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Hjertevarmestua 

Adventsteppet 

 

Hvert år gleder vi 
oss til å hente frem 
det flotte advents-
teppet i Vardåsen 
kirke som Solfrid 
Bergem har laget
sammen med elever 
på Vardåsen skole.
På side 4 kan du 
lese mer om teppet 
og et intervju med
Solfrid. 

Over døra inn til Varmestua henger et skilt 
med «Adgang tillatt for uvedkomne». Her 

er de «uvedkomne» gjester; i Bruktbutikken 
er de på jobb. 12.000 måltider 
årlig, 30 kanner kaffe hver 
dag, gode samtaler og verdi-
fullt arbeid. Laget og ledet 
av frivillige, som Bjørg og 
Ove Hansen som gjør mer for     
andre enn å steke vafler og 
delta på dugnad i kirken.

Mellom Askerelva, pendler-
parkeringsplassen og en trafikk-
maskin ligger Kirkens feltar-
beid i Asker. Dette er Asker 
prosti sitt omsorgsarbeid og 
menighet i menighetene. I 30 
år har de servert varm kaffe og 
drevet øyeblikksomsorg, gitt 
“mot til å tåle livet” som det så 
treffende står på nettsidene, 
blant rusavhengige og andre 
som lever mer eller mindre på 
utsiden av samfunnet. Her er 

det ingen krav, ingen forventninger om endring 
og forandring.

Bjørg og Ove Hansen er to ildsjeler som gjør 
en fantastisk innsats. Les mer om deres arbeid, 
Kirkens Feltarbeid og Julebutikken på side 8.

Foto: Håvard Sæbo/IKO



Jeg elsker å synge

Jeg elsker å synge! Jeg elsker å synge salmer, 
og jeg elsker mest av alt å synge julesalmer! 

Nå er desember her igjen, og vi får synge våre 
kjære gamle juleskatter og nye julesangperler. 

Selv har jeg et yrke der jeg synger julesangene fra 
oktober til desember. Korene øver til julekonsert-
er, og jeg nyter hver øvelse med disse slitesterke 
melodiene.

Desember er en av de fineste 
månedene i kirken vår. Det er fullt 
hus nesten hver dag og kveld. 
Skoler, barnehager, lokale kor og 
foreninger. Speidere og kultursko-
len. Mange kommer innom kirken 
på konserter, adventsamlinger, 
gudstjenester og sammenkomster. 
Og felles for alle samlingene er at 
det synges julesanger. Sanger alle 
kan godt, og der vi får stemme i og 
synge ut med den stemmen vi har.

Det er noe befriende og forløsende 
å få synge sammen med mange 
andre en sang vi kan godt. Og med 

julesangene er det slik. I mangel på sanger som 
alle kan, er det «Deilig er jorden» mange tyr til i 
begravelser. Og selv om dette opprinnelig ikke er 
en spesiell julesang er det slik den er blitt kjent. 

Vi er heldig i kirken; vi kan øse fra en nesten 
utømmelig kilde med vakre julesanger og nydelig 
julemusikk. Da jeg sjekket listen over de mest 
spilte julesangene på radio, er det «En stjerne 
skinner i natt» og «Det lyser i stille grender» som 
ligger øverst, begge er julesanger med religiøst 
innhold og som står i vår nye salmebok. En 
salmebok som rommer nesten 1000 sanger, både 
sanger som er helt nye og slitesterke sanger som 
har blitt sunget i 1200 år.

Jeg gleder meg til alle julesamlingene vi skal ha. 
Gleder meg til å høre alle barn og voksne som 
synger «Tenn lys!» av hjertens lyst. Jeg håper du 
kommer og blir med på å synge en av dine jule-
favoritter. Og neste år, når «Deilig er jorden» 
runger på julaften, blir det til orgelbrus fra vårt 
nye orgel!

Yngvill Wattum Stuksrud
Kantor
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En måned til det nye orgelet kommer!          Tekst og foto: YWS

Nå er det bare en måned igjen til orgelet ankommer 
kirken! Det er nesten helt uvirkelig at vi er kom-

met så langt. Det er 10 år siden vi startet opp med 
orgelprosjektet, og økonomisk er «mange bekker små 
blitt en stor å». Mange piper er solgt, utallige vafler 
er stekt, og veldig mange har hatt pipekonserter. Vi 
takker også fellesrådet for solid støtte til instrumentet.

15. januar ankommer lastebilen med orgeldelene. Det 
er Metzlers orgelbau som bygger orgelet. På orgel-
fabrikken i Sveits har de arbeidet med orgelet vårt i 
nesten et år. Mange er i sving, og dyktige fagfolk 
jobber med detaljer slik at alt skal bli perfekt. 17 
mann er ansatt på fabrikken, og alle har sine fagfelt; 

orgelhuset skal snekres, alle tangenter utformes, 
bly og tinn skal smeltes og blandes, valses til plater 
som formes til ca 2000 piper. Den store belgen med 
luft skal konstrueres og bygges, og alle overganger 
fra tangentene til pipens luftåpning skal utformes av 
treverk. Orgelfirmaet har bygget orgler siden 1895, 
og det er nå fjerde generasjon som eier firmaet.

Orgelet innvies 18. mars. Dette blir en festguds-
tjeneste med nær hundre korsangere, musikere og 
selvsagt i sentrum av det hele står instrumentenes 
dronning. I tiden som følger etter innvielsen er det 
planlagt nær 20 arrangementer, arrangementer for 
både unge og gamle innen mange sjangere.          

Store eiketrær blir hugget av Metzlersorgelbau i skogen. De er ca 150 år gamle. Tømmeret tørker 5-10 år ute før det blir tatt inn. 
Inne tørker det ca 3 måneder. Til orgelet i Vardåsen trengs det 15 store eiketrær.

Julemarked 
lørdag 25. november kl. 10-15
 

Vi gleder oss igjen til julemarked. Det har 
vært stor aktivitet med folk som vil bidra. 

Strikk, bakst, syltetøy, julegodt, 
engler, lys fra Feltarbeidet, 
og mye mer.  Og vi må nevne: 
Mennenes julekaker som ble 
til en kveld i skolekjøkkenet på 
Borgen skole - urørt av kvinne-
hånd. Av glade bakere. Kom og kjøp! 

Det blir også ferske sveler som kan kjøpes for å 
ta med hjem eller nytes i kafeen. I kafeen blir det 
servert hjemmelaget lapskaus, kaker, pølser og 
kaffe. Åpent bruktmarked hele dagen. Der har de 
gjemt mange «godsaker» til denne dagen. 

Loddsalg med mange fine gevinster.

Borgen Oldis spiller i kirken kl.12, og det blir 
trekkspillmusikk oppe i kirken og nede på 
bruktmarkedet.

Velkommen til årets julemarked!         KS

Bly og tinn smeltes ved 400 
grader i denne ovnen. 

