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Oppstått
Noen mente vi skulle legge ned hele menighetsbladet. 
Vi bestemte oss for å gjøre det til et 
satsningsområde.

Stoffet du kan lese her er delvis velkjent (blant annet liste over 
kommende gudstjenester og oversikt over hvem som er døpt, 
viet og bisatt i kirken), og delvis nytt: Et portrettintervju med et 
menneske som deler tanker om tro og liv vil være fast innslag. 
Dessuten kommer en ny spalte: Min favorittsalme. Først ute er 
ordfører Lene Conradi. Menighetsbladet vil komme regelmessig 
ut med to nummer i høsthalvåret og tre i vårhalvåret. En av 
grunnene til at menighetsbladets utgivelser i de siste årene 
har vært uregelmessig, har vært vanskeligheter med å skaffe 
annonsører. En god grunn til å gi opp? Tvert imot! I vårt område 
av Asker finnes det en rekke bedrifter av ulik størrelse. I dette 
nummeret er det 18 lokale bedrifter og foretak som profilerer seg 
– og gjør det mulig for oss å gi ut dette bladet. Det vil dessuten 
komme i alle postkasser, båret rundt av Posten for å sikre full 
distribusjon. Og dersom noen skulle lure: Menighetsbladet er 
ikke reklame, men går under Postens egen kategori ”informasjon” 
- på linje med den informasjonen man fra tid til annen får fra 
kommunen om saker som angår alle innbyggerne.

Ja, vi vet at ikke alle innbyggerne i soknet er kirkemedlemmer. 
Av ca 15.000 innbyggere, er ca 10.000 medlemmer av 
Den norske kirke. Vår erfaring er likevel at enten man er 
medlem eller ikke, spiller kirken en rolle for mange. Bare 
i konfirmasjonshelgen i mai var nesten 
2000 mennesker innom Østenstad kirke 
på gudstjeneste. Likeledes er kirken arena 
for viktige hendelser som dåp, begravelse 
og bryllup. For kjernetroppene som deltar 
regelmessig i gudstjenester og andre samlinger, 
er lokalkirken og det som skjer der en viktig 
del av livet. Men menighetsbladet ”Godt nytt 
fra Østenstad Menighet” har ikke først og 
fremst kjernetroppene som målgruppe. Vi 
skriver for deg som er interessert i å lese om 
mennesker og hendelser i ditt aller nærmeste 
nærmiljø. Gjennom menighetsbladet vil du 
møte vanlige mennesker som tør å snakke 
om hva de tror og tenker. Høres ikke det 
interessant ut, kanskje?

Østenstad kirke er et åpent hus med mange 
rom. Inn til kirken finnes det fysisk seks dører. 

På samme måte vet vi at det 
finnes mange slags ”dører” inn 
i kirken for folk flest. En av 
dørene som vi er stolte over 
å holde åpen, er den som har 
merkelappen ”kultur”. I dette 
nummeret av menighetsbladet 
finner du en fyldig presentasjon 
av høstens kulturprogram. 
Du inviteres herved til å 
oppleve kultur av høy kvalitet 
i kirken - din nærmeste 
konsertsal. Dessuten får du 
møte en person som har brukt 
kulturdøra inn i kirken og hatt 
stor glede av det. 

Selv håper jeg at du får stor 
glede av å lese Godt nytt fra 
Østenstad menighet!
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Ut av kirken,  
inn i kirkekoret
Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik

- Men er du med her da?
Spørsmålet kommer fra Ranghild Holien, Simen Agdesteins 

lærer fra 6. klasse på Bondi skole. Ragnhild er 86 år og har 
slått følge med en flokk kirkegjengere som klatrer oppover mot 
Vardåsen på vei til utegudstjeneste på Kristi Himmelfartsdag. 
Ved synet av sin tidligere elev, også på tur opp til Vardåsen, 
smiler hun gjenkjennende, men kan tydeligvis ikke la være å 
undre seg over hva Agdestein gjør i det kirkelige selskapet. 

   Det er det nok flere som har lurt på det siste halvåret, for 
Simen har blitt observert syngende i Østenstad Sangeri på 
bassrekken, og på flere gudstjenester hvor han enten er korsanger 
eller følger datteren som synger i Østenstad kirkes barnekor.

- Jeg er egentlig ikke med, forteller Simen til Ragnhild. Til 
menighetsbladet utdyper han sitt forhold til kirken:

- Jeg meldte meg ut av kirken i fjor høst. Da er det kanskje litt 
rart at jeg ”utnytter kirken” ved å komme og være med her? Men 
jeg har fått kjempegodt inntrykk av alle som jobber her. Jeg er 
bare med i koret, og synes det er helt supert. Så da tipper jeg alt 
det andre dere holder på med også er veldig bra. Gudstjeneste på 
Vardåsen for eksempel, er jo kjempestilig! 

Har du sunget mye før?
- Jeg kunne ikke synge 

julesanger en gang! Men 
etter å ha vært med i ”Skal 
vi danse” for noen år siden 
fikk jeg puffet jeg trengte 
for å utfordre meg selv litt. 
Jeg begynte i teatergruppe 
og begynte å ta sangtimer 
for å gjøre noe med en sånn 
stresspust jeg hadde hatt 
i mange år. Det er noe av 
det smarteste jeg har gjort 
i hele mitt liv. De første tre 
månedene sang jeg ikke en 
tone, bare pustet. Fornøyd 
var jeg med å bli tatt i mot 
med åpne armer av koret 
Rause Røster og superfornøyd 
var jeg med å komme med i 
Asker Kammerkor året etter. 

Men aller mest fornøyd er jeg 
kanskje med Østenstad Sangeri 
med en så dyktig og engasjert 
dirigent og et veldig hyggelig 
miljø. 

