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Kirken 15 år! 

Viktig melding! 

Husk å melde fra til kirkekontoret om at et barn 
er født! I mange hundre år har dåpen hatt en 

sentral plass i det norske folk og i vår kirke. Slik 
er det fortsatt. Så skjer det endringer som gjør at 
vi må hjelpe hverandre til å holde denne viktige og 
gode tradisjonen ved like. Vi har fra kirken i alle 
år sendt ut invitasjon til dåp når vi har fått vite at 
noen av kirkens medlemmer har fått barn.

Det er det slutt på nå. Fra 1. oktober i 2018 får vi 
ikke vite når medlemmene i kirken får barn. Det er 
grunnen til at de med nyfødt barn i huset ikke har 
fått invitasjon i postkassen lenger.

Nå må du selv ta kontakt med oss angående dåp. 
Mer informasjon og bestilling av dåp finner du 
på www.vardasenkirke.no, eller du kan kontakte 
oss på kirkekontoret, tlf. 66786100. 
Se mer om dette på side 3.
 

Kirken har vært full av liv og aktivitet siden 
den sto ferdig i 2004. Nesten daglig er den et 

møtepunkt for grupper, konserter, gudstjenester, 
musikk, konfirmanter, barn, ungdom og voksne. 
Det er stor bredde i aktivitetene!

Vi har prøvd oss på en liten oppsummering og 
satt opp noen milepæler og noen stabbesteiner på 
veien. Se side 4 – 7.

Fra innvielsen av Vardåsen kirke 14. mars 2004 

Vardåsen kirke



Kirken er i konfirmantalder!

Etter 15 år med ny kirke kan det kanskje sies slik: 
Vardåsen kirke er konfirmant! En konfirmant har sin 

læringstid, en tid for å oppdage nye ting i troens verden 
og en avsluttende forbønnshandling. Vardåsen kirke 
har også i disse 15 årene fått være i en skapende og 
fornyende prosess i et mangfold av aktører og meninger 
og aktiviteter. Den har fått bekreftet sin tilstedeværelse 
i vårt område på mange og ulike måter. Fra den spede 
begynnelsen da spaden ble satt i jorda for bygging av ny 
kirke (010901), fram til mars 2019. Noen av oss har fått 
være med på hele prosessen, fra starten og fram til i dag. 
Den type menighetsplanting som vi har fått være med på 
i årene like etter tusenårsskiftet viste seg å være viktig. 

Det har også vist seg at det er 
ikke bare selve kirkebygningen i 
betong, tegl, glass og tre som er 
vesentlig, men enda mer de men-
nesker, de verdier og de gode 
relasjoner som har blitt til ved at 
vi fikk kirken på Borgen.

Det er ingen som konfirmerer 
seg selv. Heller ikke kirken. Det 
handler om å bli konfirmert. Og 
hvem er det da som konfirmer-
er? Ikke presten eller noe annet 
menneske. Det er Gud. Det er 
Gud som bekrefter sitt nærvær 
og sin kjærlighet til konfirmant-
en. Slik også med kirken: Gud har 
bekreftet vår betydning. Kirken 
er og har vært til velsignelse og 
hjelp for mange mennesker. Løf-
tene om Guds nærvær der men-
nesker samles i Jesu navn og ber 
til Gud i den treenige Guds navn, 
får sin oppfyllelse i den pågående 
konfirmasjon som skjer når Gud 
kommer nær til mennesker.

Gudstjenesten på søndagene har 
i alle disse årene vært kirkens 
hovedarena. Der skjer det store 
møtet, mellom Gud og menne-
sker, mellom himmel og jord. 
De tente lysene på alterbordet 

minner oss om Jesu nærvær, han som er verdens lys. 
Korset minner oss om Jesu forsoningsverk og hvorfor vi er 
avhengig av Han. Og de mange menneskene ved døpefont 
og alterbord er en del av Guds verdensvide kirke.

Da er vi også på vei inn i det voksne, ansvarlige livet. 
Vi står på egne bein. Det viktigste som skjer i kirken er 
bestandig det som skjer lokalt og i det daglige. Noen 
er satt til å stake ut veien videre. Gjennom tillitsvalgte 
i menighetsrådet og gjennom dem som er ansatte til å 
gjøre en tjeneste på kirkens vegne staker vi ut en kurs 
videre. Det er viktig at noen er villige til å gå inn i dette. 
Vi trenger kandidater til menighetsrådsvalget 9. septem-
ber. Og alle kirkens medlemmer er invitert til å velge og 
stemme.

Vi har et kall fra Gud til å være kirke på dette stedet, og 
slik skal vi få være med å gjøre livet bedre for menne-
skene som bor her, og gi Gud ære! Vi blir med videre i 
Vardåsen kirke, og bygger menighet i bønn til Gud om at 
han må bruke oss!

Dag Håland
sokneprest
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Gustav Nikolai med foreldrene på dåpsdagen 13. januar  
          

En 400 år gammel tradisjon er opphørt, 
og kirken kan dermed ikke lenger 

sende ut invitasjon til nyfødte. Årsaken er 
endring i Folkeregisterloven som gjør at 
ingen trossamfunn nå blir underrettet når 
medlemmer får barn. Derfor skriver jeg 
dette: Husk å melde fra når dere har fått 
et nytt barn i familien. Vi vil gjerne sende 
en hilsen til dere og gjøre oppmerksom 
på muligheten for dåp av barnet.

Dåpen står fast som tradisjon helt fra Jesu 
tid. Alle, både barn og voksne, har en åpen 
invitasjon til å la seg døpe og bli en del av 
det kristne fellesskapet, både i sin lokale 
kirke og i den verdensvide kirke. Gud lover å 
følge den døpte alle dager.

Når vi snakker om dåp i kirken, har det 
sammenheng med at vi ser på dåpen som 
viktig. Her er tre gode grunner for dåp 
(ifølge Sunniva Gylver, prest i Oslo):

1. Dåpen er verdens største kjærlighetserklæring. Dåpen
    er en gave som gis oss, ikke noe vi skal prestere eller
    fortjene eller være gode nok til. Barn bør også få del i 
    det.

Husk å melde fra om at et barn er født!

Hvem skal styre kirken vår?

Det er kirkevalg 9. september 2019. Du er 
invitert til å være med på å skape framtidas 

kirke! Det er din kirke.

