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Leder:

Makt og avmakt i kirken

Jesus vasket 
disiplenes føtter for å 
demonstrere at den 
som vil være leder i 
Guds rike, må tjene 
sine medmennesker. 
Hvordan står det 
til i dagens kirke? 
I dette nummeret 
av God nytt fra 
Østenstad menighet, 
presenteres de 
øverste lederne i Oslo 
bispedømme og hva 
de står for. 

Ole Christian Kvarme går av 
med pensjon etter 12 år som 
Oslo-biskop. Hans hilsen til 
menigheten i Østenstad kan 
du lese under vignetten Tro 
& liv på side 11. Budskapet 
hans til oss, oppsummerer 

han i ordene glede, takk og 
forventning. Biskopen er 
tradisjonelt oppfattet som 
den personen med mest makt 
i kirken. I realiteten er det 
nok helt andre som styrer 
kirken, men biskopens særlige 
oppgave er å være det jeg kaller 
for «evangeliets fanebærer». 
Han trenger ikke mene mye 
om mangt, men han skal 
hele tiden holde det gode 
budskapet – evangeliet -  høyt 
hevet. Når andre ledere i kirken 
leder gjennom sanksjoner og 
vedtak, er biskopenes viktigste 
«maktmiddel» ordets makt 
til å forkynner Guds nåde og 
barmhjertighet, slik biskop 
Kvarme også gjør i sin hilsen 
til oss. En biskop bør være 
den som inspirerer oss alle til 
å være hverandres tjenere slik 
Jesus oppfordret oss til.  

Derfor er det spennende å 
se hvordan den nye biskopen 
vil profilere seg. De fem 
kandidatene og hva de står for, 
kan du lese mer om på neste 
side. Den 13. september vil 
Kirkerådets leder presentere 
den nye biskopen. I dette 
ligger også viktig informasjon 
om hvem som faktisk har 
makt i kirken: Det valgte 
Kirkerådet velger nå alle våre 
nye biskoper i tur og orden, 
men valget skjer på grunnlag 
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av en avstemningsprosess 
der en rekke enkeltpersoner 
og kirkelige råd har avgitt 
sin stemme. Det har også 
Østenstad menighetsråd gjort. 
(Se side 3). 

Bispemakt er viktig når 
den blir utøvd slik at det 
merkes at kirken er styrt 
av verdier som nåde og 
barmhjertighet. I det daglige 
er det imidlertid «pengene 
som har makta» i kirken som 
i alle andre organisasjoner. 
Det er derfor min påstand at i 
Oslo bispedømme er det den 
øverste administrative lederen, 
stiftsdirektør Elise Sandnes, 
som har mest makt. Sandnes 
bor i Østenstad menighet, og 
henne blir vi bedre kjent med i 
intervjuet på side 4-5. 

Den norske kirke er – tross 
et stort byråkrati og geistlige 
på alle nivåer – en demokratisk 
organisasjon. Selv om man 
kan føle seg maktesløs som 
enkeltperson i møte med en 
stor organisasjon, er det mange 
eksempler på at den som vil 
engasjere seg og stiller til 
valg i de kirkelige råd, kan få 
svært mye innflytelse. Når alt 
kommer til alt, er det jo kirkens 
medlemmer som velger den 
nye biskopen også. For i kirken 
kommer makten nedenfra, 
og slik må det være når vi tar 
eksempel av Ham som bøyde 
seg ned og vasket skitne føtter.

Astrid Sætrang Morvik
Sokneprest

ASKER

www.avan.no

KIWI Vettre 

Mandag-lørdag 7-23 
KIWI Vettre Mandag - lørdag 7-23
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av Kjell Kvamme

Les mer om kirkens mange aktiviteter på vår hjemmeside:  
kirken.no/ostenstad. I denne spalten vil vi presentere én 
aktivitet hver gang. Denne gangen presenterer vi:

En av disse blir vår nye biskop

Dette er de fem som Oslo bispedømmeråd har plukket 
ut til valget av ny biskop i Oslo etter Ole Christian 
Kvarme. Som journalist i Vårt Land har jeg intervjuet 
alle fem for å få fram hva som skiller dem:

Fire sier ja til å vie likekjønnede. Fire er åpne for å vigsle 
samboere til prester. Kåre Rune Hauge og Anne-May Grasaas 
forkynner at det finnes to utganger av livet. Fire er i 50 årene, 
mens Anne-May Grasaas er over 60.

Det skjer  
i kirken:

Anne-May Grasaas
62 år, gift, fra Kristiansand, bor i Oslo, domprost i Oslo, har 
bakgrunn fra Ungdom i Oppdrag, har vært misjonsleder i 
Frikirken og prest i Trefoldighet menighet i Oslo. Har to ganger 
tidligere vært bispekandidat. Vier likekjønnede. Åpen for å 
ordinere samboere til prester. Å ha en utviklingshemmet datter 
har hjulpet henne å lede mennesker som tenker annerledes enn 
henne selv, sier hun.

