
Godt nytt  
fra Østenstad Menighet - Oktober 2014

Carmina Granly om Idol:  

- Dette er en reise  
som gir meg erfaring

Alle årets 
konfirmanter 
side 10

Lederskifte i 
Asker-kirken 
side 7

Babyteater 
kommer!  
Les mer side 8

Lørdag 6. til søndag 7. desember fylles kirkerommet i Østenstad igjen med soveposer, 
liggeunderlag, tannbørster og lys våkne barn i 6. og 7. klasse fra Heggedal og Østenstad.  
Da er det duket for årets adventsnatt og overnatting i kirken!

Påmelding skjer til menighetskontoret og Elin Oveland: elin.oveland@asker.kirken.no
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 Leder:

Likestilling  
i kirken?
Er ikke likestilling opplest og vedtatt også i kirken?  
Jo da, men kirken er blitt som skolen og helsevesenet: 
en arbeidsplass hvor menn ikke lenger så lett 
finner rollemodeller eller kjenner seg tiltrukket av 
arbeidsoppgavene.  Menn er på sterkt vikende front. 
Den lokale menighetsstaben er mange steder helt 
dominert av kvinner.  I folkevalgte og frivillige råd, 
utvalg og komiteer er det likeledes kvinnene som 
dominerer.  Det er lite penger og status forbundet 
med kirkelig arbeid og menighetsarbeid. Er det derfor 
menn skygger banen?

Slik ikke på toppene. Der blåser det fortsatt maskuline vinder. 
Den folkekjære presten Per Arne Dahl ble innsatt som biskop 
i Tunsberg bispedømme 21. september. Uken etter ble prosten 
i Alta, Olav Øygard, utnevnt til biskop i vårt nordligste 
bispedømme. Konkurransen med domprosten i Tromsø, Herborg 

Finnset, vår hårfin, men kirkens øverste organ, det 
mannsdominerte Kirkerådet, ville ha Øygard. 

Resultatet er at kun 3 av 12 biskoper i Den 
norske kirke nå er kvinner. Det er synd av flere 
grunner: Politisk er det nå umulig for Kirkerådet 
ikke å utnevne en kvinne ved neste korsvei. Alle 
dyktige menn som har ambisjoner om å bli biskop, 
kan bare glemme det. Det må bli en kvinne. Og det 
er synd for den dyktige kvinnen som blir utnevnt. 
Det vil bli hvisket i krokene at hun fikk jobben 
«bare fordi hun er kvinne.» Ikke minst er det synd 
av hensyn til rekruttering til prestetjenesten. Både 
kvinner og menn trenger rollemodeller av eget 
kjønn for å kunne se seg selv inn i presterollen. Når 
prestemangelen snart blir skrikende her til lands, 
ikke minst i de nordligste bispedømmene, vil det bli 
behov for at både unge kvinner og menn vurderer å 
gå inn i yrket. 

Men om kjønnsbalansen er dårlig på toppene, 
er det altså ikke bedre på grasrota, bare at der går 
dominansen motsatt vei: Til tross for at mange, 
flotte menn gjør en hederlig frivillig innsats i våre 
menigheter, er kvinnene i stort flertall og bærer den 
største arbeidsbyrden. Ansvarsfølelsen er sterk blant 
mange kvinner. Hvordan er det med mennene?  
Likestilling handler ikke bare om å la alle få samme 

muligheter, men at alle er 
med på å bære ansvaret. Det 
kan være på sin plass å minne 
om serviceklubben Y’s Men’s 
motto: «Vi vedkjenner oss den 
plikt som følger med enhver 
rett.» Y’s Men var opprinnelig 
en klubb kun for menn. Hvor 
er viljen til å stå til tjeneste 
blant menn i dag?

Kjære gutter og menn! 
Dere er viktige på alle plan 
i kirken, og vi vil gjerne se 
mer til dere der hvor det aller 
viktigste arbeidet gjøres: på 
grasrota. Ta dette som en 
vennlig utfordring og bli med 
i et meningsfullt arbeid og et 
hyggelig arbeidsfellesskap! 