Vi møtes til avtalt intervju i 
kirken hvor Simen etter hvert 
er blitt godt kjent. På vei inn 
i kirkerommet kommer han 
med en interessant opplysning: 
- Faren min var prosjektleder 
for byggingen av Østenstad 
kirke! Han fortalte at man fylte 
flasker inne i veggene.

Flasker?
- Ja, tror det, det hadde noe 

å gjøre med akustikken… 
Etter fotoshoot med Kantor 

Kristin Hesselberg Meland, 
som er strålende begeistret for 
den nye bassisten, setter vi oss 
ned i kirkebenken, og Simen 
utdyper sitt forhold til troen.

- Religionen er litt fjern 

for meg, og jeg er heller ikke 
oppvokst med noe aktivt 
forhold til kirken. Men jeg 
hadde en barneskolelærer 
på Bondi, Liv Smith, som 
var veldig kristen. Vi ba 
morgenbønn og sang for 
maten hver dag. Hun var en 
flott person. Ellers var jeg 
med familien min i kirken 
på julaften, men det var ikke 
akkurat frivillig.

Og nå har du meldt deg ut?
- Det har vært en prosess. 

Jeg har blitt mindre religiøs 
med årene, men litt pinlig var 
det jo å melde seg ut akkurat 
i det jeg begynte i koret. Jeg 
holdt på å melde meg inn igjen 
på direkten da jeg oppdaget 
at halve koret faktisk jobbet i 
kirken. 

Vil du si at du er ateist eller 
agnostiker?

- Jeg har nok en viss 
åndelighet med meg, men jeg 
synes det er vanskelig å hekte 
det på én bestemt religion. 
Jeg har vært historielærer og 
der dukker stadig kirken opp 
i et ikke alltid like heldig lys. 
Jeg har også lurt på hvorfor 
det å tro er så sentralt i 
kristendommen. Det har sett ut 
som religionen har blitt brukt 
som et redskap for å holde på 
makten mange ganger. Diverse 
religionskriger er heller ikke 
bra reklame – det har vært mye 
negativt, og jeg har kanskje lest 
litt for mye om dette.

Simen har mange 
innvendinger mot kirkens rolle 
i historien, men hva med Jesus?

- Jeg tror mer på han. Det 
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❝ - Jeg er bare med i koret. Det er helt supert. ❞

er jo en fantastisk historie 
og utvilsom en stor person 
som sto for mye. Men 
koplingene som gjør han til 
Guds sønn, oppstandelsen og 
underberetningene og slikt, de 
er jeg mer skeptisk til.

Du har deltatt i noen 
gudstjenester siden du begynte 
i Østenstad Sangeri. Hvordan 
opplever du det?

- Jeg synes det er flott med 
prekenen der presten kan sette 
viktige temaer på dagsordenen. 
Sangen og roen i kirken liker 
jeg også. Det gir en fin ro å 
gå på gudstjeneste, men alle 
ritualene og tekstlesing og sånt 
gir meg ikke så mye.

Til tross for dette noe 
avmålte forhold til kristentro, 
forteller Simen at han var 
pådriver for at barna skulle 
bli døpt. – Jeg ville gjort det 
samme igjen. Jeg liker at de 
er med og heller kan gjøre 
sitt selvstendige valg senere. 
Min sønn for eksempel, 
konfirmerte seg nylig 
borgerlig. 

Datteren din går i barnekor, 
og der gjør de mer enn å synge; 
de har hatt undervisning  
om nattverden og sunget på 
gudstjenester hvor barna deltar 
aktivt i ritualene. Du har ikke 
motforestillinger til det?

- Barnetro er helt fint. 
Kirken gjør mye bra overfor barna. De lærer mye fin moral og medmenneskelighet. Det er helt 
nydelig. Jeg er glad for at min datter får være med på det.

Melder du deg inn i kirken igjen?
- Jeg liker dette åndelige og ser at det går an å forholde seg til kirken på en litt mer symbolsk 

måte, at ikke alt må tas veldig bokstavelig. Jeg har ikke tenkt så mye i sånne baner, for å være ærlig, 
men melder jeg meg inn, har jeg i hvert fall gjort det etter ordentlig refleksjon. ∆

☛  Det skjer i kirken
Les mer om faste aktiviteter 
på www.ostenstadkirke.no.
I uke 34/35 starter 
høstsemesteret med:
•  Kirkefrokost for eldre
•  Speider’n
•  Østenstad Sangeri
•  Tirsdagsmiddag for   
 barnefamilier med   
 påfølgende småbarnssang og  
 minigospel for barn 1-4 år. 
•  Dig deeper - klubb for   
 10-13-åringer
•  Y’s Men 
•  Østenstad Barnekor (torsdag  
 kl. 15)
•  Ten Sing og Ungdomskveld  
 i Cafédralen
•  Lørdagsklubb for psykisk  
 utviklingshemmede
•  Gudstjenester med   
 søndagsskole og kirkekaffe 

☛  Kommunikasjonskurs 
  for par 
Helgen 22.- 23. oktober blir 
det kommunikasjonskurs 
for par i Østenstad kirke.  
Målgruppa er ektepar og 
samboere, både nyetablerte 
og med lengre fartstid, som 
ønsker seg et langt liv sammen 
og vil gi hverandre enda 
bedre utviklingsmuligheter. 
Opplegget er utviklet på 
Samlivssenteret i Modum. 
Målet er å forebygge 
problemer og utvikle 
fellesskapet i parforhold.  
Pris pr par: Kr 1.500.  
Barnepass tilbys.  
Påmeldingsfrist fredag 14.10 
til diakon Jarle Klungrehaug, 
t. 91 36 88 03 eller diakon.
ostenstad@asker.kirken.no 
Les mer: ostenstadkirke.no

☛ Sorggruppe   
Har du mistet ektefelle eller et 
annet nært familiemedlem?  
Menighetene i Asker starter 
samtalegrupper for etterlatte 
i september. Kontakt diakon 
Jarle Klungrehaug, t. 91 36 88 
03 eller diakon.ostenstad@
asker.kirken.no.   