Sturla Stålsett
53 år, gift, fra Oslo, bor i Oslo, teologisk doktorgrad, professor i 
teologi, diakoni og samfunn ved Menighetsfakultetet, har vært 
generalsekretær i Kirkens Bymisjon, styreleder i Frivillighet 
Norge og har ledet Åpen folkekirke. Kan vie likekjønnede.
Åpen for å ordinere samboere til prester. Sønn av biskop emeritus 
Gunnar Stålsett. Han tror på nærkontakt i nabolag og på det 
gode ryktet for at flere vil søke til kirken igjen.

Kåre Rune Hauge
58 år, gift, fra Bergen, bor i Oslo, prest i Høybråten, Fossum og 
Stovner menighet, har vært generalsekretær i Norges Kristelige 
Student og skoleungdomslag (NKSS). Kan ikke vie likekjønnede, 

men er enig i at Den norske kirke skal legge til rette for det. 
Ordinerer også likekjønnede til prester. Er ikke åpen for å vigsle 
samboere til prester. Mener kirken må være frimodig å forkynne 
evangeliet, men er samtidig opptatt av dialog, også for å hindre 
radikalisering.

Marit Halvorsen Hougsnæs
57 år, gift, fra Notodden, bor i Bærum, direktør for 
arbeidsgiveravdelingen i KA, arbeidsgiverorganisasjon for 
kirkelige virksomheter. Kan vie likekjønnede. Åpen for å 
ordinere samboere til prester. Hun er opptatt av likestilling 
og diskriminering, og særlig hvordan troende kvinner i alle 
religioners rettigheter og handlingsrom kan styrkes.

Kari Veiteberg
56 år, gift, fra Stord, bor i Oslo, gateprest ved Bymisjonssenteret 
i Tøyenkirken, har teologisk doktorgrad. Har to ganger tidligere 
vært bispekandidat. Kan vie likekjønnede. Åpen for å ordinere 
samboere til prester. Blir hun biskop, vil hun på visitas gå i 
nabolag og spørre «hva er på gang her, hva står på spill?» for at 
flere folk skal søke til kirken igjen.

Bispevalget i Østenstad
I juni stemte menighetsrådet 
i Østenstad over hvem de 
ønsker på første-, andre- og 
tredjeplass i bispevalget. Alle 
tre avstemningene ble gjort 
med knapt flertall i forholdet 
4–3:
1. Anne-May Grasaas
2. Sturla Stålsett
3. Kåre Rune Hauge

Sturla Stålsett (foto ©Kirkens bymisjon)Anne-May Grasaas Kåre Rune Hauge Marit Halvorsen Hougsnæs Kari Veiteberg
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Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik 

Hvis vi spør etter hvem som har mest makt i kirken i 
Oslo, er det vanskelig å komme unna Elise Sandnes. 
For mange i Østenstad menighet er hun fortsatt et 
kjent ansikt som tidligere kapellan og speiderleder 
i Blakstadspeiderne, og med adresse Kalkfjellet, 
er hun blant kirkegjengerne så ofte hun kan. Men 
hverdagene tilbringer hun på bispedømmekontoret i 
Gamlebyen i Oslo. Der har hun vært siden 2005.

- Det var egentlig tenkt som et intermesso da jeg kom dit som 
personalrådgiver. Da stillingen som stiftsdirektør ble ledig, ble jeg 
oppfordret til å søke. Jeg fikk jobben og tenkte jeg kanskje skulle 
ha den i fem år og så vende tilbake til prestetjeneste, men trivsel 
og det at jeg får brukt så mange sider av meg selv, gjør at jeg har 
blitt værende.

Stiftsdirektør er tittelen på øverste administrative leder 
i bispedømmet. Dermed er det i realiteten den tidligere 
Østenstadpresten som legger grunnlaget for de beslutningene 
bispedømmerådet fatter. I bispedømmerådet sitter biskopen 
sammen med åtte valgte representanter fra ulike menigheter og 
to valgte ansatte. Rådet legger planer for bispedømmet og har 
også tilsettingsmyndighet for de fleste prestestillingene i Oslo, 
Asker, Bærum og det landsdekkende Døveprostiet.  

- Det skjer store 
omskiftninger i kirken 
for tiden, så jobben som 
stiftsdirektør har ikke 
blitt rutinearbeid. Vi 
har vært gjennom en 
virksomhetsoverdragelse (alle 
prester og ansatte i Kirkerådet 
og bispedømmekontorene 
er overført fra Staten til 
Kirken, red. anm.) og vi skal 
finne ut av veien videre med 
ny kirkeordning. (For de 
uinnvidde: Dette handler i stor 
grad om hvem som har makt 
og myndighet i kirken, red 
anm.)

