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 Leder:

Folkevalgt!
Hva er det som får vanlige mennesker til å stille til 
valg? Hva er det som gjør at man frivillig påtar seg å 
stille på møter i råd og utvalg flere ganger i måneden 
eller uken? Hvor tar de kreftene fra til å pløye seg 
gjennom dokumentbunker før hvert møte og sette 
seg inn i saker, lover og regler? 

I dag vil jeg si TAKK! Takk til alle dere som lar dere engasjere. 
Takk for at dere gjør denne innsatsen på vegne av alle oss 
andre som ikke orker eller har overskudd. Jeg vet noen vil 
si at engasjementet som gjør at man stiller til valg, bunner i 
maktbegjær. Det er tøys. Alle som har vært folkevalgt eller 
tillitsvalgt, vet at det er hardt arbeid og ansvar man takker ja til, 
ikke makt og ære. 

Så hva er det som driver dere som stiller til valg i høst? Dere 
er mange, både kandidater til kommunestyret, fylkestinget, 
menighetsrådet og bispedømmerådet. Hva brenner dere for? 
Svarene vil være mange: Samferdsel, sosiale spørsmål, bedre 
vilkår for næringsdrivende, ønske om gode oppvekstsvilkår for 
vårebarn og unge. Graver vi litt dypere, finner vi ofte en bestemt 
hendelse eller enkeltsak som man har opplevd på kroppen og som 
har trigget et ønske om forandring. Mennesker som bryr seg, er 
samfunnets lim. Likegyldighet er starten på forfallet.

Vi har spurt kandidatene som stiller til kirkevalget hva de 
brenner for. I dette nummeret av Godt nytt fra Østenstad menighet 
får vi svar. Fellesnevneren er et sterkt engasjement for den lokale 
menigheten. Man ønsker en kirke som favner bredt og åpner opp. 
Siden Østenstad menighet består av mennesker i alle aldre, er det 
mange områder å engasjere seg på. Noen arbeider for barn, andre 
for ungdom, voksne og eldre. Noen vil skape miljøengasjement, 
andre vil arbeide for å åpne opp for grupper som ofte faller 
utenom. Én kandidat sier det ganske enkelt slik: «At vi kan få 
Kristi kjærlighet til å oppleves konkret og ekte for vanlige folk.»

Slike mennesker fortjener 
vår stemme! Vi som ikke selv 
ønsker å stille som folkevalgt, 
har likevel mulighet til å 
gi våre kandidater et godt 
mandat. Menighetsrådsvalget 
er et flertallsvalg. Vi har ingen 
konkurrerende lister, bare 
én liste med mennesker som 
ikke har politiske kampsaker, 
men som vil bidra med sine 
ressurser for å gi Østenstad 
menighet et godt styre.  La 
oss vise dem at vi støtter deres 
kandidatur og at de har vår 
tillit! 

Bruk også stemmeretten 
til å vise hva du synes er 
viktig ellers i samfunnet. 
Kommunestyret og fylkestinget 
former hverdagen vår på mange 
områder. I Den norske kirke 
skal de overordnede sakene 
forvaltes av Bispedømmerådet 
og Kirkemøtet. Bruk 
stemmeretten din til å stemme 
inn kandidater som vil arbeide 
for den kirken du ønsker å 
tilhøre. Godt valg!

Astrid Sætrang Morvik
Sokneprest
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 Leder:

Folkevalgt!

Det skjer i kirken:
Les mer om kirkens mange aktiviteter på vår hjemmeside: 
www.ostenstadkirke.no I denne spalten vil vi presentere én 
aktivitet hver gang. Denne gangen presenterer vi: 

TAKK OG PRIS-PRISEN!
Hvert år deler menighetsrådet ut en pris til en frivillig som har 
gjort en spesiell innsats. Det er sjelden vanskelig å finne verdige 
prisvinnere, og i år klarte ikke menighetsrådet å lande på én 
frivillig, men valgte i stedet å gi «Takk og pris-prisen» til to: 
71 år gamle Øystein Teigen som alltid stiller velvillig opp med 
praktiske gjøremål i kirken, og 23 år gamle Martin Johansen som 
har tilbrakt store deler av fritiden sin i kirkens ungdomsarbeid. 
Martin har tidligere vært intervjuet i menighetsbladet (mars 
2013). 

Årets utdeling fant sted på den årlige storsamlingen for 
menigheten, Østenstaddagen 31. mai. Pristildelingen kom 
overraskende på Øystein Teigen:

— Dette var helt uventet og fem år for tidlig!

Den beskjedne prisvinneren synes ikke han har gjort nok ennå. 
— Prisen skal henge høyt, mener han.

— Hva ligger bak ditt engasjement som frivillig her i kirken?
— Kirken er på en måte hjemmet vårt. Det er naturlig å ta 

vare på ting så folk trives og bygget blir vedlikeholdt og holdes i 
fin stand. 

Den pensjonerte avdelingslederen som i mange år arbeidet 
med produksjon av takplater ved Norcem, mener han kan gjøre 
det meste som trengs av praktiske ting. Når han ser behov, trenger 
han ikke bes:

— Da det hadde oppstått kalkutslag i kirkens inngangsparti, 
satte jeg bare i gang. Jeg regnet med at jeg ikke kunne ødelegge 
noe. Nå er det sprekker i kirkegulvet som står for tur til å 
utbedres, forteller han. — Det er dumt når ingen gjør noe med 
det. Kirkens skal være ordentlig og velstelt, mener den verdige 
prisvinneren som i høst også er kandidat til nytt menighetsråd.

Øystein Teigen var mottaker av årets Takk og pris-pris.  
I år stiller han til valg til nytt menighetsråd.

Martin Johansen fikk prisen for mangeårig innsats i Ten Sing.

Ung ungdomsarbeider
Oscar Østvold er bare 17 år, men allerede en veteran i 
ungdomsarbeidet i Østenstad. Siden han var konfirmant, har han 
vært med i Ten Sing, det siste året som styreleder. 

