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Blir ny pedagogisk leder. 
Berit Funderud gløder for jobben i 
barnehagen.
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Leder:

Identitet og forandring

Det blåser 
forandringens vinder 
over Østenstad 
menighet. Nye 
mennesker blir å 
se i flere roller i 
menigheten. Hva slags 
identitet har de?

Kirkeakademiet i Asker setter 
begrepet identitet under lupen 
i høst og spør om vår identitet 
er noe statisk og uforanderlig, 
eller om den endrer seg fordi 
vi hele tiden påvirkes av det 
samfunnet og den tiden vi lever 
i? Identitet er en kombinasjon 
av hvordan vi ser på oss selv og 
hvordan andre oppfatter 
oss. Kirkeakademiet vil belyse 
dette viktige temaet på tre 
samlinger i høst i Holmen 
kirke. Les mer om dette på 
side 6.

«Engang speider, alltid 

speider», heter det. Å være 
speider er en del av identiteten 
for enkelte. To som har valgt 
å følge hjertet sitt både for 
hverandre og for Speideren, er 
Ole-Marius og Marte. De er 
Speiderledere med stor S. Etter 
at de overtok rollen som ledere 
for Blakstadspeiderne, har 
stadig nye barn funnet veien 
til speideren. «Det som er bra 
med speideren, er at alle kan 
være med. Du kan være som 
du er. Her er vi et mangfold av 
personligheter,» forteller Marte 
på side 4-5.

Identitet bygges fra 
barnsben av, ikke minst i 
barnehagen. Barnehage har 
vi hatt i Østenstad kirke fra 
den var ny. Medarbeiderne 
har vært trofaste, men 
pensjonsalderen innhenter også 
barnehageansatte: Vår alles 
kjære styrer Anne Davidsen går 
av med AFP i august etter over 
20 år. Vi takker henne for alt 
hun har gjort for barnehagen 
vår. 

Ny pedagogisk leder 
i barnehagen blir Berit 
Funderud. Hun har 
tidligere jobbet i Østenstad 
menighetsbarnehage i 10 år. 
Nå vender hun tilbake, og de 
ansatte som skal jobbe med 
henne, ser veldig frem til det. 
Vi ønsker Berit Funderud 
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lykke til med å fortsette å 
forme barnas identitet fra dag 
til dag i barnehagen.

Noen skifter yrke. Olav 
Valen-Sendstad har arbeidet 
som prest i mange år, de siste 
11 i Østenstad menighet. Nå 
legger han prestekjolen på 
hyllen og starter et nytt liv 
som lærer i ungdomsskolen. 
Å skifte yrke fra prest til 
lærer innebærer også et skifte 
i identitet. Vi synes Olav er 
modig som foretar et bytte 
av yrke i voksen alder. Takk 
for alt du har gitt i Østenstad 
menighet, Olav, og lykke til 
videre i lærergjerningen! Les 
mer på side 9. 

Der kan du også lese om 
Hans Aage Gravaas som er 
hyret som vikarprest fra august 
til nyttår. Hans Aage har bak 
seg mange år som leder ved 
høyskoler og organisasjoner. 
Nå blir han presteviet i en 
alder av 56 år. Den høytidelige 
ordinasjonen finner sted i 
Østenstad kirke 2. september. 

Å bli ordinert til prest, er å 
gå inn i en spesiell rolle og få 
en ny identitet. 

Men egentlig blir alt ved det 
gamle, for i bunn og grunn er 
vi alle Guds barn. Det er vår 
viktigste identitet.

Liv Ruud
Daglig leder

www.avan.no T: 66 90 40 63

ASKERT: 67 12 18 17



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:

Ny barnehageleder i Østenstad 
menighetsbarnehage
Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik

Når Anne Davidsen etter mange år som styrer 
blir AFP-pensjonist, er et kapittel i Østenstad 
menighetsbarnehage over. Ny pedagogisk leder er 
ansatt. Her presenterer vi Berit Funderud.

Men Berit er langt fra ny i Østenstad. Barnehagen i kirkens 
kjelleretasje var hennes arbeidsplass i 10 år før hun for fem år 
siden ble pedagogisk leder Føyka barnehage. De siste tre åren har 
hun arbeidet i «Trollstua», Frelsesarmeens barnehage. Når hun 
vender tilbake til sin gamle arbeidsplass, vet hun hva hun går til.

- Jeg kjenner personalet her godt. Det er dedikerte og dyktige 
medarbeidere som jeg gleder meg til å arbeide sammen med igjen.

De to medarbeiderne er Helén Kramer og Jeanne Wikstrøm, 
begge med lang fartstid i barnehagen og med nyervervet 
kompetanse som fagarbeidere i barne- og ungdomsarbeid. Selv 
er Berit utdannet førskolelærer fra Dronning Mauds minne i 
Trondheim. – Den beste utdanningen i landet! skryter den 54 år 
gamle trønderen og ler klingende. 

Det er en dame med mye glimt i øyet, latter og smil som 
nå inntar lederrollen i barnehagen. Selv om det skal ansettes 
en person som blir styrer for de tre menighetsbarnehagene 
Engelsrud, Holmen og Østenstad, blir det Berit som får det 
daglige pedagogiske ansvaret. Den oppgaven går hun til med stor 
lyst.