Notiser

Vollen Handelssted

www.vollenhandelssted.no

 BAKERI    BRASSERI    BÅTER   KLÆR    INTERIØR    FRISØR   KUNST    GALLERI    SKO   FOTOGRAF    HELSE

- en sanselig opplevelse

KIWI VETTRE

T: 67 12 18 17

ASKER
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Notiser

Lekende musiker

Kultur
høsten

2011
Tekst: Astrid Sætrang Morvik. Foto: Privat

Hvem: Ulf Nilsen, jazzmusiker og organist i 
Lovisenberg menighet, Oslo

Aktuell: Konsert i Østenstad kirke 16. oktober sammen 
med Stian Carstensen og Filip Simeonov

Særpreg: Improvisasjon og spiller flere instrumenter 
samtidig. Blind.

Hva skjer 16. oktober i Østenstad kirke?
- Nei, det vet jeg da ikke! Det er jo et halvt år til!
Jeg har Ulf Nilsen på tråden. Den blinde organisten med den 

hyggelige stemmen. På telefon tenker man ikke over at han ikke 
ser. Jeg kan heller ikke se ham. Men jeg kan se ham for meg, 
spillende på flere instrumenter samtidig:

- Instrumentene mine er orgel, piano og fiolin. Kanskje 
samtidig også, det er en spesialitet jeg har. Det er én som har gjort 
det før meg, en Nicolaus Bruhns. Jeg måtte prøve det jeg også. 
Det har vært ganske morsomt!

Ulf Nilsen har også medvirket ved flere plateutgivelser. Han 
er mest fornøyd med en utgivelse fra 2005 sammen med Georg 
Reiss. I Østenstad skal han spille sammen med Stian Carstensen, 
en multiinstrumentalist på trekkspill, hawaiigitar, banjo, 
accordion… Stian har dessuten med seg en bulgarsk klarinettist, 
Filip Simeonov. Ingen av dem kjenner hverandre særlig godt. Det 
gjør visst ikke så mye.

- Vi er improviserende musikere. Det elementet er sterkt 
tilstede. Og vi planlegger jo noe. Denne gangen skal vi innom 
bulgarsk folkemusikk, fantasier over Chopinvalser, temaer av 
Georg Friedrich Händel, kjente salmer. Ganske mangfoldig 
egentlig. Mye av poenget blir å leke og fabulere med materialet 
og utsette det for ulike stilmomenter. - Men det kan godt hende 
vi gjør noe skikkelig ryddig og fint!

Hvordan kan dere improvisere sammen uten å ha øvd sammen?
- Vi er en god match. Vi er vant til en sånn type samspill hvor 

man må lytte til det ideene man får og gripe fatt i det, både alene 
og sammen med andre. Også må man ha et forråd av muligheter. 
I en forstand er vi godt forberedt.

Å være blind er ikke noe handikap?
- Nei, det er nesten en fordel. Stian Karstensen sier også at han 

er mer opptatt av det han kan høre enn det man kan se. Seende 

mennesker er ofte veldig 
auditive.

Hva med noter, du kan jo ikke 
se dem?

- Jeg lærer nytt materiale 
gjennom punktskriftnoter. 
Alt må læres utenat. Noter er 
nyttig til mangt, men noen 
ganger er de helt unyttige. 
Verden er full av musikere som 
ikke kan en note; jazzmusikere 
og folkemusikere.  

Formidler du Gud når du 
spiller?

- Hva skal jeg svare på 
det? (Lang tenkepause). Det 
deiligste med musikk er at den 
er uten ord. Før var troen min 
veldig basert på ord. Etter hvert 
synes jeg det blir vanskelig med 
alle ordene og definisjonene. 
I noen øyeblikk når jeg 
spiller, kjennes det som om 
jeg treffer en åre som kobler 
meg på Gud og de store, dype 
hensikter. Da er det akkurat 
som om musikken formidler 
det budskapet man ikke kan 
få sagt. Men jeg tenker ikke 
på om jeg formidler Gud. Jeg 
er så nøktern at jeg sier jeg 
formidler musikk.

(Pause igjen.)
- Men det hender noen 

kommer til meg etter 
en konsert og sier at de 
fornemmet litt av himmelen, 
at Gud kom til dem. Det er 
kjempenydelig. ∆
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Himmelskip
Knut Reiersrud, gitar
Iver Kleive, orgel

Søndag 18. september kl.19.00 • Entré kr 250

Høstens kulturkvelder i Østenstad kirke innledes med en 
knallåpning, ved Knut Reiersrud og Iver Kleive. At de er 
populære, skjønner vi av tilstrømmingen rundt omkring. De er 
vant til fulle hus på sine arrangementer.

Mange kjenner kanskje deres CD-utgivelser Blå koral, 
Himmelskip og Nåde over nåde. På denne konserten får vi 
smakebiter fra alle disse CD-ene. Vi får oppleve deres helt 
spesielle formidling av salmeskatten vår. Med så kjente og dyktige 
musikere er vi garantert en stor kveld.

