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Leder:

Elsk din nabo!

«Thou shalt love thy 
neighbour as thyself» 
heter det i den engelske 
bibel, den berømte 
King James Version, 
Matteus 8,40. I norsk 
oversettelse heter det 
«Du skal elske din 
neste som deg selv.» 

Hvem er «din neste»? På 
norsk kan det være litt diffust. 
Det blir straks mer konkret 
i den engelske oversettelsen: 
Love thy neighbour, elsk din 
nabo!

Østenstad menighet har 
noen verdier som vi ønsker 
å styre etter. Nestekjærlighet 
– nabokjærlighet! – er den 
viktigste. «Østenstad kirke 
er en kirke for nabolaget,» 

sa Jon Harald Hoff i forrige 
utgave av menighetsbladet. 
Han er kandidat til årets 
menighetsrådsvalg. I dette 
nummeret av menighetsbladet 
blir alle kandidatene 
presentert. De er spurt om 
hva menigheten bør legge 
vekt på de neste fire årene. 
Gjennomgående svarer 
kandidatene at de ønsker at 
kirken skal favne enda flere, 
eller som en av kandidatene 
uttaler det: «De neste fire årene 
håper jeg å kunne fortsette 
menighetens gode arbeid 
i nærmiljøet, jobbe for at 
menigheten er nær og synlig» 
(Marianne Riis Rasmussen).

Hva betyr det å være nær og 
synlig, hva betyr det at kirken 
er en kirke for nabolaget, hva 
betyr det å favne flere?

Dette er spørsmål 
menighetsrådet og vi som 
arbeider i menigheten, stiller 
oss daglig. Vi ønsker gode 
råd fra deg som stemmer ved 
Kirkevalget 2019! Gjennom 
de kandidatene du stemmer 
inn, er du med å bestemme 
mål og retning for din lokale 
menighet. 

Selv er jeg opptatt av at 
Østenstad kirke skal oppleves 
som et åpent hus, et åndelig 

Østenstad menighet

Adresse: 
Gudolf Blakstadsvei 40 
1392 Vettre

Tlf: 66 79 99 60 

E-post: ostenstad.menighet.
asker@kirken.no             

Hjemmeside:  
www.kirken.no/ostenstad
Kontakt menighetens ansatte på 
telefon eller e-post gjennom vår 
hjemmeside 

Åpningstid: 
Mandag - fredag kl. 9 - 15

Godt nytt fra Østenstad 
menighet utgis av Østenstad 
menighet,  
Den norske kirke.

Redaktør: 
Astrid Sætrang Morvik 
(sokneprest):  
am762@kirken.no

Grafisk design: 
Karen Marie Eien Lillesund

Trykk: 
Asker Print AS

Opplag: 6000 
Fem utgivelser per år.
Abonnement: Gratis.  
Frivillige bladpenger. 
Bankgiro 1620 30 85242
Utensoknsabonnement: 
Kr. 100 per år.

Annonser: 
Kontakt oss på 
tlf. 66 79 99 60

hjem og et ressurssenter for 
menneskene som bor i soknet. 
Det kan konkretiseres på flere 
måter. For eksempel i møte 
med skolene i soknet: Jeg 
ønsker at kirken skal være en 
naturlig samarbeidspartner for 
lærere som skal undervise om 
kristen tro. Hva kan kirken 
brukes til i undervisningen? 
Jeg håper å få til en samtale om 
dette fremover. 

Det finnes også et stort 
psykiatrisk sykehus innenfor 
soknets grenser. Ved Blakstad 
sykehus vet man mye om 
hvordan det er å være 
menneske når psykisk sykdom 
rammer. Hva kan kirken 
lære av psykiatrien, og hva 
kan kirken bidra med i møte 
med pasienter og ansatte ved 
sykehuset? Det ønsker jeg meg 
en samtale om.

Østenstad kirke har en 
flott beliggenhet og en 
kirkegård som nærmeste nabo. 
I klimakrisens tid og i en tid 
da det økologiske mangfoldet 
er truet, hvilket ansvar har 
kirken som forvalter av store 
grøntområder? Kan vi gjøre 
grep som bidrar til å bevare 
blomster og bier for fremtidige 
generasjoner? La oss snakke 
om det også!

Østenstad menighet er ikke 
bare kirkebygget, den omfatter 
alle som sokner til kirken og 
bor her. Kirken er en del av 
samfunnet og vil ta medansvar 
for å skape et godt nabolag. 
Vi har mye å gjøre! La oss 
være gode naboer som hjelper 
hverandre.

Astrid Sætrang Morvik
Sokneprest

MEDARBEIDERFEST I KIRKEN
Onsdag 30. oktober kl. 18.00-22.00
• Servering
• Utdeling av Takk og Pris-prisen 2019
• Foredrag: «Troende naturforskere gjennom 400 år» ved Professor Sverre Holm. 
• Andakt ved sokneprest Astrid
Vi håper du har tid og anledning til å være sammen med det øvrige 
frivillighetskorpset i Østenstad menighet til en hyggelig og inspirerende kveld.
Påmelding innen 11. oktober til: ostenstad.menighet.asker@kirken.no.



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:

20 ÅR MED SANGERIET
Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik

Østenstad sangeri fyller 20 år i år. Jubileet feires 
med jubileumskonsert og tur til Røros.