- Fra årene ved «Trollstua», tar jeg med meg tre begreper: 
glede, glød og tid. Tid handler om at vi skal ha tid nok, ikke 
stresse, men være tett på barna. Glede blir det når de ansatte har 
glød og er begeistret og engasjert i jobben sin. Voksne som gløder 
i jobben sin, klarer å skape et godt miljø for barna, slår hun fast.

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

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

Østenstad menighet er kjent for sitt sterke musikalske arbeid 
for alle aldersgrupper. Barnehagen er intet unntak, og med Berit 
på laget kommer denne profilen til å bli forsterket.

- Ja, jeg samarbeider gjerne med kantor og de andre ansatte 
i kirken. Sang og musikk er en stor del av livet mitt.  Det er 
naturlig å bruke sang i samlingsstunder, men også spontant 
i stellesituasjoner, ved legging og i lek. Foreldrene er positive 
til det, og barna blir gode til å danse, sier Berit og slår an en 
akkord på gitaren. - Sang skaper fellesskap, samhørighet, gir god 
språkstimulering og er en måte å uttrykke følelser på.

Østenstad menighetsbarnehage har 18 plasser. Per i dag er 
det plass til flere. Barnehagen drives etter en utvidet kristen 
formålsparagraf. Berit forklarer hva dette betyr i praksis:

- Vi skal formidle, ikke forkynne. Barna skal få kunnskap om 
den kristne tro.  Det betyr at vi formidler bibelfortellinger og 
markerer de kristne høytidene. Kristne barnesanger er en naturlig 
del av hverdagen i menighetsbarnehagen.

I tillegg til det pedagogiske personalet får barnehagen en 
ny styrer på deling med de to andre menighetsbarnehagene 
Engelsrud (Vardåsen menighet) og Holmen. Det er Elin T. 
Dahlen fra Gullhella som starter i stillingen 15. oktober.
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Har du vært speider, er du kanskje enig i at kretsleirer 
er de beste? Gutter og jenter fra et passe stort område 
møtes og ligger i telt i en uke. Da kan alt skje.

Ganske riktig: Det var på kretsleir at Marte Walmsness og 
Ole-Marius Bay møttes første gang. Året var 2008 og stedet var 
Risøya. Sju tropper i Asker og Bærum krets av KFUK-KFUM-
speidere campet sammen, og Ole-Marius som var rover fra 
Blakstadspeiderne, møtte Marte fra Askerspeiderne. Siden har de 
to holdt sammen, og i fjor sommer giftet de seg i Asker kirke. På 
vei ut av kirken ble de møtt av en flaggborg av glade speidere som 
ville hylle sine trofaste ledere.

Med bakgrunn i at Blakstadspeiderne de siste årene er blitt 
betydelig flere og i dag kan skilte med en gruppe på 35 speidere 
i alderen 8-15 år, er jeg spent i møte med to av hovedlederne, 
Marte og Ole-Marius: Speiderledere og nygifte – en god 
kombinasjon, eller blir det litt mye? 

- Det betyr mye for oss at vi gjør dette sammen som par, sier 
de og ser på hverandre. De er enige om at de bruker mye tid på 
speideren, kanskje litt for mye. Tur to helger i måneden er ikke 
uvanlig. 

– Men det gir mer enn de tar, slår Marte fast.
- Foreldrene setter pris på at vi bruker tid på frivillig arbeid, og 

det er hyggelig å møte barn vi kjenner når vi går tur med bikkja i 
nabolaget, tilføyer Ole-Marius.

Storpuddelen «Multe» blir to år i august og er blitt 
Blakstadspeidernes egen maskot. Om de etterhvert skulle få egne 
barn, måtte nok speideraktiviteten begrenses noe, erkjenner de. 

Det turglade paret dro selvsagt på bryllupsreise i fjellheimen. 
Det ble en ukes fottur fra hytte til hytte i Jotunheimen. – Vi 
er vant til å ta ansvar for andre, men nå var det bare oss to 
som sjekket inn på DNT-hyttene. Det var godt å lande etter 
bryllupsfeiringen. Man blir jo litt «rusa» på livet, smiler de to.

- Det var utrolig mange inntrykk og en fin dag å tenke tilbake 
på, sier Ole-Marius. 

- Etter å ha vært kjærester i ni og samboere i sju år, var det fint 
å ta et standpunkt, slår Marte fast. Hun reklamerer gjerne for å 
gifte seg: - Det er hyggelig. Det føles trygt og riktig. Dessuten 
er det koselig å kunne si «mannen min» om Ole-Marius, ler 
hun. Ole-Marius på sin side, synes det er fint å «oppgradere» 
samboerskapet til ekteskap og kunne si «kona» om Marte.

«Oppgradert» er også Blakstadspeiderne blitt, ikke minst 
etter en offensiv rekruttering i forbindelse med landsleiren som 
ble holdt på Blakstadjordet for fire år siden. I år gikk turen til 
Stjørdal, hvor landsleiren «Futura 2018» rommet om lag 4500 
speidere fra hele landet. De siste årene har speiderbevegelsen 
opplevd et oppsving både på landsbasis og lokalt. 