Astrid Sætrang Morvik
Sokneprest
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 Leder:

Likestilling  
i kirken?

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

KlassisK messe og minnesamling 
på allehelgensDag

Av kantor Kristin Hesselberg Meland og  
diakon Jarle Klungrehaug

Allehelgensdag er en ”hvit” søndag i kirkeåret. Hvitt står for 
glede. Bibeltekstene handler om livet etter døden, det nye livet 
sammen med Gud og alle vi skal møte igjen. Denne glede og 
forventning markerer vi hver Allehelgensdag i Østenstad kirke 
med glade salmer og flott musikk i «Klassisk messe» kl. 11.00.

Østenstad Sangeri har fremført den klassiske messen i 
samarbeid med ulike lokale aktører som Asker Symfoniorkester, 
Ungdomsorkester fra Kulturskolen og Sjøholmen 
kammerorkester. Solistene er profesjonelle sangere. I de 14 
årene tradisjonen har vart, er det blitt framført messer av Haydn, 
Schubert, Hummel, Mozart og Widor. Også Mozarts Requiem 
og Vivaldis Gloria har stått på programmet. Arrangementet 
støttes økonomisk av Asker kommune.

Menigheten deltar som vanlig med salmesang, bønner og 
nattverd, men i de liturgiske ledd deltar menigheten lyttende til 

kor, orkester og solister når de framfører bønner, lovprisninger og 
trosbekjennelsen i messeleddene Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, 
Benedictus og Agnus Dei. I år fremfører Østenstad sangeri 
klassisk messe av Widor. Det er fri entré, men mulighet til å gi en 
gave til menigheten. Tradisjonen tro, serveres det kaker og kaffe 
etter gudstjenesten. 

Om kvelden på Allehelgendag inviterer menigheten til en 
gudstjeneste med et helt annet preg. 

Mange bruker dagen til å tenne lys ved gravene og minnes sine 
døde og gir på forskjellig måte uttrykk for sorg, savn og takk!  
De siste årene har Heggedal og Østenstad menigheter hatt 
samarbeid om fellesgudstjeneste på kveldstid denne dagen, 
så også i år. Kl. 18.00 inviterer vi til en enkel, stillferdig 
minnegudstjeneste i Østenstad kirke.  Navnene på dem som 
er gått bort i Heggedal og Østenstad menigheter siden forrige 
Allehelgensdag, vil bli lest opp. Et lys vil bli tent for hver enkelt.  
Like etter får man selv anledning til å tenne lys ved et eget 
steinalter mens det spilles vakker musikk. Det blir salmesang og 
bønner, og en av prestene deler noen kveldstanker. Mange pleier å 
kombinere samlingen med et besøk på kirkegården på forhånd, og 
det er en flott opplevelse å komme ut fra kirken etter samlingen 
og bli møtt av et «lyshav» fra kirkegården.

Til denne minnegudstjenesten inviterer vi spesielt de som har 
mistet en av sine kjære siden forrige Allehelgensdag, men alle 
som har lyst og anledning er hjertelig velkommen. Om noen 
skulle ha behov for skyss til kveldsarrangementet, kan det bestilles 
på forhånd: Ring diakonen på mobil  91 36 88 03 innen fredag  
31. oktober kl. 12.

I år er Allehelgensdag 2. november.

ASKER

eiendomsmegling
Asker

epost: asker@eie.no 

www.avan.no

 I lysskulpturen på 
Østenstad kirkegård kan 

man tenne lys.

