteller folk i Somalia. 

Det er fortsatt ikke rettferdig 
at de fattigste rammes så 
hardt av kampen for rett-
ferdighet. Bli med Kirkens 
Nødhjelp i kampen for rett-
ferdighet; med krav om at 
menneskeskapte klimaend-
ringer får menneskeskapte 
løsninger. Sammen skaper 
vi endring!

Konfirmantene, barnekoret 
og firefemklubben  blir med 
på fasteaksjonen 28. mars. 
Barn og ungdommer skal løpe 
mange runder med økonomisk 
støtte av slekt og venner for å 
samle inn penger til aksjonen. 

2,5 år uten en dråpe regn
I fjor samlet vi inn 140.104. Det betyr at vi var med på 
å gi 560 personer rent vann på livstid. Hvis du vil støtte 
aksjonen, se på nettsiden vår. Der vil det komme opp 
en lenke til Spleis.no for å støtte aksjonen. 
Evn ta kontakt med Irene diakon på ih739@kirken.no
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S A L M E S T A F E T T E N - Tor Ole Sakrisvold Bergan 
Salmen ble en siste takk fra oss som var igjen 

Da min Far døde i 1991 ville min mor ha salmen «Gud når du til oppbrudd kaller» i bisettelsen. Hvor hun  hadde 
den fra vet jeg ikke, men det var veldig gripende å synge den i kapellet. Så da min mor døde i 2014 var det klart 

for både min bror og meg, at den ville vi ha – vi valgte alle salmene vi hadde i fars bisettelse, da var det på en måte 
min mor som hadde valgt de – og igjen var salmen så riktig for meg. Det var jo 
spesielt takken vi ville markere, vi følte at det ble en siste takk fra oss som var 
igjen.
Det var teologen Johan Lyder Brun (1870-1950) som skrev salmen da forfat-
terens søster, lærerinne Bolette Brun, døde. I strofe to henviser «tusenfryd» til 
foreningen som frøken Brun hadde startet opp i Sagene menighet, der deres far 
var prest. Tusenfrydforeningen var en forening for unge kvinner som ønsket å 
ta seg av enslige gamle. Bolette var en geskjeftig dame og da hun døde, bare 
47 år, var det blitt 60 slike «Tusenfrydforeninger» i hele landet.
Salmen har nå fulgt meg i mange år, den ble sunget i to veldig gripende 
øyeblikk som ikke er glemt.

Gud når du til oppbrudd kaller,
hele livets dag trer frem:
Barndom, ungdom, moden alder,
arbeid, hvile, gjerning, hjem.
Alt jeg ser i dødens port:
Sorg og glede, smått og stort.

Takk for alle livets gleder,
tusenfryd ved veiens kant.
takk for sorgens stille steder.
takk for hver en venn jeg vant!
Takk for minner, takk for håp,
takk for smertens bitre dåp.

Gud som meg til arbeid kalte,
og som nå meg hvile bød.
Du som mine dager talte,
og som gav meg livets brød.
Hjelp meg i den siste vakt!
Kle meg i din hvite drakt!

Gud når du til oppbrudd kaller

En gjeng fra barne- og ungdomskoret har vært 
på overnattingshelg på Nordmarka kapell med 

skiutstyr, noteark og masse tid for lek og gøy. 

Barne- og ungdomskoret  har vært i god vekst 
gjennom mange år, og jeg ønsket å spørre dem om 
hva som er så gøy med koret.
- Alle «folka», svarer Olav. – Vi er en stor vennegruppe 
som er mye sammen, også på fritiden. 
- Enig, sier Valentina (11 år) Det er alle personene. 
Også er det jo gøy å synge, - og vi er flinke, sier hun 
med en liten latter. Valentina har gått på myldredag 

Barne- og ungdomskoret på tur

helt siden hun var 4 år. – Jeg startet på firefemklubb, 
sier hun. – og da jeg ble seks år, startet 
jeg i koret. Koret er dritbra!
- Også er det veldig inkluderende og 
aksepterende miljø, sier Olav. Det er 
stort engasjement for mental helse og 
LHBT. Vi snakker mye om det når vi ikke 
øver, i pauser og sånn.

Men hva er høydepunktene, spør jeg.
- Korturene, svarer de i kor. – Det er 
sjukt bra miljø! Og på turene har vi 
underholdningskvelder der alle kan lage 
bidrag. Å være her på tirsdagene er også 
et høydepunkt. Jeg elsker det. Yngvild er 
en veldig bra dirigent.

- Hun er ikke streng med dere da, 
spør jeg.
- Joda, iblant er hun streng, men det er 
bare når vi er irriterende, sier Helle med 
en liten latter.
Ingen tvil – stor trivsel i barne- og ung-
domskoret som i dag teller 121 sangere.

Jorunn Bottolfs

Kulturkalender

Salmekvelder i Vardåsen kirke
Fra januar 2023 startet Vardåsen menighet opp med salmekvelder 

noen onsdager kl. 19.00 av ca. 1 times varighet. Mange er glade   
i å synge sammen, og vi satser på å bli bedre kjent med salmeboka 
vår. Noen av kveldene kan ha fokus på salmer skrevet av en 
spesiell salmedikter eller med fokus på et særskilt tema. 
Kveldene blir avsluttet med en enkel kveldsbønn. 

• Salmekvelden 25. januar ble ledet av Johan og Berit Okkenhaug
   og gav et spennende innblikk i Trygve Bjerkreim sitt liv og virke 
   som salmedikter samtidig som vi fikk synge velkjente og litt mer
   ukjente salmer sammen og lytte til solosang.