Kirkekoret, som ofte kalles bare «Sangeriet», ble startet i 
begynnelsen av 1999 av daværende kantor, Tor Henning Isaksen. 
Allerede samme høst tok nåværende kantor Kristin Hesselberg 
Meland over som dirigent. Siden har koret vært Kristins 
hjertebarn.
- I starten var det 15-20 medlemmer. Noen av dem er fortsatt 
med, og medlemstallet ligger i dag på rundt 40, forteller Kristin 
som selv er aktiv i å rekruttere nye sangere når sjansen byr seg.
- Koret er noe av det morsomste jeg holder på med! Det er en 
måte å forme musikk på gjennom å bruke andre mennesker. 
Man kan lage vakker musikk ved hjelp av helt vanlige mennesker 
som ikke trenger å være spesielt skolerte eller evnerike. Med litt 
jobbing får man det til, slår den entusiastiske dirigenten fast.
- Hvilke ambisjoner hadde du for kirkekoret da du startet?
- I utgangspunktet ønsket jeg at Sangeriet skulle være et 
kirkekor som skulle delta i gudstjenester. En klassisk messe hver 
Allehelgensdag og Magnificat på Maria budskapsdag, ønsket jeg 
også å få til.
Kantorens fokus på klassisk kirkemusikk har båret frukter. De 
to søndagene hvor Sangeriet satser stort, gjerne i samarbeid med 
profesjonelle solister og andre musikere fra nærområdet, er blitt 

Det skjer  
i kirken:
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godt besøkte gudstjenester som mange flere enn menighetens 
egne medlemmer setter pris på. For unge musikere fra 
kulturskolen gir også samarbeidet nyttig erfaring: 
- Det er morsomt og viktig å bruke lokale krefter. Samarbeid med 
folk som i utgangspunktet ikke er tett forbundet med kirken, gir 
dem kjennskap til både kirken og kirkemusikken. 
Gjennom årene har Østenstad sangeri forsøkt seg på mange 
ulike stilarter, også mye som ligger nokså langt unna et klassisk 
kirkekors repertoar: Konsert med et russisk balalaikaorkester, 
gammeldansmesse sammen med Henning Sommerro, 
tangokonsert og samarbeid med Ytre Suløens Jazss-ensemble, 
Magnolia Brass Band og The Brazz Brothers, kan nevnes. 
- Et musikalsk høydepunkt var likevel fremføringen av Mozarts 
«Requiem» med gode, profesjonelle musikere, mener Kristin. Hun 
var også en av drivkreftene bak oppsetningen av Mendelssohns 
«Elias», et samarbeidsprosjekt mellom alle fire kirkekor i Asker 
denne våren.
20-årsjubileet skal feires med konsert søndag 22. september i 
Østenstad kirke. Da kan publikum se fram til gjenhør med korets 
mange «klassikere» gjennom de siste 20 årene. Helgen deretter 
drar koristene på tur. Ferden går med Rørosbanen til selveste 
Bergstaden hvor Kristin trådde sine barnesko. 
- Faren min var prest på Røros. Jeg er godt kjent i Røros kirke, 
fra sakristi til kirketårn. Det var der jeg så smått begynte å spille 
orgel også, forteller Østenstad menighets dedikerte kantor 
gjennom snart 20 år.

Jubileumskonsert 
med Østenstad sangeri

i Østenstad kirke 
søndag 22. september kl. 18.00

Forfriskninger i pausen
Entré kr. 150
Billetter selges ved inngangen

Vi er i gang igjen
Supertirsdag med middag og 
kortilbud: 27. august kl. 16.00

Dig Deeper, klubb for 5-7. klasse: 
10. september 18.30

Babysang:  
18. september kl. 13.00 

Kristin Hesselberg Meland har dirigert Østenstad sangeri i 20 år



Kjetil Jerico Aarskog: 

– Troen bringer meg fred, 
glede og visdom

Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik

Kjetil var lett å be. Han stilte opp som kandidat 
til menighetsrådsvalget med kort betenkningstid. 
Kjetil er i det hele tatt lett å be. De siste to 
månedene har han fått jobberfaring i Østenstad 
menighet og gjort alt han er satt til; fra å pusse 
ruter til å dele ut nattverd.

-  Jeg har en lang historie i menigheten, forteller Kjetil. - Jeg 
er vokst opp her. Her ble dåpen min stadfestet. Jeg gikk i 
Barnegospel og søndagsskole. Jeg ble konfirmert her og de siste 
seks årene har jeg vært konfirmantleder. I Ten Sing-styret har jeg 
vært nestleder og styreleder. Jeg brenner for ungdomsarbeidet, 
forklarer 20-åringen som også har vært med å skrive manus til 
årets ungdomsmusikal.

Å få jobberfaring i menigheten har gitt Kjetil mulighet til å se 
menigheten fra innsiden.

- Jeg har blant annet vært med på kirkefrokost for de eldre og 
forstått hvor mye menigheten kan bety for alle aldersgrupper. Jeg 
var også med på loppemarkedet, og det gjør godt å føle at man 
kan hjelpe til og se at folk blir glade for det.

Nærkontakten med livet i staben kommer godt med. Fra 
høsten begynner Kjetil på teologistudiet. Planen er å bli prest.

- Jeg vil følge troens vei. Da er det ikke dumt å få erfaring 
innenfor en menighet.

- Og er faring fra et menighetsråd kan også komme godt med! 

Hva tenker du menighetsrådet må være ekstra oppmerksom på i tiden 
fremover?

- Det er selvfølgelig alltids noe man kan endre på, men 
alt i alt er Østenstad et fint sted å være. Men, legger han til, - 
dette er kanskje en filleting, men når vi har undervisning med 
konfirmantene, hadde det vært fint om alle kom seg inn på 
nettverket. Dagens konfirmanter er så nærsynte, de klarer ikke å 
lese det som står i Bibelen! Alle burde hatt nett, slik at alle kan 
komme inn på Bibel.no.

- Så internett til ungdommen blir er en kampsak?
- Ja, konfirmantene bør kunne bruke Bibel.no uten å måtte 

bruke mobildata.
- Hva betyr troen for deg?
- Den er den aller viktigste tingen i livet mitt, erklærer Kjetil, 

og utdyper: - Det som er fint med familien min, er at vi kan 

diskutere ting og få lov å mene det vi vil. Som konfirmant ble 
jeg spurt om jeg var kristen. Da gikk jeg hjem og spurte pappa: 
Hvorfor er du kristen? Det ble en firetimers samtale. Siden da har 
det blitt mange slike samtaler. Derfor vil jeg studere teologi, fordi 
troen er viktig. Jeg har venner som er ateister, og når de stiller 
spørsmål og er nysgjerrige, fortjener de et svar, mener Kjetil. 

