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Leder:

Aldri for sent  
å bli døpt

Jeg glemmer aldri 
en junidag i 2002 i 
Drøbak kirke: Våre 
to flotte gutter ble 
båret til dåpen. De 
var tre måneder den 
gang, og vi valgte 
Drøbak kirke fordi 
vi har tilknytning til 
området. 

I Den norske kirke blir de 
fleste døpt som spedbarn, men 
det er ingen aldersgrense for 
dåp. Konfirmasjonstiden fører 
hvert år til at mange unge 
ønsker dåp. 

Ønsker du dåp, ta kontakt 
med menigheten der du bor! 
Hvis du vil vite mer om dåp, 
kan du be om en samtale med 
presten eller en annen ansatt i 
kirken.

Voksne som ønsker dåp, 

inviteres til samtale og 
eventuelt undervisning om 
den kristne troen. Hvis du er 
utmeldt av kirken og vil melde 
deg inn igjen, trenger du ikke å 
bli døpt på nytt. Dersom du er 
døpt i et annet kirkesamfunn, 
blir du heller ikke døpt på nytt.

Etterfølgerne til Jesus 
fikk i oppdrag å døpe og 
undervise om Guds gode vilje 
med menneskenes liv. Siden 
vår kirke døper barn, er det 
viktig at barnet får opplæring 
i kristen tro. Ved dåpen sier 
presten blant annet dette til 
foreldre og faddere:

Sammen med vår menighet 
og hele kirken har dere fått del 
i et hellig ansvar: å vise omsorg 
for barnet, be for det, lære det 
selv å be og hjelpe det til å bruke 
Guds ord og delta i den hellige 
nattverd, så barnet kan leve og 
vokse i den kristne tro. 

Dåpsfestival
Den norske kirke opplever 

synkende dåpstall. En av 
grunnene kan være at det er 
vanskelig å finne tid og sted 
for dåpen. Mange ønsker ingen 
stor feiring og vil heller ha en 
enkel markering. Det ønsker 
Askerkirken å gjøre noe med, 
og i den forbindelse inviterer vi 
til Dåpsfestival helgen 17.-18. 
september! Det vil være ulike 
markeringer i kirkene i Asker 
den helgen, og det er åpent for 
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alle som ikke er døpt til å la seg 
døpe:

Du kan la barnet bli døpt 
utendørs på Asker museum, du 
kan delta på gudstjeneste med 
babyteater og dåp i Heggedal 
eller Holmen kirke. Eller du 
kan la barnet ditt bli døpt i en 
enkel og høytidelig ramme i 
den gamle, ærverdige kirken i 
Asker eller i den mer moderne 
i Vardåsen. Det er opp til deg!

Østenstad menighet har 
konfirmasjoner den helgen 
og tilbyr derfor ikke dåp, 
men for de som sokner til 
Østenstad menighet og 
ønsker å døpe barnet sitt, er 
det bare å ta kontakt med 
menighetskontoret for dåp i 
Heggedal kirke eller i en av de 
andre kirkene i Asker.

Vi ønsker at alle som 
vil, skal få mulighet til å 
bli en del av menigheten i 
Østenstad. Her er alle hjertelig 
velkommen. Når man er døpt, 
er man blitt fullverdig medlem 
av Den norske kirke. Kirkens 
lære om dåpen uttrykkes i 
liturgiens konklusjon slik: ”Den 
allmektige Gud har nå gitt deg 
sin Hellige Ånd, gjort deg til sitt 
barn og tatt deg inn i sin troende 
menighet. Han styrke deg med 
sin nåde til det evige liv.” 

Liv Ruud
Daglig leder

T: 66 90 40 63
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www.avan.no

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:

Aksjon dåp!

Dette året har Oslo bispedømme hatt dåp 
som satsningsområde. Målet er at flere 
foreldre skal bære barna sine til dåp. En 
reklamekampanje med plakater på byens 
busser, trikker og T-baner har vært blant 
virkemidlene. I Asker har en egen gruppe 
kommet opp med et helt nytt konsept: 
Dåpsfestival! Mottoet er at det aldri er for 
sent å bringe barnet til dåpen. 

Festivalen er lagt til helgen 17.-18. september, og i disse dager går 
det ut invitasjon til dåp til alle ett-, to- og tre-åringer som ikke 
er blitt døpt og hvor minst én av foreldrene tilhører Den norske 
kirke.  

Under dåpsfestivalen kan barnet bli døpt utendørs på Asker 
Museum, eller man kan delta på babyteater med dåp i Heggedal 
eller Holmen, eller barnet kan bli døpt i en enkel og høytidelig 
ramme i den gamle, ærverdige kirken i Asker eller i den mer 
moderne i Vardåsen. 

Man kan fritt velge hvilken gudstjeneste man ønsker å delta i, 
og dåpsfesten arrangeres på stedet! Det blir felles feiring for alle 
med kirkekaffe og dåpskake. 

Det skjer  
i kirken:

SLIK BLIR PROGRAMMET:

Lørdag 17. september: 
Dåpsgudstjeneste i Asker kirke kl. 11 eller  
i Vardåsen kirke kl. 12. Kaffe og dåpskake. 
Dåpsgudstjeneste i Heggedal kirke kl. 12.00.  
Baby-teater. Kaffe og dåpskake. 