• Salmekvelden onsdag 22. mars ledes av Dag Håland og ved 
   pianoet er Brita Schulz, vi synger sammen nyere salmer fra de 
   siste 50 årene. Her blir det mangfold i utvalg. 

• Salmekvelden onsdag 26. april blir ledet av Irene Wenaas Holte
   og har temaet «vår» som ramme. Da samles vi i glede over 
   skaperverket og Guds stadige nyskaping og får høre litt presenta-
   sjon av en salmedikter.

Vi håper mange vil bli med og synge!        Åshild Solgaard

Salmekvelder og Konserter 
• Onsdag 22. mars  kl. 19.00           Salmekveld
• Onsdag 26. april  kl. 19.00           Salmekveld

• Søndag 30. april  kl. 18.00            
Korkonsert Vox Cordis a capella. Stemningsfulle nordiske 
klanger. Koret presenterer repertoaret de synger på 
korturen til York. Billetter 100/50 kr

• Lørdag 06. mai  kl. 17.00   Korkonsert 
Vardåsen Barne- og Ungdomskor med band. 
Sanger fra musikalenes verden. Billetter 100/50 kr

• Søndag 07. mai  kl. 18.00            Orgelkonsert 
Jon Andreas B. Håland og William Ormseth spiller flott 
orgelmusikk av bl.a. J.S. Bach og Cecar Franck. Fri entré

PÅSKEN  i 
Vardåsen kirke
• Palmesøndag kl. 11.00
   Olaf Huuse Haraldstad, prest
   Vardåsen barnekor, Yngvild Wattum Stuksrud og 
   Hilde Nygård.
   Gjermund Bie Eliassen, trp, Sunniva W Stuksrud, fløyte
   Minimusikal i gudstjenesten med Vardåsen barnekor 
   og ponnien Leia i rollen som esel.   
   Påskeverksted og ponniridning etter gudstjenesten.
 
• Skjærtorsdag kl. 18.00
   Solveig Vatn Weisser, prest
   Yngvild Wattum Stuksrud, organist
   Povilas Syrrist-Gelota, bratsj
   Enkelt kveldsmåltid etter gudstjenesten
 
• Langfredag kl. 11.00
   Solveig Vatn Weisser, prest
   Yngvild Wattum Stuksrud, organist
   Silje Gotaas, cello
 
 • 1. påskedag kl. 11.00
   Solveig Vatn Weisser, prest. 
   Yngvild Wattum Stuksrud, organist. 
   Forsangergruppe fra Vox Cordis
   Hege N. Blichfeldt, trompet.
 
• 2. påskedag kl. 18.00
  Påskesangfest. Vi synger påskens sanger!
  Olaf  Huuse Haraldstad og Åshild Solgaard, tekstleser
  Vardåsen Vox Cordis og Vardåsen Ungdomskor
  Musikalsk ledelse Yngvild Wattum Stuksrud
  Stephen Sirris, organist
  Musikere     YWS

Valentina, Ida og Olav som vi har intervjuet.
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QUIZ OM PÅSKEN
8 om påskehistorien:
1. På hvilket dyr red Jesus inn i Jerusalem 
    palmesøndag?
2. Hvilken jødisk høytid foregår omtrent samtidig
    med den kristne påsken?
3. Hva heter plassen der Jesus ble korsfestet ifølge
    de fire evangeliene?
4. Under det jødiske påskemåltidet Seder, er det en
    tradisjon å dyppe persille i saltvann før den 
    ristes. Hva symboliserer dette?
5. Hva var de siste ordene Jesus sa før han døde på
    korset (ifølge Lukasevangeliet)?
6. Hva betyr ordet «skjærtorsdag»? 
7. Hva er navnet på den siste søndagen før 
    1. Påskedag? 
8. Hva var navnet på morderen som Pontius Pilatus
    løslatte i stedet for Jesus? 

8 om påskematen:
1. Hvor mye egg spiser vi i påsken sammenlignet
    med resten av året? 
2. Hva betyr egentlig ordet appelsin?
3. Hvorfor er det tradisjon å spise egg i påsken?
4. Hva er hovedingrediensene i marsipan?
5. Spiser vi mest sjokolade og marsipan til påske
    eller til jul? 
6. Kan egg fryses? 
7. Hønserasen Araucana legger egg med en 
    spesiell farge. Hvilken? 
8. Hvilken berømt amerikaner inviterer hvert år 
    alle byens barn til eggrulling og påske-
    aktiviteter på plenen utenfor huset sitt? 

8 om påskespillene:
1. Hva heter start-figuren i det populære data-
    spillet Minecraft?
2. Hvor mange kuler er det til sammen på et 
    klassisk kinasjakkbrett?
3. Backgammon, Domino, Sjakk og Dam regnes 
    alle som gamle, klassiske spill. Hvilket er ifølge
    Store Norske Leksikon eldst?
4. Hva er summen av prikker på to motstående 
    sideflater av en vanlig terning?
5. Den kjente spillfiguren Super Mario entret 
    spillverdenen i arkadespillet Donkey Kong i 
    1981, men under et annet navn. Hvilket?
6. Hva er verdien på bokstaven ”Y” i den norske 
    versjonen av spillet Scrabble (Wordfeud) 
    (verdien går fra 1 til 10 poeng for de ulike 
    bokstavene)?
7. Monopol, hvor man skal kjøpe og selge eien-
    dom, er omtalt som verdens mest populære 
    spill. Men hvilken gate er den dyreste i den
    norske utgaven?
8. Hva er den høyeste poengsummen du kan 
    oppnå i «hus» i tradisjonell Yatzy?