Bly/tinnplatene blir valset til 
store plater og formes til piper

Orgelhuset begynner å bli 
ferdig

Ca 2000 piper formes og 
skjæres til for hånd

Alle de 2000 pipene blir satt ned i dette spillebordet (til venstre) og forhåndsintonert på fabrikken. Når orgelet er bygget ferdig i 
Vardåsen kirke brukes det tre uker på å intonere dem en gang til slik at de passer til kirkerommet.
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Hver advent fryder jeg meg over å henge opp 
det flotte adventsteppet vårt som Solfrid 

Bergem har laget til Vardåsen kirke. Det er et 
vakkert teppe i nydelige farger og motiver.  
Teppet preger kirketorget vårt i adventstiden. 

Teppet ble laget i 2013 som et 
samarbeid mellom Vardåsen skole 
og kirken. Vi hadde laget mosegum-
mifigurer av sauer, lys og stjerner 
som elevene trykket opp på ulike 
stofftyper og i ulike farger. Siden 
satte Solfrid figurene sammen til et 
nydelig adventsteppe. Jeg har fått 
lov til å intervjue Solfrid i hennes 
hjem på Engelsrud, og jeg blir møtt 
med nystekte rundstykker.

-Du er utrolig dyktig med hendene 
Solfrid. Hvor har du lært det?
- Jeg har lært mye av moren min. 
Hjemme sto alltid symaskinen 
fremme klar til bruk. Der lærte 
jeg å strikke, hekle, veve og sy. Vi 
hadde alltid hjemmesydde klær og 

strikkede gensere. Mange av venninnene mine 
var nok litt misunnelige på meg for alle de fine 
strikkeklærne jeg fikk, men jeg synes nok ikke 

selv at det alltid var så kjekt. Spesielt var det ikke 
kjekt med strikkede strømper. De klødde! Noe av 
det første jeg husker jeg lagde var da jeg som 5 - 
6-åring hadde fått et garnnøste av en nabodame. 
Jeg heklet en gryteklut til mor. Det var nok ganske 
langt fra en perfekt gryteklut, men jeg husker hvor 
stolt og glad jeg var! 

Siden valgte jeg å utdanne meg innen feltet. Jeg 
tok Statens lærerskole i forming, og ble lærer i 
forming på realskole og husflidskole, pluss at jeg 
holdt en del kurs innen ulike felt. Jeg var også med 
på å bygge opp en form- og fargelinje ved den 
nystartede videregående skolen på Frøya. Jeg synes 
det var veldig kjekt å undervise ungdommer og 
voksne. Jeg er opptatt av at det skal være kvalitet i 
det man gjør.

- Og din sans for kvalitet har vi hatt glede av 
i kirken. Hvordan gikk du frem når du fikk en 
stor haug med stofftrykk som elevene hadde 
laget? 
- Jeg kjøpte et stort bakgrunnsteppe, også ble 
det å klippe til figurene, legge det utover gulvet 
og prøve, feile, prøve igjen og la ideene modnes. 
Jeg måtte gi det tid. Teppet lå på stuegulvet i en 
måned!  Jeg var utrolig spent da jeg skulle presen-
tere teppet i kirken om det ville bli godt mottatt! 

Heldigvis ble det veldig godt mottatt fra første stund.

- Ja, det kan jeg bekrefte. Vi var overveldet av 
hvor mye du hadde fått ut av barnas arbeid. Du 
har jo laget mange ting til kirken vår. Du har i 
tillegg til adventsteppet laget et kirkeårsteppe, en 
stor Kristuskrans som vi bruker i søndags-
skolen, søndagsskolefaner, et fasteteppe m.m. 
Det er mange, mange timers arbeid. 

Hvorfor vil du bidra og hjelpe til med så mye 
frivillig arbeid?
- Jeg har alltid følt meg hjemme i kirken. Fra jeg var 
liten var jeg med familien min i kirken eller på 
søndagsskole hver søndag. Jeg giftet meg med Anders 
som er prest, og med det ble det prestetjeneste for 
ham rundt om i landet. Vi begynte på Steinkjer, var 
deretter i mange år på Frøya og kom så hit til Dike-
mark og Asker. Det ble naturlig å bidra i de kirkene 
vi tilhørte. Spesielt hadde jeg stor glede av å lage 
en messehagel til et bedehus som ble ombygd til et 
kapell, nemlig Mausundvær bedehuskapell i Frøya. Det 
var veldig meningsfullt. 

- Og hva jobber du med nå?
- Nå har jeg engasjert meg i julemarkedet som 
kirken skal ha siste lørdag i november, så nå går det i 
smånisser, forklær, luer, sitteunderlag og puter. 

- Jeg har hørt rykter om at din datter Anne Kristine 
har hatt innsamlingsaksjon av 
spesielle vinkorker på Facebook?
- Ja, det dreier seg om sjampagne-
korker. De egner seg spesielt godt til å 
lage smånisser av. Nå har det blitt 70 
små blånisser og rødnisser til julemark-
edet. Det har også blitt en del forklær og sitteplater som 
kan egne seg som julegaver, så jeg håper det blir folk-
somt på julemarkedet lørdag 25. november. Jeg synes 
det er fint å kunne bidra. Vardåsen kirke er nå vår kirke, 
og det er en kirke som vi trives godt i, avslutter Solfrid.

-Vi er glade og takknemlige for Solfrid, 
- og for de mange trofaste ildsjeler som bidrar år 
etter år på ulike måter i kirken vår. 

Messehagel og smånisser        - Intervju med Solfrid Bergem       Tekst og foto: JB

Advent: Lilla var i romertiden fargen til kongen 
og dronningene. Ingen andre fikk lov til å gå med 
lilla klær. Lilla er adventstidens farge. En konge 
kommer, en konge uten soldater, uten slott og 
rikdom. Kirken tenkte for lenge siden at vi trenger 
tid til å gjøre oss klare til å gå inn i julen og møte 
det mysteriet som julen er. De satte av fire uker til 
å forberede oss til dette mysteriet. I disse ukene 
er vi på vei til Betlehem. Vi er på reise. Vi gjør 
oss klar, og det gjør vi sammen med profetene,  
gjeterne, englene og de vise menn. Vi tenner lys 
og forbereder oss til julens mysterium.

Maria og Josef er på reise fra Nasaret til Betlehem, 
en reise som på den tiden tok flere dager. Keiser 
Augustus har bestemt at alle skal skrives inn i 
manntall, og Josefs familie er fra Betlehem. 
Det er en tung reise for den som snart skal ha 
barn. Noen ganger orket ikke Maria å gå et eneste 
skritt til. Da red hun på eselet. Noen ganger orket 
hun ikke å ri et eneste skritt til. Da gikk hun av 
eselet og gikk til fots. Hun red og hun gikk. 

«La det skje med meg som du har sagt. 
Jeg er Herrens tjenerinne.»

I bibelen brukes ofte engler når Gud vil fortelle oss 
viktige ting. Engelen Gabriel kom til Maria for å fortelle 
at hun skal føde en sønn. En engel rullet steinen på 
Jesu grav til side slik at de kunne se at graven var tom.
Engler utfører Guds vilje. De er beskyttere. De sørger 
for trygghet. De er budbringere, slik de var den første 
julenatt: «Med ett stod en Herrens engel foran dem, og 
Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forfer-
det. Men engelen sa til dem: Frykt ikke! Jeg kommer 
til dere med bud om en stor glede, en glede for hele 
folket. I dag er det født dere et barn i frelser i Davids 
by; han er Messias, Herren».