- Hva er det som gjør speideren attraktiv?
- Det som er bra med speideren, er at alle kan være med. Du 

kan være som du er. Dette 
er ingen prestasjonspreget 
aktivitet, men man får troen på 
seg selv og lærer å bli ansvarlig. 

Her er vi et mangfold av 
personligheter og det beste i en 
patrulje er når man er god til 
ulike ting: matlaging, kartbruk 
– og å kunne fortelle vitser nå 
det regner! Det gjør at det er 
gøy å være speider, reklamerer 
Marte. 

- Det å bygge og utvikle 
nye ledere er viktig, slår Ole 
Marius fast. Han er vokst 
opp i Gudolf Blakstads vei 
og har gått gradene gjennom 
mange år som speider i 
Østenstad kirke. I kjelleren er 
et speiderrom hvor de ulike 

gruppene møtes hver mandag. 
De er delt i inn i «stifinnere» 
(4.-5. klasse) og «vandrere» (6.-
10. klasse.) De eldste speiderne 

kalles «rovere». Hver 14. dag 
møtes hele troppen på 30 til et 
felles møte.

Marte og Ole-Marius 
jobber til daglig som 
henholdsvis fysioterapeut 
og elektriker. – Vi har begge 
jobber som krever mye av 
oss og jobber nok litt mye, 
erkjenner de. Man kan ane 
en liten bekymring hos de to: 
Å være speiderledere er blitt 
livsstilen deres, men hva med 
fremtiden?

- Vi har en del 10. 
klassejenter som tar mer og 

Marte Walmsness  
og Ole-Marius Bay:

Med speiding som livsstil

«– Det som er bra med 
speideren, er at alle kan 
være med. Du kan være 
som du er.»

Marte og Ole-Marius: Speidere i tykt og tynt



mer ansvar. Det er viktig å skape et godt miljø for de eldste, 
slik at de har lyst til å fortsette, sier Marte som selv har vært på 
lederturer til Sveits og Sri Lanka. Å se hva speideren betyr i andre 
land har vært interessant.

- Hva med de tradisjonelle speiderferdighetene; lærer man for 
eksempel fortsatt morse?

- Programmet er blitt modernisert. Vi følger jo med i tiden, 
men det er fortsatt et poeng ikke å være avhengig av skjermen 
og batterier. Man må kunne klare seg med enkle hjelpemidler og 
være kreativ. Det er kjekt å kunne være litt praktisk anlagt som å 
kunne få fyr på et bål og finne veien med kart, slår Marte fast.

- Eller spenne opp en presenning, tilføyer Ole-Marius. Det er 
nødvendig kunnskap på tur i skogen når det begynner å regne. 
Begge er enige om at det å kunne litt om naturen er berikende: - 
Som speidere lærer man å bli glad i naturen og ta vare på den.

Ungt lederskap og voksent nærvær er ett av prinsippene 
i Norges KFUK-KFUM-speidere. Det gjenspeiles også i 
Blakstadspeidergruppen:

- Barna får mye frihet i speideren. De får lov å leke rundt, men 
de må også kunne ta konsekvenser. Vi legger vekt på learning by 
doing. Å ikke gi opp, å få prøve seg fram og ta vare på hverandre, 
er verdier som står høyt, forteller de to. Når det arrangeres 
NM i speiding, står førstehjelp, orientering, naturkunnskap, 
samfunnsengasjement og nevenyttighet på programmet.

Den 9. september er Blakstadspeiderne invitert til å delta i 
søndagsgudstjenesten i Østenstad kirke. Planen er at små og store 
speidere tar ansvar for ulike oppgaver i gudstjenesten.

- Hvilken rolle spiller kristen tro i Speideren?
- Speiderloven sier at en speider er åpen for Gud og hans ord, 

sier Marte. For egen del fremhever hun opplevelsen av naturen og 
samspillet der som et tegn på at det må være noe mer: - Det er så 

bra laga!
Ole-Marius bekrefter at speidermøtene fortsatt avsluttes med 

den tradisjonelle Speiderbønnen «Kjære Far i høye himmel, hør 
vårt hjertes stille bønn.» - Det gir ro og høytid. Vi er jo knyttet 
til kirken og utfordres til å tenke gjennom det. Jeg anser meg selv 
som kristen og troende, men hvordan snakker man om det? 

Ole-Marius tar en tenkepause. Selv om det kan være vanskelig 
å sette ord på troen, er speiderne vel kjent med å praktisere 
troen gjennom bibeltimer og gudstjenester på større leirer. På 
egenarrangerte leirer lager man gjerne en samlingsstund med 
sang og med mulighet til å tenne lys og skrive tanker på lapper, 
forteller Marte.

- Dessuten vil vi formidle kristne verdier som å være gode 
medmennesker og oppføre seg godt mot andre. Det er felles for 
flere religioner.

Blakstadspeiderne er delt inn i Stifinnere  (4.-5. klasse) og Vandrertroppen  
(6.-10. klasse).