Fra fuger til 
sigøynerballader

Stian Carstensen, akkordeon med mer
Filip Simeonov, klarinett
Ulf Nilsen, orgel

Søndag 16. oktober kl. 19.00 • Entré kr 200

Stian Carstensen har gjort stor karriere, både innenlands 
og i internasjonal sammenheng med sitt sprudlende spill 
på en mengde forskjellige instrumenter. Han har bl.a. hatt 
kunstnerstipend for å fordype seg i Bulgarias musikk. Da blir 
det helt spesielt at vi på konserten også får høre den berømte 
bulgarske klarinettisten Filip Simeonov og samspill  
mellom disse tre.

Simeonov regnes som Bulgarias beste klarinettist innen 
sigøynermusikk, og han har reist verden rundt og holdt konserter. 

Ulf Nilsen er utdannet organist ved Norges musikkhøgskole. 
Han er organist i Lovisenberg kirke i Oslo. Han driver også 
konsertvirksomhet og er kjent for å være en dyktig improvisatør, 
både innen jazz og klassisk musikk.

Disse tre musikerne vil gi oss en uforglemmelig kveld, full av 
musikkglede og overskudd.

Kulturhøsten 2011

KNUT REIERSRUD IVER KLEIVE STIAN CARSTENSEN PER ANDERS NORDENGEN
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Kultur
høsten

2011
Allehelgensgudstjeneste
Messe i G-dur av Franz 
Schubert

Østenstad Sangeri 
MusicA Sinfonietta

Søndag 6. november kl. 11.00 • Kollekt

Solister: Tone Braaten, Vidar Hellkås, Roar Meland
Orgel: Grethe Laugerud
Dirigent: Kristin Hesselberg Meland

Kirkekoret i Østenstad har sammen med orkester i en årrekke 
framført en klassisk messe i gudstjenesten på allehelgensdag.

I år framføres Schuberts messe i G-dur på de liturgiske 
leddenes plass.

MusicA Sinfonietta er et orkester av talentfulle barn og unge 
fra Asker kulturskole med mange oppgaver i Askers kulturliv. 
Dirigenten deres heter Vladimir Stoyanov

Besvart anrop

Musikal med Pappas Barn

Torsdag 24. og fredag 25. november kl. 19.00,
lørdag 26. november kl. 15.00 • Entré kr 100/50

Tensing i Østenstad har i over tretti år framført musikaler 
sammen med høstkonfirmantene.

I år heter musikalen Besvart anrop.
Menneskene har så lenge vi har eksistert søkt kontakt med 

Gud. Vi ønsker å høre og bli hørt. Hvordan svarer Gud oss? 
Hvordan svarer vi på anrop fra Gud til oss?

Årets musikal handler om dette.
Kom og bli med på en festlig, munter og tankevekkende 

forestilling med mye sang, musikk, dans og drama! Nærmere 100 
ungdommer, inkludert 50 konfirmanter, har i et halvt år jobbet 
med forestillingen, og vi gleder oss!

Advent og begeistring 
Per Anders Nordengen

Søndag 27. november kl. 19.00 • Entré kr 150

Musikk ved lærere på Asker kulturskole
Denne kulturkvelden finner sted første søndag i advent, og
foredragsholder og prest, Per Anders Nordengen –  vel kjent 

for sin evne til å trollbinde og fengsle sitt publikum, vil ta oss med 
i betraktninger rundt advent og førjulstid.

Livet er ingen selvfølge. Vi kan ikke bestemme hvordan vi 
har det, men hvordan vi tar det. Altfor mange velger sutring 
framfor begeistring, og da er det ikke rart at livet blir mer tråkig 
enn nødvendig. Nordengen gir oss noen verbale smakebiter med 
humor og alvor om begeistring i adventstiden.

Et ensemble av musikklærere ved Asker kulturskole vil  
ytterligere gjøre sitt til at dette blir en god kveldsstund.

Julekonsert

Østenstad Sangeri, Mannskoret og Barnekoret

Søndag 11. desember kl. 19.00 • Kollekt

Dirigent Kristin Hesselberg Meland
Tredje søndag i advent holder Østenstad Sangeri sin årlige 

julekonsert. Koret har et allsidig repertoar, god korklang og 
smittende sangglede. Julekonserten er en tradisjon vi kan se fram 
til med stor forventning .

I år får vi også høre Mannskoret, en nystartet korgruppe hvor 
de fleste er medlemmer av Sangeriet.  Det blir også spennende å 
høre Barnekoret som er med på julekonsert for første gang.

Publikum får også være med å synge noen kjente og kjære 
julesanger.

MUSICA SINfONIETTA PAPPAS BARN
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Av Einar Solbu, styreleder i Kirkeakademiet i Asker 

I godt over 50 år har det eksistert kirkeakademier i Norge. 
De er grunnlagt for å være et møtested mellom kirke, kultur 
og samfunn. Omtrent ti år etter at det første akademiet 
ble stiftet i 1956, så Kirkeakademiet i Asker dagens lys. 
Kirkeakademibevegelsen i Norge teller i dag nærmere 60 
lokale akademier. Hvert lokale akademi har en forankring i et 
kristent trossamfunn, men legger samtidig vekt på å arbeide 
økumenisk. De organiserer seg og driver sin virksomhet slik 
som lokale forhold innbyr til. Gjennom paraplyorganisasjonen 
Norske Kirkeakademier er de lokale akademiene en del av et 
stort internasjonalt nettverk av organisasjoner som arbeider for å 
fremme dialog og søker å være et fristed for tanke og refleksjon. 

I mer enn 40 år har folk fra alle deler av Asker møttes til 
foredrag, samtaler, forestillinger og seminarer for å utforske 
og drøfte forhold som preger kirke-, samfunns- og kulturliv. 
Vi legger vekt på at møtene våre skal gi rom for refleksjon og 
meningsbrytning preget av gjensidig respekt for mangfoldet i 
meninger og synspunkter. Vi tror på den åpne dialogen, og på at 
enhver skal bli møtt med respekt for egne meninger og  
eget ståsted.