KIRKEROMMET ER STORT
Høyt til taket. Sterkt fundament. Plass til alle. 
Verdensvidt fellesskap. Nye impulser. Gode tradi-
sjoner. Ulike meninger. I kirken kan du spørre, 
snakke, be eller være stille. I den norske kirke er 
det rom for mange meninger og kirkens virksom-
het omfatter mer enn du tror.

ET ROM FOR TRO OG UNDRING 
I Den norske kirke er det rom for tro, tvil, samtale 
og spørsmål. Du kan komme som du er. Om du er i 
krise, er glad, ensom, eller om du vil være litt alene 
med de store spørsmålene. 

ET ROM FOR HELE LIVET
Den norske kirke er en evangelisk-luthersk 
folkekirke og er åpen for alle. Kirken har 3,7 mil-
lioner medlemmer og 1200 menigheter over hele 
Norge. Uansett hvor du bor, er kirken nær deg. 

MER ENN DU TROR
Kirkens virksomhet omfatter mer enn du tror. 
Ser du nærmere på arbeidet med gudstjenester, 
omsorg for utsatte mennesker, dåp og trosop-
plæring, konfirmasjon og ungdomsarbeid, kor og 
kirkemusikk, vern om skaperverket og mye mer, vil 
du oppdage et mangfold av mennesker og tjenest-
er. Kirken er tilstede overalt i Norge, og vil være 
tilstede i menneskers dagligliv – og ved alle livets 
begivenheter. 

TA ANSVAR FOR KIRKEN DIN
Kirken bygger fellesskap der du bor. Vi har ansvar 
for hverandre. Det står sentralt i kirkens virk-
somhet. Kirken din gir mange muligheter for ditt 
engasjement. I møtene med folk i ditt nabolag 
kan dine holdninger og handlinger utgjøre en stor 
forskjell.

HVORDAN VIL DU AT KIRKEN SKAL VÆRE 
Du har mulighet til å påvirke ved kirkevalget. Det 
skal velges 8000 frivillige til å lede kirkens arbeid. 
Bli med på noe stort: Si ja dersom du blir spurt om 
å stille til valg. Og gi din stemme på valgdagen. Vi 
vil samarbeide for at flere oppdager det store og 
gode ved å gi av sin tid til det som bygger felles-
skap. 
         Kari Sorknes

2. Dåpen er redning. Et blikk ut i verden og inn i oss 
    selv forteller at vi trenger redning fra den lille og den 
    store ondskapen i oss og rundt oss. Gud ble menne-
    sker, gav sitt liv for alle, og seiret over døden – da vant
    Guds kjærlighet over alt som truer livet. Vi vil gi det 
    beste også til barna!

3. Dåpen er tradisjon og tilhørighet. Vår egen fortelling 
    settes inn i en større fortelling om verden. Vi feirer  
    livets under og felleskapet i den verdensvide kirke. Vi 
    er aldri alene. Ved dåpen blir barnet medlem av kirken.

Mange vegrer seg for å gjøre valg på vegne av barna sine 
når det gjelder tro og livssyn. Men å ikke velge noe er 
også et valg. Å erfare og oppleve religiøs praksis gjør at 
barna kan ta egne valg senere. Gjennom dåpen åpnes et 
rom for å tolke livet i en større ramme. Gjennom dåpen 
gis forankring og tilhørighet til noe som er større enn oss 
selv.

Velkommen til dåp!                     Dag Håland

Dåpstavle ved kirkens inngang
Helt siden kirken var ny har alle de som døpes i 
menigheten fått sitt navn på en tavle på veggen ved 
inngangspartiet i kirken. Det er notert etter hver 

søndag. Også dem som bor i 
menigheten og er døpt i andre kirker 
skrives opp.

Det er Kjell Martin Moksnes som 
frivillig har tatt seg av dette nå i 
sammenhengende 15 år. Her kan 
årets konfirmanter og de som er 
yngre finne navnet sitt. Platene med 
navnene vil bli hengt opp i dåps-
sakristiet, men den ferskeste er 
alltid ved kirkens inngang. I løpet av 
perioden har Kjell Martin notert 783 
døpte i løpet av de 784 ukene kirken 
har stått her. Ta en titt på dåpstavlen 
neste gang du er i kirken. Du finner 
nok navn på noen du kjenner!

I forbindelse med dåp henges det opp et keramikkhjerte laget av Irene Kjelgaard Bredesen. Barn-
ets navn skrives inn med dåpsdato. Disse hjertene henger oppe til de blir delt ut 1. søn i advent
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Vardåsen kirke er 15 år     
Først og fremst vil jeg nevne gleden over det 

flotte og praktiske bygget vi har fått. Vi har vært 
utrolig heldige som har fått et så fantastisk bygg! 
Har vi klart å fylle den med aktivitet? Med stor 
frimodighet kan vi svare ja! Det er mye som skjer i 
kirken nesten hver eneste dag, og det har det gjort 
siden 14. mars 2004. Med litt fare for oppramsi-
ng og blamering, vil jeg i punktvis sette opp noen 
stabbesteiner for de femten årene som har gått.

GUDSTJENESTENE
Det er avviklet over 800 gudstjenester disse årene. 
At noe skjer i kirken hver søndag kl. 11 er noe av det 
sikreste og mest regelmessige. Vi begynte i ny kirke 
i mars 2004 med dårlig lydanlegg og et lite orgel og 
et gammelt flygel. Det har endret seg mye. Nå har 
vi et meget godt flygel (fra 2006), et godt lydanlegg 
(fra 2008), og et meget godt orgel (fra 2018). I denne 
tiden har det også skjedd en merkbar endring i våre 
gudstjenester: Vi har fått ny ordning for gudstjenest-
en, ny bibeloversettelse og ny salmebok. Hver søndag 
i 15 år har det vært kirkekaffe etter gudstjenesten, 
og søndagsskole nesten hver gang. Viktig møtepunkt 
for både små store. Vi har hatt «store» gudstjenester, 
og vi har hatt «små» gudstjenester, alle har vært like 
viktige. Gjennomsnitt deltakelse i gudstjenestene har 
ligget mellom 120 og 130 deltakere i hele perioden. 

MYLDREDAG I KIRKEN
Mens kirken ble bygget, jobbet vi samtidig intenst 

med hva vi skulle fylle kirken med. Vi ønsket et 
familietilbud, og arbeidstittelen var en «myldredag» 
med barnefamilier. Etter hvert syntes vi dette var en 
god tittel, så familiedagen ble hetende «Myldredag». 
Siden 2004 har 100 – 125 barn vært på aktiviteter 
på myldredag hvert år.  Vi har solgt middag til 80 – 
120 hver tirsdag siden 2004, og det er et stort antall 
pølser, karbonader, tacolefser og vaffelposer som har 
gått med.