Møtene holdes ute i speiderlavvo eller i speiderrommet i kjelleren i Østenstad kirke.
Møtedagen er mandager 18.30-20.00.
Vil du bli speider eller speiderleder, ta kontakt med Ole-Marius Bay: ombay@hotmail.com
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av Einar Solbu

Kirkeakademiet i Asker setter begrepet identitet under lupen i 
høst og spør om vår identitet er noe statisk og uforanderlig, eller 
om den endrer seg fordi vi hele tiden påvirkes av det samfunnet 
og den tiden vi lever i. 

Identitetsbegrepet brukes på forskjellige måter. Som 
grunnleggende begrep omfatter det hele personligheten. Men vi 
kan også snakke om etnisk, religiøs, sosial, politisk eller kulturell 
identitet. Da ser vi på forholdet mellom personer eller grupper 
innen avgrensede områder. En persons eller gruppes identitet har 
i stor utstrekning med verdier å gjøre. Min personlighet og min 
religiøse eller kulturelle identitet er et resultat av de verdivalg jeg 
gjør. Noen av valgene våre gjør vi for hele livet. Andre verdivalg 
holder bare en stund. Vi finner at den posisjon vi har inntatt på 
et område, ikke lenger er i samsvar med vårt grunnsyn. Noen 
kommer endog til at de grunnleggende verdiene man har bygget 
sin identitet på, ikke lenger gir fast grunn under føttene.

Det er nettopp forholdet mellom identitet som noe 
grunnleggende og verdibasert, og alle de endringene vi er omgitt 
av, vi vil utforske i høstens tre møter.  

Til det første møtet kommer redaktør Harald Stanghelle 
med foredraget «Identitet som politisk markør». Stanghelle er vel 
kjent for sine skarpe kommentarer og presise analyser der han 
setter nasjonale og internasjonale enkelthendelser inn i større 
politiske og samfunnsmessige sammenhenger. I foredraget vil han 
ta for seg politiske aspekter og utfordringer knyttet til begrepet 
identitet. Han vil blant annet drøfte tre viktige spørsmål: Hvor 
mye betyr diskusjonen om norske verdier? Misbrukes identitet i 
den politiske debatten? Hva betyr identitet i Europa som strever 
med å finne seg selv?

Tidligere biskop Tor Berger Jørgensen er foredragsholder 
i det andre møtet. Få kirkeledere har vist et samfunnsmessig 
engasjement som nettopp han, ikke minst for svake grupper. I 15 
år arbeidet han som misjonsprest. I foredraget vil han blant annet 
reflektere over egne erfaringer som utlending og minoritet i møte 
med innvandring og religiøst mangfold i dagens Norge. Han vil 
også trekke på sine erfaringer som styreleder for organisasjonen 
«Mennesker i limbo», en organisasjon der ‘papirløse’ selv arbeider 
for å oppnå rettigheter i samfunnet.  

Til høstens siste møte kommer psykolog Gry Stålsett. Hun 
arbeider som spesialpsykolog ved Modum Bad og er dessuten 
førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet. Hun har mer enn 20 
års erfaring med å behandle og veilede enkeltpersoner som strever 
med egen identitetsforståelse. I foredraget sitt vil hun blant annet 
komme inn på betydningen av et reflektert selvforhold. Hun vil 
også snakke om skam som samtidslidelse.

Etter hvert foredrag åpner vi for samtale der den som vil, kan 
stille spørsmål eller reflektere over kveldens tema. Kirkeakademiet 
i Asker har opplevd en stadig økende oppslutning om sine møter 
som for tiden holdes i Holmen kirke. Siden Kirkeakademiet er 
et forum for dialog, samtale og refleksjon for hele bygda, er det 
gledelige at folk strømmer til fra alle kanter av Asker. Møtene er 
åpne for alle, og det koster ikke noe å komme inn. Velkommen! 

IDENTITET – 
HVEM ER JEG NÅR ALT RUNDT MEG ER I FORANDRING?

Tirsdag 25. september kl. 19.30: 
Redaktør Harald Stanghelle: 
«Identitet som politisk markør».

Tirsdag 6. november kl. 19.30: 
Biskop emeritus Tor B. Jørgensen: 
«Norsk flerkulturell identitet – er det mulig, 
ønskelig, nødvendig?»

Tirsdag 27. november kl. 19.30: 
Psykolog Gry Stålsett: 
«Når den ytre iscenesettelsen truer 
identiteten».

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! 

BABYSANG        
Onsdager kl. 13.00 -14.30 fra 19. september. 
Drop-in: Sang og lek med babyene, enkel servering etterpå. Pris 
kr. 30 per gang eller kr. 250 for semesteret.

SØNDAGSSKOLE
De fleste søndager under gudstjenesten kl. 11 
(etter dåp) fra 26. august. 
Ikke i skolens ferier.  Søndagsskoleaktiviteter og bibelfortelling i 
søndagsskolerommet.