Nå er han headhuntet til å lede etableringen av et KRIK-lag 
i Østenstad. KRIK (Kristen idrettskontakt) er et landsdekkende 
kristent ungdomsarbeid med uhøytidelig idrett som arbeidsform. 
Oscar er selv aktiv idrettsutøver og deltok på årets KRIK-leir med 
konfirmantene i Østenstad i juni. 

Gjennom høsten er målet å etablere KRIK som et eget 
ungdomsarbeid i Østenstad menighet.

Jesus Krist SuperKar
Opplev selvskrevet konfirmantforestilling  

i Østenstad kirke!
Torsdag 10. september kl. 19
Fredag 11. september kl. 19
Lørdag 12. september kl. 15

Entré voksen kr. 100
Entré barn kr. 50
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Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik 

— Å få farger til å flyte, er veldig vanskelig, røper 
Kjell. Han har tatt med seg noen av bildene sine for 
å vise fram i anledning intervjuet. Til høsten blir det 
utstilling i Østenstad kirke. 

Motivene er kortreiste. Askerlandskapet har fascinert ham i 
mange år. — På slutten av 60-tallet møtte jeg Asker for første 
gang. Den kulturelle høyryggen forbi Asker kirke gjorde inntrykk. 
Det er et sterkt kulturlandskap. I 1984, 20 år etter, ble det ledig 
stilling i Asker og jeg søkte. Det viser hvordan et frø kan bli sådd, 
filosoferer Kjell. 

Han viser fram et bilde med motiv fra 
Kirkeveien. Asker kirkes spir kan skimtes til høyre. 
Det er en regntung dag og det skinner vått i asfalten. — Dette 
er et hovedbilde. Jeg og hele familien er veldig knyttet til Asker. 
Jeg kommer opprinnelig fra Klemetsrud, Oslo Øst. Jeg kjenner 
østkanten som mange fra vest ikke skjønner seg på. At man 
kjenner to kulturer gjør at man kan sammenligne og reflektere…

Kjell Haukeland reflekterer mye. Til vanlig er han pensjonist 
etter å ha drevet med by og regionutvikling i mange år. — Jeg 
har drevet med utvikling hele livet, sier han og forteller at han 
etter å ha tatt cand. realgraden, arbeidet ved Norsk institutt for 
by- og regionforskning. Deretter ble han høyskolelektor ved BI 
for å drive med bedriftsutvikling. — Nå er det på ’n igjen. Jeg skal 
begynne som veileder i kanskje fem år fremover til jeg blir 72. Da 
skal jeg ikke male så mye, men stoppe opp og reflektere litt. Ellers 
gjør man de samme feilene om igjen.

Det er maling som er Kjells store lidenskap. — Jeg gjør det 
som gir indre glede.

 I 20 år har han dyrket hobbyen sin. — Jeg startet med akvarell 
på aftenskole. Så prøvde jeg olje. Nå maler jeg i akryl. Det passer 
mitt temperament fordi jeg er litt kjapp. 

For å lære seg malerkunsten, har Kjell gått i lære hos 
anerkjente kunstnere. — Det er som å lære å synge. Da må man 
gå til 4-5 forskjellige pedagoger. Bjørn Engkrog har lært meg om 
lys og skygge. Unni Haldorsen i Asker lærte meg om perspektiver. 
Morten Langhoff i Heggedal er mer moderne. Jeg henger fast ved 
det figurative fordi det gir glede. De som liker det, er de eldre som 
synes det er vakkert, men de kjøper ikke noe, fordi de har veggene 
fulle. «Gi meg heller en vegg!»  sier de. Kjell smiler. — Van Gogh 
solgte ett bilde i sin levetid! Jeg er kjempeglad for at jeg ikke ble 

kunstner på heltid, men fikk 
meg en sikker utdanning i 
bunnen. 

Som AFP-er har Kjell fått 
anledning til å utvikle talentet 
sitt: — Jeg maler mye lokalt. 
Kortreist kunst, litt innenfor 
tøffelavstand. Det er ikke slik 
at alt er mye vakrere andre 
steder, mener Kjell. Han 
er bevisst på å se naturen i 
nærområdet. — Hvem har 

bestemt at det er vakrere på 
Geilo enn langs Askerelva, spør 
han retorisk og svarer selv: — 
Det var den gamle overklassen 
som hadde råd til å reise. Mitt 
kunstprosjekt er å fremkalle 
skjønnheten i det nære i 
naturen, i mennesker. Det gir 
meg stor glede, men også sorg 
når jeg ikke får det til.

Kjell forteller at han noen 
ganger setter bort et bilde i 
flere måneder. — Det er noe 
med «freshness». Man kan 
se om et bilde er friskt eller 
sykt. Hovedbildet mitt er 
friskt — selv om det er grått, er 
det likevel lyst. Jeg velger om 
jeg vil se verden som vakker 
eller lys. Jeg har alltid hatt 
et lyst sinn og jeg velger å se 
det vakre. Det betyr ikke at 
jeg ikke har sorg, føyer han 
ettertenksomt til. — Livet er 
gjenstridig.

Kjell Haukeland er opptatt 
av å være inkluderende. Han 
har en blogg med mange 

følgere, både professorer og 
psykiatriske pasienter. — Det 
at jeg inkluderer folk som sliter, 
gjør at jeg kanskje også får 
de såkalte ressurssterke i tale, 
mener han. 

— Hva kjennetegner bildene 
dine?

— De store strøkene, det 
uvørne. Når jeg har malt en 
time, går penselen av seg 
selv. Det er et eller annet 

gudommelig som skjer hvor 
hele bildet roterer og jeg får 
bundet bilde sammen.

— Gudommelig?
— Ja, jeg tror vi er en tråd i 

noe større. Jeg tror alle innerst 
inne tror at vi er en del av 
noe større. Når penselen går, 
skjønner jeg ikke hva som 
skjer. Det samme skjer når 
man synger i kor; når stemmen 
varmes opp. Når jeg grunner et 
lerret er det oppvarmingsfasen. 
Vi menn og basser trenger 
kanskje tre kvarer før det 
løsner. 