«Da englene hadde forlatt gjeterne og vendt tilbake 
til himmelen, sa gjeterne til hverandre:
La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har 
hendt, og som Herren har kunngjort for oss. 
Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og 
det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, 
fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette bar-
net. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne 
fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og 
grunnet på det i sitt hjerte.Gjeterne dro tilbake. De 
lovet og priste Gud for alt de hadde hør og sett; alt 
var slik som det var sagt dem.» 

«
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Barnas Side

Finn 5 feil
De to tegningene er nesten like, men hvis du leter på 
den borteste teningen kan du finne 5 feil.     

Tegning: Trevor Keen

Fargelegg
Åtte personer og steder fra julefortellingen er gjemt 
i rutenettet. Navnene står bortover og nedover.

SIDE

Tegn en krokodille
1. Bruk blyant.
2. Flere detaljer, fortsatt blyant.
3. Flere detaljer og mønstrene i 
krokodilleskinnet. Etterpå tegner 
du strekene på nytt med en tynn, 
svart, vannfast tusj. Ta gjerne en 
kopi av strektegningen før du 
fargelegger.
4. Fargelegg krokodillen!

Fargelegg
Jesus blir døpt av 

Johannes.

2 4

1 3

Tegning: 
Kari Sortland

nr.3

Jesu
s blir d

øpt 

og fris
tet

2. mars • 
2014

Gulliver: side 2

Tårnagentene: 

side 7–10

Supersetning
Lukas 10,27

Du skal e
lske Herren din Gud av hele ditt 

hjerte og av hele din sjel og av al
l din kraft o

g 

av all d
in forstand, og din neste som deg selv.

nr.7

Jesus viser seg ved 

Tiberiassjøen

11. mai • 2014

Gulliver: side 2

Tårnagentene: 

side 7–10

Supersetning
Salme 37,5

Legg din vei i Herrens hånd! 

Stol på ham, så griper han inn.

nr.9

David og Goliat

31. august • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10Supersetning

Salme 37,5

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

nr.10

David og Batseba

14. september • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Supersetning
Lukas 10,27

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt 
hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og 
av all din forstand, og din neste som deg selv.

nr.11

De første disiplene

19. oktober • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Supersetning
Johannes 14,6

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

nr.12

Det nye Jerusalem

2. november • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Supersetning
Johannes 3,16

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

nr.13

Himmelriket og de små

16. november • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: side 7–10

SupersetningMarkus 10,14
La de små barna komme til meg, og hindre dem 

ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.

Den gode

gjete
ren

Den gode

gjeteren

En             
       -DVD

20 tegnefilmfortellinger 

fra Jesu liv.

Forteller: 

Harald Stoltenberg

Tegnere: 

Asbjørn Tønnesen,

Chris Murphy,

Vera Tataro,

Rikke Fjeld Jansen,

Raymond Gaustadnes,

Erik Ødegaard

Animasjon: 

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: 

Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: 

Dicentia

Tegneseriemanus/produsent:  

Runar Bang

    og © Norsk Søndagsskoleforbund 2011

PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

Bestilling av DVD: 

butikk@sondagsskole.no En
-DVD fra

Bli abonnent på

        Søndagsskolens barneblad

14 blader + DVD + bok rett hjem i posten.

Bestill på barnas@sondagsskole.no

Den godegjeteren

En
-DVD fra

NSSF S0211 © 2011

Gruppeabonnement kun 199,-
  per barn

(privatabonnement 
hjem i posten)

16 blader + DVD eller bok 
= kun 365,- 

Bestill på barnas@sondagsskolen.no eller på telefon 22 08 71 00

Abonnér på barnebladet

Bibeltegneserier 
og gøyale aktiviteter!

Perfekt som 
faddergave!

Lær å tegne en krokodille 
Hvis du følger bildene fra 1 til 4 kan du lære deg å 
tegne en flott krokodille.    

Julekonsert med Helge Harila i november

Siste søndag i november kommer Helge Harila 
tilbake til Vardåsen kirke. Det inviteres til kon-
sert, og Helge er en av hovedaktørene. Han var 

musikervikar i kirken i 2006. Nå bor han i Røyken. 
Hva husker du best fra det året du var i Vardåsen?

Det er ikke lett å trekke frem bare en 
ting, for når sant skal sies så var dette 
et år jeg virkelig ser tilbake på med 
stor glede. Et av mine beste år, pleier 
jeg å si.  Arbeidsstokken var utrolig 
fin. Gjennomsyret av positivitet og sa-
marbeid. Det å se mulighetene var en 
viktig verdi. Dette skapte et dynamisk, 
spennende og flott arbeidsfellesskap.

Det andre var møte med menigheten. 
Så mange flotte, varme og generøse 
mennesker som gav meg masse god 
tilbakemelding på jobben jeg gjorde 
og som deltok aktivt i menighetsar-
beidet på en flott måte. Jeg husker 
alt fra høymesser til barnehage- og 
skolegudstjenester som veldig gode 
opplevelser. Så også at kirketorget var 
et naturlig samlingsted i kirken, med 
vafler, kaffe og kaker, makaroni og 
pølser osv. Jeg var i komiteen for innk-

jøp av nytt flygel. Det ble kjøpt inn det året. Det 
står der den dag i dag, så det er hyggelig å høre at 
det fungerer fint. Kirkerommet er spesielt vakkert 
og stemningsfullt.

Hva har du gjort etter året i Vardåsen?
Etter de 13 månedene jeg jobbet i Vardåsen kirke 

gikk veien videre til Modum Bad. Mars 2007 startet 
jeg der som kulturleder på klinikken og kantor i 
Olavskirken. Der er jeg fortsatt den dag i dag i full 
stilling.

Hva gav deg lyst til å ta kantor-utdanningen? 
Jeg jobber mye i kirken, enten som organist, 
sanger eller dirigent. Siden jeg hadde tatt sang-
utdannelse og dirigentutdannelse, fant jeg ut at 
det kunne være smart å ta kantorutdanning også 
siden disse disiplinene er tett knyttet til hverandre. 
På den måten står jeg også sterkere i søkerkøen 
om det en gang skulle dukke opp en stilling jeg 
kunne tenke meg å søke på.

Kan du røpe den låten dere ser mest fram til å 
synge på konserten?
Det er et nesten umulig spørsmål… Etter min 
mening er høydepunktene mange. Det er alltid 
spennende å fremføre egne låter og se hvordan 
disse blir mottatt. Det andre er at noen av disse 
tradisjonelle julesangene er så fine og sterke at de 
i seg selv er et høydepunkt å fremføre. 

Så la meg velge to sanger jeg personlig ser frem 
til å fremføre: Det ene er en egen låt som er en 
nyskrevet julesalme som heter Jesus Krist til jorden 
sendt. Det andre måvære O, helga natt. Det blir 
ikke jul uten Adams julesang. Ellers kan jeg fortelle 
at publikum vil få servert en god bland-ing av jule-
sanger, både nye og kjente, samt noen låter som er 
livsnære og uttrykksfulle. Jeg gleder meg masse til 
konserten, spesielt når jeg har med meg så flotte 
musikere også. 
Dette blir kjekt!                DH

Vi holder på så lenge vi kan. Vi trodde vi måtte     
pakke sammen til jul. Men nei: Det blir ikke 

byggestart i underetasjen før i mars. 