MIDDAGSSERVERING/ 
SKATTEKISTESAMLING I KIRKEROMMET 
tirsdager kl. 16.00- 17.00      
Varm middag og bibelfortelling   
Barn kr 20.- / voksne kr. 40.- 

SMÅBARNSSANG 
tirsdager kl. 17.00-17.45
Barn og foreldre synger sammen.
Pris: kr 200.- for første barn og 100.- pr neste barn 
(samordnes mellom korene)

MINIGOSPEL 
tirsdager kl. 17.00-17.45 
Kor for barn 4-6 år
Pris: kr 200.- for første barn og 100.- pr neste barn
(samordnes mellom korene)

BARNEKOR 
tirsdager kl. 17.00-18.00     
Pris: kr 200.- for første barn og 100.- pr neste barn 
(samordnes mellom korene)
1.-2. trinn øver kl. 17.00 - 17.45
3.-5. trinn øver kl. 17.00 - 18.15

BARNEKLUBB 
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. Fra 28. august.

SPEIDEREN 
mandager kl. 18.30-20.00
Vi er inne i kirken og ute i skogen og har mange morsomme og 
spennende aktiviteter. Årskontingent: 
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 19. august. 
4-ÅRSBOK søndag 21.oktober. 
LYS VÅKEN overnatting i kirken for 6-7. trinn. 8.-9.desember. 

Babysang i Østenstad kirke er koselig for store og små.

Søndag 19. august 

Markering av skolestart og 

utdeling av 6.årsbok

La Stå!

Påmelding eo276@kirken.no

Oppmøte Østenstad kirke kl. 10:50 
Gudstjeneste 11.00-12.00 

med sang, fortelling, bønn og utdeling av boken. 
Ta med skolesekken din!
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Søndag 16.09. kl. 10.30
Anette Blom Carlsen
Elise Lan Xiang Lien Floa
Kim Soleng Fosterud
Marte Ulven Jørgensen
Olav Brandt Lågøyr
Philip Paulsen Mo
Maren Marie Hellner Mork
Frida Ege Olsen
Hannah Marie Rogne
Ida Rebecka Rustand
Daniel Skare
Siri Lovise Solbakken
Silje Hanøe Tangen
Ingrid Kittilsen Zandjani
Oceane Øye
Ole Martin Aakre-Larsen

Søndag 16.09. kl. 13.00
Nicolai Brække
Sondre Hjermann DeLaHaye
Marie Smedbakken Eriksen
Martin Falck
Sondre Mathias Golden-Myreng
Kristine Jægersborg-Tangen
Oskar Andreas Gisholt Jønland
Ludvik Karsten – Himberg
Sander Nikolai Isachsen Moholdt 
Christopher Kielland
Harald Flemmos Larsen
Elise Lundblad
Ole Jakob Sollesnes Lunde
Haakon Lång
Marie Strøm-Storaker
Kaia Blom Svendsen
Anna Amdal Teppan
Philip Uteng
Tord Horacio Viddal-Eide
Nickolay Rene Viholmen
Mathias Visuri
Ingrid Westly
Kamilla Elise Aaby
Iselin Midtlund Åsvang

Lørdag 22.09. kl. 10.30
Filip Nicolai Aulid
Christian Vethe Bye
Alexander Essung
Hedvig Goffeng – Bjerke
Teodor Lie Granum
Ella Marie Heder
Martin Hollender
Fredrik Robsahm Kjølberg
Sofie Røed Larsen
Xander Lodtz-Johannesen
Kari Løvoll
Stina Christoffersen Prestegard
Marthe Strømmen Ruud
Julie Alvilde Salomonsen
Kristine Myklebust Strøm 
Rebekka Julie Svae
Helene Yri Voldseth
Anna Heggtveidt Vethe
Christian Boye Østensjø

Lørdag 22.09. kl. 13.00
Velia Karine Abodor
Ludvig Arthur Andreasson
Synne Ugland Brudeseth
Lea Cui Bigseth Carlsson
Amanda Eimhjellen
Ingrid Margrethe Falch
Samantha Ilona Fife
Mats Tønder Hansteen
Amund Hjortdahl
Benedikte Wiken Hilleren
Erling Haavik
Vilde Sundbye Jørgensen
Njål Ingolf Egenes Kastås
Siver Klev
Astrid Dyrstad Kopseng
Martine Mathisen
Emma Søfting Monsen
Herman Neple
Sindre Krogh Rustberggaard

Mia Normann Skarpnes
Mathias Tertz Sandvold
Marius Skaug Skjelbred
Nicolaj Remme Sørensen
Ole Andreas Wilberg
Oda Johanne Aaserud

Søndag 23.09. kl. 10.30
Jarand Halbo Aspelund
Martine Halseth Berg
Olav Turidson Berge
Frida Bergland-Jensen
Mille Fossum Beyer
Simone Fengsrud
Kristian Rodriguez Wickman Hoff
Markus Mellingen Kaldal
Magnus Frium Laurendz
Arien Ruud Lie
Frida Izabella Ravndal
Iben Sande
Kasper Johan Straume
Håkon Sæther
Herman Jakob Gule Søreide
Tobias Torkildsrud
Håkon Tveraaen Torvbråten
Christoffer Boye Tvedte
Michael George Ulbråten

Søndag 23.09. kl. 13.00
Frida Robøle Cavanzo
Petter Bækkelund Dannevig
Emilie Sandene Jordan
Erik Wie Flaig
Oscar Forstrøm Fyksen
Edvard Forstrøm Fyksen
Guro Greter
Eirik Sollid Gullhaugen
Oliver Alexander Knutsen
Mina Kongsparten Steffens 
Thomas Krogh Wetterhus
Helene Elisabeth Winnem

114 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 KRIK 
(Konf ACTION) i Bø i Telemark i juni.
• Ten Sing med øvelser annenhver torsdag og 
menighetens egen ungdomsleir på Brennabu i 
Valdres i August.