Kirkeakademiet i Asker har ingen medlemmer. Enhver som 
er interessert, er velkommen til møtene våre. I en tidlig fase ble 
møtene holdt rundt om i bygdas kirker. I en annen fase holdt 
vi til på Kafé Varden i Asker 
sentrum. Etter at den ble 
borte, holder vi av praktiske 
grunner møtene på Askertun. 
Vi opplever nok at både 
navnet vårt og møtestedet 
kan gi inntrykk av at vi er et 
forum for Asker menighet. 
Men vi er et forum for hele 
Asker-bygda og alle bygdas 
menigheter. I styret sitter det 
da også folk med tilhørighet i 
de fleste Asker-menighetene 
og i den katolske kirke i Asker 
og Bærum. For tiden er to 
styremedlemmer tilhørende i 
Østenstad, nemlig Inge Westly 
og Einar Solbu.

Hele Askers dialog- og samtaleforum

Hvert halvår arrangerer vi vanligvis tre møter. De siste årene 
har vi gjerne hatt et tema for hvert halvår, f. eks. I spill med 
autoriteter, Historier som ikke ble fortalt og Høvdinger i norsk kunst- 
og kulturliv. Til de fleste møtene inviterer vi en foredragsholder til 
å belyse et emne, og så har vi åpne samtaler etterpå. 

Høsten 2011 er temaet for de tre møtene Tro mellom konflikt 
og forsoning. Vi vil møte tre innledere som alle har arbeidet i 
konfliktområder der ulike syn på tros- og religionsspørsmål har 
vært en del av konflikten, men der også religiøs tro kan være 
utgangspunkt for fredsskapende dialog. Møteplanen ser slik ut:

Tirsdag 27. september:  
Ambassadør Haakon Blankenborg: ”Tro – konflikt og forsoning 
med utgangspunkt i konfliktene på Balkan ”

Tirsdag 25. oktober:  
Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik: ”Religionens rolle 
i konflikt og forsoning” 

Tirsdag 22. november:  
Lege Sigrun Møgedal: “Håp og konflikt i en verden med  
HIV/Aids”  

Alle møtene er åpne. De holdes på Askertun, begynner kl. 
19.30 og varer rundt halvannen time.

Alle som ønsker å bli holdt informert om virksomheten i 
Kirkeakademiet i Asker, kan sette seg på en e-postliste. Send en 
e-post til einar.solbu@eskulturdialog.com og be om å bli satt på 
listen. Det følger ingen forpliktelser med å stå på listen.

Det finnes mye informasjon om kirkeakademibevegelsen på 
nettet. Se først og fremstwww.kirkeakademiene.no. 

Velkommen til møtene i Kirkeakademiet i Asker!

T: 66 90 40 63

www.avan.no

Gunnar Knutsen as
A S K E R

TRANSPORT
www.gunnarknutsen.no

• Utkjøring av fjell – og fyllmasser fra tomter/anlegg
• Levering av pukk – sand – sprengstein – jord

Tlf: 66 84 77 11 · Fax: 66 84 77 80
Vogellund 31 · 1394 Nesbru
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Tekst: Magda Flatmo / Astrid Sætrang Morvik

Er Den norske kirke demokratisk? Bruk stemmeretten 
din 12. september for å utvikle det kirkelige 
demokrati! Stemmerettsalderen er nå senket til 15 år.

Østenstad menighet styres av menighetsrådet som legger 
strategiske planer for virksomheten. ”Menighetsrådet skal ha sin 
oppmerksomhet rettet mot alt som kan gjøres for å vekke og nære 
det kirkelige livet i soknet,” iflg. kirkeloven: konfirmantplanen, 
trosopplæringen og gudstjenestene; dette er noen av områdene 
hvor menighetsrådet har det overordnede ansvaret, men vi ønsker 
at flere bruker stemmeretten. Derfor er det viktig hvem som 
stiller til valg og hvem som blir valgt. 14 personer tar utfordringen 
og stiller. Den som har stemmerett, har mulighet til å gi disse 
et solid mandat ved å gi dem sin stemme samtidig som en kan 
endre rekkefølgen på valglisten. På denne måten er DU med på å 
påvirke kirkevalget og avgjøre hvor demokratisk Den norske kirke 
i Østenstad skal være!  

Kandidatene
Dette er våre 14 kandidater til menighetsrådsvalget:  
Per Johannes Helgebostad, f. 1952  
Linn Kristin Gimmestad Stalheim, f. 1980 
Per Trygve Normann, f. 1947 
Signe Margrethe Jørgensen, f. 1972  
Jan Erik Wilhelmsen, f. 1965 
Anne Elisabeth (Betten) Møgedal, f. 1944 
Sidsel Gaukstad Baardsen, f. 1953 
Oskar Martin Erlandsen, f. 1938 
Ingrid Raustøl Tellsgård, f. 1948 
Klara Bondevik, f. 1937 
Solveig Aarsland Bruun, f. 1946 
Anne Grete Westly, f. 1968 
Ola Holst, f. 1938 
Nina Samuelsen, f. 1960 

Nærmere presentasjon av kandidatene kommer i egen brosjyre 
til alle husstander i løpet av august.

Lokal innflytelse
Per Johannes Helgebostad tar gjenvalg. Han har hatt ledervervet 
i Østenstad menighetsråd det siste halvannet året og trives 
med det:  - Hvis en vil ha innflytelse på det som skjer lokalt, er 
menighetsrådet det mest lokale demokratiet vi har. Gjennom 
det kan man påvirke det som skjer der en bor. Man får også god 
oversikt over menigheten og lokalsamfunnet ved å engasjere seg 
i menighetsrådet. Dessuten har man anledning til å komme med 
sine innspill. 