- Hva gir troen deg?
- Troen bringer meg fred, glede og visdom, slår Kjetil 

fast, og fortsetter: - Hvis det er tre ting jeg kan bidra med i 
menighetsrådet, er det lidenskapen for troen, at jeg bryr meg om 
ungdomsarbeidet og at jeg er iderik og kreativ.
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«Jeg har venner som er ateister, 
og når de stiller spørsmål og er 
nysgjerrige, fortjener de et svar.»

UNGDOMSMUSIKAL 

12. september kl. 19.00
13. september kl. 19.00
14. september kl. 15.00

PAPPAS BARN 2019
ØSTENSTAD KIRKE
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John Kristian Stranden: 

– Vi er en menighet  
som skal ha med alle!
Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik

Som aktivt medlem av menighetsrådet i 
Østenstad, har John Kristian arbeidet med 
Kirkevalget 2019 i mange måneder. Nå befinner 
han seg på andreplass på kandidatlisten og håper 
på nok en periode i menighetsrådet.

- Jeg har lyst til å bidra i prosessen mot sammenslåingen 
med Røyken og Hurum. Vi blir et større og mer sammensatt 
prosti. Forandring i organisasjon og kultur vil kreve en stor 
arbeidsinnsats, sier den aktive pensjonisten. Gjennom store 
deler av yrkeslivet har han hatt sitt virke i tilknytning til kirkelig 
virksomhet.

- Jeg har arbeidet i Kirkelig arbeidsgiver- og 
interesseorganisasjon og jobbet også med kirkesaker i den tiden 
jeg var i Kommunenes Sentralforbund.  Deretter ble det fire år 
som kirkeverge i Oslo og ni år i Kragerø, forteller siviløkonomen. 
Men forholdet til kirken startet lenge før: 

- Det kom inn med morsmelka. Familien bodde nær kirken, og 
når man hørte kirkeklokkene, da gikk man! 

Fra oppveksten i Drangedal, gikk ferden til realskole og 
gymnas i Bø, hvor den unge John Kristian ble med i skolelaget, 
og avsluttet med kristenrussturné i Telemark. Deretter fulgte 
et opphold i Bergen som student ved Norges Handelshøyskole. 
I den tiden var han en kort periode også søndagsskolelærer i 
Biskopshavn menighet. Til Asker kom han og familien i 1976, og 

har bodd på Vettre og i Bleikerområdet siden.
- Østenstad kirke har vært min kirke helt siden kirken var ny 

og menigheten flyttet fra aulaen på Blakstad sykehus. Kirken 
ble bygget i den tiden vi hadde småbarn. De deltok i pikekor og 
speidergruppe. Siden jeg selv også har sunget i kor i mange år, 
var familiens liv i denne perioden mye knyttet opp mot kor- og 
speideraktiviteter.

Han minnes den gløden man hadde for kirken da den var ny. 
– Vi var mange unge familier som kom inn i kirken samtidig og 
var med å bære kirken i den perioden. Dette er et engasjement 
en menighet er avhengig av. Vi trenger å holde fast på at vi er 
en menighet som skal ha med alle! Vi er blitt mange seniorer, 
slår 71-åringen fast. – Mange av de som var entusiastiske 
småbarnsforeldre i menighetens oppstartfase, utgjør fortsatt 
en del av menighetens stamme, og det er bra, men vi trenger 
ettervekst. 

- Hva betyr menigheten for deg i dag?
- Østenstad kirke er god å komme inn i. Den er blitt et hjem. 

Den er et sted å sitte ned og lytte til god forkynnelse og god 
musikk. Det har gitt meg mye, sier John Kristian, og trekker frem 
Thor Wagle, menighetens første sokneprest, som en god venn og 
samtalepartner.

Etter at perioden som kirkeverge i Kragerø var over, flyttet 
John Kristian tilbake til Asker, sammen med Tove.  – Det 
var godt å komme tilbake til Asker og bli varmt tatt imot og 
inkludert både i menigheten og i bibelgruppe. Her vil jeg være, 
smiler John Kristian. 

Østenstad Y’s Men’s Club 
(YMC) starter sine temamøter 

25. september. Møtene holdes 
i peisestua i kirken og begynner 

kl 19. Temamøtene er åpne for alle 
interesserte! Ta gjerne kontakt med en 

av oss i Presidiet dersom du har spørsmål 
om klubben eller programmet: 

Presidiet: Max Eien (president),  
Jan Ølfernes (past president), Karin E. 

Normann (sekretær), Knut Møgedal (kasserer) 
og Henry Grindheim (styremedlem).

HØSTENS PROGRAM
25. september:  
Jørn Bue Olsen: “Hans Nielsen Hauge:  
Som fyrtårn for næringslivet i - i dag?”
9. oktober:  
Trond Bakkevig: “Jerusalem, en hellig by for tre 
religioner. Kan det bli fred der?”
23. oktober:  
Carl Weisser: “På pilgrimsferd i et orgel”
6. november:  
Flemming Jacobsen: “Kirkens Feltarbeid  
sett med 360-graders briller.”
20. november:  
Siw Bjelland: “Å vende sin jord. Min personlige  
reise om å bli økologisk snittblomst-gartner”
4. november: 
Grøtkveld.

TEMAKVELDER I ØSTENSTAD KIRKE
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1. Jeg glad i kirken og setter pris på mange av aktivitetene Østenstad 
kirke tilbyr. Det å stille til kirkevalget er en fin anledning til å gi noe 
tilbake.
2. Menigheten bør vektlegge inkluderende fellesskap for alle 
aldersgrupper, samt søke felleskap med andre menigheter i Nye Asker. 
Det å bli kjent med andre menigheter og nye mennesker skaper 
forståelse, toleranse, inkludering, utvikling, læring, åpenhet og positivt 
samhold. 
3. Jeg opplever at kirken et godt sted å være, og jeg setter stor pris å delta 
på ulike aktiviteter i kirken. Jeg er med i Østenstad sangeri, barna mine 
er døpt i kirken, vi har deltatt i ulike barne- og familieaktiviteter siden 
vi flyttet til Vollen, og vi er også så heldige at vi har barna i Østenstad 
menighetsbarnehage.