Snu bladet om du vil sjekke svarene

Påskesquiz

Foto: Sven-Erling Brusletto

av Elin Brusletto
Svar på påskehistorien:
1. Esel
2. Pesach, en minnefest over jødenes frigjøring av Gud
    fra slaveriet i Egypt og deres frihet som en nasjon 
    under lederskapet til Moses.
3. Golgata («Hodeskallestedet»)
4. Tårene under slaveriet i Egypt
5. “Far, i dine hender overgir jeg min ånd.”
6. Ordet betyr “Renselsestorsdag”. Det kommer av 
    norrønt skíra, “rense” (Skjær = ren).
7. Palmesøndag
8. Barabbas. Han var en kriminell som skal ha deltatt i 
    et opprør og ble beskrevet som en drapsmann. 
    Pilatus ga folkemengden valget under rettsaken mot
    Jesus om å gi Jesus eller Barabbas fri, og folket skal 
    ha valgt Barabbas.

Svar på påskematen:
1. Dobbelt så mye 
2. Kinesisk eple, fra tysk apfel=eple og latin «sinensis» 
    kinesisk
3. Et litt sammensatt svar: I katolske land begynte man
    alltid påsken (etter fasten) med å spise velsignede 
    egg. Egg er et urgammelt symbol for skapelsen både 
    i egyptisk, kinesisk og romersk tankegang. Allerede 
    i tidlig middelalder regnet man egget som et symbol 
    for oppstandelsen.

4. Mandler og melis
5. Til påske
6. Ja, hvis egget knekkes og røres sammen først 
7. Turkis 
8. Presidenten 

Svar på påskespillene
1. Steve
2. 60 kuler
3. Både Backgammon og Dam kan spores tilbake til år 
    3000 f.Kr. – da til henholdvis Egypt og Babylon. Sjakk
    dukket opp i India rundt år 600 – utviklet fra spillet 
    Chaturanga, mens Domino skal ha oppstått i 1200-
    tallets Kina.
4. Alltid lik 7
5. Jumpman
6. 8
7. Rådhusplassen er den dyreste gaten. Den koster hele
    8000 kroner. Nest dyrest er Ullevål Hageby, som 
    koster 7000 kroner. I den andre enden har vi Park-
    veien og Kirkeveien, som bare koster 1200 kroner.
8. Hus er tre pluss to like. 3*6 + 2*5 = 28 poeng

Spørsmålene er blant annet hentet fra Marit O. Bromarks 
bok Påskequiz (Cappelen Damm 2018), melk.no, nrk.no, 
mollers.no og quizforalle.no.

Søstrene Elisabeth, Mathilde og Henriette var 
med på tårnagenthelgen. Henriette (8) som 

tårnagent og Mathilde (15) og Elisabeth (17) 
som ledere.

Vanligvis er søstrene på myldredag og kor hver 
tirsdag, og det har de vært siden de var helt små. 
Første helg i mars var søstrene med på tårnagent-
helg, Henriette som agent og Mathilde og Elisa-
beth som ledere. 

- Hva var det kjekkeste med å være tårnagent 
Henriette? 
- Å få være oppe i den lange, mørke gang inne 
i kirkeveggen. Jeg liker mysterier, og der skulle 
vi løse oppgaver. Også var det kjekt å få slå på 
kirkeklokkene, sier Henriette.

Mathilde og Henriette har vært med på myldredag 
og kor siden de var babyer og var med på baby-
sang. De har gått gradene med knøttesang og 
firefemklubb før de begynte i koret. Da Henriette 
ble født sa pappa Eivind til organisten: Nå er det født et 
nytt kormedlem Yngvild!

Mathilde på 15 år har begynt å få en del lederoppgaver i 
kirken både i koret og på ulike arrangement.

- Hvordan var det å være leder på tårnagenthelg?
- Det kjekkeste var å passe på barna, svarer Mathilde. Jeg 
vil at det skal være gøy og komfortabelt for dem å være 
her slik at de kommer tilbake, sier Mathilde
Storesøster Elisabeth har lang fartstid i kirken. Hun startet 
på firefemklubb da hun var 4 år. De siste årene har hun 
hatt mye lederansvar samt kjøkkenansvar på myldredag.

- Hvordan er det å være leder i kirken Elisabeth? 
- Jeg var lenge eldst i koret og dermed fikk jeg en god del 
ansvar. Det har vært veldig koselig. Jeg har vært leder på 

en del korturer, og jeg har vært konfirmantleder og leder 
på Lys Våken. 

Jeg er veldig glad i denne kirken her. Vi gjør mye spenn-
ende, sier Elisabeth. Det er masse flotte mennesker her, 
og man føler seg hjemme om man har vært her lang tid 
eller kort tid, avslutter Elisabeth med et varmt smil. 

Ingen tvil, - Elisabeth, Mathilde og Henriette har fått med 
seg mange gode minner og erfaringer fra myldredag og 
koret. Pappa Eivind ba om å få taxiskilt til bilen med tanke 
på de mange turene han måtte ta til og fra kirken på tirs-
dager, - og det fikk han til bursdagen av døtrene sine!