- Vi har også laget en 
strategisk plan for bruken av 
alle kirkene i Oslo.

- Det gikk ikke knirkefritt 
for seg?

- Nei, det er krevende å 
gjennomføre endringsprosesser 
i kirken fordi ulike organ har 

sine definerte ansvarsområder. 
Formelt er makten delt 
mellom ulike organ i Den 
norske kirke, det er nedfelt i 
Kirkeloven.  Biskop har ansvar 
for forordning av gudstjenester.  
Fellesrådene har ansvar for 
kirkebygg og alle kirkelig 
ansatte, bortsett fra prestene. 
Bispedømmerådet har ansvar 
for soknegrenser og fordeling 
av prester. Begge er folkevalgte 
organer, og det å f.eks. legge 
ned en menighet eller selge 
en kirke når medlemstallet 
i en menighet tilsier 
endringer, fordrer stor grad av 
samordning. En tredje part er 
de lokale menighetsrådene. I 
dette landskapet finner vi også 
diskusjonen om kirkeordning. 

Den erfarne stiftsdirektøren 
røper en viss frustrasjon over 
de tunge prosessene knyttet til 
endringer i kirken.

- Jeg konstaterer at vi har 
et maktfordelingsprinsipp i 
kirken. Det er ikke bare av det 
gode. Det vanskeliggjør en 
helhetlig strategisk ledelse av 
kirken, og mye tid og ressurser 
går med til samordning.

- Men hva med biskopen, – 
din rolle i forhold til ham?

- Biskopen er den 
fremtredende lederen i 
bispedømmet. Min oppgave er 
å spille ham god, understreker 
Elise.

- Lykkes du med det?
- Det må andre svare 

på. Jeg har hatt et godt 
samarbeid med biskop og 
bispedømmeråd, og jeg synes vi 
har lykkes i fellesskap.

Elise Sandnes er nøye 
på rollefordelingen mellom 
administrativ ledelse og 
biskopens ledelse. 59-åringen 
har vært i ulike lederfunksjoner 
siden hun som 14-åring 
ble medlem av Blessing, det 
lokale Ten Sing-koret i Fana 

Elise Sandnes:

Fra Ten Sing-leder til 
kirkelig toppleder
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menighet i Bergen. 
- Jeg ble sendt på lederkurs, ble vist tillit og fikk oppgaver. 
Noen år senere begynte hun på menighetsseminaret i 

Stavanger, en skole som ga utdanning til så vel ungdomsarbeid 
som annen tjeneste i kirken. 

- Vi ble utplassert i lokale menigheter, og jeg holdt blant 
annet andakt på eldresenteret. Det viste seg at de gamle damene 
på eldresenteret mente at jeg skulle bli prest, ler Elise.  

Men tanken var sådd, og på et friluftstlederkurs ledet av flere 
teologistudenter, ble hun nok en gang utfordret.

- Jeg endte opp på Menighetsfakultetet høsten 1978.  Ett av 
hovedsatsningsområdene til Oslo bispedømme, er rekruttering, 
skyter Elise inn. - Den viktigste arena for rekruttering av unge 
mennesker til kirkelig utdanning og prestetjeneste, skjer i møte 
med ungdom som er i ferd med å velge utdanning. De må settes 
på tanken, slik jeg selv ble.

Elise ble ikke bare rekruttert til prestetjeneste. I studietiden 
kom hun snart inn i forskjellig organisasjonsarbeid og har etter 
hvert bygget opp en solid plattform innenfor internasjonalt 
kirkelig arbeid. Muligens har den tidligere tensingeren et naturlig 
talent for administrasjon og styrearbeid, men mangeårig erfaring 
og nettverksbygging har også gjort henne til en habil leder og 
en naturlig samarbeidspartner når kirken i Oslo skal formes for 
fremtiden.

«Jeg konstaterer at vi har et 
maktfordelingsprinsipp i kirken. 
Det er ikke bare av det gode.»

- Og nå skal dere få ny biskop. Det betyr vel en del for deg som 
nærmeste medarbeider. Har du noen favoritt blant de nominerte? Jeg 
vet du ikke kan svare på det, men jeg kan ikke la være å spørre!

- Vi tar imot den som kommer på best mulig måte, svarer 
Elise diplomatisk, og røper at den nye biskopen vil bli fulgt godt 
opp i starten:

- Vi planlegger besøk til alle prostiene, og det blir et 
innføringsprogram på to dager i regi av Bispemøtet. 