1. Jeg er glad i Østenstad menighet og ønsker å bidra i en periode til. 
Dessuten synes jeg det er spennende å få være med å forme kirken i Nye 

Asker kommune, både gjennom Østenstad menighet, og på generelt 
plan.
2. Menigheten bør øke kontaktflaten med unge familier, bl.a. 
konfirmantforeldre og videreutvikle det gode arbeidet innenfor sang og 
musikk (og gjerne bygge ut orgelet hvis det er mulig). Menigheten skal 
fortsatt være en attraktiv arbeidsplass for engasjerte ansatte.
3. Kirkens plass i samfunnet er viktigere enn noen gang! Jeg anser meg 
selv som et aktivt og engasjert medlem av kirken, som ikke har svar 
på alle spørsmål. Jeg går til gudstjeneste så ofte jeg kan, og bidrar også 
som medhjelper ved behov. Jeg har deltatt i bibelgruppe i snart 40 år 
i menigheten og deltar jevnlig på arrangementer av kulturell (særlig 
musikk) og åndelig karakter.

1. Jeg sa ja til å stille til valg fordi jeg ønsker å delta mer aktivt i 
menighetens arbeid. 
2. De neste fire årene håper jeg å kunne fortsette menighetens gode 
arbeid i nærmiljøet, jobbe for at menigheten er nær og synlig. Det 
inkluderer også å legge til rette for samarbeid med andre trossamfunn 
for å bedre inkluderingen i Askersamfunnet. Jeg er også opptatt av 
at den som ikke har et nettverk i menigheten fra før, skal føle at det 
er lett å være tilstede i gudstjenesten og andre av kirkens aktiviteter. 
Menighetsrådet bør de neste fire årene se på hvordan FNs bærekraftsmål 
kan brukes i menighetsarbeidet.
3. Jeg har siden jeg flyttet til Asker vært tett knyttet til Østenstad 
menighet gjennom barnas fritidsaktiviteter, og ved at jeg selv har vært 
frivillig og ansatt i menigheten. Dessuten har tre av mine fire barn 
hatt fantastiske år i menighetsbarnehagen. De siste årene har jeg av 
forskjellige grunner ikke deltatt så mye, men det ønsker jeg å endre ved å 
stille som kandidat til menighetsrådet. 

Hvert fjerde år velges det nytt menighetsråd i alle landets sokn og nytt 
bispedømmeråd i alle bispedømmer. Menighetsrådet er det viktigste 
folkevalgte organ i lokalkirken og er med å prege menigheten på 
mange områder. Bispedømmerådet ivaretar helheten i bispedømmet, og 
medlemmene fra alle landets bispedømmer utgjør det årlige Kirkemøtet 
som vedtar lover og rammer for hele Den norske kirke. 

Til Østenstad menighetsråd skal det velges åtte faste medlemmer 
og fem varamedlemmer. Her presenteres kandidatene til Østenstad 
menighetsråd 2019-2023. 
Valgstyret har stilt kandidatene følgende spørsmål:
1. Hvorfor sa du ja til å stille til valg?
2. Hva ønsker du at Østenstad menighet skal legge vekt på de neste 4 årene?
3. Hvilket forhold har du til kirken i dag?

1.  
Katinka Thorkildsen 

Nytt medlem av 
menighetsrådet
Yrke: SFO-leder  
Asker kommune
Alder: 39
Bosted: Vollen

3.  
Marianne Riis 
Rasmussen 

Nytt medlem av 
menighetsrådet
Yrke: Folkevalgt i Asker 
kommune
Alder: 59
Bosted: Vollen

2.  
John Kristian Stranden 

Medlem av 
menighetsrådet  
2015-2019
Yrke: Pensjonert 
siviløkonom
Alder: 71
Bosted: Bleiker

Dette er menighetsrådets oppgave

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som 
kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at 
Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, 
døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og 
legemlig og åndelig nød avhjulpet.

Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, 
kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.

Menighetsrådet medvirker ved tilsetting i kirkelige stillinger etter 
de regler som gjelder til enhver tid.

Fra Lov om Den norske kirke §9.
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1. Jeg vil medvirke til at menighetsrådet kan være tilrettelegger for et 
varmt menighetsfellesskap der folk kan føle seg velkommen uavhengig 
av alder, sosial status eller legning.
2. De neste fire årene bør menighetsrådet vektlegge trosopplæring, favne 
unge familier bedre og stimulere frivilligheten.
3. Jeg er glad i vår uperfekte, norske kirke. Jeg har jobbet aktivt som 
frivillig her de siste 12 årene.

1. Gjennom menighetsrådet får jeg en mulighet til å leve ut mitt 
kirkelige engasjement i handling og kanskje motivere andre til frivillig 
innsats.
2. Jeg ønsker at menigheten opprettholder og utvikler gode 
menighetsfelleskap og styrker dåps- og trosopplæringen. Sang og musikk 
er sentrale interesseområder.
3. Jeg er gudstjenestedeltaker, medlem av ei husfelleskapsgruppe og 
klokker/kirkevert i gudstjenester.
 

4.  
Per Johannes 
Helgebostad

Medlem av 
menighetsrådet  
2011-2019
Yrke: Pensjonert 
sivilingeniør
Alder: 67
Bosted: Gullhella

5. 
Kari Hauge

Nytt medlem av 
menighetsrådet
Yrke: Pensjonert lærer
Alder: 70
Bosted: Heggedal

1. Jeg stiller til valg fordi jeg vil være med å påvirke en menighet jeg er 
glad i. 
2. Ungdomsarbeidet i Østenstad er det jeg brenner for. Jeg har vært 
med i Ten Sing og konfirmasjonsarbeid i snart seks år, så jeg vet hvor 
verdifullt det er for ungdommen.  
3. Østenstad er menigheten har jeg vokst opp i, og det å se ulike sider av 
menigheten gjennom jobberfaring har vært verdifullt.