Jorunn Bottolfs

I tillegg til agentene var 25 hjelpeledere i alderen 11 – 18 år med som hjelpeledere. De gjorde en fantastisk innsats med å ta imot barna, 
lede grupper, lage tårnagentbevis og være gode forbilder. God ledertrening og kjempegod hjelp.                            Foto: Sven-Erling Brusletto

Søstrene Mathilde, Elisabeth og Henriette

Tre søstre med lang fartstid i kirken
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I snart 40 år har Kirkens feltarbeid drevet et meget 
viktig omsorgsarbeid blant rusmiddelbrukere og 

andre som faller utenfor. Feltarbeidet er tilknyttet 
menighetene i Asker, men kommunen er sterkt 
inne med lokaler og driftsmidler. 

Arbeidet har over tid vokst seg til å omfatte et 
veldig stort arbeid med imponerende aktivitet.

En liten prat med daglig leder Gudrun
Jeg har avtalt et intervju med daglig leder Gudrun 
Brøvig Silde, og møter henne i nye, lyse og vennlige 
lokaler. Gudrun bobler over av stolthet over arbeidet. 
Hun forteller meg ivrig om Varmestua og arbeidstiltak, 
Elveplassen og nødovernatting, «Bra Brukt» og 
Lyspunkt1 (lysfabrikken). Det er et omfattende tilbud 
for mennesker som strever eller opplever utenforskap. 

- Vi ønsker å være et trygt sted å komme til, et 
sted hvor man blir møtt med omsorg og støtte, sier 
Gudrun.  
- Gjester og beboere får delta på ulike arbeids- og 
aktivitetsarenaer, og vi søker å tilrettelegge for at de 
erfarer mestring, fellesskap og opplevelse av å bety 
noe for andre. Mennesker med rusutfordringer har 
akkurat de samme behovene for å bli sett, oppleve 
felleskap og mening.  
I dag har en gruppe vært ute og måket 
snø og strødd glatte veier. Kl. 12.00 
kommer de inn for lunch og god prat på 
Varmestua, og så er det ny arbeidsøkt. 
Det er ikke det NAV kaller for arbeid-
strening, men et tilbud om å fylle dagen 
med meningsfull aktivitet. Det utbetales 
ikke lønn, men arbeiderne får honorar 
pr time. Det er ikke krav til rusfrihet i 
Arbeidstiltaket.

Bra Brukt tar også imot arbeidere. Her er 
oppgavene rengjøring, sortering, prising 
av varer mm. Lyspunkt1 i Heggedal er 

F A K T A - Hentet fra Feltarbeidets hjemmeside:

Øyeblikksomsorg siden 1984
Norges største produsent av alterlys. Her samarbeider 
vi med Fontenehuset om rekruttering av arbeidere til 
lysstøping. Etter en tid på Lyspunkt1 har flere vært 
klare for annet arbeid eller studier. Lyspunkt1 er en 
rusfri arena. 
- Det er et krevende og stort arbeid dere har, sier jeg.
- Ja, men det er et veldig fint sted å jobbe.  Jeg er 
veldig glad i jobben min, sier Gudrun med et stort 

smil.
- Jeg opplever så mange gode 
menneskemøter. Det er så mange 
sterke mennesker som jeg er full 
av beundring for. Jeg får et lite 
glimt inn i deres liv. Jeg blir berørt 
og imponert!

Jeg kjenner at det går an å 
gjøre en forskjell! 
I går ringte vi til en bruker og utt-
rykte vår bekymring. Vi hadde ikke 
sett han på en stund. Han ble så 
takknemlig. Han hadde vært veldig 
bekymret for hva som ville skje 
hvis han døde. Ville noen oppdage 
det? Brukere som kommer hit kan 
være anonyme, men iblant spør 
vi om telefonnummer og hvem vi 
skal ringe til hvis vi er bekymret. 
Vi opplever at mange uttrykker 
takknemlighet for det, sier Gudrun 
- Jeg er leder for ansatte med et 

stort engasjement, og det er en stor gave. 
Jeg er begeistret over at kommunen og kirken har 
valgt å samarbeide om dette arbeidet. Dette driver vi 
sammen i stolthet! Vi hadde ikke klart å gjøre denne 
jobben så godt uten dette gode samspillet.

Lunch på Varmestua
Klokken nærmer seg 12.00, og jeg blir invitert til å 
være med på lunch på Varmestua.
Når vi kommer inn i Varmestua møtes vi av deilig mat-
lukt og mange fargerike matfat. Feltarbeidet får ofte 
mat fra hoteller, skoler, kirker eller private, og denne 
dagen har de fått mat fra Leangkollen og fra Solvang 
skole. På veggen står et lyssted med tente lys og et 
bilde av en av brukerne som døde den natten. Kam-
eratene har stoppet opp, tent et lys og stått i stillhet 
foran bildet.

Jeg slår meg ned sammen med tre karer som har vært ute 
og strødd på glatte veier.  
- Jeg er her hver dag, sier Jan Erik.  Det er stor takhøyde 
her. Jeg slipper å sitte hjemme og deppe og gjøre dårlige 
valg. Det er mye bedre å fylle dagen med å være her og 
gjøre ordentlige ting. Det er trygghet og omsorg her. 
Denne plassen har betydd mye og redda meg fra mange 
kjipe situasjoner.
- Jeg har gjort mange dumme ting, sier Erlend, men her 
kan jeg gjøre lovlige ting. Jeg fyller dagene 
med å være her på jobb, også får jeg litt 
penger til røyk og mat. 
Da slipper jeg å tenke på rus om morg-
enen. Da jeg sleit på det verste var det 
veldig stress å finne et sted å sove og vaske 
klærne.
-Hva er det du liker best å gjøre når du er 
her, spør jeg. 
- Jeg liker skruing, mekking og motorer. 
Jeg liker å få ting til å starte. Men du, sier 
han og henvender seg til en av de andre. 
– Du er jo veldig god på modellfly. Kanskje 
du kunne lære oss om det? 
Og så går praten videre om hvordan de kan 
få til kurs i modellfly.