Helgebostad legger ikke skjul på at det kan være krevende å 
lede et slikt råd, - men det er det som gjør det så spennende! Vi 
er ikke en gruppe ideelle mennesker, men alle har noe å tilføre fra 
sitt ståsted.

 

Hvorfor skal vi bruke 
stemmeretten vår i 
kirkevalget?
- Menighetsrådsvalg er viktig, 
og vi vil at flest mulig skal 
påvirke resultatet. 11 % av 
kirkemedlemmene stemte 
ved sist valg. Det er bedre 
enn før, men vi ønsker at flere 
bruker stemmeretten, sier 
Helgebostad.

Hvem har stemmerett?
Kirkevalget foregår samtidig 
med kommune- og 
fylkestingsvalget 12. september. 
Hvis du er medlem av Den 
norske kirke og fyller 15 år 
i valgåret, kan du avgi din 
stemme på den skolen som 
er valglokale for kommune- 
og fylkestingsvalget. 
Valgkort er sendt ut til alle 
stemmeberettigede medlemmer 
av kirken. Har du ikke mottatt 
valgkortet, ta kontakt med 
menighetskontoret i Østenstad.

forhåndsstemming
Forhåndsstemming foretas fra 
10. august til 9. september på 
menighetskontoret i tiden kl. 
10.00-14.00.

I tillegg kan du stemme på 
Østenstaddagen 4. september 
kl. 12.30-15.00, samt 
søndag 11. september etter 
gudstjenesten, kl. 12.30-14.00. 
På Østenstaddagen blir det 
også en egen valgbod hvor du 
kan møte noen av kandidatene 
og stille spørsmål. 

Bispedømmerådet
Samtidig med 
menighetsrådsvalget er det valg 
på nytt bispedømmeråd i Oslo 
bispedømme. 

Les mer om begge valgene 
på www.kirkevalget.no

Godt valg!

{ Ja til    
 mangfold }

I disse dager går 
debatten om en skal 
åpne for obligatorisk 
ultralydsjekk i 12 
svangerskapsuke. 

Undersøkelsen vil kunne 
avdekke sykdommer 
som Downs syndrom, og 
konsekvensen av endringen 
blir trolig at alle fostre med 
avvik som oppdages vil bli 
abortert bort. I Danmark 
fødes det snart ikke lenger 
barn med Downs. Foreldre 
som velger å bære fram slike 
barn risikerer sågar å miste 
trygderettigheter. Er det et 
slikt sorteringssamfunn vi 
ønsker i Norge også? 

Lørdagsklubben 
er et fellestiltak i 
Askermenighetene 
for mennesker med 
utviklingshemming.  20-30 
personer møtes en lørdag 
i måneden i Holmen 
kirke til spill, sang- og 
måltidsfellesskap og 
gudstjeneste, i tillegg til årlig 
sommertur og juletrefest.  

I Lørdagsklubben har 
jeg blitt kjent med mange 
flotte mennesker. Jeg tenker 
på Jorunn,  vaffelsteker i 
over 30 år og ett av de mest 
omsorgsfulle mennesker 
jeg har møtt. Eller Henrik, 
en flott musiker som tolker 
Prøysenviser nesten flottere 
en Prøysen selv. Eller Siv-
Anne, som gir verdens beste 
klemmer. Jeg kunne gitt 
mange eksempler. Møtet med 
deltakerne i Lørdagsklubben 
har lært meg mye om 
mennesker, om hva som 
gir et menneske verdi, om 
betydningen og verdien av 
mangfold.  Min enkle påstand 
er at Norge blir et fattigere 
samfunn uten rom for slike 
mennesker.     

Kirkevalget 2011

Demokratisk kirke? Av Diakon Jarle Klungrehaug
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Østenstad-
dagen 2011
Søndag 4. september kl. 11 - 14

Tro & liv
I høst skal konfirmanter og ungdommer lage forestilling – og 
temaet er: ”BESVARTE ANROP”. I en virkelighet der vi er på 
nett og mobil hele tiden, hele døgnet, er dagene fylt av anrop 
av ulike slag. Signal om ønsket kontakt. Hør meg, svar meg! 
Mennesker har til alle tider søkt kontakt med Gud. Noen følte 
de fikk svar, andre ikke. Bibelen er full av historier om mennesker 
som fant kontakten, noen ganger på overraskende steder. 

Jeg tror Gud besvarer mine anrop. Men jeg får det ikke alltid 
med meg. Kanskje fordi jeg allerede har gått videre i hva jeg 
er opptatt av og tenker på? Jeg kunne ønsket meg en logg over 
tapte anrop som jeg kunne gått tilbake og sjekket… Kong David 
sier i Salme 27: ”Vær frimodig og sterk. Vent på Herren.” Vent? 
Vi kan tenke at å være frimodig og sterk, det betyr å handle – i 
motsetning til å vente. Men det er ikke sikkert. 

En sommer er over og mange hjul skal dras i gang igjen. Et 
nytt skoleår, arbeid, menighet og aktiviteter. Klarer vi å finne tid 
til å stoppe opp, vente, og spørre Gud: Hvor går veien videre nå? 
Hva vil du, Gud?  Hva vil du med meg, med min tid?  
Med oss? 

Å vente på Herren – noen 
ganger handler det kanskje 
om å lytte innover. Og la Ham 
tenne noen små flammer et 
sted i oss: En liten drøm, 
kanskje, en lengsel. Ta vare 
på det! Ta tak i det. Del det 
med noen! Jeg tror det er her 
vi finner vår viktigste og beste 
motivasjon. Og jeg tror det er 
her Gud møter oss! 