TORSDAGSTREFF
Torsdagstreff har vi hatt helt siden kirkens første 
dag. Hver eneste torsdag i 15 år har 20 – 40 kom-
met for prat rundt bordene, kaffe, vafler og et lite 
innlegg om de nære ting. En gang i måneden har det 
vært foredrag med tema. Torsdagssamlingene er et 
høydepunkt for mange. Takk til de mange frivillige 
som gjør en innsats for torsdagstreffene.

KONSERTER OG KORVIRKSOMHET
Vardåsen kirke er en kulturkirke og har helt fra starten 
vært en populær konsertarena. Det er et stort antall 
konserter som har blitt holdt med kirkens kor, men 
også med eksterne aktører og kulturskolen. Det har 
vært arrangert mange flotte kafekonserter på 
søndager med profesjonelle musikere. 

Kirken har lagt stor vekt på sang og musikk, og vi har 
i mange år hatt et meget godt sangtilbud. Kirken har 
fem kor; Aspirantkoret, Barnekor, Ungdomskor, 

kammerkoret Vox Cordis og Vardåsen seniorsang. 
For tiden er det ca. 100 sangere i kirkens kor.

VAFLER I KIRKEN
Det stekes vafler minst 5 ganger hver uke. Det 
går med mer enn 250 vafler i uken til de ulike 
arrangementene. Ikke rart at vi jevnt og trutt 
må bytte ut jernene våre! 

En kopp kaffe, en vaffel og samvær med kjente og 
ukjente, det gjør godt for små og store. Vaflene er viktige 
for kirken vår!

FRIVILLIGE I KIRKEN
Et stort antall frivillige stiller opp og gjør en innsats i 
kirken. Gjennomsnittlig er det minst 150 frivillige i ulike 
oppgaver hvert år. Oppgavene er mange og ulike. 
Frivillige leder knøttesang, er søndagsskoleledere, dukker 

opp med drill og verktøykasse, er vertskap, steker vafler, 
dukker opp med planter til krukkene våre, har foredrag 
og små fortellinger, sitter i utvalg, leder kor, leder bønne-
samlinger, har oppgaver i gudstjenesten m.m. Listen er 
lang. I tillegg kommer alle foreldre som gjør oppgaver på 
myldredag, på konfirmantsamlinger og på konserter/for-
estillinger. Et stort antall frivillige ønsker å bidra og trives 
med sine oppgaver. Sammen har vi løst mange oppgaver!

STEINPROSJEKTET
Da kirken ble bygget i 2004, ble det holdt av en del 
«totonnssteiner» fra byggetomten med tanke på fremtidig 
kunstprosjekt. I 2008 reiste menighetspedagog Jorunn 
rundt til skolene og fortalte 12 bibelhistorier. Barna malte 
tilsammen 1500 tegninger. Tegningene var gjennom en 
juryprosess, og vinnerbildene ble hogd inn i stein og ilagt 
farge. Steinene utgjør nå en vandring med 12 viktige 
bibelfortellinger på veien opp mot kirken.•2004

• •2006 •2009 •2010 •2012
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KUNST I KIRKEN
Vi har ikke så mye innkjøpt kunst i kirken vår, men vi 
har mange kunstprosjekter som vi har gjort i samar-
beid med skolene. Vi har tre flotte tepper som er blitt 
til i samarbeid med Vardåsen og Hagaløkka skoler. 
Teppene følger kirkeåret. Keramikkflisene i kirke-
veggen er laget av elever fra Rønningen skole. Vi har 
mange flotte ikoner som er laget av elever fra Borgen 
ungdomsskole. Det siste tilskuddet er et bilde som 
elever fra Vardåsen skole har laget. Det har tema om 
Åndens frukter. Samarbeidet med skolene har gitt 
fantastiske resultat som er til daglig glede for de som 
kommer til kirken.

SKOLER, BARNEHAGER OG INSTITUSJONER
Skolene er på jevnlige besøk i kirken. Siden 2004 har 
det gjennomsnittlig vært 15 skole/barnehagebesøk i 
året.  Det er samlinger som handler om Frans av 
Assisi, Nikolas fra Patara, jul og påske. Institusjoner 
med beboere med spesielle behov er på besøk tre 
ganger i året til hyggelige sangsamlinger. Vi setter 
stor pris på samarbeidet med barnehagene, skolene 
og institusjonene.

BISKOPENE PÅ BESØK
I løpet av den tiden kirken har bestått, har det vært tre 
biskoper. Alle har vært på besøk i kirken vår, noen av 
dem flere ganger.  Gunnar stålsett kom da kirken ble 

innviet i 2004. Ole Christian Kvarme kom på bispe-
visitas i 2014, og nåværende biskop Kari Weiteberg 
kom til orgelinnvielseni 2018. I tillegg har vi hatt flere  
presteordinasjoner med biskopene på besøk.

TROSOPPLÆRING I KIRKEN
I 2007 fikk Vardåsen menighet trosopplæringsmidler. 
Det betyr at vi fikk midler til å lage opplegg for barn 
i alderen 0 – 18 år. Det var en ny tanke for oss at vi 
skulle lage et opplegg for alle aldersklasser, og det 
utløste en meget kreativ prosess. Vi har i dag ett eller 
flere tilbud til alle aldersklassene. Utallige barn har 
blitt kjent med kirken sin gjennom disse tilbudene. 

BRUKTMARKED
Da kirken ble bygget, var man våkne nok til å grave ut 
til en underetasje. Den lå uvirksom med grov pukk og 
støv frem til 2010. Da var det noen ildsjeler som ville 
ha bruktmarked i den 500 kvadratmeter store under-
etasjen. Bakken ble jevnet ut, og det ble lagt store 
tepper over. I nesten 8 år hadde vi et populært brukt-
marked i underetasjen til glede for hele nærmiljøet. 

I 2017 ble det bestemt at underetasjen skulle byg-
ges ut, og bruktmarkedet ble stengt i februar 2018. 
Bruktmarkedet var et populært, grønt og sosialt tilbud 
som vi ønsket å beholde, men det ble ikke mulig å få 
til en fortsettelse av det.