Ofte får feltarbeidet overskuddsmat fra 
hoteller, skoler, kirker og private.

Støttespillere og frivillige
Daglig leder Gudrun forteller at det er mange støttespill-
ere i lokalsamfunnet som gir tid, penger, gaver  og mat 
til arbeidet. Vi har 20 frivillige som bidrar på en fantas-
tisk måte. Mange av våre frivillige sier, - Jeg tenkte at jeg 
hadde mye å gi, men det er jeg som får! Det er mye magi 
i frivillighet, sier Gudrun. – Men skriv gjerne at vi trenger 
flere frivillige. Akkurat nå har vi behov for noen som kan 
hente bakervarer noen dager i uken kl. 17.00 på Den 

glade baker. Nesøya Lions Club hjelper 
noen dager i uka, men vi trenger flere for 
å dekke opp hele uka. Jobben tar bare en 
liten halvtime, og betyr enormt mye for 
våre gjester. Vi trenger også flere folk på 
bruktbutikken, på lysfabrikken, eller på 
kjøkkenet på Varmestua. 
Ta gjerne kontakt, avslutter Gudrun.

Klar beskjed fra Magne
På vei ut av Varmestua blir jeg stoppet av 
Magne. - Jeg elsker denne plassen, sier 
han. - Hadde ikke dette stedet vært her, så 
veit jeg ikke hvordan det hadde gått. Uten 
dette stedet hadde det gått til helvete, sier 
han. Sterke ord på slutten av intervjuet før 
han inviterer meg til å komme til Varme-
stua oftere.

Jorunn Bottolfs

• FELTARBEIDET består nå av seks forskjellige 
   avdelinger som tilbyr ulike tjenester til de 
   askerbøringene som behøver det.

• VARMESTUA er hjertet i feltarbeidet. Vi er tilgjenge-
   lige for samtaler, råd og veiledning og kan sette de
   som trenger det i kontakt med hjelpeapparatet. Vi
   serverer god og næringsrik mat. Det er mulighet 
   for å låne telefon eller pc, Åpent hver dag, morgen 
   og kveld, hele året.

• ARBEIDSTILTAKET påtar seg jobber for kunder 
   i Asker og omegn. Tiltaket gir en meningsfull 
   aktivitet til våre gjester fire dager i uka. Det er ikke
   krav til rusfrihet på Arbeidstiltaket.

• ELVEPLASSEN består av 10 hybler for bostedsløse 
   som skal videre til ordinære boliger. Vi har også to 
   akuttovernattingsplasser. Elveplassen driftes på 
   oppdrag fra Asker kommune. 
• BRA BRUKT er feltarbeidets bruktbutikk og blir 
   bemannet av frivillige. Butikken er også en fin 
   aktivitetsarena for gjestene våre. 

• LYSPUNKT1 gir verdifull arbeidstrening til 
   mennesker som står utenfor arbeidslivet. 
   Lyspunkt1 samarbeider med Fontenehuset om 
   rekruttering av arbeidere og er Norges største 
   produsent av alterlys. 

Ove Hansen er en av de trofaste  frivillige som 
gjør en veldig viktig jobb på Bra Brukt.

Jan Erik og Erlend hygger seg med god lunch og fellesskap.
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Ungdomslederne på kurs i BodaBorg Trenger du noen å snakke med? 
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 livssituas-
joner. Slike samtaler er gratis, 
og kirkens medarbeidere har 
taushetsplikt.

For å avtale samtale 
Send e-post til diakon Irene: 
ih739@kirken.no, eller 
ring Asker kirkelige fellesråd på 
telefon 66754090 og spør etter 
diakon eller prest i Vardåsen.

I møte med livet...
Sjelesorg - Hva er nå det?
Hun spurte hva jeg drev med i kirken. Det blir mye 

sjelesorg, svarte jeg. Sjelesorg – så trist! – var 
hennes umiddelbare kommentar. 
Men er det så trist? Ordet er kanskje trist og også litt 
misvisende. Det er utledet av det tyske ordet Seelen-
sorge og kan best oversettes med sjeleomsorg – altså 
omsorg for sjelen.  
Det kan hende sjelen «sørger». Det er mange tap i 
menneskers liv, og da er det viktig å ta seg tid til å 
sørge. Da er det godt om noen 
hadde tid og evne til å lytte til 
fortvilelsen og smerten.
Det kan handle om sorg, men 
også om noe annet. Omsorg 
favner videre. Det kan være mye 
vi er opptatt av eller strever 
med. I kirken finnes mennesker 
som er trent til å lytte og vant 
til å samtale med mennesker 
som står i ulike livssituasjoner. 
Av og til kan det være noe jeg 

aldri har fortalt, som jeg har skjult for andre og kansk-
je også for meg selv, men som dukker opp fra dypet 
av min sjel. Da kan det være godt å vite at den jeg 
samtaler med er kjent med irrganger i et menneskes 
sjel og dessuten har taushetsplikt.  
Og hva med de dypere spørsmålene som kan dukke 
opp når livet butter: Hva er nå meningen med dette og 
med dette livet? Finnes det noen der ute som hører når 
jeg ber? Hva kan kirken tilby?  Hvordan finne mening, 
håp og tro? Hvem er Gud – for meg?
Ikke alle vil ønske å snakke om tro selv om de hen-

vender seg til kirken. Og samtale-
partneren i kirken vil ikke presse 
tro og mening på noen. Det er den 
som kommer som bestemmer tema. 
Rommet er åpent, og enhver kan 
komme med det den enkelte har på 
hjertet.  
I Vardåsen har vi flere erfarne sam-
talepartnere, og du er velkommen til 
å ta kontakt via prestekontoret.