Kom innom og kjøp! Det er mange gode tilbud 
fremdeles, og vi får inn nye ting helt til vi har fått 
deadline på utflytting. Stemningen er god på Brukt-

Livsforlengelse på Bruktmarkedet
markedet hver tirsdag ettermiddag fra kl. 17. Det 
er åpent til og med tirsdag 12. desember, og åpner 
igjen i 2018 fra tirsdag 9. januar. 

Vi sees!
Hilsen Evelyn, Gun, Ingrid, Jeanette, Elisabeth, 
Kristian og alle andre frivillige medarbeidere!

Foto: DH
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Uvedkommende hjertelig velkommen    
       Her fortsetter artikkelen fra forsiden om   

Kirkens feltarbeid i Asker, og den flotte    
innsatsen til Bjørg og Ove Hansen.

I samarbeid med kommunen og frivillige organisa-
sjoner driver Kirkens feltarbeid sitt lavterskeltilbud 
hver eneste dag, hele året. Tilbudet består av 
Varmestua med matservering, fellesskap og prak-
tisk bistand, Arbeidstiltaket som gir jobber fire 
dager i uka, Elveplassen 
(det gule huset) som er et 
bemannet botilbud, Brukt-
butikken som gir inntekt til 
arbeidet og arbeidstrening, 
samt gudstjenester holdt av 
gateprestene. Overalt finnes 
likeverd, medmenneske-
lighet og tilstedeværelse.

- Tror du gjestene på Varmestua føler seg 
uvedkommende andre steder? spør vi Bjørg, som 
har tatt oss imot for å snakke med oss om Kirkens 
feltarbeid. - Ja, slik kan det nok være. Men her føler 
de seg velkomne. Det er viktig å lage en god hver-
dag for dem. De er jo våre gjester, presiserer hun. 
Andre steder kan de sikkert få andre merkelapper 
og oppleve å bli kalt andre ting. Hos Bjørg er de 
alltid gjester.

- Hvordan havnet du her 
som frivillig? - Jeg spurte 
om det var bruk for meg, 
sier Bjørg. - Jeg hadde vært 
pasientvenn i 15 år mens jeg 
også jobbet på sykehuset. 
De første 14 dagene var jeg 
frivillig her på prøvetid, og 
så spurte de om jeg kunne 
tenke meg å fortsette. Nå i 
november er det 19 år siden. 
Jeg jobber to faste dager i 
uka, sånn mer eller mindre. 

- Er det bestandig givende? 
- Ja! Det er en glede å kunne 
gi andre en bedre dag en 
de ellers ville ha hatt. Jeg 
er også mye ute i naturen, 
og strikker sokker. Det 
blir omtrent 40 par i året 
som jeg deler ut til de som 
trenger på Varmestua, og 
det trenger de jo til vinteren. 
De fleste som er gjester her 
har bolig, men en del bor 

ute. Vi tilbyr åtte hybler gjennom Nav, og også aku-
tte overnattingsplasser. De som bor på Elveplassen 
spiser måltidene sine på Varmestua.

- Vi har god støtte fra menighetene og kommunen, 
som gjør at vi kan drive som nå. Det er lite synlig 
rus på gata i Asker.  Våre gjester kommer jo hit i 
stedet for å sitte på gata. Mange har ingen andre 
steder å være. De finner trygghet hos oss som har 
vært her lenge, sier Bjørg. Fra tid til annen har de 

behov for flere frivillige, men flere av dem som 
stiller opp har holdt på i mange år.

Gjestene er flinke til å komme seg opp og ut. 
For å få dagarbeid på Arbeidstiltaket må de være 
tilstede før kl. 10, og det er førstemann til mølla. 
Bjørg serverer havregrøt og brødskiver til frokost, 
og varm lunsj. Sunn mat med riktig næring er hun 
opptatt av, skikkelig mat som metter. Uten dato-

varer fra dagligvarebutik-
kene hadde de ikke klart 
seg. Lions hjelper til med å 
hente maten i butikkene og 
leverer den direkte på Var-
mestua. Brød og bakervarer 
kommer fra Den glade bak-
er. - Det kan bli mye kaker, 
innrømmer Bjørg. Men de 
frivillige vet altså ikke hva de 

kan servere, hvilke råvarer som kommer fra sam-
funnets overskudd eller akkurat hvor mange som 
skal spise. Oftest er det et sted mellom 20 og 40 
gjester daglig på Varmestua. Noen av dem 
jobber også i Arbeidstiltaket eller i Bruktbutikken.

- Hvor mye tenker du på gjestene dine når 
du ikke er her? - Det er ganske mye. Ikke i den 
forstand at jeg tar med meg jobben hjem. Men jeg 
tenker ofte på hvor godt vi har det. Det å dele med 
andre er min livsfilosofi.

Vi har avtalt å snakke litt med Ove også, og han 
inviterer inn på kontoret - et trangt, enkelt møblert 
bakrom med mengder av tomme pappesker, og 
noen varer her og der. Han tilbyr den eneste stolen 
og setter seg ned på en krakk. Vi snakker om 
Lyspunkt1, Feltarbeidets eget lysstøperi i 
Heggedal. Der jobber en daglig leder, en som fører 
regnskap og 6-8 dagarbeidere tilknyttet Fontene-
huset. Ja, også Ove, da. Han er den eneste frivil-
lige, og jobber en dag i uka der. I tillegg er han 
minst to, i blant tre, dager i Bruktbutikken. Det har 
han vært i alle de 6 årene siden den åpnet.

I Bruktbutikken bugner det av varer som opprinne-
lige eiere ikke trenger lenger, men som noen andre 
kanskje kan ha bruk for. Kjelleren er full av varer, 
og det kommer masse hver dag. Kundene donerer 
ting de ikke trenger lenger, og ofte handler de noe 
annet på vei ut. Det varierer hvor mange og hvem 
fra Varmestua som har vakter i butikken, men det 
er omtrent ti i løpet av uka. Enkelte har faste vak-
ter, som Bettina i julebutikken.

- Hvordan tror du høytidene er for dem som 
holder til på Varmestua? - Jula er den verste tida i 
året for dem, helt opplagt. Mange har ikke så stort 
nettverk og feirer julaften på Askertun sammen 
med andre i lignende situasjon. Å jobbe i Bruktbu-
tikken gir mening i hverdagen for dem som er på 
siden av samfunnet. Det er mange frivillige her. Så 
lenge Bjørg holder på, så må jeg jo ha noe å gjøre!

Ove er kjøpmann. Da han kom til Asker jobbet han 
i dagligvareforretning. Fra 1968 til -79 var han 

butikksjef hos Oluf Lorenzen, omtrent der hvor Meny 
på Trekanten ligger i dag, og deretter i samme kjede 
i Sandvika. Så kjøpte han sin egen butikk på Blakstad, 
og drev den i 21 år.