Kjell er bassist i Østenstad 
sangeri og vet hva han snakker 
om.

— Hvis man ikke grunner 
et bilde, er det som å synge 
uten å varme opp. Når jeg 
grunner, jobber jeg med lys og 
skygge og tenker lange linjer 
— som i korsang.

— Hva førte deg til kirken?
— Jeg har alltid hatt 

tilhørighet til kirken i 

❝ Alle må få lov å tvile og miste fotfestet for en stund. ❞

Kjell Haukeland, kortreist kunstmaler:  

- Det viktigste i livet er å bli       sett

T: 67 12 18 17
Tlf: 69 87 72 20
E-post: kontakt@skattreg.no
www.skatt-og-regnskap.no SKATT & REGNSKAP AS

Profesjonelt og med høy service 
hjelper vi firmaer i Asker og omegn 
med skatt og regnskap. 
Ring oss i dag.



Klemetsrud. Mor var 
kirkesanger. Jeg var med 
henne på galleriet under 
gudstjenesten. Både far 
og mor var knyttet til 
menighetsarbeidet. Som 
ungdom i Nordstrand 
menighet ble jeg med på 
mange konfirmantleirer og 
var veldig engasjert i kristent 
ungdomsarbeid helt til jeg ble 
voksen. Da ble det et brudd 
som varte ganske lenge.

Som sønn til læreren 
opplevde Kjell at han måtte 
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bevise at han ikke var bedre 
enn andre og valgte å leve et 
annet liv enn foreldrene. Som 
familiefar ble kontakten til 
kirken knyttet igjen.

— Jeg har hatt en barnetro 
hele tiden, men også tvil. Når 
jeg er i kirken får jeg en indre 
ro. Det er et godt hus. 

Tvil og tro går hånd i hånd i 
Kjells liv.

— Jeg slites. Det er en fin 
ting å både tvile og tro. Nå 
synes jeg det er fint å stå med 
ett bein i hver leir. Jeg har stor 

Kjell Haukeland, kortreist kunstmaler:  

- Det viktigste i livet er å bli       sett
respekt for folk som tviler og for folk som tror. Alle må få lov å 
tvile og miste fotfestet for en stund. Kirken gir en forankring. 
Mine beste venner er ikke kristne, men du verden for noen flotte 
mennesker! Det er flotte mennesker i kirken også, føyer han til.

— Mennesker er mennesker uansett. Vi har de samme 
følelsene og er utrolig like selv om vi er veldig forskjellige. Så 
lenge vi er inkluderende, ser, hører og forstår andre mennesker, så 
går det bra. Det viktigste i livet er å bli sett. Jeget blir til gjennom 
møtet med deg, filosoferer Kjell og viser til kirkens viktigste 
symbol, korset: 

— Korset har en vertikal og horisontal dimensjon. Den 
vertikale er en støttefunksjon for den horisontale. Hva skal vi 
med den vertikale hvis man ikke har den horisontale? Vi trenger 
hverandre, konkluderer han.

Kjell Haukeland stiller ut i Østenstad kirke
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Hvert fjerde år velges det menighetsråd i alle 
landets sokn.  Menighetsrådet er det viktigste 
folkevalgte organ i lokalkirken og er med å prege 
menigheten på mange områder. (Se faktaboks 
1 om menighetsrådets oppgaver.) Til Østenstad 
menighetsråd skal det velges åtte faste medlemmer 
og seks varamedlemmer. Så lenge det bare er én 
liste til menighetsrådsvalget, blir det et flertallsvalg. 
Det er anledning til å gi ekstra stemme til inntil tre 
kandidater (kumulering). Disse får da to stemmer. 

Valgstyret har stilt kandidatene følgende spørsmål:

1. Hvilke utfordringer ser du som viktige for Den 
norske kirke og Østenstad menighet de neste årene?

2. Hva ønsker du å bidra med i Østenstad 
menighetsråd?

Her presenterer vi kandidatene i den rekkefølge de er 
nominert.

1. Per Johannes Helgebostad 3. Jan Erik Wilhelmsen 4. Sidsel Gaukstad Baardsen

5. John Kristian Stranden 6. Angeline E. S. Einarsen 7. Øystein Teigen 8. Ivar Oveland

2. Daniela Maass

9. Lina Engeland 10. Kjell Gunnar Kvamme 11. Geir Haugland 12. Marianne G. L. Høifors

13. Sven I. Nilsen 14. Anne Karin Setervang

FAKTABOKS 1
Utdrag fra kirkelovens § 9 om menighetsrådets oppgaver:
Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som 
kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at 
Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, 
døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og 
legemlig og åndelig nød avhjulpet.
Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, 
kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.
Menighetsrådet medvirker ved utnevning og tilsetting i kirkelige 
embeter og stillinger etter de regler som gjelder til enhver tid.
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1. Per Johannes Helgebostad
Medlem av menighetsrådet 2011-2015
Yrke:  Sivilingeniør i Telenor 
Alder:  63 
Bosted:  Gullhella
Viktigste utfordring: 
At vi kan få Kristi kjærlighet til å oppleves 
konkret og ekte for vanlige folk.
Mitt bidrag: 
Engasjement for trosopplæring – både 
for unge og eldre. Fremme tiltak som kan 
gjøre Østenstad til en enda mer åpen og 
inkluderende kirke.

2. Daniela Maass
Nytt medlem
Yrke:  Pedagogisk leder i    
Asker kommune 
Alder:  34 
Bosted:  Vollen
Viktigste utfordring: 
Skape hyggelig og forpliktende fellesskap 
der ulike generasjoner føler seg velkomne.
Mitt bidrag: 
Være med å bygge menighet som et godt 
og trygt miljø for barn og deres familier.