Berit Okkenhaug

Ungdomslederne i Vardåsen og Asker reiste på 
tur til BodaBorg i Karlskoga i Sverige fra 13. til 

15. januar. I løpet av høsten har vi hatt fem kurs-
samlinger for lederungdom i Vardåsen. Der har vi 
jobbet med hvordan vi er gode ledere, og hvordan 
vi skaper trygghet og tilhørighet i grupper hvor 
deltakere kommer inn med ulike bakgrunner og 
meninger. 

Som avslutning på kurset reiste vi på gruppesamar-
beidsleir til Sverige hvor vi forsøkte oss på en rekke 
ulike escape-room. Konseptet er å gå inn i et rom 
hvor vi som gruppe på tre eller flere skal løse gåter 
og fysiske utfordringer for på den måten å kunne gå 
videre inn i et nytt rom. Klarer vi ikke oppgaven må 

vi begynne på nytt. Mens en essensiell del av å få til 
oppgavene er nettopp å feile, og å lære av sine feil. 

Vi klatret i Jungelen og slengte oss i bananer. Vi testet 
reaksjonsevnen med å skulle gripe fatt i fallende 
objekter. Vi var innbruddstjuver og klatret fra det ene 
til det andre møbelet. Vi sprang og krøp så fort vi 
kunne gjennom smale tuneller. Og vi besøkte 
«Maya-riket» – for de av oss som har sett Indiana 
Jones var assosiasjonen sterk. Kvelden avsluttet vi 
med undervisning om gruppesamarbeid og andakt. 

Det er en knallfin gjeng jeg har fått bli kjent med 
dette halvåret. Takk for det!  

Solveig Vatn Weisser

Hele gjengen samlet rundt langbord på Burger King. Fra venstre: Gustav Einjord Tvedt, Einar Hoven Lågøyr, Marianne Solheim 
(kateket i Asker menighet), Anna Knutsen, Amanda Rype, Sindre Brusletto, Nora Steen, Lova Skar, Sarah Lorentsen, Cornelia Baastad 
Stokke, Ciara Ridd Bakkefjell, Ella Johanna Ragnfrid Isaksson Lunde og Solveig Vatn Weisser (prest i Vardåsen).

Ei fornøyd gruppe som har 
kommet seg gjennom 
Maya-riket-banen og har 
stemplet deltakerkortene 
sine. 
Hvem kom seg gjennom 
flest baner, tro? 

Fra venstre: Sara Lorent-
sen, Lova Skar, Amanda 
Rype (foran), Ciara Ridd 
Bakkefjell (bak) og 
Cornelia Baastad Stokke. 

P Å S K E 
av Einar 
Andresen 

En prest holder preken om lammet
som Mesteren delte med sine.
Han setter det inn i en ramme
av Frelserens senere pine.
Nå snakker vi om noe annet.
I kveld vil jeg ha på meg kjole!
Den nye av ull kan jeg bruke.
Du husket vel endelig polet?
Det stenges i nesten en uke.
 
Langfredag er kirken vår naken.
Vi minnes Messias som lider.
Hans soning er lyset i staken,
det skinner til evige tider.
Nå snakker vi om noe annet.
En god kriminal må vi skaffe,
et friskt lite mord med litt sex til.
Så koker vi kanner med kaffe
og spiser så deilige kjeks til.
 

Det ringer i klokker fra kirker.
De kaller oss alle til messe.

Det hender at høytid bevirker
en økende korsinteresse.
Nå snakker vi om noe annet.
En gul liten kylling er vakker,
for ikke å nevne en hare.
Og alle som snakker og snakker,
kan bruke dem helt uten fare.
 

En morgen fra Gud ser vi gløde
med budskap til alle som strever:
Guds sønn har stått opp fra de døde!
Vi feirer vår Frelser, Han lever!
Nå snakker vi om noe annet.
Så bittert med gråtunge skyer!
Vi blir ikke skikkelig brune.
Vi hadde så herlige vyer
om soling i fluktstol på tunet.
 
I morges var viddene hvite,
og borte var vinden og snoen.
På høyfjellet er det så lite
som fratar oss freden og roen.
Nå snakker vi om noe annet!
Sin soningsvei gikk Han for alle.
For oss har Han båret sin smerte.
I dag, og til deg, lyder kallet:
I dag vil Han inn i ditt hjerte.
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Jorunn blir pensjonist
Etter 21 år med kreativt og strategisk arbeid for å 

utvikle barnearbeidet i Vardåsen ønsker Jorunn 
nå ta et skritt til  
siden. Hun går av 
med pensjon i 
september 2023. 