JUBILANTFEST, NYTTÅRSFEST, SOMMERFEST, 
BORGEN I VÅRE HJERTER
Vi liker å feire i kirken vår - med god mat og god prat. 
I 6 år har vi invitert til jubilantfest for de som er 75, 80, 
85, 90 og 95 år. Det er trivelige samlinger med marsipan-
kake, sanger, norske flagg og roseutdeling til jubilantene. 
Dette har blitt en hyggelig tradisjon som vi kommer til å 
fortsette med. Sommerfesten har vært en god tradisjon 
siden 2005, og nyttårsfesten ble et nytt tilskudd fra 2019. 
Borgen i våre hjerter har vært et viktig arrangement i flere 
år,- et arrangement for å se og oppleve hverandre på 
Borgen på tvers av alder og kulturbakgrunn.

ORGELET
Da kirken ble bygget, ble det satt inn et orgel som før var 
brukt til kapellet i Asker kirke. Dette instrumentet holdt 
ikke mål, og organist Yngvild jobbet målrettet sammen 
med en orgelkomite gjennom flere år med planlegg-
ing, konserter og innsamling av midler. 

I Asker kirkelige fellesråd ble det besluttet å bevilge 
midler til orgel i Vardåsen og Heggedal. I januar 2018 
kom den første bilen fra Sveits med orgelelementene. Dag 
for dag fulgte vi utviklingen. Orgelet ble innviet 18. mars 
2018 til stor festivitas. Orgelet er bygget av det sveitsiske 
firmaet Metzler Orgelbau. Orgelet har to manualer, 27 
stemmer og 1600 piper. Kirken har med det fått et meget 
godt orgel.

UNDER
I 2018 ble Under åpnet. 500 kvadratmeter i underetasj-
en ble til flotte bruksrom til faste aktiviteter og utleie. 
Speiderne fyller rommene med aktivitet på mandager, og 
konfirmantene og ungdommene er der på torsdager. En 
gruppe danseglade voksne har uhøytidelige og koselige 
dansesamlinger som er åpne for alle. Rommene brukes 
til sorggrupper, undervisning, selskaper, filmkvelder for 
ungdom, minnesamvær, m.m. 

NYE PROSJEKTER 
- BANDROM OG BULDREVEGG
Det skjer stadig nye ting, ikke minst etter at Under er tatt 
i bruk. I januar 2019 ble det kjøpt inn bandutstyr til 
bandrommet. Det er mulig for alle musikere å benytte seg 
av bandrommet når det er ledig. Ta kontakt. 

I løpet av våren 2019 blir det satt opp en buldrevegg på 
15 kvadratmeter i Under, noe som vi håper og tror barn 
og ungdommer vil få stor glede av. 

Det er mye mer jeg kunne nevnt, men sidene rommer ikke 
mer. Vi er glade og takknemlige for kirken vår, og vi er 
spent på hvilke nye stabbesteiner som dukker opp langs 
veien i årene som kommer!

Jorunn Bottolfs•2013 •2018 •2019•2015 •2016
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Få med deg Elias!

Den første helgen i april blir det storslåtte og drama-
tiske oratoriet Elias fremført av alle de fire kirkeko-

rene i Asker prosti, solister og orkester. Oratoriet Elias er 
skrevet av Felix Mendelssohn (1809-1847), med libretto 
på tysk og engelsk av Julius Schubring. Det handler om 
livet til den bibelske Elia som beskrevet i 1. og 2. Konge-
bok, kombinert med tekster fra Det gamle testamentet. 
Grete Pedersen, kunstnerisk leder i Det Norske Solistkor, 
dirigerer.

Tekst og foto Mari Elise Smebye

ELIAS
Mendelssohns oratorium

ASKER kirke
søndag 7. april kl. 18.00

ØSTENSTAD kirke
lørdag 6. april kl. 17.00

BILLETTER KR. 280, VED INNGANGEN
Eller https://billett.holmenkirke.no

Asker kirkekor
HMV Holmen

Vardåsen Vox Cordis
 Østenstad sangeri

Dirigent
Grete Pedersen

 Ditte Marie Bræin, Mari Askvik,
Eirik Grøtvedt og Halvor Melien

Solister:

Musikere:
Fra strykeorkesteret

Ensemble Allegria og
sammensatt blåsergruppe

2. påskedag 
22. april kl. 18.00
Påskesangfest
Vardåsen Vox Cordis
Yngvild Wattum Stuksrud, 
Stephen Sirris
Musikere fra Kork og 
Oslofilharmonien
Dag Håland
 
Fredag 3. mai kl. 20.00
Konsert Povilas 
Syrrist-Gelgota, bratsj
Erwin Messmer, orgel

Søndag 5. mai kl. 12.30
Kafékonsert på kirketorget
Felix Peikli, klarinett
Thor Erik Fjellvang, flygel
  
Søndag 26. mai kl 11.00
Musikkgudstjeneste 
og kafékonsert. Dag Håland, 
Yngvild W. Stuksrud,
Grimstadkoret           YWS

Lørdag 6. april kl 17.00
Vardåsen Vox Cordis 
medvirker sammen 
med de andre kirkekorene 
i Asker i Mendelssohns 
Elias i Østenstad kirke
 
Søndag 7. april kl. 18.00
Vardåsen Vox Cordis 
medvirker sammen 
med de andre kirkekorene 
i Asker i Mendelssohns 
Elias i Asker kirke
 
Skjærtorsdag 
18. april kl. 18.00
Dag Håland
Yngvild Wattum Stuksrud
Marianne Svenning, obo
 
Langfredag 
19. april kl. 11.00
Dag Håland
Yngvild Wattum Stuksrud
Silje Gotaas, Cello

1. påskedag 
21. april kl. 11.00
Dag Håland
Brynjar Wattum 
Kolbergsrud, trompet
Hiro Noguchi, trompet
Yngvild Wattum Stuksrud

Kulturkalender

Intervju med prosten
Man kan høre at du er oppvokst i Stavanger, og 
adressen din nå er Nesbru, men hvor har du ellers 
levd og bodd?
Faktisk er jeg opprinnelig østfolding. Jeg er født i 
Halden, og bodde de fire første årene i Rødenes. 
Grunnen er at mor mi fra Rømskog fikk dratt med seg 
far min fra Stavanger til Østfold i noen år, før familien 
flyttet til Stavanger, der jeg vokste opp i nabohuset til 
Vardåsens sokneprest 
Dag Håland. Som vok-
sen har jeg bodd i Oslo, 
Bærum og Asker, samt 
tre år i Ringsaker og 
ett år i Latin-Amerika, i 
hovedsak som student i 
Buenos Aires.