Søndag 18. september: 
Høsttakkefest med utendørs dåp på  
Asker museum kl. 11.00. 
Dåpsgudstjeneste i Holmen kirke kl. 17.00.  
Baby-teater. Kaffe og dåpskake.

Påmelding skjer til den menigheten hvor man bor.  
Bor du i Østenstad menighet?  
Ta kontakt på telefon 66 79 99 60 eller via  
www.ostenstadkirken.no

ASKER
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Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik 

Maud-Sølvi Nordberg mistet ektemannen 
Iver etter lang tids kreftsykdom i 2008. 
Sorggruppen hun ble med i er blitt en 
vennegruppe som fortsatt møtes jevnlig.

- Mannen min døde i august. Rundt juletider fikk jeg brev fra 
Østenstad menighet med tilbud om å starte i sorggruppe. «Nå 
kommer de, akkurat nå som jeg har begynt å komme meg på 
beina igjen,» husker jeg at jeg tenkte.

- Så du hadde ikke lyst til å ta imot tilbudet?
- Jeg var veldig i tvil! Jeg hadde hørt om sorggrupper, men 

tok ikke kontakt selv. Mitt første spørsmål var om jeg orker dette, 
men litt nysgjerrig som jeg er, valgte jeg likevel å møte opp på 
informasjonsmøtet. 

Til tross for at hun var redd for å rippe opp igjen i tunge 
opplevelser, valgte Maud-Sølvi å bli med i en gruppe ledet av 
diakon Jarle Klungrehaug og Evy Kjønigsen. Det viste seg snart 
at de seks medlemmene var en god miks av kvinner og menn og 

med et aldersspenn på 15-
20 år. Maud-Sølvi var med 
sine 58 år den nest eldste. De 
fleste hadde mistet samboere 
eller ektefelle og én hadde 
mistet foreldre. Også religiøs 
og kulturell tilhørighet var 
forskjellig.

- Det var litt spennende, 
for vi lærte litt om 
sorgreaksjoner hos mennesker 
fra andre religioner også.

Til tross for at sorggruppen 
er i kirkelig regi, rommer den 
alle slags livsanskuelser.  - Det 
er ingen bibelgruppe! Man 
får omsorg og hjelp til å gå 
videre i livet, og diakonen har 

utdanning for å mestre slike 
situasjoner, forteller hun.

- Hvordan overlever man 
selv etter et dødsfall i nær 
familie? 

- Jeg har vært opptatt av 
å fokusere på det positive. I 
samtale med presten før Ivers 
begravelse, lurte jeg på hva det 
skulle bli med meg. Han hjalp 
meg å fokusere på det positive; 
at vi hadde hatt et langt og 
godt samliv. Det er faktisk ikke 
en billig trøst å snakke om de 
gode minnene. Vi hadde et 
veldig godt forhold i 40 år. Ja, 
det var trist å bli enke, men jeg 
har ikke trukket bare de dårlige 
loddene i livet. Jeg har et godt 
forhold til min eneste sønn 
og min svigerdatter som bor i 
Bergen med sine to sønner på 
13 og 15. Jeg har vært så heldig 
å få være mye sammen guttene 
i alle skoleferiene.

- Du er selv aktiv i kirkelig 
sammenheng. Har kristentroen 
hjulpet deg i sorgen?

- Nei, jeg tror ikke det. 
Jeg fant nok trøst i tanken på 
livet etter døden da jeg mistet 
faren min som 31-åring. Han 
var den første jeg mistet, men 
da mor og Iver døde med fire 
måneders mellomrom, følte 
jeg ikke trøst i tanken på å sees 
igjen. 

Kanskje var det situasjonen 
som var annerledes denne 
gangen, undrer Maud- Sølvi. 
Det å miste en ektefelle er 
annerledes enn å miste en 
som man ikke er avhengig 
av på samme måte. Hele 
livssituasjonen endrer seg. 

 Jeg hadde ikke små barn og 
klarte meg godt økonomisk, 
men i sosiale sammenhenger 
måtte jeg lære meg en annen 
rolle. Når Iver og jeg kom inn 
i et rom med mange ukjente, 
ble jeg glad når jeg traff én jeg 
kjente, mens Iver var glad for å 
treffe mange nye han kunne bli 

Maud-Sølvi Nordberg:

Følgesvenn i sorgens  
landskap
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kjent med! Jeg måtte lære meg å bli mer sosial. Jeg trives hjemme 
i mitt eget selskap. Følelsen av ensomhet kom sterkest sammen 
med andre. 

- Det er slike ting vi kan ta opp i sorggruppen, føyer hun til. 
- Fortsatt åtte år etter, er det smertelige situasjoner som dukker 
opp og som det er godt å kunne diskutere i et forum. 

Maud- Sølvi forteller om merkedager i familien som 
barnebarnets konfirmasjon nylig. - Det er klart jeg savnet 
mannen min da!

- Kunne du kommet videre i livet uten en sorggruppe, for eksempel 
i samtale med gode venner, eller med psykolog?