I den andre enden av rommet holder Christian Fredrik 
Johansen på med noen esker mens vi snakker. - Ove 
er et stort forbilde, sier han plutselig. - Jeg husker den 
butikken godt. Den var en institusjon; jeg vokste opp 
i samme gata og handla hos ham. Det er stort å jobbe 
sammen med ham nå. Christian er tydelig stolt over å 
kunne jobbe, og særlig fornøyd med kollegaen.

Etter å ha solgt butikken sin jobbet Ove i 8 år på Den 
glade baker i Asker. Feltarbeidet er hans første frivil-
lige jobb, det vil si: han har pusset opp Hasselbakken 
(Asker frivillighetssentral) utvendig og innvendig også. 
Det er tydelig at Ove ikke klarer å sitte spesielt lenge 
stille. - Man må jo holde seg i form, ler han.

Inne på Varmestua lukter det omsorg og middag. Bjørg 
står på kjøkkenet med rutete forkle og hektiske roser 
i kinnene. Hun legger opp poteter fra en diger kjele 
og lammefrikassé fra en bakke på én og én tallerken, 
mens en medhjelper legger på tyttebærsyltetøy. Det er 
ikke noe moderne storkjøkken, ingen strømlinjeforma 
produksjonslinje. Men det funker, og i løpet av en liten 
stund har Bjørg servert omtrent 30 middagsretter. Én 
får servert vegetarkost, en annen stikker hodet inn 
kjøkkendøra og ber dem holde av en porsjon, for han 
skal ut en tur og vil spise seinere. 

Det er kaffe, samtaler, latter, spising, travelhet og 
ro om hverandre. Det vrimler i lokalet; mange gamle 
kjente, mange sultne, mange som slipper å spise 
middag alene i dag. Takket være menighetenes dia-
konale arbeid, og de frivilliges uvurderlige innsats.

I jula skal Bjørg og Ove ha fri. Velfortjent.

Vil du også hjelpe? 
Handle på Bruktbutikken og på bruktmarkedet i 
Vardåsen kirke. Se etter i skuffer og skap, bod og 
kott om du har potensielle varer til Bruktbutikken. 

Bli fast bidragsyter eller 
gi en gave til Kirkens Feltarbeid på konto 

1620.09.35288 (merk med GAVE). 

Kjøp årets adventslys og 
kronelys til andre anled-
ninger fra Lyspunkt1, i 
bruktbutikken eller på jule-
markedet i Vardåsen kirke. 
Gi alternative julegaver til 
familie og venner, eller lever 
presanger til innsamling-
saksjoner. Og om du har 
tid, lyst og mulighet: 
meld deg som frivillig!

Julebutikken
Vegg i vegg med Bruktbutikken i Asker ligger 

julebutikken, som Bettina Arnesen fra Arbeidstil-
taket på Varmestua er ansvarlig for. Hun har satt opp 
mengder av nisser og minst et par hærskarer med 
engler i hyllene. Det er ny og gammel julepynt i skjønn 
forening, halmbukker og kakebokser, kranser og 
julestjerner, god 
stemning og veldig 
hyggelig betjen-
ing.

På julaften skal 
Bettina være 
frivillig på Kirkens 
Bymisjons julefest 
i Oslo. - Jeg har 
så lyst til å gjøre 
nytte for meg, 
ikke bare motta 
hjelp, for det har 
jeg gjort så mye. 
Gi noe tilbake, sier 
hun. Vi er enige 
om at det er flott 
at det finnes tilbud 
som gjør at en 
kan slippe å være 
ensom i jula, og 
snakker om hvor godt det er å kunne hjelpe til med 
noe en kan og forstår seg på. 

- Det er fint å bidra. Jeg kan ikke gi penger, men jeg 
kan hjelpe til. Nå er jeg endelig i stand til å gjøre sånt. 
Og jeg tror det kan bli en veldig hyggelig julefeiring, 
og det er uansett mye bedre enn å sitte alene.

Julebutikken holder åpent hele november og 
desember. Velkommen innom!

Tekst og foto: Mari Elise Smebye - diakonimedarbeider
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1. Når levde Martin Luther?
a)1400 tallet  b) 1500tallet  c) 1600 tallet

2. Hva var Martin Luthers egentlige yrke?
a) katolsk munk og prest    b) bonde     c) smed

3. Reformasjonen startet med at Luther sterkt kritiserte 
læren i en kirke han selv var med i. Hvilken?
a) Den katolske kirke    b) Baptistene 
c) The Church of England

4. Av det Luther protesterte mot, er det spesielt en 
praksis han var rasende på, og som på sett og vis 
utløste hele reformasjonen. Hva var det?
a) Hvordan gudstjenesten var bygd opp 
b) Dåp av barn  c) Avlatshandel

5. I en tid uten radio og Tv, brukte Martin Luther 
en svært spesiell måte å offentliggjøre sine 
synspunkter på. Hvordan?
a) Han sto på torget og ropte ut sine teser. 
b) Han skrev i en avis   
c) Han skrev på et papir som han satte på kirkedøren

6. Det snakkes om Luthers teser i forbindelse med 
reformasjonen. Hva er en tese?
a) Ordning for gudstjenesten   
b) Læresetninger  c) Bøker

7. Hva var avlatshandel?
a) Fri handel innenfor kirkemurene b) At en måtte betale 
en bot hvis man gjorde noe galt c) At en med penger 
kunne kjøpe seg enklere tilgang til himmelen

8. Var reformasjonen noe som bare gjaldt kirkene?
a) Det handlet i høyeste grad også om politisk og militær 
makt. b) I det vesentlige var det diskutert på bispemøter 
c) Det var mest diskutert av rådene i kirkene og legfolk.

9. Paven innkalte Luther til avhør i Roma, men Luther 
nektet å reise. Hvorfor ble ikke Luther arrestert?
a) Han levde forkledd b) Han rømte til Sveits c) Den lokale 
fyrsten hadde stor makt og ga ham beskyttelse

10. Luther hovedinnvending mot pavekirken var at den 
hadde gjort det vanskelig for vanlige mennesker. 
Bare to ting var grunnlaget for å bli frelst:
a) Dåp og nattverd b) Regelmessig bønn og kirkegang 
c) Tro og bibelen alene.

11. Når Luther ikke krangla med paven og mennene 
hans, var han flittig på andre områder. Han gjorde en 
stor innsats for tysk som språk. Hva var det som fikk 
så stor betydning for «vanlige» folk?
a) Han skrev en omfattende tysk grammatikk 
b) Han var den første som oversatte bibelen til tysk 
c) Han skrev en komplett ordbok på tysk.

12. Også Norge som var i union med Danmark ble 
etterhvert luthersk. Hvorfor?
a) Det ble bestemt i et bispmøte 
b) Det ble bestemt etter en folkeavstemming 
c) Kongen i København ville ha det slik.   
  

Test deg selv
         Quiz om Martin Luther
       

Riktig svar: 1-b, 2-a, 3-a, 4-c, 5-a, 6-b, 7-c, 8-a, 9-c, 
10-c, 11-b, 12-c. 