Gunnar Knutsen as
A S K E R

TRANSPORT
www.gunnarknutsen.no

• Utkjøring av fjell – og fyllmasser fra tomter/anlegg
• Levering av pukk – sand – sprengstein – jord

Tlf: 66 84 77 11 · Fax: 66 84 77 80
Vogellund 31 · 1394 Nesbru
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Tekst og foto: Astrid Sætrang 
Morvik 

Det er fredag 
ettermiddag. Høstferien 
står for døren, og 
familien Granly er i ferd 
med å gjøre seg klar til 
en helg på hytta. Carmina 
som går første året på 
Rud videregående, er 
nettopp kommet hjem 
fra skolen. Det er lange 
dager på musikklinja. 
I tillegg har hun 
plutselig blitt «kjendis» 
etter opptredener 
på TV2 i årets runde 
med det populære 
programkonseptet 
«Idol». 

- Hvordan har du det egentlig 
nå, Carmina?

- Jeg er inne i en mye- å- 
gjøre-fase, men ellers har jeg 
det helt fint, smiler Carmina. 

Det har vært en travel 
tid med nye fag og nye 
mennesker å bli kjent med, 
men Idol-innspillingene er 
så langt over. Nå er det bare å 
vente på direktesendingene i 
semifinalene hvor Bjerkås-jenta 
har mulighet til å gå videre – 
eller gå ut. 

- Har du lyst til å vinne?
- Vanskelig spørsmål. Det er 

både positive og negative ting 
ved det. Presset ved å vinne er 
stort. Selv om man når toppen, 
blir man ikke nødvendigvis en 

vinner. Det er mange ting som 
skal klaffe.

- Men du ønsker å gjøre 
musikk til levevei?

- Det hadde vært det 
aller toppeste, men det er 
en kjempetøff bransje, sier 
Carmina som allerede har fått 
tilnavnet «Idol-Carmina».

Carmina forteller at 
stilmessige er det jazzen som 
ligger hennes hjerte nærmest. 
Ellers er hun opptatt av å være 
seg selv og er så langt fornøyd 
med hvordan hun er blitt 
fremstilt på TV. - Det er blitt 
mange gode tilbakemeldingene, 
men noen er også flinke til å 
legge merke til feilene man 
gjør, forteller hun og føyer til at 
det er litt rart å merke at hun 
blir gjenkjent på gata. 

- Men det er 
kjempehyggelig også.

Gode hjelpere gjør den nye 
tilværelsen lettere: - Jeg har to 
gode hjelpere i sangpedagogen 
min og mannen hennes. De 
har vært i bransjen i mange år 
og formidler sine erfaringer til 
meg. 

Det kan bli nyttig, for i 
verste - eller beste fall(!) - vil 
16-åringen komme til å måtte 
flytte inn i et Idol-hus hvor det 
er hard jobbing i uken og bare 
permisjon i helgene. Da må 
hun også søke permisjon fra 
skolen.

- Er foreldrene dine glade for 
det som skjer?

- Familien min støtter meg 
uansett. De er stolte av meg. 

Selvfølgelig vil de meg mitt beste, men mamma og pappa vil ikke 
at Idol skal ta helt av. Det er viktig at jeg er Carmina og går på 
skole og har Idol ved siden av, og ikke Carmina som driver med 
Idol og har skolen ved siden av, slår den jordnære jenta fast.

Hun har fått merke at Idol er veldig TV-basert. - Alt er 
bestemt og tilrettelagt og planlagt, og sangpedagoger, stylister og 
andre hjelper deg alt de kan for at du både skal synge bra, se bra 
ut og gjøre ditt beste. 

- Er det blitt slik du hadde tenkt?
Carmina ler: - Jeg trodde ikke jeg ville komme til live-sending 

i det hele tatt, men hadde lyst til å prøve meg, og så gikk det så 
bra, tilbakemeldingene tok helt av!

- Hva hvis du ryker ut?
- Selvfølgelig blir man jo skuffet, men jeg som ikke hadde 

store forhåpninger, kommer til å bestemme meg for å takle det. 
Dette er en reise som gir meg erfaring, og så langt har jeg fått 
masse positive erfaringer. Men om man når langt, kommer helt 
an på hvordan man leverer på live-sendinger. Man må ha dagen 
og må øve masse.

