
 

 

 
   

 
 

Presentasjon av kandidater til 
menighetsrådsvalget i 
Østenstad menighet 

Østenstad menighetsråd skal bestå av 
8 medlemmer og  
5 varamedlemmer. 



 
 

  

Presentasjon av kandidater til menighetsrådsvalg  

i Østenstad menighet 

 

Presentasjon av kandidater til 

menighetsrådsvalget i Østenstad menighet 
 

  

 
 

Navn: Katinka Thorkildsen 

Yrke: 
SFO-leder i Asker 
kommune 

Alder: 39 år Bosted: Vollen 

Relevant 
erfaring: 

 

Satsings- 
områder: 

Inkluderende og nysgjerrig menighet i Nye Asker 
Gode fellesskap og treffpunkter for alle aldersgrupper, også blandet ift. alder 

Friluftsliv, aktivitet og idrett 
 
 

   

 

Navn: John Kristian Stranden 

Yrke: Pensjonist Alder: 71 år Bosted: Asker 

Relevant 
erfaring: 

Medlem i Østenstad menighetsråd i 2 omganger 
Medlem og leder av styret i Norsk Forening for kirkegårdskultur 
Medlem i styringsgruppen for Varmestua i Asker 

Satsings- 
områder: 

Øke kontaktflaten med unge familier, herunder konfirmanter og foreldre 
Videreutvikle Østenstad som musikk -og kor-menighet 
Arbeide for at Østenstad fortsatt skal være åpen og raus menighet, med plass for både tro 

og tvil 
Legge til rette for at Østenstad skal være en attraktiv arbeidsplass for engasjerte ansatte 

 

  

 

Navn: Marianne Riis Rasmussen 

Yrke: 
Folkevalgt, Asker 
kommune 

Alder: 48 Bosted: Vollen 

Relevant 
erfaring: 

Tidligere frivillig barnearbeider/ansatt barnearbeider i Østenstad menighet 
Med ansvar for babysang og barnekor 

Satsings- 
områder: 

Jeg ønsker å fortsette Østenstad menighets gode arbeid med å være synlig i nærmiljøet 
Østenstad menighet skal være en åpen og tilgjengelig kirke, hvor alle føler seg velkommen. 

Jeg ønsker å legge til rette for at de også uten et nettverk i menigheten skal føle at det er lett 
å delta i kirkens aktiviteter. 
Jeg ønsker et bredere samarbeid med andre trossamfunn for å sikre god integrering 

 

  

 

Navn: Per Johannes Helgebostad 

Yrke: Pensjonert sivilingeniør Alder: 67 år Bosted: Asker 

Relevant 
erfaring: 

Menighetsrådsleder i Østenstad 
Menighetsrådsleder i Holmen 

Menighetsrådsmedlem i Holmen 

Satsings- 
områder: 

Trosopplæring 
Kirkelig demokrati-folkelig medvirkning 

Østenstad-en Kristusnær og god menighet for alle 
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Navn: Kari Hauge 

Yrke: Pensjonist Alder: 70 år Bosted: Heggedal 

Relevant 
erfaring: 

Tidligere menighetsperiode i Slemmestad og Nærsnes menighetsråd 
Klokker/kirkevert 
Medlem av ei husfelleskapsgruppe 

Satsings- 

områder: 

Få en mulighet til å leve ut mitt kirkelige engasjement i handling og kanskje motivere andre 

til frivillig innsats 
Ønsker å opprettholde og utvikle gode menighetsfelleskap, og styrke dåps -og 
trosopplæringen. 

Sang og musikk 
 

  

 

Navn: Kjetil Jerico Aarskog 

Yrke: Student Alder: 21 år Bosted: Bondi 

Relevant 
erfaring: 

Ten-Sin og konfirmasjonsarbeid 

Satsings- 

områder: 

Være med å påvirke en menighet jeg er glad i 

Ungdomsarbeidet 
 

 

  

 

Navn: Jon Harald Skeie Hoff 

Yrke: 
Produsent i 
reklamebransjen 

Alder:  36år Bosted: Vettre 

Relevant 

erfaring: 

  

Satsings- 
områder: 

Kortere møter i menighetsrådet 
Østenstad kirke, en kirke for nabolaget 
Et bedre tilbud til aldersgruppen 30-50 

 

  

 

Navn: Jan Duvaland 

Yrke: Pensjonist Alder: 69 år Bosted: Asker 

Relevant 
erfaring: 

 

Satsings- 

områder: 

Unge voksne 

Samarbeid mellom menighet(er) og kulturaktiviteter i kommunen 
Informasjon og dialog gjennom ulike medier og fora 

 

  

 

Navn: Karsten Bakke 

Yrke: Tømrerlærling Alder: 20 år Bosted: Vollen 

Relevant 
erfaring: 

Styremedlem Østenstad Ten Sing Pappas barn 
Styreleder Østenstad Ten Sing Pappas barn 

Satsings- 
områder: 

Ungdomsarbeidet 
Frivillig arbeid 
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Navn: Kjersti Gjerdrum 

Yrke: Kundebehandler i Posten Alder: 64 år Bosted: Vettre 

Relevant 
erfaring: 

Vikar kirketjener i 10 år 

Satsings- 
områder: 

Inkludere alle 
Få flere unge til kirken 

 

  

 

Navn: Kjell Gunnar Kvamme 

Yrke: Journalist Alder: 59 år Bosted: Asker 

Relevant 
erfaring: 

 Medlem av menighetsrådet Østenstad menighet 

Satsings- 

områder: 

 Styrke særlig diakoni og ungdomsarbeid 

Skape en romslig kirke for ulike typer mennesker 
Vise takknemlighet for frivilliges innsats 
Ulike husgrupper for mindre og nærere felleskap 

 

  

 

Navn: Øystein Løvdal Knutsen 

Yrke: Ingeniør Bane NOR Alder: 38 år Bosted: Asker 

Relevant 

erfaring: 

 Aktiv speiderleder i Askerspeiderne 

Satsings- 
områder: 

 Være med å påvirke som en stemme fra barnefamiliene 
En møteplass for alle mennesker med ulike utgangspunkt og i alle livsfaser. 
Rom for tvil, dialog og diskusjon 

 
 

 
 

 
 

 

Navn: Solveig Aarsland Bruun 

Yrke: Pensjonist Alder: 73 år Bosted: Vollen 

Relevant 
erfaring: 

 Sittet i menighetsrådet i 3 perioder 

Satsings- 
områder: 

 Vi bør ha et tilbud i Østenstad menighet til personer mellom 30 og 50/55 år 
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Hva gjør menighetsrådet? 
I september er det kirkevalg, og da skal det velges nytt menighetsråd. Menighetsrådet, sammen med staben, 
legger på ulike måter til rette for at kirken skal være et godt sted å komme til, uansett hvem du er og hvor i livet du 
er. 
 
Menighetsrådet er menighetens øverste valgte organ med ansvar for all virksomhet i menigheten, bl.a. ansvar for 
trosopplæring for døpte mellom 0-18 år, diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste), samarbeid med frivillige, 
kulturaktiviteter og langsiktig planlegging av menighetsarbeidet. 
 
 

Du kan stemme: 
 

Dato:                          9.september 
Sted:                          Leikvollhallen, Hovedgården skole eller Vollen skole, kl.09.00-21.00. 
Forhåndsstemming: Askertun, Kirkelia 5, tirsdag-torsdag12.-23. august mellom kl.10.00-14.00. 
                                   Menighetskontoret, tirsdag-torsdag 26. august-6. september kl.10.00-14.00, søndag 25. august og  

       1. september kl.12.30-13.30. 
 