Marianne Høifors
1. 
Jeg så på Facebook at det var staret internasjonal 
språkkafe for kvinner med kaffe og vafler og uformelt, 
sosialt fellesskap. Jeg likte konseptet og tenkte at som 
pensjonert lærer kunne jeg 
bidra med min erfaring og 
kompetanse. Jeg ble veldig 
godt tatt imot av staben og 
jeg liker å være her! Her er 
det hjerterom og åpen dør. 
Samarbeidet med de andre 
frivillige i språkkafeen har 
også vært veldig hyggelig. 
Det er meningsfullt å bidra 
og være til nytte – at noen 
har bruk for en!
2. 
 Jeg jobber i språkkafeen.
3. 
 Jeg feirer advent med å 
tenne lys og lese Eyvind 
Skeies Tenn lys hver 
søndag. I advent blir det 
baking og julefortellinger 
og bibelfortellinger med barnebarna, også lager vi en 
liten julemiddag for barn og barnebarn 17. Desem-
ber. Det er kjempehyggelig. Julemiddagen består av 
pinnekjøtt og multekrem. Vi går i kirken julaften, men 
min mann og jeg liker også å gå i kirken 1. Juledag. 
Da er det høytidelig, og litt roligere enn på julaften. 
                                    JB

Jeanette Hansen
1.
Jeg er frivillig fordi jeg ble «adoptert» av Gun og In-
grid, to av de andre damene her på bruktmarkedet. 
Yngstemann er nå blitt voksen, og da er det godt å 
kunne å kunne gi noe tilbake til samfunnet. Nå er 
det mindre med dugnader i korps og idrett, så da 
er det fint å være frivillig her.
2.
Bruktmarked, julemarked og pynting av det store 
juletreet i kirken.
3.
 Jeg har jeg en tradisjon jeg har hatt siden minste-
mann var 6 år,- jeg ser Skomakergata hver morgen. 
Jeg så den flere ganger som barn, og nå har det 
blitt en veldig trivelig tradisjon i adventstiden! Også 
tenner jeg adventslys. Julen feires tradisjonelt med 
nærmeste familie. Julaften går jeg i kirken sammen 
med en venninne og datteren hennes. Det blir ikke 
jul før vi har vært i kirken julaften.
 

6 frivillige i kirken vår
 
Vi er så glade og takknemlige for den flotte 
jobben alle våre frivillige bidrar med. 
Dette har vi spurt noen av dem om:

Fra venstre: Evelyn Høy Krog, Jeanette Hansen, Gun Englund og Ingrid Rønne            Foto: JB

1. Hvorfor ønsker du å være frivillig?
2. Hva gjør du som frivillig?
3. Hvordan feirer du advent og jul?

Gun Englund
1. 
Jeg er frivillig fordi det er trivelig å ha litt å være 
med på etter at jeg ble pensjonist. Jeg kom en dag 
for to-tre år siden på bruktmarkedet i kirken og 
spurte om de trengte hjelp. Evelyn som er leder for 
bruktmarkedet tok imot meg med åpne armer  
og sa: Nå ble jeg bønnhørt! Hun trengte nok flere 
hender til å hjelpe til. Siden har jeg vært på brukt-
markedet nesten hver tirsdag. Det er trivelig og 
sosialt og høyt under taket i Vardåsen kirke!
2. 
Jeg er med på bruktmarkedet og julemarkedet. Jeg 
pynter juletre i kirken og går med menighetsblad.
3. 
Jeg tenner lys i adventsstaken. Ellers blir det tradi-
sjonelt med norsk mat (Gun er opprinnelig svensk) 
og julaften i kirken.

Tom Erik Tonheim
1. 
Jeg trives i kirken vår, 
og får rikelig med varier-
ende oppgaver å løse. 
Det er flott å kunne bidra 
når det er oppgaver jeg 
kan «fixe».
2. 
Som frivillig er jeg 
søndags- skoleleder, 
handyman og ´julestall 
entrepenør´
3. 
Etter Vestlandske tradi-
sjoner med familiehygge, 
adventsstake, juleguds-
tjeneste, pinnekjøtt, 
julesanger og juletre.

Chidera Maria Chukwuemeka
1. 
Hvorfor jeg er frivillig i kirken? Det er enkelt for      
meg å svare på. Jeg elsker å være her, og her   
føler jeg at jeg hører hjemme. Jeg vil gjerne
hjelpe til på alle måter, og være med på å gjøre      
det til et bedre sted både for de voksne og for      
de unge. 
2. 
Jeg er frivillig      
på søndagskolen, 
og er tekstleser 
noen ganger. Jeg 
har vært med på 
Lys Våken, og vært 
menger. Husker 
ikke flere. 
3.
Jeg feirer jul med 
familien hjemme 
med god mat 
og drikke, og på 
søndagen kom-
mer vi til kirken 
og danser rundt 
juletreet med alle 
sammen. 

Margrethe Cecilie Baastad Stokke
1.
 Jeg synes det er hyggelig å kunne bidra og så er 
det moro! 
2.
Litt forskjellig: film og bilder, styre presentasjoner 
og vikar for knøttesang 
3.
I adventstiden tenner vi lys hver søndag og teller 
ned dagene til jul. Vi pynter med julekrybbe og 
engler i huset. 
Juletreet pyn-
tes med kuler, 
engler, glitter 
og hjemmelaget 
pynt. Julaften 
er vi i kirken på 
ettermiddagen 
og inviterer 
familie hjem til 
oss på kvelden. 
Da serverer vi 
ribbe, medister-
kaker og julepøl-
ser, og går rundt 
juletreet før 
pakkene åpnes.
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40 ungdommer på ledertrening i kirken
Foto: Karoline Astrup

Denne høsten har vi tradisjonen tro arrangert 
ledertreningskurs for 10. klassinger. Nytt 

av året er at vi har slått oss sammen med Asker 
menighet, så 42 unge lederspirer fra Asker 
og Vardåsen menigheter har fått ledertrening 
sammen, under ledelse av ungdomsarbeider Jon 
Grøsland og prest Olaf Huuse Haraldstad fra 
Vardåsen kirke, og Liv-Iren Westnes og Karoline 
Astrup fra Asker kirke. 

Ungdommenes 
hovedmotivasjon 
for å ta kurset er at 
de får bli med som 
ledere en uke på 
konfirmantleir på 
Risøya til sommer-
en, men at kurset 
også øker mulighe-
tene for å få delt-
idsjobb er en viktig 
motivasjon. Likevel 
er det viktigste de 
sitter igjen med at 

de har fått blitt bedre kjent med hverandre og med 
seg selv. Lederne er opptatt av å hjelpe ungdom-
mene til å se at deres egenskaper kan brukes til å 
utøve ledelse, og at de har ressurser til å være noe 
for andre. 

Da Jesus samlet disiplene for å skulle feire det 
siste påskemåltidet, så vasket han føttene deres. 
At lederen gjør seg selv til tjener er et forbilde for 
ledelse som settes høyt i kirken. Det er et slags 
utgangspunkt for ledelsesundervisningen, at beho-
vene til dem man leder settes i sentrum. Det under-
vises også blant annet om grensesetting og over-
grep, og det arbeides med tro og trosformidling. 