6. 
Kjetil Jerico Aarskog

Nytt medlem av 
menighetsrådet
Yrke: Student
Alder: 20
Bosted: Bondi

1. Jeg kommer fra en kirke som likner mye på Østenstad kirke og har 
gode minner fra ungdomstiden min der. 
2. Menigheten bør fortsette å satse på tilbud til barna og bidra til at 
kirken også blir førstevalget for aldersgruppen 30-50 år.
3. Jeg bor et steinkast fra kirken og det er naturlig å delta i kirkens tilbud 
til barna. Vi har også feiret dåp i Østenstad kirke.

7. 
Jon Harald Hoff

Nytt medlem av 
menighetsrådet
Yrke: Produsent i 
reklamebransjen
Alder: 35
Bosted: Vettre

8. 
Jan Duvaland

Nytt medlem av 
menighetsrådet
Yrke: Pensjonert 
høyskoleleder
Alder: 70
Bosted: Asker

1. Jeg stiller til valg fordi jeg har en kompetanse gjennom utdanning og 
erfaring som jeg kan bidra med i et menighetsråd.
2. Menigheten bør vektlegge å skape møteplasser som inkluderer flere. 
Det kan bety nye aktiviteter, bl.a. i samarbeid med kulturlivet og andre 
aktører i frivillig arbeid i kommunen. Den nye storkommunen kan gi 
muligheter for mer samarbeid mellom menigheten og ulike aktiviteter, 
som f.eks. kor. 
3. Min tilknytningen til Østenstad menighet er gjennom Sangeriet. Vi 
bor ikke i menigheten, men jeg føler meg hjemme der ved gudstjenester 
og andre sammenkomster i den flotte kirken. Dessuten er jeg med i 
Østenstad mannlige Turlag (ØMT), som er et fint fellesskap for menn 
med mer eller mindre tilknytning til menigheten.

1. Jeg stiller til valg fordi vi har et ungdomsarbeid i Østenstad, med 
mange flotte folk, som gjør en utrolig viktig jobb.
2. Jeg ønsker at menigheten skal legge vekt på å utvikle ungdomsarbeidet 
og hjelpe det og menigheten med å vokse. 
3. Jeg stortrives i ungdomsmiljøet

9. 
Karsten Bakke

Nytt medlem av 
menighetsrådet
Yrke: Tømrerlærling
Alder: 20
Bosted: Vollen

Les mer »
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1. Jeg stiller til valg fordi menigheten alltid har betydd mye for meg.                                                                                                                       
2. Jeg ønsker flere unge til kirken ved at den blir enda mere attraktiv og 
interessant, det brenner jeg for. Hvordan? Det må vi finne ut av.
3. Jeg kjenner menigheten godt og har vært med i Østenstad/Blakstad 
siden jeg var barn og begynte på søndagskole på Konglungen, ble speider 
og tilbrakte sommere på Strandheim og noen helger på høsten på 
Dalen i Nittedal. Jeg tror og tro gjør meg sterk. Mange å snakke med og 
diskutere med. Jeg synger i Østenstad Sangeri, er kirkevert og vikarierer 
som kirketjener.

1. Jeg har lyst til å bidra til at Østenstad kirke er et godt sted å komme 
for å møte Gud og hverandre.
2. Mennesker som kommer til kirken skal oppleve at de blir sett og at det 
er rom for mange ulike mennesker. Jeg håper at kirken i større grad kan 
bety noe for mennesker som trenger omsorg og barmhjertighet. 
3. Etter min nærmeste familie, er menigheten det viktigste i mitt liv. 
Her finner jeg ro, kan reflektere over livet, korrigere mine kortsiktige 
perspektiv med Guds store perspektiv og være sammen med rause og 
trivelige mennesker.

1. Jeg stiller til valg for å kunne påvirke som en stemme fra 
barnefamiliene. 
2. De neste 4 årene ønsker jeg at menighetens skal legge vekt på å 
være en møteplass for alle mennesker med ulike utgangspunkt og i alle 
livsfaser. Det må være rom for tvil, dialog og diskusjon. 
3. Min tro har blitt formet gjennom mitt engasjement i Norges KFUM/ 
KFUK og Norges Kristelige Studentforbund. Jeg er aktiv speiderleder i 
Askerspeiderne, og har mine tre barn i barnekoret.

1. Jeg stiller til valg for å ta ansvar for menighetsrådets arbeid.
2. Jeg ønsker at menigheten må ha et tilbud til personer  
mellom 30 og 50 år.
3. Er aktiv blant annet i menighetens seniorarbeid, Østenstad Y’s Men’s 
Club, hjelper til å lage «tirsdagsmiddagen» og deltar i gudstjenester.

10. 
Kjersti Gjerdrum

Nytt medlem av 
menighetsrådet
Yrke: Kundebehandler i 
Posten
Alder: 64
Bosted: Vettre

11. 
Kjell Gunnar Kvamme

Medlem av 
menighetsrådet  
2015-2019
Yrke: Journalist
Alder: 59
Bosted: Gullhella

12.  
Øystein Løvdal Knutsen

Nytt medlem av 
menighetsrådet
Yrke: Ingeniør i Bane 
NOR
Alder: 38
Bosted: Bleiker

13.  
Solveig Aarsland Bruun 

Har vært medlem av 
menighetsrådet  
i tre perioder
Yrke: Pensjonert 
sykepleier
Alder: 73
Bosted: Vollen

LISTEVALG
Det er laget to lister til årets valg på bispedømmeråd i 
Oslo bispedømme: Bispedømmerådets egen liste, kalt 
Nominasjonskomiteens liste, og Åpen folkekirkes liste. Man 
velger mellom to lister, men har anledning til å føre opp inntil 
tre kandidater fra en liste til en annen (slengere). Lokale 
kandidater fra Nye Asker er Kristin Gunleiksrud Raaum og 
Morten Bertrand Henriksen (Åpen folkekirke) og Karine 
Hordvik Volden og Geir Ådnanes (Nominasjonskomiteen). 
Les mer om kandidatene og kirkevalget på internett. Søk på 
Kirkevalg 2019 og Oslo bispedømme.