3. Jan Erik Wilhelmsen
Medlem av menighetsrådet 2011-2015
Yrke:  Rådgiver 
Alder:  50 
Bosted:  Gullhella
Viktigste utfordring: 
Kirken er en vesentlig samfunnsstøtte og 
er inne i en brytningstid fra statskirke til 
folkekirke hvor det er viktig å ha aktive 
valgte representanter som søker å se hele 
menigheten. Jeg ønsker at alle skal gis en 
opplevelse av litt mer kirke uansett deres 
ståsted.
Mitt bidrag: 
Jeg ønsker å gi mitt bidrag til å sikre 
menigheten som en folkekirke med plass 
til alle.

4. Sidsel Gaukstad Baardsen
Medlem av menighetsrådet 2011-2015
Yrke:  Palliativ sykepleier ved  
 Drammen sykehus 
Alder:  62
Bosted:  Bleiker
Viktigste utfordring: 
En utfordring for Østenstad menighet er 
å få til at unge voksne barnefamilier blir 
aktive i menigheten.
Mitt bidrag: 
Jeg ønsker å fortsette arbeidet med Grønn 
menighet.

 5. John Kristian Stranden
Nytt medlem
Yrke:  Siviløkonom/pensjonert kirkesjef
Alder:  67
Bosted:  Bondibråten
Viktigste utfordring: 
Kommunikasjon – i betydningen å nå 
fram til mennesker og bety noe i deres 
hverdag. Profesjonalitet – både ved å 
framstå som en god arbeidsplass for de 
ansatte, og framstå med tyngde i forhold 
til samarbeidspartnere både sentralt og 
lokalt. At Østenstad menighet/kirke er et 
godt og trygt sted å komme til.
Mitt bidrag: 
Gjennom mangeårig erfaring fra 
kommunal og kirkelig virksomhet håper 
jeg å kunne bidra på alle de tre punktene 
som er nevnt ovenfor, men aller helst 
bidra til at Østenstad menighet og kirken 
i Asker er en god arbeidsplass for alle 
ansatte (og frivillige), og en viktig og 
profesjonell medspiller i samfunnet.

6. Angeline Elisabeth Styve Einarsen
Nytt medlem
Yrke:  Lege
Alder:  37 
Bosted: Vollen
Viktigste utfordring: 
Appellere og engasjere i nærmiljøet til 
deltakelse i kirken.
Mitt bidrag: 
Engasjement for misjon og menighetens 
familietilbud.

7. Øystein Teigen
Nytt medlem
Yrke:  Pensjonert ingeniør
Alder:  71
Bosted: Bjerkås
Viktigste utfordring: 
Bedre kontakten med unge foreldre slik at 
flere barn blir døpt.
Mitt bidrag: 
Arbeide for at flere skal feire gudstjeneste 
hver søndag.
 
8. Ivar Oveland
Nytt medlem
Yrke:  PhD student NMBU 
Alder:  40
Bosted: Heggedal
Viktigste utfordring: 
En utfordring for Den norske 
kirke er problemer knyttet til de to 
lederstrukturene som er i menighetene 
samt ansvarsfordeling mellom fellesråd og 
bispedømmeråd. For Østenstad menighet 
er det viktig å drive med rekruttering. 
Det er også viktig at alle mennesker i flest 
mulig livsfaser kjenner seg velkomne.  
Mitt bidrag: 
Jeg vil jobbe for at Østenstad menighet 

forblir en livgivende kirke. Jeg har en 
datter på to år. Det er derfor naturlig for 
meg å jobbe for å styrke barnearbeidet i 
menigheten. Dette ønsker jeg å bidra til 
ved å legge ting enda bedre til rette for det 
arbeidet som går bra og vurdere strategien 
i de arbeidene som går litt trått.

9. Lina Engeland
Nytt medlem
Yrke:  Sykepleier 
Alder:  57 
Bosted: Vollen
Viktigste utfordring: 
At folk skal vite hvor kirken er og at de i 
kirken møter mennesker som bryr seg.
Mitt bidrag: 
Se på hvordan Østenstad kan jobbe 
miljøbevisst.
 
10. Kjell Gunnar Kvamme
Nytt medlem
Yrke:  Journalist i Vårt Land 
Alder:  55
Bosted:  Gullhella
Viktigste utfordring: 
Skape nære fellesskap. At kirken kan 
favne flere.
Mitt bidrag: 
Stimulere til husgrupper, givertjeneste, 
støtte frivillige og at flere lekfolk deltar i 
gudstjenesten.
 
11. Geir Haugland
Nytt medlem
Yrke:  Pensjonert jurist 
Alder:  64 
Bosted: Vettre
Viktigste utfordring: Utfordringen for 
den norske kirke er å være relevant for 
folk, både i deres hverdag og i deres 
livsanskuelse. I forlengelsen av dette er 
det viktig at kirken erkjenner en identitet 
i forhold til de krav samfunnets pluralitet 
stiller, jfr. toleranse overfor holdninger 
som tidligere var uakseptable både i 
kirken og samfunnet for øvrig. For 
Østenstad menighet ligger utfordringen 
i å være åpen og inkluderende for de som 
bor i menigheten.
Mitt bidrag: Jeg vil arbeide for at 
menigheten blir et sted der folk føler 
seg velkomne, uansett tvil, vantro og tro. 
Videre vil jeg arbeide for at menigheten 
behandler ansatte og frivillige på en god 
og respektfull måte. Endelig er det viktig 
for meg at alle barn i menigheten vet 
hvem Jesus er.