Hør meg, Herre, når jeg roper, 
vær meg nådig og svar meg! Jeg 
minnes at du har sagt: «Dere 
skal søke mitt åsyn!» Herre, nå 
søker jeg ditt åsyn. Skjul ikke ditt 
ansikt for meg! (Salme 27, 7-9)

Han har lovet at han ikke 
vil skjule seg når vi søker ham. 
Da kan vi si det samme som 
kong David: Jeg er viss på at 
jeg skal få se Herrens godhet. 
Kanskje har vi fortsatt mye av 
hans godhet til gode! 

Vel møtt til en yrende dag i og rundt Østenstad kirke!

Alle årets konfirmanter blir presentert under årets 
Østenstaddag. Det skjer i gudstjenesten som starter 
kl. 11.00. Foreldre og venner er særlig invitert, og 
gudstjenesten blir preget av ung sang og musikk. 
Søndagsskole for barna. Etter gudstjenesten møtes vi 
på kirketorget og i det store partyteltet som slås opp på 
plassen utenfor. Her blir det salg av vafler, pølser, kaffe/te 
og saft. Stor utegrill for grilling av medbrakt grillmat. 

Østenstad kirke er fylt av liv gjennom alle ukedagene. 
På Østenstaddagen møtes alle arbeidsgrener og 
presenterer det de holder på med. Vi nevner blant annet 
voksenkor, tensing, speideren og Y’s Men. Det blir også 
valgbod og mulighet til å møte noen av kandidatene til 
årets kirkevalg.

Leker for barna og mulighet til å klatre i kirkens 
14 meter høye klatrevegg blir det også. Loddsalg gir 
inntekter til kirken, og fine gevinster til dem som er 
heldige. Arrangementet avsluttes ca kl. 14. 

Døgntelefon 
67 80 87 80

www.akasien.no

�år noen fa� er  fr � 

LokaL stenLeverandør
Vi leverer alt innen gravstener og  
nye inskripsjoner

Gravstener fra kr 4900,-

NORSK KUNSTSTEN & GRANITT
Fredtunv. 9, 1386 Asker T: 66905140    www.nkg.no

Annes Catering
God mat til enhver anledning - selskapslokaler

Ring 31 28 05 29 for bestilling

Andakt av Kateket Karianne Pettersen

Marit Fyksen Repp  97669720
OSTEOPATEN - ASKER
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 Dåp

27. mars Mathias Garnås 
Vikenes
3. april Ester Emilie Mayora 
Synnes, 
Kristine Knutsen Birkedal
17. april Mari Schrumpf 
Nordahl
24. april William Stuverud 
Stabæk,
Gabriel Hetle Ravnestad
8. mai Leah By Hansen,
Mina Kirkevollen Løvik
22. mai Ole-Andreas Pedersen 
Otterstad,
Caroline Knoff
5. juni Martin Tveit Heggset,
Samuel Gjøsund Skjøthaug
12. juni Sunniva Jensen 
Solberg
19. juni Liam Jacobsen,
Emma Tennebø Mwingira
26. juni Storm Windju 
Christiansen,
Christian August Stranger-
Aagestad

 Konfirmasjon

14. mai
Martine Opsahl Andersen
Michelle Yasmine Hippe Alam
Madeleine Almankaas
Simen Lindstad Dokken

Ole Jakob Dolvik
Magnus Emil Furnes
Marlene Hverven Granli
Vår Helene Grova
Eirik Mjåsund Hansen
Joachim Juuhl Jacobsen
Kristiane Jenssen
Hedda Befring Kastås
Petter Storm Kvannes
Kristine Løwe Larsen
Julian Loftshus
Stian Stray Molde
Øystein Lindseth Nitter
Cilje Bringsli Olaussen
Mathias Kramer Orten
Jemima Elisabeth Chunpei 
Rasmuss
Hege Rishovd 
Marie Dikkanen Salmela
Mathias Skaar Strand
Andre Strandos
Kaja Frederikke Strøm 
Eline Solberg Thams
Hanna Østberg Amundsen
Emilie Frisvold Aulie
Martine Hesselberg Bjerke
Jonas Mølkjær Christensen
Sophie Elizabeth Danielsen
Brede Bull Eriksson
Eivind Andreas Falk
Kristoffer Sand Finstad
Lars Emil Sand Fuglum
Simen Gjersøe
Jonas Mørk Gundersen
Ingrid Elise Endal Hildre 

Slekters gang
Kamilla Elise Kjellevold
Erling Enes Kjevik
Elise Walseth Krøgenes
Camilla Baldishol Lindblad 
Emma Louise Lindbäck
Tore Andre Nilsen
Sander Olafsen
Maria Kristine Olsen
Bendik Ramsfjell
Kristian Ramstad 
Vera Reitan Selbo
Stein – Petter Slatlem
Brage Skjønborg
Karoline Jægersborg Tangen
Oscar Arne Rosfjord 
Thorstensen
Henriette Børserud Treseng 

15. mai
Nina Celine Slinning Bay
Anna Bjelland
Ludvig Wiik-Hansen 
Bjerkåsholmen
Mathias Huseth Bjørnhaug
Alida Øiseth Blikaas
Elisabeth Brøndrup
Regine Caroline Filseth
Kari Martine Bakken Fossum
Kaja Melbye Hansen
Axel Øvrebø Harstad
Mathias Neslow Henriksen
Ingrid Victoria Hoff
Jon Hofsli 
Fridthjof Simonsen Hofstad
Markus Madsen Johansen

BærumAsker
BEGRAVELSESBYRÅ

A. THRANA ASDøgnvakt Asker 66 78 05 33
Kirkeveien 185, 1384 Asker

www.athrana.no

Margrethe Brekstad Kjellin
Ida Kvale
Sheida Charlotte Pakzamir
Nora Kristine Stenersen
Sander Torsæter
Ada Gløersen Tronrud
Anders Vannebo
Nanna Sofie Vikjord
Markus Thaulow Wellerop
Simon Krister Emanuel 
Winbrandt
Thea Åkermoen