- Er det slik dere pleier å gjøres?
- Det er 12 år siden sist vi fikk ny biskop, så dette er ikke noe 

vi gjør hver dag!
- På hvilken måte vil vi merke at vi har fått ny biskop, setter han 

eller hun dagsorden selv?
- Biskop Kvarme har hatt et spesielt engasjement for de 

fattige, for migrantmenighetene i Oslo og for religionsdialog etter 
sine mange år i Midtøsten. Men mange oppgaver må en biskop 
bare gå inn i: Visitaser, ordinasjoner, tilsynssamlinger for kirkelig 
ansatte, arbeidsgiveransvar for prestene, møter… Det er masse 
oppgaver, konkluderer stiftsdirektøren.

- Hvordan er det med arbeidstiden til en biskop?
- Man kan fort sprenge grensene. En biskop har en veldig tett 

kalender, og mange ønsker jo biskopen på besøk for foredrag og 
bibeltimer.

- Og han skriver talene sine selv?
- Det gjør han. 
- Om natten?
- Mye om dagen, men han må nok av og til ta natten til hjelp.
- Gleder du deg til å få ny biskop?
- Det er først og fremst vemodig å takke av Ole Christian 

som har gjort en stor innsats som biskop gjennom 19 år, først som 
biskop i sju år i Borg bispedømme, så 12 år i Oslo. Han fortjener 
stor takk! Men selvsagt blir det veldig spennende med en ny 
biskop. Det gleder vi oss til, smiler Elise.

Tlf: 909 75 276 
morten.gjeruldsen@vollen-marina.no
www.vollen-marina.no 

Båtplasser 
ledig
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Når Kirkeakademiet i Asker i høst setter søkelys på de 
barrierer som gjør at noen opplever å være utenfor der de 
gjerne skulle vært innenfor, har vi valgt den positive tittelen 
«INNAFOR» som overskrift. Utenforskap signaliserer noe 
negativt, men det paradoksale er at når vi skaper fellesskap, bidrar 
vi indirekte til å utelukke andre. 

Alle skal ikke være inkludert i alt, men det blir et problem når 
det rundt strukturer som alle bør ha samme tilgang til, skapes 
barrierer som gjør tilgangen vanskeligere for noen enn for andre. 
På høstens møter vil vi utforske tre slike strukturer for å se hva 
slike barrierer kan bestå av, hvorfor de er der, og hva som kan 
gjøres for å bygge dem ned: folkekirken, lokalsamfunnet og psykisk 
helsevern. 

Folkekirkebegrepet, som kommer fra Danmark, benyttes 
nå om Den norske kirke. Folkekirken er kirken for alle døpte 
og skiller seg fra foreningskirken som er basert på individuell 
innmeldelse. Men er Den norske kirke en folkekirke – uten 
barrierer? Prost og forfatter Sevat Lappegard i Sør-Østerdal 
prosti har engasjert seg sterkt i dette spørsmålet. I det foredraget 
han skal holde på Kirkeakademiets septembermøte, spør han: hva 
skal til for at kirken kan være folkekirke, og hvordan videreføres 
en åpen kirken når statskirkeordningen er avviklet? Lappegard 
er en ettertraktet foredragsholder som vanligvis er svært tydelig i 
sine meldinger og slik bidrar til både refleksjon og debatt.

Asker skal være et lokalsamfunn der alle gis de samme 
muligheter. Det er krevende når det nå skal skapes ett 
kommunalt fellesskap av flere lokalsamfunn, og når 
befolkningssammensetningen i løpet av kort tid har endret seg fra 

INNENFORSKAP OG UTENFORSKAP av Einar Solbu

å være ganske homogen til å bli høyst mangfoldig, både kulturelt, 
etnisk og religiøst. To av frontfigurene i integreringsarbeidet 
i Asker – Gyrid Mangersnes og Tone Bøckman – har satt 
sammen et panel som på oktobermøtet vil drøfte hva fellesskap 
i lokalsamfunnet er. Gjennom tre perspektiver – arbeidsliv, 
fritid/idrett og religionsutøvelse – vil de utforske hva som 
skaper innenforskap og utenforskap. Fellesskap er et mål, men 
samtidig skaper fellesskap utenforskap. De spør hvilke former 
for barrierer fellesskap kan bygge, og hvordan man kan motvirke 
barrierebygging. Hvem skal sørge for at alle kan kjenne seg 
innenfor i Asker, spør de.

Den siste strukturen vi tar for oss, er psykisk helsevern, et 
område som har preget både faglige og politiske dagsordener den 
senere tid. Til novembermøtet kommer psykolog og forfatter 
Arnhild Lauveng som har publisert sterke tekster om hvordan 
psykiske lidelser kan danne utenforskap. Lauveng har selv hatt 
diagnosen schizofreni og ser feltet både som den som behandler 
og den som blir behandlet. Hun uttaler at når mennesker ikke 
gjør det vi forventer at de skal gjøre, forklarer vi det ofte som 
sykdom med fokus på det syke og skadede i enkeltmennesket. 
Og det er det mye fornuft i! Men, fortsetter hun, fordi vi lever i 
fellesskap, og siden de kår vi lever under, påvirker hvordan vi har 
det og hva vi gjør, er det kanskje på tide å snakke mer om samspill 
og mindre om det defekte individet!