Du er for mange kjent 
som journalist i NRK. 
Hva var det som trakk 
deg tilbake til preste-
yrket?
Et vannskille, når jeg ser 
tilbake, var en erfaring 
av å miste et barn. Da 
jeg i 1995 ble far første 
gang, ventet vi tvil-
linger, og den ene over-
levde bare to dager. Jeg 
var midt i trettiårene, og 
hadde en morsom jobb i 
Dagsnytt Atten, men av 
dette kom et alvor inn i 
livet. Jeg grunnet på hva 
jeg egentlig ville bruke 
livet mitt til, og tre år 
senere ble jeg ordinert i 
Ringsaker kirke. Det har 
jeg ikke angret på.

Som prost er du en av 
lederne i Asker-
kirken. Hvilke ønsker 
har du for kirkene og 
menighetene våre?
At vi som lokale kirker 
lever tett på lokalsamfunnet, og oppleves som en 
trygg havn for folk i all vår tids uro. Vardåsen er sånn 
sett et godt eksempel. Så håper jeg at vi kan være 
litt forskjellige som menigheter, preget av dem som 
til enhver tid er frivillige eller lønnede medarbei-
dere. Slik kan vi som kirke, på ulike måter, peke på 
kjærlighetens og nådens evangelium.

Har du en favoritthistorie i bibelen?
Det må være lignelsen om den barmhjertige samari-
tan. Her gjør Jesus noe meget frekt. Som et eksempel 
til etterfølgelse, peker han på en som tilhørte fien-
defolket, en som de ellers kunne være enige om å 
forakte og gjerne drepe. Men samaritanen var han 
som elsket mest og handlet rett.

Hvilke kvaliteter ved Jesus er det du setter høyest?
At han snur opp ned på vedtatte sannheter, og løfter 
opp livet som hellig. Alt han sier og gjør, peker mot 
fellesskap uten noen former for maktmisbruk. Hos 
Jesus er kjærligheten absolutt. Vi skal elske hverandre, 
og slik gjøre livet hellig. Så enkelt, og så vanskelig.

Hvilken bok leser du for tiden?
Jeg leser alltid flere om gangen, og alltid på sengen, 
og det går sakte fremover fordi jeg ofte er meget trøtt 
om kvelden. Men morsomt er det å kunne svare at 
jeg, som er så opptatt av uretten mot palestinerne, 
for tiden leser to israelske forfattere. Yuval Noah 
Harari har skrevet en fascinerende bestselger i boken 
“Sapiens”, og i tillegg leser jeg “The Girl Who Stole My 

Holocaust”, en memoar 
av den tidligere soldaten 
Noam Chayut, som har 
gått inn i fredsorganis-
asjonen “Breaking the 
Silence”. Jeg leser også 
Per Petterssons bok 
“Menn i min situasjon”.

Hva bruker du fritiden 
din på?
Jeg har fire hjemme-
boende barn på 7, 9, 
11 og 16. Mye går på å 
følge deres behov, og 
det er lite igjen til egne 
behov. Men jeg ser en 
del på fotball.

Hva setter du mest 
pris på å gjøre 
sammen med barna?
Det handler mye om å 
spille og se på fotball. 
Jeg har siden 2002 vært 
barnefotballtrener i tur 
og orden for ungenes 
lag. For tiden trener jeg 
et G9-lag i Holmen, der 
Gustav spiller. Jeg liker 
også å prate med dem 
om livet. Unger stiller 
fantastiske spørsmål.

Har du planer for 
sommerferien?
Nei, ennå ikke. I fjor 
kjøpte vi en Mallor-

ca-tur billig i slutten av juni. Kanskje venter vi på en 
restplass i år også.

Hva er ditt foretrukne fremkomstmiddel?
Jeg er blitt glad i el-sykkelen min, men om vinteren er 
det for kaldt og glatt. Jeg liker å kjøre bil, men det sier 
jeg ikke, ettersom det ikke er helt politisk korrekt.

Hvilke kvaliteter setter du pris på ved bygda vår?
At den har noe raust og kulturåpent ved seg, som gjør 
at mange av oss kjenner at det er godt å bo her.

Hva har du med deg i prestekofferten/sekken?
Takk for at du spør om det. Jeg pleier alltid å ha med 
tekstboka for Den norske kirke, et fromt og godt svar. 
Dessuten står det ofte en kopp med kald kaffe i en 
lomme i sekken, og inni ligger gjerne en papiravis. Jeg 
prøver å få lest Klassekampen, Budstikka og Vårt Land 
hver dag.

Olaf Huuse Haraldstad



Etter at mamma og storebror døde, har 12 år 
gamle Hawo tatt over mye av det daglige ans-

varet for familien. - Aller helst vil jeg bli sykeplei-
er. Jeg ønsker å hjelpe andre. 

Smilet sitter et stykke inne, 
men det er likevel en voksen 
mildhet i blikket til Hawo. 
En blanding av sjenanse og 
opplevelser ingen unner et 
barn. For få år siden, hun 
husker det så godt, levde 
hun med mor og far, fem 
brødre og en søster. Et 
enkelt, men godt liv som 
nomader ute i det golde 
ørkenlandskapet i Puntland, 
Somalia. Det var før regnet 
sluttet å komme. Sesong 
etter sesong. Før geitene de 
livnærte seg av startet å dø, 
en etter en. Før de selv ble 
utmagret. Før Hawo mistet 
mamma og deretter store-
bror. Han var bare skinn 
og bein, og da han ble syk, 
maktet ikke kroppen mer.

STAGGET DØDEN
– Vi har ingenting. Vi kom 
hit for at vi ikke skulle dø, 
sier Hawo med lav stemme 
og forteller om da de voksne 
bestemte at storfamilien 
måtte komme seg til Garowe, hvor nye klimaflyktnin-
ger strømmer til hver eneste dag. I 2010–2012 ble 

Barnas Side

Hawos hjelpende hånd
Somalia rammet av den mest alvorlige tørken på 60 
år, og hungersnøden tok livet av nærmere 260 000 
mennesker. Selv om massiv nødhjelp så langt har 
klart å stanse de massive dødstallene, er ifølge FN 2,6 

millioner somaliere i dag på 
flukt, hovedsakelig fra tørke, 
men også fra konflikt.