TID OG STED FOR KIRKEVALGET
Valg på menighetsråd og bispedømmeråd foregår 
9. september og skjer samtidig med kommune- og 
fylkestingsvalg. Kirkens stemmelokale er adskilt fra de andre 
valgene, men tydelig skiltet. Ta med valgkort som sendes alle 
kirkemedlemmer med stemmerett og møt opp i din lokale 
valgkrets:

• Leikvollhallen kl. 0900 - 2100
• Vollen skole kl. 0900 - 2100
• Hovedgården skole kl. 0900 - 2100

FORHÅNDSSTEMMING
Askertun, Kirkelia 5: Tirsdag-
torsdag 12.-23. august kl.10-14
Østenstad menighetskontor: 
Tirsdag-torsdag 26. august-6. 
september kl.10-14 og søndag 25. 
august og 1. september kl.1230-
1330.

STEMMERETT FOR 
15-ÅRINGER
Alle som er medlemmer av Den 
norske kirke, bor i soknet og 
fyller minst 15 år i valgåret, har 
stemmerett ved kirkevalget.
Lurer du på noe? Kontakt leder for 
valgstyret, John Kristian Stranden: 
jkt1@getmail.no

VALG PÅ NYTT BISPEDØMMERÅD/KIRKEMØTE
Dette er bispedømmerådets 
oppgaver:

Bispedømmerådet skal ha sin 
oppmerksomhet henvendt på alt 
som kan gjøres for å vekke og nære 
det kristelige liv i menighetene, 
og det skal fremme samarbeidet 
mellom de enkelte menighetsråd 
og andre lokale arbeidsgrupper 
innen bispedømmet. 
Bispedømmerådet tilsetter proster 
og menighetsprester.  

Fra Lov om Den norske kirke  
§ 23.
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av Einar Solbu

Religionens rolle forandrer seg stadig, påvirket av 
andre samfunnsmessige endringer. 

Også kirkens synspunkter og arbeidsformer er annerledes i 
dag enn for bare noen få tiår siden. Noen av oss opplever disse 
forandringene som skremmende, andre ser dem som naturlige. I 
Kirkeakademiets tre temamøter i høst skal vi gå nærmere inn på 
hva forandringene består i, og undersøke hvilke roller religion og 
kirke har i vår tid. 

Journalist og forfatter Åshild Mathisen har arbeidet med 
kirkestoff i flere mediebedrifter. I en periode var hun redaktør i 
Vårt Land. Hun hevder at i vår tid er det færre som tror, mens 
kristendommen har blitt viktigere. Kristne verdier har fått mer 
plass i det politiske ordskiftet, for kristendommen har blitt et 
tegn på det å være norsk. Men er det plass for troen, spør hun. 
Er religion overeksponert, men fortsatt underforklart? Og 
finnes det en samlet kristenhet når Den norske kirke har gått til 
venstre og konservative kristne ser seg selv som minoritet? Slike 
grunnleggende spørsmål vil hun drøfte i sitt foredrag.

Forsker og tidligere prost Trond Bakkevig har vært en 
markant stemme i norsk kirkeliv i mange tiår. I 2018 utgav han, 
sammen med journalist Tomm Kristiansen, boken Da Gud 
skiftet mening. Forfatterne hevder at 1968 var et tidsskille 
både i samfunn og kirke. Den urettferdige fordeling av ressurser 
mellom fattige og rike land ble satt på dagsorden, rasismen i det 
sørlige Afrika ble fokusert, det ble stilt spørsmål ved etablert 
samlivsetikk, og autoritet forble autoritet bare hvis den ble gitt 

en fornuftig begrunnelse. Hva skjedde med kirken i denne tiden? 
Spørsmålet Bakkevig kanskje vil besvare, er om Gud, til syvende 
og sist, har skiftet mening!

I november kommer en annen av dem som gjennom flere tiår 
har utfordret kirken og dens rolle i samfunnet, tidligere biskop i 
Oslo, Gunnar Stålsett. Hans perspektiv vil være kirke og religion 
i større, internasjonale sammenhenger der nyhetsbildet preges av 
terror som er motivert av religion, etnisitet og nasjonalisme. Kan 
vi forsvare religion i det 21. århundre, spør han. For svært mange 
gjelder religion dypt personlige spørsmål om tro og liv. Men 
religion har også en viktig rolle for menneskeverd og for klodens 
fremtid. Religion kan fremstå med et janusansikt – det gode og 
det onde. Og Stålsett undres: Er felles handling mulig?

I tillegg til de tre møtene under overskriften «Religion i en 
brytningstid» er Kirkeakademiet sammen med Asker menighet 
arrangør av en stor solidaritetsforestilling i rammen av den 
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel. Her vil musikk og tekster 
gi uttrykk for menneskers lengsler om rettferd og fred, og skape 
rom for refleksjon og håp. Fem fremstående kunstnere vil stå 
for programmet: skuespiller Svein Tindberg, klarinettist Georg 
Reiss, organist og pianist Ulf Nilsen, sangeren Miriam Segal, og 
musikeren Geko Fattal.

Kirkeakademiet i Asker er et møtested for hele Asker-bygda. 
Med røtter i kristen kultur og tradisjon legger vi vekt på å være 
en arena for åpen samtale og refleksjon om samfunnsmessige og 
eksistensielle spørsmål. Møtene i Kirkeakademiet er åpne for alle. 

VELKOMMEN!                             

RELIGION I EN BRYTNINGSTID

Høstens kirkeakademiprogram:

Tirsdag 10. september: 
Kristendommens nye rolle
Foredrag ved journalist og 
forfatter Åshild Mathisen
Holmen kirke kl. 1930

Torsdag 26. september:  
Fred i Palestina og Israel – en 
solidaritetsforestilling
Medvirkende: Svein Tindberg, 
Georg Reiss, Ulf Nilsen, 
Miriam Segal og Geko Fattal.
Asker kirke kl. 1900
Billetter à kr. 200.