Her i menigheten 
kjenner og beundrer 
vi Jorunns evne til 
nyskaping, planleg-
ging og gjennom-
føring av spennende 
aktiviteter i arbeidet 
for barn og unge, og 
hun får alltid mange 
med seg i arbeidet. 
Hennes energi, formidlingsevne og arbeidskapasitet 
kommer til å bli savnet. 

En av Jorunns sterke sider er motivering og oppfølg-
ing av frivillige. Mange ønsker nok å være med å feire 
Jorunn og alt hun har bidratt til å skape i Vardåsen 
menighet. Avslutningen vil bli behørig markert 
nærmere sommeren. 

Søndagsskolen – mer enn du tror

– Jeg skal 
ha to kaffe 
uten fløte.

– Vi har ikke 
fløte, så da 
må det bli 
uten melk.

Hva hadde vi 
kalt Noahs ark 
hvis den hadde 

vært en rutebåt?
Svar: Ruteark

I rutenettet under har vi gjemt 10 forskjellige 
hovedsteder. Navnene står fra venstre mot høyre 
og nedover. Klarer du å finne alle sammen?

Finn fem feil!Finn fem feil!
Her viser Jesus seg for disiplene etter at 
han døde og stod opp igjen. De to bildene 
er nesten helt like, men kan du finne fem 
feil på bildet til høyre? Tegning: Chiara Bertelli

Finn 10 hovedsteder! Finn 10 hovedsteder! 

VitserVitser
– Kelner! Er 

dette en vanlig 
tre-retters middag?
– Ja, en kjøttkake, 

en potet og 
en ert.

Fargelegg!
Fargelegg!

M A N I L A N T

O S A T H E N A

S O P N E G A L

O F T A L E I I

S I G R S U R M

L E K A I R O A

O R Ø I N F B R

R O M A K S I O

B E R L I N E M

I M S H A N O I Tegning: Chiara Bertelli

BARNAS
BARNAS

Salme 86,12: Jeg vil prise deg, 

Herre, min Gud, av hele mitt 

hjerte og evig ære ditt navn.  

Jesus elsker meg

4
2023

SupersetningBibelskatt

Side 12: Jesus 
og disiplene i Getsemane

Inntoget i Jerusalem
Side 18: Se info om 

påskekalenderen!

  Gje barnebladet 
 Barnas til eit barn 
   du er glad i!

Desse oppgåvene er 
henta frå bladet.

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

BARNASBARNAS

 Vil du være med på å bidra inn i planlegging 
 eller gjennomføring av markeringen så meld 
 ifra til daglig leder Åshild Solgaard.  
Mail: as692@kirken.no. Mobil: 936 66 657

Konfirmanter 2024

Hva er det å være konfirmant i Vardåsen? Det 
er å utforske verdiene som gjør oss til den vi 

er. Det er å ta del i konfirmantgruppen her, og å 
ta del den verdensvide kirke. Vi deler fortellinger, 
erfaringer, ritualer og verdier med mennesker 
over hele verden. Å være konfirmant er å lære 
seg et språk for det hellige og eksistensielle. 
Som konfirmant håper jeg du tør å tenke og dele 
det du tenker, og at du får hvile i å være akkurat 
den du er. 
Velkommen som konfirmant våren 2024! 
Informasjonsmøte blir i Vardåsen kirke 
24. august kl 17:30. Vi starter i januar. 
Det blir leir i månedsskiftet juli/august og kon-
firmasjon andre helg i september. Solveig prest 
gleder seg til å møte deg. 
For mer info/påmelding ta kontakt med 
sw327@kirken.no eller as692@kirken.no.

Nytt lys- og lydsystem i Vardåsen kirke
Gjennom januar og deler av februar var det 

fullt av arbeidsfolk i gangene her i Vardåsen 
kirke da det nye lys- og lydsystemet ble montert i 
menighetssalen og på kirketorg. 

De aller fleste arbeidsfolkene var fra Asker Elektriske, 
men ildsjeler som Dagfinn Holte, Anders Strange Øya 
og Nils Inge Haus i menigheten var avgjørende for det 
gode resultatet. 

Ballen startet med at vi var nødt til å bytte lamper i 
menighetssalen og på kirketorg fordi mange lamper 
hadde sluttet å virke. Lydsystemet på kirketorg og i 
menighetssalen har lenge fungert dårlig, men høyt-
talerne lå over himlingen, og derfor kunne vi ikke 

få gjort noe med lyd uten å montere ned lampene. 
Endelig var muligheten her til å gjøre noe både med 
lyd og lys. 

Nye lys- og lydsystem er kostbart, så for å spare inn 
penger der det var mulig tilbrakte Dagfinn og Anders 
et unevnelig antall dager og kvelder her på bygget 
med å kable, koordinere, programmere, alt praktisk 
som var mulig å ta på seg. I tillegg satte Nils Inge Haus 
av flere dager på å hjelpe til med forefallende arbeid. 
Vi fikk også ordnet lerret og brannvarslingsanlegg i 
kirkerommet. 

Altså en bygghektisk start på det nye året, men et løft 
for alle de flotte aktivitetene vi har i kirken. 
                          Åshild Solgaard
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Bibelundervisning 
Borgen Normisjon 
Våren 2023 
Tema: Misjon

P R O G R A M

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

• 19. april:      Landløftene. Svein Granerud

• 3. mai:         Et utvalgt folk. Runo Lilleaasen

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

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

Vi møtes annenhver uke. 

Hjertelig velkommen!