LIVSNØDVENDIG VANN
Selv om de har mistet stort 
sett alt, sørger Kirkens 
Nødhjelp for rent vann her 
i leirene, noe som er helt 
avgjørende for å unngå 
vannbårne sykdommer som 
kolera og for at folk i det 
hele tatt skal kunne overleve 
under de svært krevende 
forholdene. 

ETT AV DE BESTE
– Hawo er et av de beste 
barna som finnes. Hun er 
ærlig og gjør mye helt på 
eget initiativ. Jeg tror at hun 
kan bli en god entreprenør, 
sier Fadumo Abdinur Hirsi 
(60).– Aller helst skulle jeg 
ønske at hun kunne gå på 
skole, men etter at moren 
hennes døde, er det vanske-
lig for oss. 
– Jeg vil være en flink jente. 
Jeg ønsker å hjelpe andre, og 

om jeg får jobb på et sykehus, kan jeg hjelpe mange. 
Og kanskje gi baller til barna, så de har noe å leke 
med. Det har jeg lyst til, sier Hawo og legger veslev-
oksent til: – Om den planen ikke går i oppfyllelse, og 
jeg ikke får gått så mye på skole, så vil jeg starte min 
egen lille butikk, der jeg kan tjene mine egne penger 
og kjøpe meg et eget hus å bo i. De andre i familien 
min kan også bo der.

        Vardåsen kirke støtter Kirkens Nødhjelp sitt arbeid 
gjennom fasteaksjonen. 
Ta godt imot konfirmantene 9. april.

Det er også mulig å støtte aksjonen med vipps 34970. 
Merk det med Fasteaksjonen 2019

Bildet til venstre viser tidligere konfirmanter i aksjon.

SIDE

Fargelegg!

Finn fem feil!

Bartimeus var blind. Da Jesus kom forbi, ropte 
Bartimeus til ham, og 
Jesus ga ham synet tilbake.

Tegninger: Kari Sortland

De to bildene er nesten 
like. Finner du de fem feilene på bildet under?

I rutenettet 
under har vi gjemt ti jentenavn. Navnene står fra 
venstre mot høyre og nedover. Klarer du finne 
alle sammen?

En turist kom til 
Bergen på en regnværsdag. 

Han spurte en gutt som 
gikk forbi:

– Si meg, regner det alltid 
her? 

– Eg vet’kje, svarte gutten, 
eg e bare elleve år.

Audun hadde 
begynt i første klasse 

og skrøt til læreren sin:
– Pappa og jeg vet alt!

– Javel? Hva heter hoved-
staden i Mongolia, da?

– Det er det pappa
 som vet.

J A K A L I T E A

U M U L I E I E M

V Ø L P N V R M A

S M E I N I I M K

I S A B E L L A O

R O T E A D Y K K

I F A T U E K N O

L I N O R A M A L

S E N K V S A S I

Finn 10 jentenavn!

Vitser
For Gud ga oss ikke en ånd som gjør 

motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. 

1 
2019

27. januar

Den krokbøyde 

kvinnen

Supersetning

2. Timoteus 1,7

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

2 
2019

3. februar

Frisk på 

  hviledagen

Supersetning
Salme 102,3

Søk først Guds rike og hans 
rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

4 
20193. mars

Jona i Ninive

Supersetning
Matteus 6,33

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

3 
2019

24. februar

Jona 
og den store fisken

Supersetning
Salme 102,3

Gi barnebladet 
Barnas til et barn 

du er glad i!
Disse oppgavene 
er hentet fra bladet.

Bestill abonnement 
på sondagsskolen.no 

eller 22 08 71 00.
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Siden sist    - Her er noen glimt fra menighetens aktiviteter

                     Foto: Svein Erling Brusletto og Jorunn Bottolfs. Tekst JB

Tårnagenthelg 2.-3. mars

45 tårnagenter var i sving i kirken med oppdrag og mysterier. De traff en viskvinne som ga de utfordringer som de måtte løse. 
De løste kryssord i den lange gangen inne i kirkeveggen, lærte å finne spor av politiet og slo et slag med kirkeklokken.

Søndagsskolen 10. februar      
   

Det er søndagsskole nesten hver søndag. Her har Ragnhild og Jocelyn ansvar. 
Fortellingen er om Jonah i hvalens buk, og barna får prøve å gå inn i «buken».

Kirkesjefen fylte 60 år og feiret med kollegaer fra Askerkirken i Under i Vardåsen 
kirke. Kirkesjefen er en sporty mann, og han fikk en flott utendørskniv fra 
kommunen med et litt humoristisk hint om nødvendig å bruke kniven i budsjettet.

Kirkesjef John ble feiret i nyåpnet Under 8. februar  
           

Båten som Jonah reiste med ble behørig 
spist etterpå.

Helligtrekongersfest 6. januar

De vise menn er på besøk i Vardåsen kirke på Helligtrekongersfest. Over 60 aktører gjennomførte et nydelig julespill.

Roverkongress 8.-10. februar

120 speidere 
fra hele 
landet hadde 
Roverkongress 
i Vardåsen 
kirke. På guds-
tjenesten ble 
vi møtt av 
dette herlige
synet i den 
ytterste 
gangen.

Julekonsert 3. søndag i advent

Myldredag 29. januar

Firefem-
klubben har 
mange 
forskjellige 
aktiviteter. 
Bibel-
fortellinger, 
hobby, teater 
og lek. Sigurd 
trives veldig 
godt under 
fallskjermen.

Borgen i våre hjerter 14. februar        

Innbyggertorget, UngKultur og Vardåsen kirke 
arrangerte Borgen i våre hjerter. Herbie fra Ung-
Kultur gjorde stor lykke med å invitere hele salen 
til dans. To uhøytidelige frivillighetspriser ble 
delt ut til Anne Katrine Linnebo for stort frivillig 
arbeid for Arena Borgen og til Bashir for godt 
arbeid for å skape et godt fotballmiljø for 
Somaliske ungdommer. To velfortjente priser!

Lystenning 10. februar        Frivilllige               Seniorkoret 10. februar   
     

Barnekoret og Vox cordis hadde julekonsert 
16. desember i både røde og hvite antrekk. Det ble  
tradisjonen tro en vakker og høytidelig konsert.

Det tennes mange lys av små og store i 
lysgloben under gudstjenestene.

Frivillige hjelper til med mange gjøremål 
i kirken. Her jobbes det på kjøkkenet.