Tirsdag 29. oktober:  
Har Gud skiftet mening?
Foredrag ved tidligere prost  
og seniorforsker ved PRIO 
Trond Bakkevig
Holmen kirke kl. 1930

Tirsdag 19. november: 
Religion på godt og ondt
Foredrag ved biskop emeritus 
Gunnar Stålsett
Holmen kirke kl. 1930

Foto: Sturlason
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SØNDAG 15. SEPTEMBER  
KL. 10.30 
Florian Henryk Creutzig
Cornelie Haavik Fuglaas
Karl Adam Halstensen
Emil Norheim Lindøe 
Eveline Måge
Jonathan Nygren
Mathias Nyhaug
Marlene Hakvaag Solberg
Simon Bergfjord Stoll
Nora Grønning Tvervaag
Selma Wiken
Hedvig Aas
Marcus Valkvæ Erevik

SØNDAG 15. SEPTEMBER 
KL. 13.00
Tobias Lillejordet Bjerke
Fam Albertine Bratvold
Thea Maria Einstabland
Fredrik Finstad Fallet
Selma Flikke
Amber Isabella Rivera Gabrielsen
Jakob Gjerp-Hansen
Hans Nicklas Simonsen Haug
Tuva Smedshammer Helle
Eva Valerie Lange
Josefine Simensdatter Langmoen
Askil Mestad
Ella Hua Tinderholt Myrhaug
Sara Lanni Ore
Mia Helen Præsttun
Mari Seierstad
Sofie Steen
Theodor Strand
Sævar Aleksander Stranger-Aagestad
Helle Sturlason
Sanya Søndberg
Nina Cecilie Milch Vinslid
Hans Ellef Skjellestad Wettre 

LØRDAG 21. SEPTEMBER  
KL. 10.30
Erika Elisabeth Andersen
Hedda Baklid-Duvaland
Tuva Skjoldmo Bratland
Magnus Johnsen Brekke
Maja Kjølseth Bræin
Stine Finsland
Tor Grønås
Jørgen Lied Gullbekk
Julie Margrethe Hammer
Erik Engebretsen Hilleren
Julie Mathea Lindblom Jakobsen
Christina Jakobsen
William Werner Jørgensen
Marie Louise Kirkeby Korsmo
Annelise Hao Linde   
Julie Skottene Møllerløkken
Henrik Olsen
Naomi Eleanor Pietersee
Johan Rosenberg
Hedvig Saga
Elena Marie Salvesen
Marte Sanderud Fisknes
Nora Skatvold
Mathilde Gundersen Sommarset
Cecilie Kanter Zerwekh

LØRDAG 21. SEPTEMBER  
KL. 13.00 
Julie Strømnes Aspelund
Marthe Bjerknes
Håkon Bråthen Børve
Lucas DeBilderling
Emily Johannessen Drougge
Brage Jostein Rosfjord Eggesbø
Petter Olav Gundersen
Elias Madsen Harbye
Leonore Holm Hartvedt
Ane Sophie Hoel-Espedalen
Nicholas Jon Hundeide 
Oda Bach Igland

Ingrid Linnea Sæbø Istad
Juni Engeli Lyngnes 
Julie Solberg Løtveit
Lina Si Berg Møllersen
Ingrid Cecilie Haagenrud Nordby
Thorvald Os
Steinar Enersen Rønning
Adrian Daniel Sandstrand
Elmer Phillip Thorstad
Magnus Monstad Tveraaen
Mina Vist
Mikkel Hanssen

SØNDAG 22. SEPTEMBER  
KL. 12.00
Josefine Carlotta Aanesen
Selma Eikenes
Maren Hellum Galgerud
Maja Ingvoldstad
Mille Madeleine Jensen
Maren Sofie Kierulf-Sand
Adrian Leander Johansen Kongensøy
Victor Bojsen Liland
Ingrid Cameron Rapp
Benjamin Damhoff Schei
Andrea Rovelstad Smeby 
Caroline Betele Stenbro
Emilie Betele Stenbro
Charlotte Bing Stueland
Anders Usterud Vaaje
Stian Weseth
Emma Woie-Kraft
Julie Hromada Øgaarden
Henrik Stenersen Øksby

KONFIRMANTER 
2019

Godt over hundre konfirmanter blir 
konfirmert i Østenstad kirke denne 
høsten. Vi takker for en fin tid og 
mange gode opplevelser, og ønsker 
hver enkelt en minnerik og velsignet 
konfirmasjonsdag!
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Slekters gang
19. mai
Sofia Bergsli
Ella von der Fehr
2. juni
Sofia Kristine Sjøvik Offstad
9. juni
Mila Othilie Lie-Illevold
Markus Høegh-Maass
16. juni
Emrik Thornæs Koutsimanis
Anna Filippa Skagestad 
Leknesund
Hugo Skaaret
23. juni
Emrik Keseler Barland

Tro & liv
1. juni
Ingrid Fladberg Brucker og 
Håkon Sølvsberg
22. juni
Ellen Johanne Merckoll og 
Ole Lars Gudem

15. mai
Bitten (Ingrid) Schønfeldt
21. mai
Sverre Kvale
22. mai
Astrid Strømmen
24. mai
Kari Aud Østenstad
29. mai
Inge Magnus Tronstad
7. juni
Asbjørn Johan Rabben
18. juni
Tore Egil Flaten

Begravelse til riktig pris 

Vi har prisgaranti på våre tjenester. Det sikrer deg  
den beste prisen, uten at det går på bekostning av  

service og kvalitet. Vi ordner alt det praktiske  
og er tilgjengelig hele døgnet.  
Hos oss er du i trygge hender.

Telefon: 4000 2460
sagabegravelse.no

 

Ny inskripsjon på gravstein kr 5800,- 

Ny inskripsjon til fast lav pris.  
Vi tilbyr også vedlikehold og oppussing.