-Sorggruppen kan ikke erstatte terapi, men terapi er ofte et 
begrenset tilbud. Gruppen er der alltid. I gruppen får man omsorg 
og hjelp til å gå videre i livet. Jeg har mange gode venner som har 
inkludert meg, men ingen andre av mine venner har vært i min 
situasjon. Sammen med venner snakker man ikke om sorgen, 
men selv blir man ikke ferdig med den. Den utvikler seg og blir 
annerledes.

Gruppen som Maud-Sølvi ble med i i 2010, møttes i 
Østenstad kirke i ett år. Deretter har den fortsatt å møtes 
på eget initiativ hjemme hos Maud-Sølvi i Bleikerfaret. 
Spisestuebordet hennes har vært vitne til mang en samtale om 
de ulike utfordringene som oppstår når man mister et nært 
familiemedlem.

Vi er fire som fortsatt møtes annenhver måned. Alle har gått 
videre i livet. Noen er gift igjen. Vi er blitt et fellesskap. Vi kjente 
hverandre ikke fra før, men vi har delt både praktiske og sosiale 
problemer. Det at vi er begge kjønn og stort aldersspenn, gjør at 
man har forskjellige utfordringer. Det gjør noe med dynamikken 
i gruppa, sier Maud-Sølvi, og slår fast at sorggruppen har blitt et 
viktig innslag i livet hennes, ikke bare for egen del.

- Nå kan jeg være noe for andre. Noen i gruppen har større 
utfordringer enn andre fortsatt. Å få et forum hvor du føler deg 
vel og hvor du kan åpne deg – og alle forstår at en sorg ikke 
forsvinner i løpet av et år – det er noe man har med seg. 

«Følelsen av ensomhet 
kom sterkest sammen 
med andre.»

NY SORGGRUPPE 
STARTER I HØST 
Har du mistet ektefelle eller nært 
familiemedlem nylig eller for en tid siden?  

Menighetene i Asker samarbeider om samtalegrupper for 
etterlatte. Ny sorggruppe starter i høst under ledelse av  
diakon Inga-Mari Ramsfjell-Kind fra Asker menighet og  
Mette Walstad, frivillig fra Østenstad menighet.  

Gruppene er selvhjelpsgrupper og varer ca. ett år. 
Gruppemedlemmene deler opplevelser med hverandre, og 
aktuelle temaer tas opp gjennom dette året.  

Vil du vite mer? 
Velkommen til informasjonsmøte på Askertun  
(ved Asker kirke) torsdag 1. september kl. 19.00 

STREVER DU ETTER 
SAMLIVSBRUDD?
Kirkene i Asker og Bærum inviterer til 
samtalegrupper for separerte, skilte og samboere 
som strever med vansker knyttet til samlivsbrudd.

Vi har 25 års erfaring med samtalegrupper ved samlivsbrudd og 
ca 500 mennesker har gjennomført opplegget.  
Arbeidet drives av frivillige med faglig bakgrunn for arbeidet.

Gruppene møtes annenhver onsdag fra oktober til april. 
Deltakeravgift kr. 490,- for hele opplegget.

I første omgang inviteres du til et uforpliktende 
informasjonsmøte, hvor det orienteres om opplegget:
Tid:  Onsdag 21. sept kl. 19.00 – 21.30 
Sted:  Haslum menighetshus, Gml. Ringeriksv. 86, Haslum

Du er velkommen uavhengig av bosted og livssyn, kulturell 
bakgrunn eller seksuell legning.  

Spørsmål?  
Kontakt soknediakon Mari Haug Thorsen, tlf 982 67 837 eller 
Stein Hardeng, familieterapeut og faglig ansvarlig,  
tlf 900 13 270. Eller send mail til diakon@haslum-menighet.no 

Se også vår nettside www.samlivsbrudd.org
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Høsten 1966 avholdt det nystartede Kirkeakademiet i Asker sitt 
første møte. En gruppe kirke-, kultur- og samfunnsengasjerte 
mennesker i bygda hadde i løpet av våren kommet sammen for 
å legge grunnlaget for virksomheten. Modellen var det miljøet 
som ti år tidligere var etablert på Fredriksborg på Bygdø, det som 
fikk navnet Norsk Kirkeakademi. Tankegodset man bygget på, 
hadde utviklet seg i årene etter frigjøringen i 1945. Også i kirken 
var denne tiden preget av en optimisme og en vilje til innsats 
som gav seg utslag i flere retninger, retninger som i noen grad 
sto i motsetningsforhold til hverandre. Kirkeakademibevegelsen 
bygger på det som ofte omtales som Ronald Fangens 
«kulturlinje». Den skilte seg i kristendomssyn bl.a. fra Ole 
Hallesbys «lekmannslinje». Sentrale navn i pionertiden i Norsk 
Kirkeakademi var Eivind Berggrav, Odd Godal, Carl Fr. 
Engelstad, Alfred Hauge Håkon Stenstadvold, Finn Jor, Jacob 
Jervell, Aslaug Groven Michalsen og Per Lønning. 