Takk for en fin tid, og hjertelig til lykke med 
konfirmasjonsdagen.

KONFIRMANTER 
2018

Konfirmant 2019?
Velkommen til informasjonsmøte
onsdag 24. 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
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AVSLUTTER PRESTETJENESTE 
OG BLIR LÆRER
Olav Valen-Sendstad har vært ansatt som 
kapellan i Østenstad i 11 år. Fra august begynner 
han som lærer ved Asker alternative skole. 

Den alternative skolen er et frivillig tilbud til 9. og 10. 
klassinger, som vil profittere på undervisning i liten gruppe og 
stor praktisk tilnærming i fagene. Skolen har tre avdelinger 
med til sammen 20 elevplasser. Dette blir Valen-Sendstads nye 
arbeidsplass.

Det er ikke første gang Valen-Sendstad arbeider i 
undervisningssektoren. Før han ble prest, arbeidet han ved 
høgskolen i Elverum. Nå blir han lærer med vekt på engelsk og 
KRLE for en aldersgruppe han kjenner godt: Som kapellan har 
han undervist mange hundre konfirmanter. 

Nettopp på grunn av konfirmasjon i september, blir det en 
stund til menigheten kan ta ordentlig farvel med presten som nå 
blir lærer. Avskjedsgudstjeneste med påfølgende kirkekaffe finner 
sted 7. oktober.

TIDLIGERE GENERALSEKRETÆR 
BLIR VIKARPREST I 
ØSTENSTAD
Hans Aage Gravaas (56) er utdannet teolog og 
har doktorgrad i interkulturelle studier. Det er en 
erfaren leder med allsidig internasjonal erfaring 
som nå tar steget inn i prestetjeneste i Den 
norske kirke.

- Etter mange år med krevende lederoppgaver, har jeg lyst 
til å bruke mer av min tid til formidling og nærkontakt med 
mennesker, sier Gravaas som nettopp har avsluttet den praktiske 
delen av presteutdanningen. Cand.theol. ble han for 31 år siden. 

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt, til å bli kjent med 
mennesker og å gi mine bidrag. Jeg vet at mange i Østenstad er 
glad i menigheten sin. Jeg kommer for å være deres medarbeider, 
ikke «motarbeider», sier trønderen som de siste fire årene har vært 
generalsekretær for Stefanusalliansen, en økumenisk misjons- og 
menneskerettighetsorganisasjon. Med sin brede internasjonale 
erfaring, blant annet som misjonær i Etiopia, er det naturlig å 
spørre om han bringer han med seg impulser som kan komme til 
nytte i norsk sammenheng?

- Jeg er glad for min allsidige erfaring og håper jeg kan få bruk 
for den. Det meste av mitt yrkesaktive liv har jeg hatt kontakt 
med den verdensvide kirke i ulike verdensdeler. Kanskje det er 
noe der som kan ha betydning her. 

Fra slutten av august vil Gravaas være å se som vikarprest i 
Østenstad og Heggedal menigheter som begge har vikarbehov 
denne høsten.  Den 2. september ordineres Gravaas til 
prest. Ordinasjonen skjer i Østenstad kirke ved biskop Atle 
Sommerfeldt. 
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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, og den vil bli ledet av sokneprest Dag Håland og Inger A. Lyster, begge fra Vardåsen menighet.   Gruppene kalles selvhjelpsgrupper og varer ca. ett år. Gruppemedlemmene deler opplevelser med hverandre og mange ulike temaer belyses gjennom dette året.  
Torsdag 13. september kl. 19 inviteres alle interesserte til informasjonsmøte i Vardåsen kirke der det vil bli gitt mer informasjon om opplegget.  

Hvem er Jesus? 
Alpha-kurs i Asker 
prosti

Ønsker du å vite mer om hvem 
Jesus er og hva den kristne tro går ut 
på?  Da er du velkommen til kurs i 
Vardåsen kirke med oppstart tirsdag 
25. september fra kl. 19.30. Alpha-kurs 

er et innføringskurs i kristen tro – eller 

trosopplæring for voksne, om du vil. 
Alphakurs holdes over hele verden 
og følger samme lest alle steder; vi 
samler mennesker over 10-12 kvelder 
til undervisning, måltidsfellesskap og 
samtalegrupper. Tilbudet gjelder for hele 

Asker og er et samarbeidstiltak innen 
prostiet. 

Kirkeskyss!
Ønsker du å komme til gudstjeneste 
i Østenstad kirke, men er avhengig 
av skyss? Benytt deg av menighetens 
kirkeskyssordning!