Stor utvalg av nye gravsteiner 

Ring oss på telefon 4000 2448

gravstein24.no

-10% rabatt ved henvisning til annonsenKonfirmant 2020?
Velkommen til informasjonsmøte
onsdag 22. 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

Andakt av kapellan Audun Vad Petersson

TILSTEDE

Evner vi å være tilstede i våre liv?
Tør vi la Gud være tilstede?
På KRIK-konfirmantleiren i Bø i Telemark var nær tusen 

konfirmanter samlet. Til lek, spill og moro. Og til undervisning, 
forkynnelse og undring. Temaet var «tilstede». Å være tilstede 
kan handle om å legge bort mobilen og åpne sansene. Det er en 
oppfordring både ungdom og voksne kan trenge!

Det å være fullt og helt tilstede gir mulighet til å se det vi 
ellers ikke ville sett, oppleve det vi ellers ikke ville opplevd. Det 
gir mulighet til å bety mer for andre, og oppdage det som kan 
bety mer for deg.

Jesus var en som var fullt og helt tilstede. Evangeliene er full av 
beretninger om Jesus som oppdager noe underveis, ser noe andre 
ikke fikk øye på. Han hastet ikke gjennom livet med nesa i været, 
eller med nesa ned i telefonen. 

«Evangelium» betyr gode nyheter, og en av de gode nyhetene 
er at Jesus kan være tilstede i våre liv, i dag! 

Konfirmantene fikk lære at Jesus var en fysisk person som vi 
blir nødt til å ta stilling til. Forfatteren C. S. Lewis – som selv 
først ble ateist og siden konverterte tilbake til kristendommen – 
sa det omtrent slik: «Det går ikke an å tenke om Jesus at han bare 
var en fin fyr». Jesus sa og gjorde mye som alle kan være enige 
om var bra. Men han sa også at han var Guds sønn. Det gjør det 
umulig å forholde seg likegyldig til ham. Enten var han den han 
sa han var, eller så var han i beste fall forvirret, og i verste fall en 
bedrager.

Jeg har selv opplevd og har sett hva det betyr for andre å la 
Gud få være tilstede i livet. Når du leser dette er sommerferien 
over. For min del har jeg helt sikkert tenkt at jeg kunne eller 
burde ha klart å være mer tilstede for menneskene rundt meg 
også denne sommeren. Da er det godt å kunne be til ham som 
viste hvordan man kan være tilstede, og be om 
at Gud skal være tilstede. Og hjelpe meg med 
akkurat det. Å være. Tilstede.

T: 66 90 40 63

ASKER



    Min 
favorittsalme

Gudstjenester i 
Østenstad kirke
18.08. - 27.10. 2019
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på kirken.no/ostenstad

18. august, 10. s. i 
treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

25. august, 11. s. i 
treenighetstiden
Skolestartgudstjeneste
Utdeling av barnebibel til 
6-åringer 
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga

1. september, 12. s. i 
treenighetstiden
Speidergudstjeneste
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Norges KFUK-KFUM-
speidere
Søndagsskole

8. september, 13. s. i 
treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid
Søndagsskole

15. september kl. 10.30 
og 13.00
Konfirmasjons- 
gudstjenester
Prest: Audun Vad Petersson
Kateket: Karianne Pettersen
Offer: Menighetens 
ungdomsarbeid

21. september, lørdag kl. 
10.30 og 13.00
Konfirmasjons- 
gudstjenester
Prest: Audun Vad Petersson
Kateket: Karianne Pettersen
Offer: Menighetens 
ungdomsarbeid

22. september, kl. 12.00
Konfirmasjons- 
gudstjeneste
Prest: Audun Vad Petersson
Kateket: Karianne Pettersen
Offer: Menighetens 
ungdomsarbeid

29. september, 16. s. i 
treenighetsiden
Prest: Hans Aage Gravaas
Offer: Kirkens SOS

6. oktober, 17. s. i 
treenighetsiden
Gateprest Gustav Kristoffer 
Schmidt 
og Astrid Sætrang Morvik
Offer: Kirkens feltarbeid i 
Asker

13. oktober, 18. s. i 
treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga
Søndagsskole

20. oktober, 19. s. i 
treenighetstiden
Gudstjeneste for små og 
store
Utdeling av bok til 4-åringer
Prest: Audun Vad Petersson
Offer til TV-aksjonen

27. oktober, Bots- og 
bønnedag
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Stefanusalliansen
Søndagsskole

Lina Engeland
Sykepleier

- Jeg visste ikke om jeg hadde noen favorittsalme, sier Lina når 
Menighetsbladet treffer henne på telefon. – Men da jeg fikk tenkt 
meg litt om, valgte Jeg salmen på nr. 326 i salmeboken: «Gud 
lær meg å se». Kristin Sollie Schøyen har skrevet både tekst og 
melodi. 

- Hvorfor nettopp denne?
- Dette er en salme jeg har visst om lenge. Den er veldig enkel 

i teksten, men det enkle blir konkret. Det liker jeg! Den er også 
en enkel på minnelse om at jeg har Gud med meg, og om ikke jeg 
er det bevisst hele tiden, så er Gud der likevel.

Den er også en påminnelse om å takke! Dessuten er den lett å 
synge, og det er fint for mange, smiler Lina.

Gud, lær meg å se 
at hvor jeg går, følger du med. 
At dine øyne ser 
/: alt som meg skjer. :/

Gud, lær meg å gi 
det du vil ha, Lær meg å si 
at alt det du gir meg,
/: tilhører deg. :/

Gud, lær meg å ta 
det som du gir, og takke glad. 
Lær meg å bruke godt 
/: alt jeg har fått. :/

Gud lær meg å stå 
der hvor du vil. Og lær meg så 
hva jeg skal gjøre der. 
/: Vær du meg nær. :/ 

Fun fact: Kristin Sollie Schøyen var bar 15 år da hun laget denne 
salmen i 1969. 
Som neste i salmestafetten, har Lina utfordret Nanna Høvås.

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

Ledige 
båtplasser

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

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

T: 67 12 18 17