I årene etter stiftelsen av Norsk Kirkeakademi, ble det 
opprettet lokale kirkeakademier rundt om i landet. De første 
hadde status som lokale underavdelinger av Norsk Kirkeakademi, 
men snart ble det lagt til rette for at hvert lokale akademi 
skulle være selvstendig. Norsk Kirkeakademi fikk navnet Oslo 
Kirkeakademi, og i 1960 ble Norske Kirkeakademiers Kontaktråd 
dannet. Fra 2004 er det Norske kirkeakademier (NKA) som 
er medlemsorganisasjon for landets i alt rundt 70 lokale 
kirkeakademier (se www.kirkeakademiene.no). 

Hvert enkelt kirkeakademi har sine egne mål, men felles for 
dem er at de, ut fra kristen tro, vil tjene kirke, kultur og samfunn. 
Kirkeakademiet i Asker (KiA) ønsker å være et forum for dialog, 
samtale og refleksjon. Vi vil bidra til åpen kommunikasjon 
mellom kirken og samfunnet, utforske krefter som former 
samfunnet, og legge til rette for meningsbrytning både om 
evige spørsmål og tidsaktuelle problemstillinger i kultur- og 
samfunnsliv. Vi legger vekt på at enhver skal bli møtt med respekt 
for egne meninger og eget ståsted. 

I høst skal KiAs 50-årsjubileum feires. Møtene våre er 

KIRKEAKADEMIET FEIRER 50 ÅR av Einar Solbu

vanligvis svært nøkterne, konsentrert som de er om de foredrag 
som holdes, og samtalene i etterkant. Men tirsdag 20. september 
inviterer vi til fest på Asker museum. Vi byr på et lødig program. 
Blant annet viser skuespiller Morten Jostad og forfatter Inge 
Eidsvåg sin nye forestilling «’Når et øye ser et annet øye’ – om 
læreren og lærergjerningen». Gjennom tekster som spenner fra 
Platon og Matteus til Wergeland, Bjørnson og  
Bjørneboe, får vi oppleve barnets møte med den voksnes verden i 
skolen. Tidligere leder i Kirkeakademiet i Asker, Jan Schumacher 
vil se tilbake på foreningens 50-årige historie, og generalsekretær 
i Norske kirkeakademier, Kristin Gunleiksrud Raaum, vil snakke 
om problemstillinger det er naturlig at kirkeakademibevegelsen 
engasjerer seg i i fremtiden. Og – for én gangs skyld – byr vi på 
mat og drikke!

I høstens to ordinære møter tar vi opp utfordringer vi mener 
kirken står overfor i fremtiden. Tirsdag 25. oktober holder 
prest og forsker Margunn Sandal et foredrag der hun drøfter 
den estetiske erfarings betydning i en levende kirke. Hva kan 
kirkebyggene bety for gudstjenestene våre og livet i kirken, spør 
hun. Kan arkitekturen gi egne former for gudserfaringer, og kan 
den gjøre språket vårt om Gud rikere?

Tirsdag 29. november får vi besøk av professor Sturla Stålsett 
som vil holde foredrag om folkekirken i det moderne Norge. 
Få har arbeidet mer med hva det vil si å være folkekirke i et 
flerkulturelt samfunn, enn nettopp han. Han ledet det utvalget 
som i 2013 la fram utredningen Det livssynsåpne samfunn. En 
helhetlig tros- og livssynspolitikk. 

Fram til Askertun er rehabilitert, vil de ordinære 
kirkeakademimøtene holdes i kirkestuen i Holmen kirke. 

Kirkeakademiet i Asker er hele bygdas og alle menighetenes 
forum for å utforske den verden vi lever i. Møtene er åpne for alle.

Tirsdag 20. september kl. 1900:  
Jubileumsfest på Asker museum.  
Morten Jostad, Inge Eidsvåg, Jan Schumacher, Kristin 
Gunleiksrud Raaum m. fl. Enkel servering.

Tirsdag 25. oktober kl. 1930 i Holmen kirke:  
Prest og forsker Margunn Sandal:  
«Hva kan kroppen vite om Gud? Den estetiske 
erfarings betydning i en levende kirke».

Tirsdag 29. november kl. 1930 i Holmen kirke: 
Professor Sturla Stålsett:  
«Folkekirke i et livssynsåpent samfunn: mellom 
privilegium og likeverd».

Morten Jostad (foto © Torbjørn Olsen) Margun SandalInge Eidsvåg (foto © Torbjørn Olsen) Sturla Stålsett (foto © Kirkens bymisjon)

Velkommen til jubileumshøstens arrangementer:
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Det er ikke hvem som helst som kan erstatte 
menighetspedagog Elin Oveland når hun i disse dager går 
ut i svangerskapspermisjon. Elin er en kompetent dame 
med røtter i Froland. Hennes vikar er en annen kompetent 
ung kvinne med røtter i Kristiansand.

Karoline Wadseth Aase begynner i vikariatet 1. 
august og skal arbeide 50 % frem til mai 2017. Hun er 
25 år og har en bachelor i musikk, menighet og ledelse. 
I juni fullførte hun praktisk pedagogisk utdanning ved 
høyskolen i Telemark. Karoline har bred erfaring innenfor 
menighetsarbeid: Hun har ledet søndagsskole, tweenskor 
og større arrangementer innenfor trosopplæringen i 
Ris menighet. Hun synger og spiller piano. Karoline er 
dermed godt kvalifisert til å lede trosopplæringsarbeidet i 
Østenstad mens Elin er i permisjon. 