➜
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12. Marianne Giske Lid Høifors
Nytt medlem
Yrke:  Lærer 
Alder:  62 
Bosted: Bleiker
Viktigste utfordring: Barn og ungdom og 
uformelle kvelder for barn og ungdom
Mitt bidrag: Å arbeide for foreldrekurs og 
kurs og samlinger for pensjonister
 
13. Sven I. Nilsen
Nytt medlem
Yrke:  Professor ved UiO
Alder:  65 
Bosted:  Vollen
Viktigste utfordring: Jeg ser det overordnet 
sett som en sentral utfordring at kirken 
oppleves som tydelig og inkluderende i 
møte med alle. Derfor er det også viktig at 
kirken evner å tale inn i folks liv på en slik 
måte at de opplever at dens budskap angår 
livene deres i nåtid og i framtid.
Mitt bidrag: Som eventuelt nytt 
varamedlem i menighetsrådet ønsker jeg å 
lære mer om de oppgaver menighetsrådet 
arbeider med. Dette er oppgaver som 
har stor betydning for å gjøre kirken 
relevant og levende i lokalsamfunnet. Jeg 
ser det også som viktig at menighetsrådet 
arbeider for å videreutvikle det kirkelige 
demokrati, slik at stadig flere av dens 
medlemmer engasjeres i prosesser i kirken
 
14. Anne Karin Setervang
Nytt medlem
Yrke:  Psykiatrisk sykepleier 
Alder:  57
Bosted:  Vollen
Viktigste utfordring: At kirken 
er inkluderende, barn og unges 
oppvekstsvilkår, menneskeverdet, 
miljøvern.
Mitt bidrag: Påvirke prioriteringer som 
styrker menigheten i Østenstad så kirken 
kan være et midtpunkt for oss i hverdagen, 
våre begivenheter, savn og sorg.

Forhåndsstemmegivning
Det er anledning til å forhåndsstemme ved 
menighetskontoret i Østenstad kirke på virkedager 
kl. 10.00-14.00 til og med  fredag 11. september 
Det blir også arrangert forhåndsvalg søndag 
6. september kl. 12.30-14.00 og tilrettelagt på 
institusjoner i soknet etter forespørsel.

Valgting
Kirkevalget skjer samtidig med kommune- og 
fylkestingsvalg. Møt opp i din lokale valgkrets. 
Kirkens stemmelokale er adskilt fra de andre 
valgene, men tydelig skiltet. Ta med valgkort som 
sendes alle kirkemedlemmer med stemmerett.
Risenga stemmekrets:
14.09.2015, kl. 09:00-21:00  
Leikvollhallen, Brages vei 5, 1387 Asker
Vollen stemmekrets:
14.09.2015, kl. 09:00-21:00 
Vollen ungdomsskole, Håkavikveien 45,  
1390 Vollen
Hovedgården stemmekrets:
14.09.2015, kl. 09:00-21:00 
Hovedgården ungdomsskole, Heggedalsbakken 11, 
1389 Heggedal

Stemmerett
Alle som er medlemmer av Den norske kirke, 
bor i soknet og fyller minst 15 år i valgåret, har 
stemmerett ved kirkevalget.

Valg på nytt bispedømmeråd
Hvert fjerde år velges det nytt bispedømmeråd. 
Oslo bispedømmeråd består av biskop, samt sju 
valgte, leke medlemmer, en valgt prest, en valgt 
lek ansatt og en representant for Døvekirken. 
Bispedømmerådet tar avgjørelser som gjelder hele 
bispedømmet. (Se faktaboks 2.) Bispedømmerådets 
medlemmer utgjør også Kirkemøtet som samles 
én gang i året. Kirkemøtet tar avgjørelser om blant 
annet kirkens liturgier. Et kontroversielt tema i 
kirken er vigsel av likekjønnede. På grunn av denne 
saken, stilles det for første gang to alternative 
lister til valget, Nominasjonskomiteens liste og 
Åpen folkekirkes liste. Slik presenterer de seg selv:
«Nominasjonskomiteens liste består av 
kandidater som er foreslått fra menighetene i Oslo 
bispedømme. Kandidatene har ulike standpunkter 
i aktuelle kirkelige saker, og representerer slik det 
brede mangfoldet i Den norske kirke.»
«Åpen folkekirke vil sikre at Den norske kirke forblir 
en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. 
Åpen folkekirke vil arbeide for at også likekjønnede 
par kan gifte seg i kirken.»

Lokale kandidater
Presentasjon av kandidater på de to listene finnes 
på kirken.no. Søk på kirkevalget 2015 og Oslo 
bispedømme. Lokale kandidater fra Asker er Håvard 
Sporastøyl, Nominasjonskomiteens liste, og Kristin 
Gunleiksrud Raaum, Åpen folkekirkes liste. Det er 
anledning til å føre opp inntil tre kandidater fra en 
liste til en annen (slengere). Det er også anledning 
til å kumulere inntil tre kandidater.

Håvard Sporastøyl  
er 10. kandidat på 
Nominasjonskomiteens liste.

Kristin Gunleiksrud Raaum 
er førstekandidat på Åpen 
folkekirkes liste.

FAKTABOKS 2
Utdrag fra kirkeloven § 23 om 
bispedømmerådet
Bispedømmerådet skal ha sin 
oppmerksomhet henvendt på alt som kan 
gjøres for å vekke og nære det kristelige 
liv i menighetene, og det skal fremme 
samarbeidet mellom de enkelte menighetsråd 
og andre lokale arbeidsgrupper innen 
bispedømmet.
Bispedømmerådet fordeler statlig tilskudd 
til særskilte stillinger innen kirkelig 
undervisning og diakoni etter nærmere 
regler gitt av departementet.
Bispedømmerådet tilsetter proster og 
menighetsprester. www.avan.noASKER
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Av Einar Solbu 

Hvem er de egentlig disse Andre, de vi ikke kjenner, 
de som har en annen hudfarge enn oss, en annen 
kulturell bakgrunn, en annen religion? Hvordan skal vi 
kunne bli kjent med de Andre, forstå dem, verdsette 
dem – også det som skiller dem fra oss? Ja, for det er 
jo slik at vi i bunn og grunn ønsker å se på de Andre 
som like verdifulle som dem vi kjenner og er vant til å 
omgås. 

Det er slike spørsmål som tas opp i høstens møter i 
Kirkeakademiet i Asker. Vi har kalt høstens møteserie Den andres 
ansikt, inspirert av den franske filosofen Emmanuel Lévinas. Han 
hevder at vi ikke vil kunne forstå et annet menneske ved å søke i 
oss selv og vårt eget indre, bare ved å møte den Andre som  
et ansikt.  