Vardåsen seniorkoret deltok på gudstjenesten. 
De øver hver torsdag kl. 13.00. 

Nyttårsfest i Under 13. januar            
Vi hadde for første gang 
nyttårsfest i Under med 
tre retters middag. Som 
bildet til venstre viser ble 
det servert moltekrem til 
dessert. Festdeltagerne ble 
utfordret på hvilken person 
fra bibelen de ville hatt 
med i ulike situasjoner. 
Dette skapte mye latter og 
humor.



Døpte i Vardåsen kirke:
• Olav Lystvedt Buene
• Viktor Øivind Westerberg
   Bakken
• Gustav Nikolai Relander
• Casper Wettergren
• Alina Thorsen
• June Schanche-Ottesen

Døpte i andre kirker:
• Ivar Wolf-Hansen 
   (Bryn kirke)
• Lucas Andreas Irgens 
   (Asker kirke)
• Syver Gjørwad Langehaug
   (Asker kirke)

Døde:
• Vidar Tvedt
• Reidun Olaug Rosenkrantz
• Jan Martin Jansen
• Ragnhild Syvertsen
• Mary Oddbjørg Ryen
• Nina Nærum
• Odd Martin Hermansen
• Esther Margrete Baasnes
• Else Marie Larsen
• Kari Didriksen Gimle
• Rakel Loen

Bibelundervisning 
Annenhver onsdag kl. 19.30. 
Innledning, samtale og enkel bevertning:

Foto: Svein Erling Brusle,tto

Olav Lystvedt BueneVictor Øyvind Westerberg Bakken Sondre Halleraker Rønningen

Slekters gang
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S A L M E S T A F E T T E N - Elisabeth Lorange Brandt 
Fordi han kom og var som morgenrøden 

Da jeg ble spurt om min favoritt-påskesalme, var den såkalte håpstangoen 
det første som falt meg inn. Salme nr 479 blir nok sunget også utenom 

påsken, men jeg forbinder den med høytiden fordi vi pleier å fremføre den 
med Vox Cordis på den årlige påskesangfesten i kirken. Salmen ble skrevet av 
den argentinske metodistbiskopen Frederico José Pagura i 1979. Det er fint at 
salmeboka også rommer sanger fra det latinamerikanske kontinentet. Tango 
står for livsvilje, lidenskap og sterke følelser, noe jeg synes passer fint i påsken 
som er en høytid med dramatikk, liv og død. 

Den livsglade teksten favner Jesu liv og virke, død og oppstandelse. Den forteller 
om hans godhet, styrke og mot og hvordan han lever videre i oss etter sin død. 
Tekst og melodi underbygger hverandre og uttrykker hvordan håpet nærmest 
danser inn i verden med Jesus. Det er ikke fritt for at det rykker litt i dansefoten 
til enkelte av koristene under fremførelsen av håpstangoen, akkompagnert av 
temperamentsfulle og vakre fiolintoner. 

1. Fordi han kom og var som morgenrøden
og brøt Guds taushet og vår angst for døden,
fordi han gjennom handlinger og taler
har lukket porten opp til himlens saler,
fordi han var Guds Sønn og en av våre
og gikk omkring i gater og i gårder,
fordi han lot de siste bli de første
og lot de blinde se og småfolk trøste,

Omkved
så kan vi holde ut i vonde tider,
så vet vi Gud er nær, selv når vi lider,

• Svanhild Mary Hjelvik 
   Ranghildrød
• Hanne Marie Delp
• Kari Elise Gaustad
• Sidsel Tangvik
• Edvin Meldal Kile

Litt av hvert
så kan vårt brutte håp som solen stige,
så kan vi se at kommet er Guds rike.
Så kan vi holde ut i vonde tider,
så vet vi Gud er nær, selv når vi lider,
så kan vårt brutte håp som solen stige.
Gud er hos oss.

2. Fordi han jaget kremmerne fra templet
og innbød dem de fromme hadde stemplet,
fordi han lo når barna sang og danset
og spredte liv som prester ikke sanset,
fordi han tømte kalken uten klage

og måtte gallen fra vår ondskap smake,
fordi han bar sitt kors og våre synder
slik at hans død vårt nye liv forkynner,

3. Fordi en morgen så ham sprenge graven
og dødens brodd ble brutt den dag i haven,
fordi Guds budskap om ham ikke stanser,
men bryter ut i sanger, ord og danser,
fordi hans Ånd får hjerter til å smelte,
og med et pust får murer til å velte,
fordi hans Ånd får gamle til å drømme,
gir unge syner om at liv kan strømme,

• Fra årsskiftet har Vardåsen menighet fått daglig leder 
   i hel stilling. Det er Asker kirkelige fellesråd som har 
   bestemt at Vardåsen tildeles denne halve stillingen som
   en følge av de administrative oppgavene som er knyttet 
   til Under, den nye Underetasjen i kirken. Det betyr at Kari
   Sorknes nå er daglig leder i hel stilling.

• Under er nå tatt i bruk og er klar for å ta imot nye 
   brukere. Både speiderne, ungdommene og voksne er vel 
   etablert der med sine aktiviteter. Vi har hatt nyttårsfest 
   der, og det har allerede vært utleie til fødselsdagsfeiringer
   og minnesamvær. Ta kontakt med kirkekontoret hvis du 
   vil leie hele eller deler av Under. Bandrommet er blitt tatt i
   bruk av ungdommer, og det vil leies ut gratis etter en 
   booing-ordning som blir tilrettelagt på egen nettside.
   Utleiepris for kjøkken og kafeteria med plass til 70 
   personer er kr. 1000.-. Kr. 2000.- dersom en vil leie hele
   underetasjen. Disse midlene går til å dekke utgifter med  
   administrasjon, renhold, o.l.

• Den ledige diakonstillingen i Vardåsen menighet 
   (70 % stilling) lyses ut i disse dager. Takket være 
   Stortingets budsjettforlik sist høst ble kirken tilført 14  
   mill. til diakonale stilinger. To av disse stillingene er nå
   tildelt Asker prosti, og det betyr at Asker menighet får 
   beholde sin diakon i 100 % stilling. Samtidig lyses det ut
   en ny 100 % stilling som ungdomsdiakon i Heggedal. Den
   ledige diakonstillingen i Vardåsen kirke har vært ivaretatt
   av Kari Sorknes og Mari Elise Smebye fram til nå etter at
   Helena Resch Bjurulf sluttet for 2 år siden.