Høstsemester med aktiviteter  
for barn i Østenstad kirke

Velkommen til aktiviteter for barn i alle aldre! Semesteret varer 
fra 30. august til 6. desember.

BABYSANG                   
Drop-in: Vi synger og leker med barna og spiser matpakker 
sammen etterpå. Se www.ostenstadkirke.no for mer informasjon 
om dato og klokkeslett. 
Pris: kr. 300 for semesteret (inkl. cd) eller 30 per gang

SØNDAGSSKOLE
Alle søndager kl. 11 4. september - 11. desember.  
Ikke i skolens ferier.  Søndagsskoleaktiviteter og  
bibelfortelling i søndagsskolerommet.

MIDDAGSSERVERING tirsdager kl. 16.15- 16.55
Barn kr 20,- / voksne kr 40,-

FORTELLERSTUND tirsdager kl. 16.55-17.05
Vi tar hverandres hender og setter oss i ring!  
En av kirkens ansatte forteller en bibelfortelling.

SMÅBARNSSANG tirsdager kl. 17.05-17.45    
Barn 1-3 år og foreldre synger sammen. Pris: kr 200.- for første 
barn og 100.- pr neste barn (samordnes mellom korene)

MINIGOSPEL tirsdager kl. 17.05-17.45
Kor for barn 4-6 år. Pris: kr 200,- for første barn og kr 100,-  
pr neste barn (samordnes mellom korene)

BARNEKOR tirsdager kl. 17.05-18.00     
Kor for barn 7-10 år. Pris: kr 200,- for første barn og 100,-  
pr neste barn (samordnes mellom korene)

DIG DEEPER Annenhver tirsdag kl.18.30-20.00   
Klubb for 10-13 åringer. Vi møtes i Cafédralen i kjelleren og 
leker, har aktiviteter som klatring, film og kiosk.
Pris: kr. 250.- pr semester

Til de følgende aktivitetene vil målgruppen  
motta invitasjon i posten:

6-ÅRSBOK søndag 28. august. 

TEATER MED KIRKEROTTENE gratis for 5-åringer! 
Holmen kirke fredag 21. oktober

4-ÅRSBOK søndag 23.oktober. 

LYS VÅKEN overnatting i kirken for 6-7. klasse. 
3. - 4. desember. 

På småbarnssang er foreldrene sammen 
med barna, synger og blåser såpebobler!

Sørlandsjente vikar for 
sørlandsjente
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SØNDAG 18.09 kl. 10.30 
Ingrid Barmen
Christoffer Bergestuen
Hege Margrethe Blakstad Dingtorp
Sara Lilloe Salvesen Ekern
Cathrine Finstad Fallet 
Amalie Lien Floa
Fredrik Haavik Fuglaas
Marte Bjerkreim Furnee
Malin Kristin Hennigsen
Øystein Bergan Himle
Gunhild Jore
Eline Nome Kielland
Sofie Olsen
Elen Bjørnsdatter Olsen
Karina Falch Pettersen
Magne Høyseth Rud 
Kristian Herman Ruud Alvern
Rebekka Sofie Solbakken
Lykke Linnea Straume 
Peter Hardeberg Svensen
Helene Ingjerd Thorsheim
Helene Thoeine
Alette Usterud Vaaje
Leah Fischer Vieler

SØNDAG 18.09 kl. 13.00 
Vibeke Moe Ellingsen
Jesper Bøe Ellingsen
Ameera Takle Friis
Andrea Lie Granum
Anders Jensen Grimsrud
Maria Smedshammer Helle
Johanne Holm
Hanna Guthu Isaksen
Martin Lillegård Jernsletten
Mikkel Hordvin Johnsen
Sara Louise Johnsrud
Helene Midtlien Langlie
Caroline D`erasmo Myhrvold
Caroline Pilgaard Nilssen

Bettina Ramsfjell
Theo Schrader Roander
Ruth Elisabeth Rodahl
Kaja Brække Sandvik
Trygve Semsøy
Andrea Juliana Sundet
Magnus Wiig Syvertsen
Elias Wahlquist Sønsteng
Henrik Brække Sørhus
Marthea Lersbryggen Wichstad
Sander Conn Ødegaaard

LØRDAG 24.09 kl. 10.30 
Martine Frederikke Borchgrevink 
Andersen
Petra Elise Dahl 
Andreas D Christophersen
Petter Aleksander Kristensen Flølo
Sophie Fonne
Håkon Hjortdal
Madeleine Hårstad 
Elise Marie Sæbø Istad
Ingeborg Kjendalen
Kristin Lervik
Cecilie Lysgaard Lemme
Ronja Orderløkken Løvik
Åsmund Løvoll
Victoria Helene Kristiansen Melzer
Ida Søfting Monsen
Sunniva Skottene Møllerløkken
Selma Nielsen
Madeleine Elisabeth Robsahm
Vebjørn Roth
Jenny Saga
Henrik M Staveli
Ida C Skaaret
Andrea Werenskiold
Maja Levin Winther
Andreas Vågran
Antonia Helene Aanesen