Torsdagskaffe - kl. 11.30 - 13.00
 

P R O G R A M

• 23. mars:     Dagens ord 
          ved diakon Irene Wiik Halle 
• 30. mars:     Dagens ord 
                       ved sogneprest Olaf Haraldstad
• 6. april:        Skjærtorsdag
• 13. april:      Dagens ord ved Åshild Solgaard
• 20. april:      Dagens ord ved Anne Helene Moksnes
• 27. april:      «Våren i ord og toner» ved Reidun 
          Skaaheim og Johan Okkenhaug
• 4. mai:          Dagens ord ved 
          tidligere sogneprest Dag Håland
• 11. mai:        Jubilantfest for 2022
• 18. mai:        Kristi himmelfartsdag
• 25. mai:        Dagens ord ved Einar Andresen
• 1. juni:         «Ønskesang» ved Reidun Skaaheim 
          og Johan Okkenhaug
• 8. juni:         Dagens ord ved 
             menighetspedagog Jorunn Bottolfs
• 15. juni:       Sommersamling
• 22. juni - 
  17. august:   Sommeråpen kirke

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

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

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

  Jan Bremnes Opsand  Iben Nerland  Hedvig Mathea Berg Nyhaug

  Amanda Sjøvoll Blad  Bea Solholm Syvertsen  Jan Ulrik Koren

  Aksel Stensvold Strømme
  med storebror Harald

  Matteus Traisuttra Håland 
  med foreldre og bestefar

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! 

V  Å  R  E    D  Å  P  S  B  A  R  N
 

Litt av hvert
Bispevisitas 
7.-9. mars var det visitas med biskop Kari Veite-
berg. Hun var på områdevisitas i Vardåsen, Holmen 
og Asker. Hovedtema var oppvekst i Asker og vi 
hadde spennende møter med kommuneledelsen, 
skoleledelsen og elever fra Asker videregående 
skole. En pilegrimsvandring fra Asker kirke ble 
avsluttet med en stemningsfull vesper ved bålpan-
nen i Vardåsen kirke. Biskopen møtte også med 
staber og menighetsråd. Visitasen ble avsluttet med 
en flott visitasgudstjeneste i Holmen kirke søndag 
12. mars.

Fasteaksjonen
De siste årene har fasteaksjonen i Vardåsen vært 
særdeles vellykket med fantastisk innsats fra barn 
og unge i menigheten. Voksne har fått være heia-
gjeng på innsamlingsløp, eller takknemlige mot-
takere av ekstra hjelp i hus og hjem mot et beløp 
til fasteaksjonen. Vi gleder oss til et nytt år med 
fasteaksjon som er preget av et mylder av barn, 
unge og voksne i og rundt Vardåsen kirke.

Døde 
Liste over døde i Vardåsen 
sokn november 2022 til 
februar 2023

• Lorang Johansen 
• Karen Henrikka Maria
   Christensen
• Sissel Marie Fjellheim
• Edit Oline Tangerud
• Torstein Larby
• Anne Kristine Rød
• Nils Kvilekval
• Sven Erik Sagflaat Waage
• Unni Wevang
• Rune Olsen
• Astrid Bodil Gunnes

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 
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Gudstjenestene  

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

26. mars kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Solveig Vatn Weisser. Søndagsskole 
2. april kl. 11.00:
Palmesøndag v/Olaf Huuse Haraldstad
6. april kl. 18.00: Skjærtorsdags-
gudstjeneste v/ Solveig Vatn Weisser
7. april kl. 11.00: Langfredags-
gudstjeneste v/ Solveig Vatn Weisser
9. april kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste 
Påskedag v/ Solveig Vatn Weisser. 
Søndagsskole
10. april kl. 18.00: Påskefest med påskens 
sanger og tekster. Vox cordis. 
Olaf Huuse Haraldstad. Musikere
16. april kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Olaf Huuse Haraldstad. Søndagsskole.
23. april kl. 11.00: Gudstjeneste v/Solveig 
Vatn Weisser. Søndagsskole. Ung messe
30. april kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/ Olaf Huuse Haraldstad. Søndagsskole
7. mai kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Solveig Vatn Weisser. 
Søndagsskole. Kafèkonsert kl. 12.30
14. mai kl. 1100: Gudstjeneste 
v/Olaf Huuse Haraldstad. Søndagsskole.
18. mai kl. 11.00: Kristi himmelfartsdag 
gudstjeneste v/ Solveig Vatn Weisser
28. mai kl. 11.00:
Pinsegudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad
4. juni kl. 12.00 (NB merk tiden):
Gudstjeneste v/ Olaf Huuse Haraldstad. 
Pilegrimsvandring fra Vardåsen til 
Asker museum kl 13.30
11. juni kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/ Olaf Huuse Haraldstad. Supersøndag 
SOMMER. Avslutning søndagsskolen
18. juni kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Solveig Vatn Weisser
25. juni kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad
2. juli kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Solveig Vatn Weisser
16. juli kl. 11.00: Gudstjeneste v/vikar
30. juli kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad
6. august kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad
13. august kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad
20. august kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/ Olaf Huuse Haraldstad. Søndagsskole 

Følg med på nettsiden for ev. oppdateringer

Velkommen i Vardåsen kirke!

Vardåsen kirke/kirkekontor: 

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

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

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

Åshild Solgaard  Irene Wiik Halle   Jorunn Bottolfs   Følg oss på FB     

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

Det skjer mye i Vardåsen kirke

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

ONSDAG:  Babysang kl. 12.00. 
  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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