Både internasjonalt, i Norge og i vårt eget lokalsamfunn står 
enkeltmennesker og menneskegrupper overfor hverandre som 
Andre, slike vi ikke kjenner og ikke forstår. Både historien – også 
norsk historie – og dagens nyhetsbilde bærer vonde bud om 
hvordan mennesker tråkker hverandre ned fordi man ikke er 
villig til å møte den Andre ansikt til ansikt. Idealer som demokrati, 
likeverd og mangfold blir utfordret hver eneste dag av overgrep 
mot og undertrykkelse av dem som ikke passer inn. Eller av at de 
ganske enkelt neglisjeres!

Kirkeakademiet inviterer til tre møter i høst der vi får høre 
personer som har lang erfaring fra arbeid med å forstå og 
inkludere den Andre – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Først ut 
er Anne Berit Evang som er prest i Grorud menighet, et område 
av hovedstaden der den hvite, norske majoritetsbefolkningen 
nå er en minoritet. Hun leder en omfattende satsning på 
menneskelig dialog, bl.a. gjennom pilegrimsvandringer for 
ungdom, Øst/Vest-dialog, generasjonsdialog og lokal dialog etter 
retningslinjene til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn 
(STL). Anne Berit Evang vil drøfte kirkens forhold til det 
religiøse mangfoldet i lokalsamfunnet. Hennes utgangspunkt er 
at dialogarbeidet er dypt evangelisk. 

På møtet i oktober får vi minoritetsperspektivet 
presentert. Shoaib Sultan har vært en tydelig stemme i norsk 
integreringsdebatt i lang tid. I flere år var han generalsekretær 
i Islamsk Råd Norge før han i 2011 ble rådgiver i Antirasistisk 
Senter. Han har også erfaring fra Kontaktutvalget mellom 

innvandrerbefolkningen og myndighetene og fra European 
Council of Religious Leaders. Han vil drøfte hvordan forholdet 
mellom minoritet og majoritet ofte preges av forenklinger og 
generaliseringer, og er også opptatt av hvordan rasistiske utsagn 
kan føre til ekstreme handlinger. 

2. juni i år overleverte ambassadør Knut Vollebæk en 
omfattende rapport til regjeringen om romanifolket eller 
taterne i Norge. Utvalget han har ledet, mener at statlige 
myndigheter må bære hovedansvaret for den diskriminering 
og assimileringspolitikk taterne har vært utsatt for. Men 
også kirken har hatt grunn til å be om tilgivelse for sin 
medvirkning i undertrykkelsen. Rundt 1500 barn ble i løpet 
av 1900-tallet tatt fra foreldrene for å hindre reisende-
kulturen i å bre seg. I dag har gruppen status som nasjonal 
minoritet. «Men det tar tid å lege sårene», sier Knut  
Vollebæk alvorlig. 

DEN ANDRES ANSIKT

VELKOMMEN TIL  
HØSTENS KIRKEAKADEMIMØTER. 
De holdes på Askertun og er åpne for alle.  
Slik ser høstprogrammet ut:

Tirsdag 15. september kl. 1930: 
Anne Berit Evang: «Dialog er svaret på alt!»
Tirsdag 20. oktober kl. 1930: 
Shoaib Sultan: «Egne idealer og andres realiteter»
Tirsdag 17. november kl. 1930: 
Knut Vollebæk: «Taterne – finnes de fortsatt?»

FØRSTEKLASSINGER I KIRKEN
Søndag 23. august inviterer menighetspedagog Elin Oveland  
til den tradisjonelle Skolestartgudstjenesten.
I invitasjonen som er gått ut til alle skolestartere som enten er døpt  
eller tilhører Den norske kirke, lover hun en gudstjeneste hvor man:

~ møter andre som skal begynne på skolen
~ synger sammen med mange andre
~ hører en spennende historie om hva som plutselig skjedde da Jesus gikk på skolen!
~ får 6 års boken
~ får høre at presten ber for alle som begynner på skolen i høst.
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SØNDAG 13. 9 KL. 10.30
Lisa Aseye Adobor
Astrid Murud Aurud
Anna Margrethe Bårdsen
Frida Gaarde
Lisa Maria Treichel Hanevold
Erik Andres Danneborg 
Holter-Sørensen
Inger Andrea Haugan Horn
Niklas Dreier Johansson
Marius Emil Kronbæck
Sondre Frium Laurendz
Ella Sofie Olafsen
Karen Riis Rasmussen
Ina Gundersen Sommarset
Nicholas Ingmar Ulbråten
Thea Ryrfors Wien
Tonje Merethe Øiseth
Theresa Østvold
Julie Thorsen Østensjø

SØNDAG 13. 9 KL. 13.00
Marte Amundsen
Christina Marie Annweiler
Malin Kristine Bjørnstadjordet
Sofie Vik Christensen
Sunniva Hjermann De La 
Haye
Albert Eldevik
Ulrik Mo Five
Kristine Gilbo
Philip Ax Gulbrandsrø
Marie Skaun Kikut 
Hans Marius Dyrstad Kopseng
Johanne Funnemark 
Kristiansen
Caroline Skaug Kristiansen
Mina Kvale
Lene Kveim
Tor Jacob Neple
Mia Bratberg Stefansen  
Maud Thorstensen
Sindre Stenersen Øksby

LØRDAG 19. 9 KL. 10.30 
Jacob Stener Svartrud Aaby 
Stian Birkheim Bekkevar
Ole Henrik Bjerknes
Konrad Buene Bukve
Andreas Brøske Danielsen
Luca Amanda Teig Eikanger
Sebastian Augestad Halvorsen
Christian Knutsen Helsem 
Jon Håkon Bergan Himle  
Martine Sollesnes Lunde
Elene Marie Solhaug 
Sara Hellekleiv Sundet
Frederikke Dahle Varsla
Tiril Wold
Bentine Helene Sletten Øberg