LØRDAG 24.09 kl. 13.00 
Niclas Andre Johansen Augustin
Simon Hjelm Audestad
Jenny Renolen Borkenhagen
Henriette Johannessen Drougge
Oliver Bigseth Carlsson
Sofie Høgseth Eidal
Henrik Saura Engen
Martin Eimhjellen
Nora Nikoline Falck
Eline Skogli Fejerskov
Mille Marie Gunnerød
Thea Regine Torgeirdatter Høvik
Vilde Hauger-Johannessen
Kajsa Jensen
Victoria Alice Rasmussen Lind
Lauritz Engeli Lyngnes
Ingvild Maria Utne Nese
Oskar Iglebæk Nesheim
Astrid Lindseth Nitter
Erik Grønnevik Petersen
Endre Berg Stubberud 
Emilie Tertz Sandvold
Hennie Thoeine 
Fredrik Thoresen
Sivert Fredrik Svane With
Sigrid Welde

SØNDAG 25.09 kl. 10.30
Jakob Bustetun Akselberg
Jesper Rauan Goksør 
Johannes Søgaard Berle
Tryggve Bengtsson 
Pia Lykke Bøe
Christian Otterstad Fagernes 
Eivind Kristian Fonneland
Marcus Frey
Amelia Syvertsen Gulliksen
Arvid Nummestad Hansen
Magnus Mjåsund Hansen
Sigrid Hinderaker

146 ungdommer har valgt å bli 
konfirmert i Østenstad kirke  
denne høsten. De har fordelt 
seg på to opplegg: 

• KRIK (Kristen idrettskontakt) 
med undervisning annenhver 
onsdag og stor landsleir for 

KONFIRMANTER 2016
KRIK (KonfACTION) i Bø i 
Telemark i juni.

• Ten Sing med øvelser 
annenhver torsdag og 
menighetens egen ungdomsleir 
på Gulsrud ved Tyrifjorden i 
august. 

Takk for en fin tid, og 
hjertelig til lykke med 
konfirmasjonsdagen!
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Jonathan Ryen Lindland
Kristian Fisketjøn Nilsen
Stian Østmo Schjong
Even Snersrud
Adrian Fåberg Sundbø
Jesper Walberg
Silje Kristine Wilberg
Vilde Øino
Hans Fabian Ørbech

SØNDAG 25.09 kl. 13.00
Martin Oliver Aulid
Live Bryde Barlindhaug
Hedda Bjelland
Herman Brustad
Eije Thomas Adrian Lafjell Ed
Mathias Flikke
Sandra Groeneweg
Markus Østenstad Hagen
Sander Kristiansen Halle
Simen Kristiansen Halle
Astrid Lundgaard
Ragnhild Elise Øren Løberg
Isabelle Aspegren Moen
August Brusdal Morka
Didrik Brusdal Morka
Lars Tinderholt Myrhaug
Aleksander Pedersen Nitter
Alfred Os
Oliver Walter Dahl Parson
Tobias Olav Strømmen Ruud
Leander Sebastian Thorstad 
Rebecca Winge
Mats Kanter Zerweck
Erik Peder Aas

Tror du, eller tviler du? På gudstjenesten 3. april ble hele konfirmantkullet presentert. 
KRIK-konfirmantene hadde laget en billedserie om tvil og tro, og her er noen av bildene 
som ble vist på gudstjenesten.

Konfirmant 2017?

Velkommen til informasjonsmøte  

onsdag 25. 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 påmeldingen vil skje 

online etter informasjonsmøtet. Kommende 

konfirmanter og deres foreldre/foresatte 

inviteres. Les mer på www.ostenstadkirken.no.
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Allehelgens-
messe
Søndag 6. november kl. 11.00
Gudstjeneste med klassisk messe

Østenstad sangeri med dirigent og kantor 
Kristin Hesselberg Meland framfører

Missa Brevis i D-moll  
av Wolfgang Amadeus Mozart

Fiolin: Birgitte Sternes og Vebjørn Stuksrud 
Cello: Toril Syrrist
Predikant og liturg: Olav Valen-Sendstad 

Kollekt.

Mozarts Requiem  
i Asker kirke 30. oktober kl. 19.00

Østenstad sangeri gjentar suksessen med Mozarts Requiem, 
første gang fremført som klassisk messe i 2012. Denne høsten 
har flere av kantorene i Asker prosti tatt initiativ til et felles 
prosjekt. Dermed kan vi glede oss til en på alle måter stor 
oppføring, hvor kirkekor fra Østenstad, Asker og Holmen 
opptrer sammen med Oslo symfoniorkester.  
Solister er sopran Trude Helen Binderø, alt Anne-Carolyn 
Schlüter, tenor Mathias Gillebo og bass Espen Langvik.
Konserten blir ledet av dirigent Terje Kvam, blant annet kjent 
som tidligere domkantor i Oslo domkirke og grunnlegger av 
Oslo domkor og domkirkens guttekor.