⚭ Vielse

26. februar 
Hege Marie Svendsen og  
Jan Erik Herregarden
26. mars 
Mikaela Gylden og  
Christian Erlandsen
4. juni  
Elin Rasmussen og  
Ivar Oveland

 Gravferd

23. mars Jostein Slettebø
7. april Inger Brennum
6. mai Ruth Ingeberg 
Andersen
11. mai Thomas Ansgar 
Einertsen
13. mai Rolf Henning Ask 
Andersen
27. mai Knut Syverud 
10. juni Ragnar Fyri
10. juni Marius Mathisen Næss
14. juni Bjørn Roar Ulshagen
16. juni Synnøve Ingeleiv 
Røkeness

Østenstad menighet har flotte ungdomsledere   Øyvind, Heidi og Kristine Marie
 Hip hop med Vibe
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Gudstjenester i 
Østenstad kirke

Søndag 28. august 
Gudstjeneste ved  
Astrid Sætrang Morvik
Østenstad Sangeri
Offer: Menighetens arbeid

Søndag 4. september
Østenstaddagen 2011. Se egen 
sak. Gudstjeneste ved  
Olav Valen-Sendstad
Presentasjon av konfirmanter
Offer: Blakstadspeiderne

Søndag 11. september 
Gudstjeneste ved  
Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens 
barnearbeid

Søndag 11. september  
kl. 19.30. Kveldsmesse ved 
Torbjørn Brennum m/band
og Astrid Sætrang Morvik

Søndag 18. september 
Gudstjeneste ved  
Astrid Sætrang Morvik
Østenstad Barnekor
Offer: Menighetens 
kulturarbeid

Søndag 25. september 
Gudstjeneste ved 
Olav Valen-Sendstad og  
Prost Berit Øksnes
Lørdagsklubben medvirker
Offer: Kirkens feltarbeid

Søndag 2. oktober 
Gudstjeneste ved  
Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

Søndag 9. oktober  
kl. 19.30 Kveldsmesse ved 
Torbjørn Brennum m/ band
og Olav Valen-Sendstad

Søndag 16. oktober 
Barnegudstjeneste ved 
Karianne Pettersen 
og Astrid Sætrang Morvik
Utdeling av 4-årsbok
Minigospel
Offer: IKO – Kirkelig 
pedagogisk senter

Søndag 23. oktober 
Gudstjeneste ved  
Olav Valen-Sendstad
Østenstad Sangeri
Offer: Menighetens arbeid

Søndag 30. oktober 
Gudstjeneste ved  
Astrid Sætrang Morvik

Søndag 6. november 
Klassisk messe med
Østenstad Sangeri og  
MusicA Sinfonietta 
Kristin Hesselberg Meland
Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens
kulturarbeid

Søndag 6. november  
kl 18.00
Allehelgenssamling ved Toralf 
Dehli, menighetens prester og 
diakon Jarle Klungrehaug
Vi minnes våre døde.

Søndag 13. november  
kl. 19.30
Kveldsmesse ved Torbjørn 
Brennum m/ band
og Olav Valen-Sendstad

Søndag 20. november 
Gudstjeneste ved  
Astrid Sætrang Morvik
Mannskor
Offer: Norsk Misjon i Øst

Min favorittsalme
Lene Conradi
Ordfører i Asker

Jeg er glad i salmen Guds 
kjærleik er. Salmen har en 
nydelig melodi og er en salme 
jeg forbinder med bryllup 
som jo er av det hyggeligste vi 
feirer. Vi sang den i vårt eget 
bryllup også, så da bringer den 
spesielt gode minner for meg. 

Jeg synes ofte salmer kan være vanskelige å synge, da melodiene 
kan være krevende å følge med på. Denne salmen er det lett å 
synge med på, noe jeg synes er viktig, da sang og musikk for meg 
er en viktig del av gudstjenesten.

Hvem er den neste i salmestafetten
- Jeg kan jo utfordre tidligere ordfører Morten Strand som har 

sin menighet her i Østenstad.

1 Guds kjærleik er som stranda og som graset,
som vind og vidd og jord og allheims rom.
Vi fridom fekk å bu der, gå og koma,
å seia ja til Gud og seia nei.
Guds kjærleik er som stranda og som graset,
som vind og vidd og jord og allheims rom.

2 Vi vil ein fridom der vi er oss sjølve,
ein fridom vi kan gjera noko av,
der ingen tomleik finst, men rom for draumar,
ei jord der tre og blomar kan slå rot.
Guds kjærleik er som stranda og som graset,
som vind og vidd og jord og allheims rom.

3 Og endå er det murar oss imellom,
og gjennom sprinkelverk vi tøyer hand.
Vårt fangerom er murt av redsle-steinar,
og fangeklede er vårt stengde eg.
Guds kjærleik er som stranda og som graset,
som vind og vidd og jord og allheims rom 

4 Å døm oss, Herre, frikjenn oss i domen!
I di forlating fridom finst og von.
Den rekk så vide som din kjærleik vandrar,
til folk av kvar ein rase og nasjon.
Guds kjærleik er som stranda og som graset,
som vind og vidd og jord og allheims rom.

T: Anders Frostenson 1968 / O: Alfred Hauge 1973
M: Lars Åke Lundberg 1968 / Norsk salmebok nr. 727.

28. august - 20. november 2011
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Det er søndagsskole hver søndag  
kl. 11, bortsett fra i skolens ferier. Endringer kan 
forekomme. Les mer på www.ostenstadkirke.no