Kirkeakademiet i Asker er hele bygdas og alle menighetenes 
forum for samtale, dialog og refleksjon. Møtene, som holdes i 
Holmen kirke, er åpne for alle. Velkommen!

Tirsdag 26. september kl. 1930: 
Sevat Lappegard: «Folkekirka – visjon eller 
virkelighet».

Tirsdag 24. oktober kl. 1930: «Innafor i Asker?» 
Panelsamtale leder av Gyrid Mangersnes og Tone 
Bøckman og med Arne Knoph, Eli Capoferro og 
en representant for Asker Somaliske muslimske 
samfunn som deltakere.

Tirsdag 28. november kl. 1930: 
Arnhild Lauveng: «Galskap eller utenforskap? 
Om å definere det syke i individet, eller mellom 
mennesker.»

Sevat Lappegard Gyrid Mangersnes Arnhild Lauveng

Velkommen til høstens 
arrangementer:

Bygg Østenstad kirke  
for fremtiden!
Med faste givere, får 
kirken en bedre og mer 
uavhengig økonomi å møte 
fremtiden med.

Østenstad kirke lønner i 
dag ungdomsarbeidere, 
diakon, kordirigent 
og barnearbeider av 
innsamlede midler. 

Du kan registrere deg som 
fast giver på  
kirken.no/ostenstad

Gi en enkeltgave? 
VIPPS til 15370 eller 
bruk kontonummer 
1620 30 85242 og merk 
innbetalingen: GAVE
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Høstsemester med aktiviteter  
for barn i Østenstad kirke

Velkommen til aktiviteter for barn i alle aldre! Semesteret varer 
fra 29. august til 5. desember.

BABYSANG                   
Onsdager kl. 10.30 og/ eller 13.00 fra 23. august. 
Drop-in: Sang og lek med babyene, enkel lunsj mellom kl. 11 og 
12.30. Pris: 30 kr per gang eller 250 kr for semesteret.

SØNDAGSSKOLE
De fleste søndager under gudstjenesten kl. 11 (etter dåp) fra 10. 
september. Ikke i skolens ferier.  Søndagsskoleaktiviteter  
og bibelfortelling i søndagsskolerommet.

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

SKATTEKISTESAMLING I KIRKEROMMET 
tirsdager kl. 17.00-17.10
Etter middag, går vi inn i kirkerommet hvor vi får høre en 
bibelfortelling.

SMÅBARNSSANG tirsdager kl. 17.10-17.45    
Barn og foreldre synger sammen. Pris: 200 kr for første barn og 
100 kr pr neste barn (samordnes mellom korene)

MINIGOSPEL tirsdager kl. 17.10-17.45
Kor for barn 4-6 år. Pris: 200 kr for første barn og 100 kr  
pr neste barn (samordnes mellom korene)

BARNEKOR tirsdager kl. 17.00-18.15     
Pris: 200 kr for første barn og 100 kr pr neste barn  
(samordnes mellom korene)
1.-2. trinn øver kl. 17.00 - 17.45
3.-5. trinn øver kl. 17.00 - 18.15

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: 250 kr pr semester. 5. september til 12. desember.

SPEIDEREN mandager kl. 18.30-20.00
Vi er inne i kirken og ute i skogen og har mange morsomme  
og spennende aktiviteter. Ta kontakt med  
Ole Marius: ombay@hotmail.com for nærmere info.  
Facebook: «Blakstadspeiderne»

Til de følgende aktivitetene vil målgruppen  
motta invitasjon i posten:

6-ÅRSBOK søndag 3. september. 

4-ÅRSBOK søndag 22.oktober. 

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

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

Årets sommertur i regi av Heggedal/Østenstad menighets 
seniorarbeid mandag 28. august går til Noresund.

• Busstur fra Heggedal og Østenstad til Hole kirke. 
• Andaktsstund, boller og kaffe og informasjon om kirkebygget 
og livet i menigheten.
• Ferden går videre til Villa Fridheim med middag, kaffe og 
hjemmebakte kaker. Orientering om eventyrmuseet, dets historie 
og hvordan stedet drives i dag. 
• Det blir også allsang, åresalg og trekning av gevinster. 
Pris 400 kr.