•  Det er et omfattende skifte i presteskapet denne 
    vinteren. Ny sokneprest i Holmen, Gunstein Vetrhus,
    begynte i stillingen i november i høst. Det er tilsatt ny 
    kapellan i Østenstad menighet, Audun Vad Petterson,  
    som tiltrer i stillingen 1. april. Ny prost i Asker, Tor 
    Øystein Vaaland, begynte 1. februar dette året. Den
    ledige soknepreststillingen i Asker er dermed ledig, og
    det er 10 søkere til stillingen. Tilsetting vil skje i  
    begynnelsen av april.
  
• I Under er det nå kjøpt inn utstyr og instrumenter til 
   Bandrommet. Via en spesiell tilskuddsordning for slike 
   innkjøp er det bevilget kr. 68000.- til innkjøp av utstyr. 
   Gjennom speiderne er det også søkt om tilskudd til 
   etablering av Buldrevegg(klatrevegg) i Under. 
   Gjensidige-stiftelsen har bevilget kr. 50000.- til dette, 
   og Buldreveggen vil bli montert i løpet av våren.           DH

Torsdagstreff - Kl. 11.30-12.30 på Kirketorget 
Kaffe og vafler, samtale rundt bordene. Programinnslag kl. 12.00.

Torsdag 25. april: Irene Wenaas Holte: Min sterke søster. 
Fra en bag med historier fra Malawi

Torsdag 9. mai: Jubilantfest. Program v/Anders Bergem og Helge 
Skaare. Staben deltar. Jubilanter inviteres!

Torsdag 16. mai: Reidun Skaaheim og Johan Okkenhaug: Vårens 
sanger.

Torsdag 20. juni: Kari Elisabeth Ebbel Skjold og Øystein Skjold: 
Mangfoldige Leonard Cohen.

Hver torsdag gjennom hele sommeren! Årets sommerfest blir 
fredag 24. mai kl. 19.00.  Hold av kvelden og bli med!

Våre dåpsbarn

26. mai skal Grimstadkoret fra Hareid på Sunnmøre delta på gudstjeneste. Etterpå har de kafekonsert. Anbefales varmt!

Dåpsbarnet Gustav Nikolai Relander sammen med foreldre og faddere

10. april: Runo Lilleåsen

8. mai: Tro og hverdagsliv. 
«Korleis har trua mi prega meg som menneske, 
politikar og fylkesmann?» Valgerd Svarstad Haug-
land. Sang v/Knut Johansen m/team fra Hurum.
Felles med Asker og Blakstad Normisjon. Enkel 
servering. Kollekt til Normisjon. Dag Håland leder.

29. mai: Sommeravslutning: 
Anne Helene Moksnes intervjues av Preben Colstrup



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

Vardåsen kirke/kirkekontor: 

Åpent på dagtid tirsdag-fredag. 
Telefontid er mandag til fredag 08.30 -15.30. Telefon: 66786100
 
Daglig leder Kari Sorknes:    66786109
Sokneprest Dag Håland:     66786103 / 93616353 
Kapellan Olaf Huuse Haraldstad:    66786104
Kantor Yngvild Wattum Stuksrud:   66786107
Menighetspedagog Jorunn Bottolfs:   66786101
Diakonimedarbeider Mari Elise Smebye       66786102
Ungdomsarbeider Jon Grøsland:   66786105

Kontakt oss gjerne på: vardasen.menighet.asker@kirken.no
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
Følg oss på Facebook! Søk opp Vardåsen kirke og klikk «liker»!

Gudstjenestene  

Kari Sorknes       Dag Håland        Jorunn Bottolfs   Jon Grøsland 

Yngvild Wattum  Olaf Huuse         Mari Elise        Følg oss på        
Stuksrud             Haraldstad         Smebye        Facebook 

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

Det skjer mye i Vardåsen kirke

TIRSDAG: Myldredag som er kirkens familiedag: 
  Knøttesang, Firefemklubb 4-5 år, 
  Familiespeiding 6-8 år, Barnekor 6-12 år. 
  Middag fra kl. 16.15, og vafler etter aktivitetene.
  Vox Cordis – kirkens voksenkor kl. 19.30

ONSDAG:  Babysang kl. 12.00 
  Bibelundervisning 2. hver onsdag kl. 19.30 

TORSDAG: Bønnesamling 2. hver torsdag kl. 11.00
  Torsdagskaffe eller torsdagstreff 
  hver torsdag kl. 11.30–13.00
  Konfirmantundervisning og ungdomskafe kl. 17.30
 
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. 
For spørsmål, ta kontakt på tlf 66786100 eller på 
mail: vardasen.menighet.asker@kirken.no 

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

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

31. mars kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/Olaf Huuse Haraldstad. Søndagsskole. 
Gospelmesse. Back in business. 
Årsmøte kl. 12.30

7. april kl. 11.00: Gudstjeneste v/Dag Håland. 
Søndagsskole 

14. april kl. 11.00: Palmesøndag 
Supersøndag PÅSKE v/Olaf H Haraldstad

18. april kl. 18.00: 
Skjærtorsdagsgudstjeneste v/Dag Håland

19. april kl. 11.00: Langfredagsgudstjeneste 
v/Dag Håland. Søndagsskole

21. april kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste 
Påskedag v/Dag Håland. Søndagsskole

22. april kl. 18.00: Påskefest med påskens 
sanger og tekster. Dag Håland. 
Vox cordis. Musikere

28. april kl. 11.00: Gudstjeneste v/Olaf H 
Haraldstad. Søndagsskole. Ung messe/PUST

5. mai kl. 11.00: Gudstjeneste v/Dag Håland 
og Tor Øystein Vaaland. Søndagsskole
Kafèkonsert kl. 12.30

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

19. mai kl. 11.00: Gudstjeneste v/Olaf Huuse 
Haraldstad. Supersøndag SOMMER. 
Avslutning søndagsskolen

26. mai kl. 11.00: Gudstjeneste v/Dag 
Håland. Søndagsskole. Grimstadkoret. 
Kafèkonsert kl. 12.30

30. mai kl. 11.00: Kristi himmelfartsdag 
gudstjeneste v/Dag Håland.

9. juni kl. 11.00: 
Pinsegudstjeneste v/Dag Håland

16. juni kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad

30. juni kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad

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

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

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

18. august kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. 

25. august kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad 
og Jon Grøsland. Konfirmantene

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

Velkommen i Vardåsen kirke!