Mennesker som har behov for skyss 
blir kobler med mennesker som pleier 
å gå til kirken regelmessig og som har 
bil. Tanken er å kunne tilby skyss til 
kirken ca. en gang pr måned. Trenger 
du skyss eller har du mulighet til å gi 
andre skyss, ta kontakt med  
diakon Jarle Klungrehaug på  
tlf. 91 36 88 03 eller  
mail; jk942@kirken.no

Sommertur for seniorer til  
Gamle Aker kirke og Lygnasæter
Mandag 27. august går årets sommertur i regi av Heggedal/ 
Østenstad menighets seniorarbeid går til Lygnasæter.

PROGRAM
Busstur fra Heggedal og Østenstad til Gamle Aker kirke. 
Andaktsstund, boller og kaffe og informasjon om kirkebygget og 
livet i menigheten.
Ferden går videre til Lygnasæter Hotell med middag, kaffe og 
hjemmebakte kaker. Det blir allsang, åresalg og trekning av 
gevinster. 

Pris kr. 400,-
Påmeldingsfrist mandag 20. august til 
diakon Jarle Klungrehaug på mobil 91 36 88 03
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Slekters gang
10. mai
Aurora Olsen-Vestre
13. mai
Isak Tangvold Lundeby
3. juni
Gustav Pay Hanssen
Olav Falkum Grini
August Halstensen Bøe
Helene Fløysand
Hedda Skinnemoen Bredsand
10. juni
Elias Holthe Lunde
Mikkel Wettre Brønner-
Davidsen
1. juli
Gabriel Styve Einarsen

12. mai 
Christina Ringstad og 
Simen Holmen Eide
Nora Bolmstedt Line og 
Jørgen Opstad Digranes
19. mai
Silje Alvestad Hansen og 
Sondre Lønneid Rjaanes
2. juni
Turid Pohl og 
Halvor Arne Asland
22. juni
Trine Berit Monstad og 
Boje Tveraaen

Tro & liv
Andakt av Hans Aage Gravaas

SAMMEN?

Høsten står for døren. De som var spredt for alle vinder, er 
tilbake! Tilbake til nabolag, skole, arbeidsplass, menighet og 
fritidsaktiviteter. Selv om ferien avsluttes med vemod, kjenner vi 
på spenning. Hva har skjedd siden sist? Vi har historier som må 
deles!

Menneskelige fellesskap handler om gjensidig avhengighet 
av hverandre. Vi er både på mottakersiden og giversiden i livets 
store regnestykke. Vi har mye å tilføre hverandre og kan derfor 
ikke tillate oss å være passive eller fjerne. Det er plass for hjerte, 
engasjement og involvering.

Kristen tro derimot, avhenger ikke av våre bidrag. 
Nåden er Guds gave til oss. Dypest sett handler heller ikke 
menighetsfelleskapet om penger, aktiviteter, prosjekter eller andre 
ytelser, men om betydningen av relasjoner. Hva betyr fellesskapet 
for deg, og hva tenker du om relasjonen til Gud?

Når vi igjen samles til gudstjenester og andre samvær, gjør 
vi det med forventning om å bety noe for hverandre og at Gud 
betyr noe for oss. Gud berører gjennom Ordet og nådemidlene. 

Jeg ble sterkt berørt da en forfulgt nordkoreansk kristen 
delte sine fengselserfaringer med meg. En bibel ble smuglet 
inn i fengslet, og han leste i den dag og natt.  «Jeg trodde jeg 
var alene og at alle hadde glemt meg, men så fikk jeg gjennom 
bibellesningen erfare at Jesus var der sammen med meg der inne i 
cella. Jeg var ikke ensom. Han var der. Så fikk jeg trang til å gjøre 
noe for mine medfanger. Jeg delte mat med dem, og jeg begynte 
å vaske deres føtter, ja også fangevokternes føtter. De skjønte ikke 
hva dette var. De skjønte ikke at de der og da fikk erfare noe av 
den kjærlighet Kristus hadde gitt meg».  

«Jeg ønsker at de skal få nytt mot i hjertet, bli knyttet sammen i 
kjærlighet og få hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de 
kan fatte Guds mysterium, som er Kristus» (Kol 2,2). 

Sammen er et flott ord.

15. mai
Bengt Blanke
24. mai
Evy Rigmor Aspaas
25. mai
Egil Ruud
5. juni
Roar Bernhard Lindblom
12. juni
Hilde Elisabeth Øyråker

-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)

Velkommen til frivillighetsfest 
10. oktober
Er du frivillig medarbeider i Østenstad menighet?
Deltar du på dugnader i menigheten eller som medhjelper i 
ulike arbeidsgrener? Da er du frivillig og er herved invitert til 
frivillighetsfest!