Påmeldingsfrist mandag 21. august 
til diakon Jarle Klungrehaug på mobil 91 36 88 03

Sommertur for seniorer 
til Hole kirke og 
Villa Fridheim ved Noresund
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Søndag 17. september: 
Konfirmasjon for tensing-
konfirmanter

SØNDAG 17.09 kl. 10.30 
Jenni Myhre Auke
Benjamin Alexander Bråthen 
Trym Pisani Danielsen 
Anna Sofie Drageset
Stian Andre Edvardsen
Thomas Fagerhus
Hanna Linnea Romsås Flugstad
Sara Wisløff Hellerud
Sondre Andreas Hjemsæter
Isabelle Holsve
Sara Abigail Jensen
Matilde Sagen Lande
Anna Landmark
Marcus Sagen
Sara Børsting Saltnes
Karina Johanne Solhaug
Olav Aukan Stenersen
Sebastian Gløen Wiken

SØNDAG 17.09 kl. 13.00 
Linn Birkheim Bekkevar
Isabel Marie Christensen
Josephine Alicia Classe
Isabella Ramsfjell DeBenedittis
Vetle Muri Daae
Maja Sissel Rosfjord Eggesbø
Julie Berg Eriksen 
Juni Ottersen Handeland
Kristine Hinderaker
Bodil Marie Hjelm-Olstad
Hannah Marthe Hjelm-Olstad
Cassandra Celine Jensen
Tobias Kibsgaard Jetteng
Nora Lidemark
Simen Myra

Ida Kristine Nordvik
Andrine Nøbben
Mia Margareth Rynning
Ida Brein Sanne
Julie Secker 
Andrea Bing Stueland 
Maria Christiansen Tellsgård
Aurora Milch Vinslid
Kiara Angelica Ødegaard
Kristoffer Mjellekås-Halla

Lørdag 23. september: 
Konfirmasjon for tensing-
konfirmanter og KRIK-
konfirmanter

LØRDAG 23.09 kl. 10.30 
Amanda Nildo Carizzo
Selma Maria Øvrebø Harstad
Daniel Lyder Emblemsvåg
Sebastian Lodtz-Johannesen
Vito Kristoffer Dyrvang LoMonaco
Sofie Stray Molde 
Cecilie Ekeland Munthe
Benedicte Ekeland Munthe
Kaja Yun Berg Møllersen
Daniel Randen
Johan Bernhard Solberg Thams
Sofie Swedberg
Elisabeth Swedberg
Oskar Buene Bukve

LØRDAG 23.09 kl. 13.00 
Øyvind Bach
Angelica Børkeeiet
Brede Aandahl Børresen
Lara Marie Eide
Dina Marie Knudsen Helsem
Johanne Karlsen
Kaja Kittilsen Jacobsen

Julia Teistung Linnestad
Erik Mosand
Thomas Iglebæk Nesheim
Amanda Sofia Fosnes Petersson
Emma Rud-Abelseth
Mekkel Krogh Rustberggaard
Andreas Sandstad
Kristoffer Seyffarth 
Håkon Blekeli Spiten
Mads Hodne Svendsen
Sverre Thürmer

Søndag 24. september:
Konfirmasjon for KRIK-
konfirmanter

SØNDAG 24.09 kl. 11.00
Fredrik Strande Bruun
Felix Finsrud
Henriette Grimsrud
Axel Haukeland Strand
Stella Maria Holmboe
Camilla Ingvoldstad
Mathias Wille Jensen
Sindre Ulven Jørgensen
Hermann Werner Jørgensen
Julian Karlsen
Marcus Lindsstad 
Albert Jules Schieldsøe Lindvik  
Anders Oscar Nerlien
Eduard Nilsson Werner
Fredrik Thomas Slinning
Filip Alexander Strøm 
Emilie Gjerstad Tuen
Julie Walstad
Magnus Wæhre
Eirik Dalebø Øde
Haakon Scherven Aasheim 

96 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 2017
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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Konfirmant 2018?

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.kirken.no/ostenstad



10

Allehelgens-
messe
Søndag 5. november kl. 11.00
Gudstjeneste med klassisk messe

Østenstad Sangeri og Asker symfoniorkester 
med dirigent og kantor Kristin Hesselberg 
Meland fremfører

Kroningsmessen av  
Wolfgang Amadeus Mozart

Sopran: Julia Gusek  
Alt: Marianne Bye Granheim 
Tenor: Nils Georg Haugland Nilsen
Bass: Øystein Skre 

Kroningsmessen var komponert for påsken 
1779 og ble første gang framført påskesøndag 4. 
april. Mozart var da hofforganist og komponist 
i Salzburgkatedralen. Man antar at den også ble 
benyttet i forbindelse med kroningen av Keiser 
Leopold II av det tysk-romerske riket i 1791. 

Prest og liturg: Astrid Sætrang Morvik
Kollekt

FØRSTEKLASSINGER I KIRKEN

Søndag 3. september 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!

 Vi feirer alt det fine Gud har skapt  
 og smaker på noe av det. Ta med en  
 kurv med frukt hvis du har lyst!
 De får også 6-årsboken og møter  
 andre som nettopp har begynt 
 på skolen.