Fornuft og realisme preger den unge Idol-deltakeren som 
røper at hun kler seg godt for å unngå å bli syk eller miste 
stemmen. – Jeg har brukt ullstillongs siden slutten av august, ler 
hun!

Å synge for et publikum er ingen ny erfaring for Carmina 

Carmina Granly om Idol: 

- Dette er en reise som 
gir meg erfaring



Granly som allerede som 3-åring begynte å spille og synge 
på Nansentunet barnehage. Som 5-åring begynte hun med 
pianotimer og i 9-10 årsalderen oppdaget hun at det var morsomt 
å synge til sitt eget spill. Det siste året har hun i tillegg til å synge, 
fått prøve seg som dirigent for Ten Sing i Østenstad kirke.

- Jeg begynte i Ten Sing i konfirmanttiden for to år siden. Det 
har vært en veldig fin tid, forteller Carmina og fortsetter: - Jeg 
koser meg med den gjengen. Det er en trygg gjeng som man blir 
veldig glad i.

Det var eldre venner som anbefalte Carmina å velge 
musikalopplegget i konfirmasjonstiden.- Velg musikal, sa de. Det 
vil du aldri glemme! 

- Hva er ditt forhold til kristen tro?
- Familien min ar alltid vært med i kirken og jeg har hatt et 

nært forhold til kirken. Derfor var det helt naturlig å velge kristen 
konfirmasjon, sier Carmina som røper at hun ikke er helt sikker 
på om hun tror på Gud. – Men når jeg er med i Ten Sing kan 
jeg komme nærmere til å finne ut av det. Jeg må overbevises, - 
hvordan blir man overbevist om at Gud fins, undrer Carmina som 
lurer på om det går an å få noen tegn i hverdagen: – At du føler 
at én er med deg i litt vanskelige tider. Nå, for eksempel, når det 
er mye å gjøre, - det går fint fordi det er noen som er med. Hvis 
Gud fins, er han en person som er med deg og kan trøste deg og 
gi gode råd når du trenger det mest.

Andaktsstundene på torsdagskveldene i kirken har fått en 
spesiell betydning for Carmina: - Det er en stemning som det 
er vanskelig å beskrive. Troen er i fokus. Alt er respekt; respekt 
for de historiene som blir fortalt og de mange gode tankene og 
opplevelsene som folk deler. Det er en dyrebar stund som gir 
litt ekstra energi i hverdagen, forteller hun og legger til at også 
lystenning og nattverd er viktig for henne. - Når du tenner lys 
for noen du er glad i eller for deg selv; der er Gud. Det er så nært 
Gud og den kristne tro du kommer, mener Carmina.

Hun beklager at det blir mindre tid til å være med i Ten Sing 
fremover. – Det er veldig trist, men skolen må nesten komme 
først. Jeg kommer til å savne det felleskapet og den roen man får 
når man går over dørtersklene i kirken. 

Carmina holder likevel muligheten åpen for å være leder 

Carmina Granly om Idol: 

- Dette er en reise som 
gir meg erfaring

❝ Hvis Gud fins, er han en person som er med 
deg og kan trøste deg og gi gode råd når du 
trenger det mest ❞

5

i Ten Sing igjen hvis det ikke blir noe mer Idol. – Jeg har jo 
vært dirigent og skulle gjerne hjulpet solistene litt mer. Det 
hadde vært gøy å være leder. Særlig det å opptre med Ten Sing 
på gudstjenester og ellers er stort. Og så er det så morsomt at 
konfirmantene får være med i vårt opplegg. De får et innblikk i 
hvordan det foregår i den kristne troen på en sånn fin måte. Det 
er derfor de fortsetter!