LØRDAG 19. 9 KL. 13.00 
Nathalie Holen Brandal
Daniel Ramsfjell De Benedittis
Halvard Olaf Dale Bustnes
Amalie Martha Rosfjord 
Eggesbø
Hanna Karoline Bakken 
Fossum
Nora Hanevold 
Aurora Torres Heyerdahl
Hanna Sofie Kjellevold 
Sander Klev
Amanda Dyrvang Lo Monaco
Endre Gjengedal Nøst
Pernille Solberg Ramsrud
Sunniva Stenersen
Fanny Widerøe
Christian Kanter Zerweck
Hermann Aaserud
Emilie Aas

SØNDAG 20. 9 KL. 10.30
Hanna Strand Dalsøren
Håvard Rensch Dommersnes
Ludvig Gjernes
Sebastian Augestad  Halvorsen

Andre Wiken Hilleren
Fredrik Hjort Bech 
Erik Beier Jensen
Dina Beatrice Johansen
Tuva Landmark
Maja Eline Lereim
Magnus Brandt Lågøyr
Ole Busk Martinsen
Hans Olav Nøbben
Hanne Xiaomei Hvass 
Strømberg
Erik Tveråen Torvbråten
Vilde Gjerstad Tuen

SØNDAG 20. 9 KL. 13.00
Kaja Sorkmo Borgnes
Sanna Neraas Brodtkorb
Kristine Bjellvåg Braathen
Miriam Enervold
Jens Brown Eriksen

Adrian Estensmo
Fredrik Øien Fjære
Thea Haaland
Jan Fredrik Helle
Eline Engebretsen Hilleren
Anders Nordby Haagenrud 
Selma Elise Kildahl 
Sverre Steffens Kongsparten
Eirik Ranheim Kveno
Martin Flemmos Larsen
Maren Teistung Linnestad
Tora Kristine Løtveit
Henriette Mathisen
Tobias Nicander
Johan Severin Reitan
Ane Solbakken – Mellebye
Didrik Bernhard Thorsheim
Signe Westly
Kristoffer Krogh Wetterhus
Truls Aaby

KONFIRMANTER 2015
Godt over hundre konfirmanter blir konfirmert i 
Østenstad kirke denne høsten. Vi takker for en fin tid 
og mange gode opplevelser, og ønsker hver enkelt en 
minnerik og velsignet dag.

Konfirmant 2016?
Velkommen til informasjonsmøte onsdag 
28. oktober kl. 19.00 i Østenstad kirke.
Menigheten tilbyr to opplegg for 
konfirmasjonstiden: Idrett (KRIK) 
og musikk (Ten Sing). Det vil bli gitt 
god informasjon om begge opplegg, 
og påmelding vil skje online etter 
informasjonsmøtet.  Kommende 
konfirmanter og deres foreldre inviteres. 
Les mer på www.ostenstadkirke.no

Årets konfirmanter deltok på KRIK-leir i Bø i Telemark og  
Ten Sing-leir på Gulsrud. Bildene er fra KRIK-leiren.
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Slekters gang

 Dåp

24. mai
Tuva Sagen Hægland
Nora Himsett Christiansen
Per Egil Sebjørnsrud
31. mai
Othilie Muri Stabo
Mathilde Delviken Erichsen
Emily Strømman-Rokseth
Synne Gjøsund Skjønhaug
7. juni
Kaisa Skjønsberg
Mathea Tangen Edvardsen
13. juni
Camilla Engen
Tilde Sofie Selmar
21. juni
Sebastian Strømsodd
Henrik Moslet Øvland
Kristian Kleiv Akerholt
28. juni
David Skottene
Milo Luka Nesje
Axel Lund Rufsholm
5. juli
Saga Brøyn- Carlsen
12. juli
Celine Richter Løseth
Synne Flønes Berglund

⚭ Vielse

19. juni
Kristin Holler Sørhus og  
Kåre Aalberg

27. juni
Karianne Buck og  
Thomas Føyen
Marie Münster-Mohn og  
Pål Sørensen

 Gravferd

15. mai
Synnøve Bang
26. mai
Magnar Leif Dybwad
2. juni
Reidun Amundsen
4. juni
Tordis Synnøve Jensen
5. juni
Ragnhild Helga Flatebø
8. juni
Ellen Gustafsson
12. juni 
Svein Jarl Kildahl
Oddveig Alida Andersen
23. juni 
Marit Kristiansen
Arne Halvorsen Rype
25. juni 
Karen Torbjørg Berg
1. juli 
Anund Laugerud
2. juli
Anders Nyhus
14.juli 
Ivar Freddy Skarpsno

Tro & liv
Andakt av Sidsel Gaukstad Baardsen
Medlem av Østenstad menighetsråd

Jeg har lyst til å dele noen tanker, en refleksjon om noe vi 
daglig kan se og som mange tar som en selvfølge som vi lett 
kan la være å legge merke til. Det finnes i alle byer og steder og 
overalt der kristne møtes. Det står ikke mye om det i bibelen og 
jeg fant forbausende lite på nett eller i leksikon.

 Det er noe jeg etter hvert ser etter hver morgen når jeg drar til 
jobben, og det ønsker meg velkommen etter en arbeidsdag. Det 
peker opp mot Guds veldige himmel og gir meg en påminnelse 
om hvor mine tanker og blikk skal være rettet. Det er kirketårnet 
på Asker kirke.

Jeg tenker at det også er derfor alle kirker har et kirketårn. Det 
skal få oss til å løfte blikket mot Herren.

Som sagt, fant jeg egentlig forbausende lite litteratur 
om kirketårnet og dens symbolverdi, enda så viktig del av 
kirkebygning dette er. Det nærmeste var at det var et landemerke.

Kanskje ikke så dumt, for slik er det for meg. Hvis jeg ikke vet 
hvor jeg er, har gått meg bort og ser et kirketårn, kan jeg orientere 
meg etter dette.  Det har jeg nemlig gjort på tur ved Dikemark, 
men da jeg så tårnet på Asker kirke, visste jeg retningen med en 
gang. Men slik er det også når jeg har gått meg vill i livet mitt. 
Det viser vei.