Undervisningen starter med at det serveres mid-
dag. Deltakere og ledere sitter sammen rundt 
bordene på kirketorget og snakker og spiser og 
blir godt kjent. Så er det undervisning en times tid 
før samlingen avsluttes med en kort gudstjeneste 
i kirkerommet. Torsdag 9. november var det siste 
møte, og deltakerne mottok kursbevis. Nå gleder 
alle seg til neste sommer og leir på Risøya! 
             OHH

Julekonsert med Vox Cordis og Vardåsen barne- og 
Ungdomskor 17. desember kl 18.00 

Opplev julestemningen krype inn i hjertet på årets 
store julekonsert i Vardåsen kirke. Vardåsen Vox Cord-
is vil sammen med Vardåsen barne- og ungdomskor 
og dyktige musikere fra Kork og Oslo-Filharmonien 

Opplev julestemningen krype inn i hjertet
ønske velkommen til en kveld fylt med vakre jule-
sanger og høytidsstemning. Her blir det barnestemmer 
fra orgelgalleriet blandet med harpeklang, strykere, 
trompet og fløyte. Bli med å synge på noen av jule-
sangene eller bare bruk anledningen til å finne ro og 
samle energi i denne travle førjulstiden.
Velkommen til en stemningsfull kveld i kirken!   YWS

S A L M E S T A F E T T E N - Anne Kristine Bergem 

Jeg har et nært forhold til salmer 

Helt siden jeg var liten, har jeg hatt et nært forhold til salmer. 
Jeg vokste opp i en stor prestebolig på Frøya på Trøndelags-

kysten. Det hendte rett som det var at jeg ikke fikk sove om kvelden 
når jeg hadde lagt meg. Jeg kan huske at jeg både var litt mørkredd, 
og redd for at det skulle begynne å brenne. Jo lenger jeg lå og så i 
krokene på rommet som broren min og jeg delte, desto sikrere var 
jeg på at jeg kunne se grålig røyk danne seg.

Da skyndte jeg meg på tå ut på trappeavsatsen og ropte på pappa. 
Pappa kom. Og i hånden hadde han salmeboka og Salmer73. Han 
satte seg på sengekanten min, og sang tålmodig helt til jeg sovnet. 
Ikke noe mørke eller grå fantasier kunne stå seg mot ”Så går en dag 
enn från vår tid”, ”Den dag du ga oss” 
og ”Bred dina vida vingar”. Salmer har 
derfor alltid representert trygghet og 
trøst for meg.

I mitt voksne liv, har ”Blott en dag” 
blitt en slik trøstesalme. Når dagene 
kjennes i overkant krevende og når 
bekymringene for ikke å strekke til 
føles overveldene, har det vært sty-
rke å hente i denne salmen. Særlig 
verselinjen ”som din dag så skall din 
kraft och vara” og løftet fra Gud om 
at kreftene skal holde, vært gode å ta 
med. Livet kan være strevsomt. 

Dagene er krevende iblant. Framtiden 
er uviss. Da er det godt å hvile i håpet 
om og troen på at kreftene skal holde.

 

Blott en dag 

1. Blott en dag, ett ögonblick i sänder,

vilken tröst vad än som kommer på.

Allt ju vilar i min Faders händer

skulle jag, som barn väl ängslas då.

Han som bär för mig en faders hjärta

han ju ger åt varje nyfödd dag,

dess beskärda del av fröjd och smärta

möda, vila och behag.

2. Själv han är mig alla dagar nära

för var särskild tid med särskild nåd.

Varje dags bekymmer vill han bära

han som heter både Kraft och Råd.

Morgondagens omsorg får jag spara

om än oviss syns min vandrings stig,

som din dag så skall din kraft ock vara

detta löfte gav han mig.

3. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla

blott vid dina löften Herre kär,

ej min tro och ej den tröst förspilla

som i ordet mig förvarad är.

Hjälp mig Herre att vad helst mig händer,

taga ur din trogna fadershand.

Blott en dag, ett ögonblick i sänder

tills jag nått det goda land.

Lina Sandell  

Foto: JB
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Markus Sivertsen WoldLykke Nerland Sigurd BrinchmannElla Kavlie-Borge

Våre dåpsbarn

Slekters gang

Døpte i Vardåsen kirke:
• Sigurd Brinchmann
• Ella Kavlie-Borge
• Ulrik Haugan Sando
• Hermine Huseth Eick
• Gunhild Huseth Eick

Døpte i andre kirker:
• Lykke Nerland 
   (Nesset Kirke)
• Markus Sivertsen Wold
   (Asker kirke)

Døde: 
• Edel Paulsrud
• Reidunn Ringheim
• Heidi Østenstad
• Harriet Oline Lambach
• Bjørn Martin Edvardsen
• Bjørg Aase Gjøslien
• Marta Solheim

• Sollaug Myhre
• Svein Erik Hasvang
• Erik Barfod
• Terje Hagen
• Birgit Marie Nyen
• Kjell Sindre Stenseth
• Randi Elise Schultz

Torsdagstreff på Kirketorget

30. november kl. 1130 + hver torsdag i desember:
Adventsfortelling: Anders Bergem og Anne Helene 
Moksnes. Musikk: Helge Skaare.

Torsdag 4. januar kl. 11.00: Fredagstreff på en 
torsdag. Helligtrekongersfest. Kåseri v/Tor Kristian 
Østeby: «Juletradisjoner i gamledager.»

Torsdag 25. januar kl. 11.30: «Petra Fougner på 
Drengsrud gård.» Jon Christofersen.

Torsdag 1. februar kl. 11.00: Fredagstreff på en 
torsdag. Kåseri v/Anne Helene Moksnes: 
«Min fars koffert.»

Torsdag 15. februar kl. 11.30: Program v/Inger 
Lyster og Reidun Skaaheim.

Torsdag 1. mars kl. 11.00: Sang- og musikkpro-
gram v/Ingvild Køhn Malmbekk og Trude Helen 
Binderø: «Grieg og naturen.»

Torsdag 15. mars kl. 11.30: «Trosfortellinger og 
livsfortellinger». Berit Okkenhaug. 

De torsdagene det ikke er torsdagstreff samles vi til 
et uformelt fellesskap på kirketorget. Det er rom for 
de gode historiene, mimring over gamle dager og 
løsninger av verdensproblemer over en kopp kaffe 
og deilige vafler.

Som regel et programinnslag kl. 12.00

Litt av hvert
•Det er ansatt leder av det såkalte innbygger-
torget på Borgen. Valeria Nicholsson heter den nye 
lederen. Hun har foreløpig kontor på Kulturhuset i 
Asker sentrum, men Valeria vil flytte inn i det nye 
Innbyggertorget like ved Rema-butikken på Borgen 
når det står ferdig i mars/april neste år.

•Vår kapellan Olaf Huuse Haraldstad har 50 % 
ferdrepermisjon denne høsten. I den halve still-
ingen prioriterer han å følge opp arbeidet med 
ungdommene på torsdagsettermiddager. Hans 
permisjon er grunnen til at det har vært flere 
vikarer inne i gudstjenestene i høst. 