 Vel møtt til en førsteklasses   
 gudstjeneste!

Pappas Barn Østenstad tensing 
ønsker velkommen til årets 

ungdomsmusikal!! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Østenstad kirke 
Torsdag 14. sept. kl. 19.00 
Fredag  15. sept. kl. 19.00 
Lørdag  16. sept. Kl. 15.00 
 
  Barn kr. 50,- Voksne kr. 150,- 

SORGGRUPPE
Har du nylig mistet en av dine kjære? 

Menighetene i Asker tilbyr samtalegrupper for mennesker 
som har mistet ektefelle/samboer eller andre nære 
familiemedlemmer. Ny gruppe har oppstart høsten 2017. 

Velkommen til uforpliktende informasjonsmøte på 
Heggetun (ved Heggedal kirke) torsdag 31. august kl. 19. 

Gruppeledere er Jarle Klungrehaug – diakon i Østenstad og  
Evy Kjønigsen – frivillig fra Heggedal.  
Gruppene varer vanligvis ett år og har deltakere fra hele Asker.  
Kontakt diakon Jarle Klungrehaug – tlf 91 36 88 03 for mer 
informasjon.
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Slekters gang
14. mai.
Filip Lereim
Jonas Nygaard Haugen
28. mai
Fredrik Rygg Simonsen
Alf Millian Sveen Falch
11. juni
Sander Gillebo
25. juni
Noah Rismyhr Eriksen
Martin Føreland Hellem
William Grønli
2. juli
Johannes Schilvold
Elias Solbakken Evensen

17. juni 
Anette Bø og Morten Utheim

Tro & liv
Andakt og hilsen fra Ole Chr. M. Kvarme, Oslo biskop

GLEDE, TAKK OG FORVENTNING

Kjære Østenstad menighet!
Noe av det første jeg gjorde etter at jeg kom til Oslo som 
biskop i 2005, var å holde gudstjeneste i Østenstad kirke og 
vigsle en medarbeider til prestetjeneste. Det siste jeg gjorde før 
sommerferien i år, var å delta på en gudstjeneste i det store teltet 
på Kalvøya sammen med 1200 ungdommer på SPEKTER-
festivalen. Det er grotid i vår kirke, og det gir grunn til glede.

Denne grotid ser vi særlig i trosopplæringen blant barn og 
unge. Nå er det på tide at myten om tomme kirker legges død. 
Uken gjennom kommer barn og unge til fellesskap i våre kirker, 
ja også godt voksne og eldre. Østenstad er også en sangglad 
menighet, og kirkemusikken har de senere tiår fått en renessanse. 
Korsang lar evangeliet om Jesus Kristus slå rot i unge og eldre 
kropper, og konserter fyller kirkene.

Takken går til medarbeiderne i våre menigheter, både 
ansatte og frivillige. De legger ned en stor innsats som kommer 
lokalsamfunnet til gode og gir mening og mål til den enkelte. 
Takken går også til menighetsråd, fellesråd og bispedømmeråd 
for godt samarbeid, også når anstrengt økonomi gjør vanskelige 
beslutninger nødvendige. ”Asker-modellen” for dette samarbeid 
har satt gode spor også ellers i vårt bispedømme og vår kirke. 

Forventningen går ett hakk dypere. I år er det 500 år siden 
reformasjonen startet. Den gav oss et tydelig fokus på at det er 
Guds nåde og barmhjertighet alene som frelser oss, bærer oss 
og gir frimodighet til å tro og leve. Med de kontroverser som 
kan prege vår kirke, er det denne nåde som forener oss. Guds 
barmhjertighet åpner også kirkens dører, inviterer inn og sender 
oss ut blant sterke og svake, fattige og fremmede. I det som ligger 
foran, er min bønn for Østenstad menighet at dere får kjenne: 
”Herrens barmhjertighet tar ikke slutt, den er ny hver morgen.” 

24. mai
Walter Martin Devik 
Kolstad 
26. mai
Eskild Engeland Fors 
2. juni
Ingrid Borge 
8. juni
Kåre Solli  
9. juni
Gustav Bråten 
Torbjørn Løvås 
14. juni 
Magne Westerheim 
15. juni 
Kåre Lillås 
20. juni
Erling August Husmo
21. juni
Svein Erik Næss

-10% rabatt ved henvisning til annonsen

GRAVSTENER
Norsk Kunststein 
& Granitt AS
Lokal familiebedrift
Personlig service

• Gravsteiner
• Inskripsjoner
• Rens og oppussing
• Oppretting og sikring
• Gravlys, lykter og dekor

66 90 51 40 / 970 71 029
www.nkg.no

Gudolf Blakstadsv 42, 1392 Vettre
(Følg skilting mot Østenstad kirke)

Lik «Vollen Apotek» på Facebook og vær med  
i trekninger av flotte gaver!