Hallelu-tja!
 En ungdomsmusikal om tro og tvil  
 av Ten Sing-koret Pappas barn.

 ØSTENSTAD KIRKE 15.-17. SEPTEMBER
  Torsdag  kl. 19.00
  Fredag  kl. 19.00
  Lørdag  kl. 15.00

   Entré kr. 100/50

Fra fjorårets musikal av Pappas barn. Foto: Karl Gustavsen Bøhn.

Terje Kvam dirigerer dødsmessen Requiem av Mozart: «Når folk kommer 
i kirken så skal de møte noe som har med grunnen i livet å gjøre. Som har 
med liv og død å gjøre.» Kilde og foto: lindemanslegat.no

FØRSTEKLASSINGER I KIRKEN

Søndag 28. august kl. 11.00  
blir det Skolestartgudstjeneste!

Invitasjon i posten er gått ut til alle skolestartere som tilhører 
Den norske kirke, men alle førsteklassinger er velkommen 
uansett kirketilhørighet!

 I gudstjenesten vil skolestarterne 
 få høre en spennende historie om 
 en god hjelper og lære hvordan man  
 kan være en god venn! De får også  
 6 års-boken og møter andre som  
 skal begynne på skolen.

 Vel møtt til en førsteklasses   
 gudstjeneste!
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Slekters gang
22. mai.
Caroline d’Erasmo Myhrvold
Eivind Kristian Fonneland
Henrik Brekke Sørhus
Ingri Barmen
Jakob Norderhus Gabrielsen
Simon Hjelm Audestad
Sophie Turner Fonne
Vilde Martine Øyno
29. mai
Erle Sørvig
5. juni
Karen Malene Valvik Schiager
Kasper Sjøtveit Johnsrud
Theo Handeland
19. juni
Aria Emilie Rosness Halvorsen
Tiffany Adele Berlid
William Nilsen Kaxrud
26. juni
Emrik Hansen Gujord
Jonas Fløysand
3. juli
Camilla Ingvoldstad
Maja Ingvoldstad

13. mai
Inge Christiane Groeneweg
27. mai
Berna Charlotte Jensen
Hege Kathrine Rørvik 
Ellingbø

31. mai
Erik Andreas Bergel
2. juni
Bjørn Willy Nesse
10. juni
Kåre Andrè Aarsheim
14. juni
Carsten Fleischer
17. juni 
Kjell Karlsen
21. juni 
Hroar Ole Løken
24. juni
Kristian Stenersen
7. juli
Jens Christian Anderssen
8. juli 
Tom Oscar Nilsson
Kjell Rolf Johansen
12. juli
Arne Randrup Jensen
14. juli
Anne Sofie Tobro

4. juni 
Magda Flatmo og Arild 
Sveløkken
18. juni
Else Pauline Teige og Håkon 
Aas Eikeland
25. juni 
Ellen Myhrvold og  
Steinar Østern
Signe L. Myskja og  
Mathias Bårdseth

Tro & liv

T: 32 84 05 05 -10% rabatt ved henvisning til annonsen

ASKER 66 75 90 00   •   SLEMMESTAD 31 29 68 88

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

NORSK KUNSTSTEN & GRANITT
Gudolf Blakstadsv 42, 1392 Vettre T: 66 90 51 40    www.nkg.no

Nye 
lokaler ved 
Østenstad 
kirkegård

Andakt av gateprest Flemming Jakobsen

LYS I ENDEN AV TUNELLEN
Varmestua var på utflukt og på veien hjem skulle vi gjennom 
Oslofjordtunellen. Vi hadde hatt en flott dag og humøret var 
høyt. Rett før tunellen fortalte en gjest om alle de ulykker som 
var skjedd i den tunellen. Vann var kommet ned gjennom taket, 
steinskred og biler i brann. Humøret falt merkbart i bussen. Det 
ble helt taust. Så sa en annen gjest, mens vi kjørte inn i mørket: 
Husk det er lys i enden av tunellen.

Humøret steg og vi klarte tunellen. Et lite lysglimt, som vi 
ikke kunne se, men som vi visste var der. Visshet om at det er lys 
i enden av tunellen gir oss håp til å leve livet. Vi kan bli tynget 
av alle de problemer som møter oss, miste livsmotet, og alt blir 
mørkt og trist omkring oss, men husk, det er lys i enden av 
tunellen. Gud gir oss små lysglimt gjennom ordet sitt, gjennom 
en salmestrofe gjennom et annet menneske som smiler til oss.

Når vi samles til gudstjeneste er det for at hente små lysglimt 
som kan hjelpe oss med å leve. Derfor ringer kirkeklokken oss 
sammen uke etter uke, for å gi oss lysglimt. Liksom ekornet 
samler forråd til de mørke tider, så må vi gjøre det. Lysglimt 
skal hjelpe os igjennom hverdagen og igjennom livet. Livets 
tunell slutter ikke i mørke, men løftet om et evig liv hos Gud, 
er et lysglimt Gud har gitt oss. Ikke for at vi skal glemme denne 
verden, men vissheten om lyset i enden av tunellen skal gi oss mot 
til å leve og mot til å gå mot lyset, det evige liv sammen  
med Gud.