Etter at intervjuet var foretatt, deltok Carmina i semifinalen den 
3. oktober. Der fikk hun dessverre ikke nok stemmer til å gå videre. 
På facebooksiden sin skriver hun: 

Kjære, kjære, kjære alle sammen! TUSEN takk for ALLE 
som stemte på meg i dag! Dette har vært en reise jeg ALDRI vil 
glemme! For en dag! Takker også for utallige fine meldinger både 
privat og på ulike sosiale medier! Selvsagt er det kjipt å ryke ut, men 
jeg superfornøyd og konkurransen var hard. Jeg stopper ikke med 
musikken av den grunn! Takk for meg.
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INKLUDERENDE 
DIAKONI   
Av prostidiakon Jarle Klungrehaug

Fra 1. september 2014 begynte jeg som prostidiakon i halv stilling 
for å arbeide for mennesker med utviklingshemming i Asker 
prosti. Stillingen kombinerer jeg med halv stilling som diakon 
i Østenstad. Dette er den første prostistillingen i Norge som er 
rettet mot denne målgruppa, og stillingen er kommet i stand etter 
at Asker kommune bevilget ekstra midler i desember 2013.  

En sentral oppgave for meg er arbeid med Lørdagsklubben, et 
felles tilbud for hele Asker som har vært drevet i over 35 år ut fra 
Holmen kirke.  Vi samles siste lørdag i måneden kl. 10-14, hvor 
vi begynner med ulike spill.  Ludo og Yatzy har vært gjengangere 
i alle år, men nytt av året er at vi nå også spiller boccia i 
kirkerommet.  Fra 11.30 er det fellessamling i kirkestua med 
vafler og frukt, allsanger og diverse innslag og prat rundt bordene.  
Fra kl. 13 feirer vi gudstjeneste i kirkerommet hvor klubbens 
medlemmer medvirker på ulike måter.  Disse gudstjenestene er 
åpne for alle.   

De siste årene har også konfirmanter som får tilrettelagt 
undervisning, vært med i Lørdagsklubben som en del av 
opplegget, og tjenestekonfirmanter fra Holmen og Asker har vært 
med i tillegg, slik at det blir flere ungdommer med i miljøet.   

I tillegg til samlinger den siste lørdagen i måneden, arrangerer 
Lørdagsklubben også juletrefest i januar og sommerturer i 
mai.  En søndag i halvåret deltar klubbens medlemmer ved en 
gudstjeneste i en av de lokale menighetene i Asker.  Vi har også 

ASKER BLE LAnDETS  
FØRSTE GRØnnE PROSTI  
Av diakon Jarle Klungrehaug 

Da Heggedal menighet vedtok handlingsplan for grønn menighet 
i september 2014, ble samtidig Asker det første prostiet i landet 
hvor alle menighetene har vedtatt å bli «Grønne menigheter».  
Sentrale i denne prosessen har Asker prostigruppe vært.  

I 2011 var kun 2 av 5 menigheter i Asker grønne, og det 
var to ildsjeler fra Holmen og Vardåsen som hadde kjempet 
dette fram i hver sin menighet. Da ble det besluttet å danne en 
inspirasjonsgruppe for hele prostiet hvor hver menighet skulle 
være representert. Hovedformålet var å medvirke til at de andre 
tre menighetene skulle komme etter, samt at en skulle prøve å få 
til fellesarrangementer i Asker. 

I 2013 ble det gjennomført felles Grønn uke i oktober hvor 
menighetene ble med og hadde lokale markeringer samt et 
hovedarrangement i Asker sentrum. Der hadde Asker-kirken 
en stand sammen med representanter fra Asker kommune, 
Kirkens Nødhjelp ved Changemaker, Askers grønne venner, 
og Naturvernforbundet. I tillegg deltok et bilfirma som solgte 
El-biler og El-sykler, og folk fikk prøvesykle el-sykkel. Prestene 
stilte opp som sykkelreparatører og folk fikk mulighet til å kunne 

vært med på Dissimilis-festivalen på Rådhusplassen i Oslo andre 
helgen i juni, siden ett av medlemmene i Lørdagskubben opptrer 
der som visesanger.  Til sommeren 2015 vil vi for første gang reise 
sammen til Solgården i Spania.   