Jeg sto i våres på dekket på båten inn til København - en 
nydelig dag, forresten. Jeg så alle de store bygningene som skal 
være så kjent for å gi byen et ansikt utad, men over alle disse og 
inne i mellom alle disse høyblokkene raget kirketårnene. Hva alle 
disse høyhusene kan romme, kan være er så mangt, men ingen er 
i tvil om hva og kirketårnene representerer. Det synes jeg ble en 
utrolig sterk opplevelse. Overalt i verden hvor jeg ser et kirketårn, 
er en kirke. Der kan jeg føle meg hjemme. Det tydeliggjør at vi er 
en stor menighet.

Kirketårnet rommer også en annen skatt, og det er 
kirkeklokkene. Da jeg var liten, lærte jeg at de hver søndag sa: 
KOM, KOM til kirken! De får meg til å være stille for Herren 
og lytte til tre ganger tre slag før gudstjenesten og tre ganger tre 
etter. Da føler jeg en fred og får samlet tankene mine.

Jeg må også nevne hvor fantastisk det er når jeg kjører til og 
fra jobb. Jeg parkerer nemlig rett ved Bragernes kirke i Drammen. 
Hver hele time spiller klokkespillet i Bragernes kirke for meg 
vakre salmer som følger årstidene.  Det er utrolig vakkert og 
det er som om jeg fylles med en spesiell glede og får se en flik 
av Guds herlighet. Jeg kjenner en takknemlighet for at jeg er så 
heldig at jeg har fått en tro og et fellesskap i troen.

  

T: 32 84 05 05

GRAVSTENER
Asker og Røyken
Vi leverer alt innen gravstener,  
nye inskripsjoner og vedlikehold

NORSK KUNSTSTEN & GRANITT
Fredtunv. 9, 1386 Asker T: 66 90 51 40    www.nkg.no

GRAVSTENER
A���� - ����� - ����

• Distriktets største utvalg
• Flere hundre sten utstilt

• Alle prisklasser, gratis katalog
• Se også vår hjemmeside

SETTEM
STENINDUSTRI AS

Tlf. 67 80 21 00
Skollerudvn. 135, Lommedalen

www.settem.no

Annes Catering
God mat til enhver anledning - selskapslokaler
Ring 31 28 05 29 for bestilling



Min favorittsalme
Knut Olav Solheim
Underdirektør i Riksrevisjonen

— En favorittsalme? Jeg har egentlig ingen 
favorittsalme.

Knut Olav Solheim nøler når han blir 
oppringt på jobben en av de første dagene i juli. 

— Hva med en du liker veldig godt?
— Da tenker jeg mer på en salme som har 

markert noe i livet mitt… 
Knut Olav har tydeligvis grublet over dette 

med salmer: — Det er jo tekstene som er viktige 
i salmene, men jeg må innrømme at det gjerne 

er melodien som er viktig for meg. Hvis jeg skal trekke fram én som 
betyr noe spesielt, må det være den jeg valgte da jeg skulle gifte meg. 
Det er en salme som synges av Van Morrison som jeg har vært fan av 
lenge. På engelsk heter salmen «Be Thou my Vision». For meg var nok 
melodien inngangsporten til den salmen, men teksten passet også godt i 
forhold til henne jeg giftet meg med og fortsatt er forelsket i. Hun er en 
veldig flott kvinne.

Knut Olav sender stafettpinnen videre til Tor Neple.

På norsk heter salmen «Det å få skode er sæla å nå»  
og er nr. 482 i salmeboken.

Deg å få skode er sæla å nå, 
Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå; 
ver du for tanken min dyraste skatt, 
ljoset som strålar ved dag og ved natt! 
 
Ver du min visdom, mi sanning og trøyst, 
tal du det levande ord med di røyst! 
Far, lat meg vere barn her hjå deg. 
Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg! 
 
Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd; 
ver du det merket som syner mitt verd, 
livd for mi sjel, den tryggaste vakt; 
lyft meg mot himlen, du makt i mi makt! 
 
Rikdom og ære som menneske gjev, 
er ikkje meir enn den morknande vev. 
Du er min arv som varer til sist, 
himmelske konge, det veit eg for visst. 
 
Konge i æva, å lat du meg då 
sigrande inn i ditt rike få gå! 
Ver du mi tru, den vona eg ber 
til eg får skode din herlegdom der. 
Amen.

Tekst: Irsk fra 700-t/ Til engelsk ved  
Mary Byrne 1905 og Eleanor Hull 1912
Oversettelse: Arve Brunvoll 1978
Melodi: Irsk folketone 



Gudstjenester i 
Østenstad kirke

23.08.-25.10.2015
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på www.ostenstadkirke.no

23. august,
13. s. i treenighetstiden
Skolestartgudstjeneste. 
Utdeling av 6-årsbok.
Se annonse s. 9
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

30. august, Misjonssøndag 
14. søndag i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga
Søndagsskole

6. september,
15. s. i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid
Søndagsskole

13. september 
16. s. i treenighetstiden
Konfirmasjon kl. 10.30  
og 13.00
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

19. september, lørdag
Konfirmasjon kl. 10.30  
og 13.00
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

20. september,
17. s. i treenighetstiden
Konfirmasjon kl. 10.30  
og 13.00
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid

27. september
18. søndag i treenighetstiden
Prest: Vikar
Offer: Det norske 
menneskerettighetsfond

4. oktober,
19. s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid
Søndagsskole

11. oktober,
20. s. i treenighetstiden
Prest: Vikar
Offer: Oasis of Hope
Søndagsskole

18. oktober, 
21. s. i treenighetstiden
Gudstjeneste for små og store. 
Utdeling av 4-årsbok
Prest: Vikar
Offer: TV-aksjonen

25. oktober, 
Bots- og bønnedag
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Blå kors
Søndagsskole