Tlf 66 98 89 00
Åpningstider 9-17 (10-16)

T: 66 90 40 63



    Min 
favorittsalme

Gudstjenester i 
Østenstad kirke
20.08 - 05.11.2017
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på kirken.no/ostenstad

20. august,  
11. s. i treenighetstiden
Vandringsgudstjeneste på 
Løkenes
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Diakon Jarle Klungrehaug

27. august,  
12. s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad 
Korgruppe fra Østenstad 
sangeri
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga

3. september,  
13. s. i treenighetstiden
Skolestartgudstjeneste
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Søndagsskolen i Oslo/
Akershus krets
Se egen annonse s. 10

10. september,  
14. s. i treenighetstiden 
Prest: Olav Valen-Sendstad
Søndagsskole
Offer: Menighetens arbeid

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

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

24. september,  
16. s. i treenighetstiden
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 11.00
Prest Olav Valen-Sendstad
Kateket Karianne Pettersen
Offer: Menighetens 
ungdomsarbeid

1. oktober,  
17. s. i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Søndagsskole
Offer: Menighetens arbeid

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

15. oktober,  
19. s. i treenighetstiden 
Prest: Gateprest Kristoffer 
Schmidt
Østenstad kirkes barnekor
Søndagsskole
Offer: Kirkens feltarbeid i 
Asker

22. oktober,  
20. s. i treenighetstiden
Gudstjeneste for små og 
store. 4-årsbok
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: TV-aksjonen

29. oktober,  
Bots- og bønnedag
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Gudstjenesteteam
Søndagsskole
Offer: Kirkens bymisjon

5. november, 
Allehelgensdag
Klassisk messe med 
Østenstad sangeri
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens 
kirkemusikk
Søndagsskole
Se egen annonse s. 10

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

Einar Solbu
Pensjonert kirkemusiker

Jeg ble utfordret i salmestafetten av Jon Knutsen som har vært 
aktiv i Østenstad menighet i mange år og sammenhenger. Her er 
litt om mitt salmevalg:

For meg er salmene først og fremst knyttet til menighetens 
gudstjenestefeiring. Gjennom salmesangen uttrykker menigheten 
sin bønn, takk og lovprisning. Salmene gir også innblikk i troens 
og menneskelivets rikdom og mysterier. 

Jeg har valgt en salme som ikke synges så ofte lenger, men 
som uttrykker noe grunnleggende om hva menighetssang er. 
Den står på nr. 257 i Norsk salmebok: «Guds menighet, syng for 
vår skaper i lønn!» Teksten er av den danske salmedikter N. F. S. 
Grundtvig (1783-1872). Grundtvigs salmer er preget av glede 
over livet på jorden og over Guds storhet og raushet.  

Salmen har tre strofer som markerer treenigheten. I den 
første oppfordres vi til å synge og spille (leke) for Skaperen 
som riktig nok er skjult for oss. I neste strofe spiller og synger 
vi for «Jesus, vår konge», og – hvis sangen og leken er ‘liflig’ og 
oppriktig, får vi – i siste strofe – høre «de glødende tungers røst». 

Når den kristne menighet samles til gudstjeneste, synger, ber, 
lytter til evangeliet og feirer dåp og nattverd sammen, oppleves 
det som en jordisk forsmak på det himmelske. Grundtvig 
understreker dette i denne salmen når han, etter å ha oppfordret 
menigheten til å synge for Skaperen, sier: «- engler synger med -». 
Enten dette er en oppfordring, et ønske eller en konstatering, er 
det ikke tvil om at i Grundtvigs univers klinger englesangen med 
i vår jordiske gudstjenestefeiring. 

Salmen er ikke bare en glad lovprisningssalme, men også en 
salme om salmens plass i gudstjenestefeiringen. Det er nok ikke 
tilfeldig at den står som nr. 1 i Den Danske Salmebog.

Jeg sender gjerne stafettpinnen videre til Ragnhild Nessheim 
som sang i Heggedal kirkekor mens jeg var organist der, og som 
jeg senere har sittet sammen med i gudstjenesteutvalget  
i Østenstad.

Guds menighet, syng for vår skaper i lønn! 
- engler synger med – 
Han gav oss til frelser sin enbårne Sønn
Så liflig vi leker for Herren!

Slå harpen, du fromme salmist på jord,
- strengen er av gull – 
for Jesus, vår konge, Guds levende ord!
Så liflig vi leker for Herren!

Da høres de glødende tungers røst,
- Ånden er oss nær – 
som bringer oss alltid den evige trøst.
Så liflig vi leker for Herren!

Tekst: Nikolai Frederik Severin Grundtvig 1847
Melodi: Norsk folketone fra Telemark