La oss samle på de små lysglimt og huske på dem når tunellen 
kommer. Ingen kommer igjennom livet uten utfordringer og 
problemer, men husk: Ingen er overlatt til seg selv. Gud har satt 
små lysglimt som gjør livet godt å leve. Gud ønsker ikke at vi skal 
leve i mørket, men sammen med hverandre og vår himmelske far.
La oss samle på lysglimt og leve livet. Det er lys i enden av 
tunellen.

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



    Min 
favorittsalme

Gudstjenester i 
Østenstad kirke
21.08 - 13.11.2016
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på www.ostenstadkirke.no

21. august, 
Vingårdssøndagen
Misjonssøndag
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga

28. august, 15. s. i 
treenighetstiden
Skolestartgudstjeneste
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid
Se annonse side 10.

4. september, 16. s. i 
treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Norges KFUK-KFUM-
speidere. Søndagsskole

11. september, 17. s. i 
treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Østenstad sangeri
Offer: Sjømannskirken
Søndagsskole

18. september, 18. s. i 
treenighetstiden
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 10.30 og 13.00
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Kateket Karianne Pettersen
Offer: Menighetens 
ungdomsarbeid

24. september, lørdag 
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 10.30 og 13.00
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Kateket Karianne Pettersen
Offer: Menighetens 
ungdomsarbeid

25. september, 19. s. i 
treenighetstiden
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 10.30 og 13.00
Prest: Olav Valen-Sendstad
Kateket Karianne Pettersen
Offer: Menighetens 
ungdomsarbeid

2. oktober, 20. s. i 
treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Diakon Jarle Klungrehaug
Lørdagsklubben deltar
Offer: Menighetens arbeid

9. oktober, 21. s. i 
treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Det norske 
bibelselskapet 

16. oktober, 22. s. i 
treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid
Søndagsskole

23. oktober, 23. s. i 
treenighetstiden
Gudstjeneste for små  
og store Utdeling av kirkebok 
til 4-åringer
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Minigospel. 
Offer: TV-aksjonen

30. oktober, Bots- og 
bønnedag
Skriftemålsgudstjeneste
Prost: Berit Øksnes.
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Blå kors. Søndagsskole

6. november, 
Allehelgensdag
Klassisk messe med 
Østenstad sangeri
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens 
kirkemusikk. Se annonse s. 10.
Søndagsskole

6. november kl. 18.00 
Minnesamling 
Diakon Jarle Klungrehaug 
og menighetens prester. 
Vi minnes våre døde.

13. november, 26. s. i 
treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Institutt for sjelesorg-
Modum bad. Søndagsskole

Eckhard Bauer
Universitetslektor ved Institutt  
for musikkvitenskap, UiO

Salmestafetten har tatt en litt ny retning etter at Kristian 
Solberg, leder for Bondi og Vettre skolekorps, utfordret sin venn 
og dirigent for Føyka storband Eckhard Bauer. Eckhard er, som 
navnet tilsier, tysker, men bosatt i Norge gjennom 21 år. Likevel 
tar han ofte turen til hjemlandet og har ikke vært helt enkel å få 
tak i gjennom sommeren. Da han endelig var å treffe på telefon, 
valgte han å utfordre videre sin venn og komponist Geir Øystein 
Lysne, dirigent for North Deutscher Rundfunk Big Band i 
Hamburg. Vi ser for oss at det kan bli enda mer utfordrende å 
få fatt i Geir, men lar det stå til. Musikere og dirigenter lar seg 
vanskelig styre.

Etter en hyggelig prat på telefon med Eckhard, var alt tilgitt, 
og særlig etter at salmen «Bred dina vida vingar» ble nevnt som 
favoritt.  – Den var ukjent for meg, forteller Eckhard, - men den 
har en fantastisk melodi hvor de skandinaviske røttene kommer 
godt frem. Jeg ble kjent med salmen i forbindelse med at vi 
trengte en åpningslåt for storbandet jeg dirigerer. Siden har vi 
brukt den om og om igjen på konserter. 

Den sympatiske tyskeren forteller at en annen favoritt er den 
tyske «Grosser Gott, wir loben dich», en salme som brukes både 
av katolikker og protestanter.  – Vi brukte den da jeg giftet meg 
med i Tanum kirke for 7 år siden. Jeg er katolikk og kona mi er 
protestant, så det passet fint. 

«Store Gud, vi lover deg» er en populær salme i Norge også, 
men denne gangen velger vi å la den svenske salmedikteren Lina 
Sandell komme til orde med sin salme som står i Norsk salmebok 
nr. 819. Den vakre melodien som fikk Eckhard til å velge nettopp 
denne salmen, er en svensk folketone fra Skåne.

Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig
och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig!
Bliv du mitt alt i alla, min visdom och mitt råd, 
och låt mig alla dagar få leva blott av nåd!

Förlåt mig alla synder och två mig i ditt blod! 
Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god! 
Tag i din vård och hägnad oss alla, stora, små, 
och låt i frid oss åter till nattens vila gå! 

Tekst:  Lina Sandell 1865
Melodi:  Svensk folketone (Skåne)