10. oktober kl. 19.00 inviteres du til festlig samvær i Østenstad 
kirke. Det blir servert middag, kaker og god underholdning. Det 
blir også utdeling av «Takk og pris-prisen».
Påmelding innen 10. september til 
ostenstad.menighet.asker@kirken.no



    Min 
favorittsalme

Gudstjenester i 
Østenstad kirke
19.08. - 28.10.2018
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på kirken.no/ostenstad

19. august, 13. s. i 
treenighetstiden
Skolestartgudstjeneste 
(Se annonse s. 7)
Karianne Pettersen, Elin 
Oveland mfl.
Prest: Hans Aage Gravaas
Offer: Menighetens arbeid

26. august, 
Vingårdssøndagen
Prest: Hans Aage Gravaas
Offer: Sykehuset i 
Okhladhunga
Søndagsskole

2. september, 15. s. i 
treenighetstiden
Ordinasjonsgudstjeneste 
(se egen sak s. 9)
Ordinand: Hans Aage Gravaas
Biskop Atle Sommerfeldt
Prost Berit Øksnes
Sokneprest: Astrid S. Morvik
Offer: Det norske bibelselskap
Søndagsskole

9. september, 16. søndag 
i treenighetstiden 
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Blakstadspeiderne
Østenstad sangeri
Offer: Norges KFUK-M-
speidere
Søndagsskole

16. september, 17. s. i 
treenighetstiden
Konfirmasjon kl. 10.30 
og 13.00
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Kateket Karianne Pettersen
Offer: Menighetens 
ungdomsarbeid

Lørdag 22. september,
Konfirmasjon
Kl. 10.30: Prest Astrid Sætrang 
Morvik 
Kl. 13.00: Prest: Hans Aage 
Gravaas 
Kateket Karianne Pettersen
Offer: Menighetens 
ungdomsarbeid

23. september, 18. s. i 
treenighetstiden
Konfirmasjon kl. 10.30 
og 13.00
Prest: Hans Aage Gravaas
Kateket Karianne Pettersen
Offer: Menighetens 
ungdomsarbeid

30. september, 19. s. i 
treenighetstiden
Prest: Hans Aage Gravaas
Offer: Kirkens SOS

7. oktober, 20. s. i 
treenighetstiden
Avskjedsgudstjeneste 
med kapellan Olav-Valen 
Sendstad
Prost Berit Øksnes
Offer: Kirkens feltarbeid

14. oktober, 21. s. i 
treenighetstiden
Prest: Hans Aage Gravaas
Offer: Østenstad menighet
Søndagsskole

21. oktober, 22. s. i 
treenighetstiden
Gudstjeneste for små og 
store 
Bok til 4-åringer
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: TV-aksjonen

28. oktober, Bots- og 
bønnedag
Prest: Hans Aage Gravaas
Offer: Himalpartner
Søndagsskole

Sidsel Gaukstad Baardsen
Nypensjonert sykepleier

Sidsel og jeg sitter og ser ut over havet. Det er søndag og vi har 
vært sammen på vandringsgudstjenesten på Løkenes. Sidsel som 
er medlem av diakoniutvalget, kom opp med idéen at vandringen 
skulle handle om vann. Nå er hun blitt utfordret av Mette 
Walstad, og har valgt salmen «Velt alle dine veier» når hun skal 
dele sin favorittsalme med Menighetsbladets lesere. 

- Hvorfor valgte du denne salmen?
- Jeg brukte den i begravelsen til min mor.
- Jeg kan ikke få med alle versene, det er sikkert 12 av dem.
- Det gjør ikke noe, det er det første jeg kan, sier Sidsel og 

forteller:
- Da jeg var liten hadde jeg en barnebok, «Heidi» av Johanne 

Spyri. Heidis bestefar forandret seg fra å være en hard mann til 
å bli snill og from. På slutten av boken siteres denne salmen, og 
siden boken ble lest for meg veldig ofte, lærte jeg det verset. Som 
voksen synes jeg det er en fantastisk salme, det at man kan legge 
fra seg alle tankene sine, både de tunge og de glade, hos Gud, sier 
Sidsel, og ser ut over det grønne landskapet og fjorden under oss.

- En dag som i dag da vi har snakket om vann og naturkrefter, 
minnes vi om at Gud er skaper og vil hjelpe oss å finne den veien 
vi skal gå. Veien er allerede lagt. Dette er en salme jeg finner trøst 
i. Sidsel sender stafettpinnen videre til Marianne Rønneberg.

1 Velt alle dine veier og all din hjertesorg 
på ham som evig eier den hele himlens borg. 
Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå, 
han skal og veien finne, den vei hvor du kan gå. 

2 På Herren du deg støtte om det deg vel skal gå, 
hans gjerning må du nytte om din skal kunne stå; 
av sorg og selvgjort plage det kommer intet ut; 
for intet kan du tage, alt kan du få av Gud. 

9 Han dryger vel til tider og venter med sin trøst, 
er skjult for dem som lider og tier med sin røst 
som om han i sitt hjerte var vendt en annen vei, 
og ikke så din smerte og ikke enset deg.

12 Gjør en lykksalig ende på all vår stri og nød! 
Ja, Herre, ta i hende vår sak inntil vår død! 
La troen vinne seier, og led oss trinn for trinn, 
så samles våre veier til sist i himlen inn.

Norsk salmebok 464
T Paul Gerhardt 1659
O M.B. Landstad 1861
M Hans Leo Hassler 1601.

Fun fact: Om man tar det første ordet i hvert av de 12 versene, får 
man et resymé av salmen:  Velt på Herren din vei og håp på ham. 
Han skal det gjøre.