•Vår fast ansatte diakon Helena Resch Bjurulf 
har ett års permisjon fra stillingen i Vardåsen kirke 
for å være diakon et år i en menighet i Gøteborg. 
I hennes sted er Kari Sorknes diakonimedarbeider 
i 50 % stilling og Mari-Elise Smebye har arbeid i de 
resterende 20 % av stillingen.

•40 ungdommer har meldt seg på til å delta på 
konfirmantopplegget i Vardåsen kirke i 2018. De 
starter opp i januar. Det er Risøya-leir tidlig i 
august, og helga 8.-9. september er neste års 
konfirmasjonshelg.

•Askertun ved Asker kirke er et kjent og 
mye brukt sted av mange i Asker. Det er også 
menighetssenter for Asker menighet. Det skal 
rehabiliteres neste år. Arbeidet vil pågå omtrent 
parallelt med at kjelleren i Vardåsen kirke innredes.

• På kirkens Bruktmarked i underetasjen er det 
omsetningsrekord dette året. Inntektene på Brukt-
markedet går til kirkens arbeid for barn og unge 
og er en vesentlig inntektskilde for menigheten. 
Det har vært stor aktivitet hele året, og fremdeles 
gjenstår noen tirsdager i tillegg til Julemarkedet! 
Velkommen innom!

•Det blir nytt lysanlegg framme i kirke-
rommet i løpet av denne vinteren. Vi håper at 
arbeidet blir utført før det nye kirkeorgelet skal 
monteres. Det er lysene helt framme i kirkerommet 
det gjelder. Det er ikke lenger mulig å anskaffe 
lyspærer til de armaturene vi har hatt i snart 14 år. 
Derfor må de byttes ut. Arbeidet koster flere hun-
dre tusen kroner og kostnaden tar Asker kirkelige 
fellesråd seg av.

•Det blir Borgen i våre hjerter 15. februar 2018 
fra kl. 1700. Hold av dagen!              DH

Bønnesamlinger

Annenhver torsdag er det bønnesamling i Kirkestua en 
halv time før torsdagstreffene begynner. Du kan melde 
fra dersom det er noen eller noe vi skal be spesielt for. 

Bibelundervisning

Annenhver onsdag kl. 19.30. Innledning, samtale, 
enkel bevertning.

Våren 2018: Bibelsyn og bibeltroskap
17. januar. «Til mann og kvinne». Jens Fredrik Brenne

31. januar. «Når Ordets nøkler åpner..» Joh 1. 
Tove Rustan Skaar

14. februar: «Seksualetikkens bibelske begrunnelse». 
Torleiv Austad

28. februar: (annet sted) «Apostlenes autoritet» Luk 
10,16. Hilde Heitmann

14. mars: «Kirkens grunnvoll». Svein Granerud

Helligtrekongersfest - 7. januar kl. 16.00
7.  Januar skal vi igjen ha Helligtrekongersfest i 
Vardåsen kirke. Også i år blir det nydelig julespill 
med 60 – 80 aktører, barn og voksne. 
Det blir Maria, Josef, engler, hyrder, sauer, vismenn 
og selvfølgelig -  et levende Jesusbarn.  

Hvem får rollen som Jesusbarn i år? Og hvordan vil 
han takle rollen som midtpunkt for dagen?

Det blir også tid for prat rundt kaffebordet, og salg 
av sjokoladekake og sveler. De vise menn kommer 
med godteposer til barna.

Vi avslutter Helligtrekongersfesten på tradisjonelt 
vis med mange ringer rundt det store juletreet vårt. 

Hjertelig velkommen til små og store!              JB

Det blir Borgen i våre hjerter 15. februar 2018 fra kl. 17.00. Hold av dagen!
Foto: JB

Foto: Svein Erling Brusletto
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Vardåsen kirke/kirkekontor: 

Åpent på dagtid tirsdag-fredag. 
Telefontid er mandag til fredag 08.30 -15.30. Tel.: 66 78 61 00
 
Daglig leder Kari Sorknes:    66786109
Sokneprest Dag Håland:     66786103 / 93616353 
Kapellan Olaf Huuse Haraldstad:    66786104
Kantor Yngvild Wattum Stuksrud:   66786107
Menighetspedagog Jorunn Bottolfs:   66786101
Ungdomsarbeider Jon Grøsland:   66786105 
Sekretær Lisbeth Dagestad        66786100
 
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  

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. november: Ikke gudstjeneste. 
Konsert i kirken kl. 18.00.

3. desember 1. s i advent kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad og 
Jorunn Bottolfs. Supersøndag ADVENT.
Adventskonsert kl. 18.00

10. desember 2. s i advent kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Trond Arne Hauge. 
Søndagsskole.

17. desember 3. s i advent kl. 1100: 
Gudstjeneste v/ Gro Haaversen Barth. 
Søndagsskole.
Kl. 18.00: Julekonsert ved kirkens kor.

24. desember/julaften kl. 14 og 15.30:
Julegudstjenester ved Dag Håland. 
Offer til Kirkens Nødhjelp.
Borgen Oldis og Barnekoret deltar kl. 14.

25. desember/juledag kl. 13.00:
(merk tiden!):
Høytidsgudstjeneste v/Dag Håland

1. januar/nyttårsdag kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad

7. januar kl. 16.00: 
Helligtrekongersfest/juletrefest for alle!

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

21. januar kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. Søndagsskole.

28. januar kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad. 
Presentasjon av konfirmantene.  

4. februar kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. Søndagsskole. 
Kafèkonsert kl 1230.

11. februar kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad. 
Supersøndag FASTE. Tårnagenthelg.

18. februar kl. 1100:
Gudstjeneste v/Dag Håland. 

25. februar kl. 1100:
Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad. 

4. mars kl. 1100:
Gudstjeneste v/Dag Håland. Søndagsskole.

11. mars k.l 11.00: 
Gudstjeneste 
v/Olaf Huuse Haraldstad. Søndagsskole. 

18. mars kl. 1.100: 
Gudstjeneste v/biskop Veiteberg. 
Prosten og prestene. 
Søndagsskole. Kirkeorgelet vigsles!

25. mars Palmesøndag kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Dag Håland. Supersøndag 
PÅSKE. Påskeverksted.

Velkommen i Vardåsen kirke!

Kari Sorknes       Dag Håland       Jorunn Bottolfs   Jon Grøsland 
                                  

Lisbeth              Yngvild Wattum  Olaf Huuse         Følg oss på         
Dagestad           Stuksrud          Haraldstad        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

MANDAG:    Internasjonal språkkafe for kvinner kl. 12.00
TIRSDAG: Myldredag (kirkens familiedag) 
  Knøttesang, Firefemklubb, Barnekor 6-12 år. 
  Fra kl. 17.00. Middag/vafler.
  Bruktmarked i kirkens underetasje kl. 17.00-20.00
  Vox Cordis – kirkens voksenkor kl. 19.30
ONSDAG:  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
FREDAG:  Babysang kl. 12.00 
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 på Engelsrud
 