Lørdagsklubben trenger flere medarbeidere også fra Østenstad, 
blant annet sjåfør som kan hente deltakere fra boligene. Om noen har 
lyst å bli med i et fantastisk og inkluderende fellesskap, ta kontakt med 
diakon  
Jarle Klungrehaug.  

Ordfører Lene Conradi besøkte Lørdagsklubben og fikk hilse på 
vaffelsteiker Jorunn Andersen 

spasere med en diakon eller 
prest, for å nevne noe.

Årets temadag handlet 
om vann og ble avholdt 
dagen før TV-aksjon til 
inntekt for Kirkens nødhjelps 
vannprosjekter. 

Bildet er fra 
bispedømmerådets 
inspirasjonssamling i mars 
2014, hvor Prostigruppa fikk 
årets «Grønne pris» - her 
representert ved prostikontakt 
Jens Måge (Asker) og 

Anna Grønvik (Heggedal).  
Nestleder Anne Brit Aasland 
i ressursgruppa for Skaperverk 
og Bærekraft i Oslo 
bispedømme overrakte prisen.  
Sidsel Gaukstad Baardsen er 
Østenstads kontakt i gruppa.  
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Tekst og foto:  
Astrid Sætrang Morvik

Denne sommeren er 
kabalen blitt lagt på nytt 
i Asker kirkelige fellesråd. 

Kirkesjef Arne Eggen har 
gått inn i stillingen som daglig 
leder av kirkegårdene etter 
Dagfinn Holte som har gått av 
med permisjon. Ny i kirkesjef 
er Øyvind Stabrun som har 
vært daglig leder i Kirkens 
feltarbeid. Helt ny i Asker 
er Flemming Jakobsen som 
kommer fra stilling i Kirkens 
Bymisjon. 

Flemming Jakobsen er 
«firehalvtres» år og snakker 
norsk med sterk dansk aksent! 
54-åringen er en blid og 
hyggelig danske som de siste 
seks årene har gjort nordmann 
av seg, først gjennom arbeid i 
Kirkens Bymisjon i Oslo, og 
nå som daglig leder av Kirkens 
feltarbeid i Asker. Eller er det 
gateprest han er?

- Jeg kaller meg gateprest/
daglig leder og liker å 
arbeide både i felten og 
med administrasjon, bedyrer 
Flemming. Han har en bred 
erfaring bak seg i arbeidet med 
mennesker som har havnet 
på skråplanet. I 19 år arbeidet 
han i København Indremisjon 
som er søsterorganisasjonen 
til Kirkens bymisjon i Oslo. 
Der var han innom de fleste 
grenene av arbeidet før turen 
gikk til Oslo. 

- Jeg har vært med å bygge 

opp et senter i Oslo som heter 
24/7. Det er et lavterskel 
helsetilbud til mennesker som 
kommer direkte fra gaten. 
Vi ga blant annet tilbud om 
overnatting for dem som 
faller mellom alle stoler i det 
offentlige system. Der møtte 
jeg også en del mennesker fra 
Asker.

Etter seks år i Oslo, er 
Flemming klar for nye 
utfordringer:

- Asker er en rik kommune. 
Det er vanskeligere å være 
fattig her. Rusmiljøet i Asker er 
lite og alle kjenner hverandre. 
Da er det viktig at det finnes 
et samlingspunkt. Varmestua 
er et godt sted å være, sier 
Feltarbeidets nye leder som 
røper at han har «overveiet å 
bli her ganske lenge.»

Kirkens feltarbeid i Asker 
er også Østenstad menighets 
diakonale satsning overfor 
mennesker som sliter med 
rus, og gateprestene besøker 
menigheten omtrent to ganger 
i året. Den 23. november 
kommer derfor Flemming 
Jakobsen og kollega Inger-Lise 
Guttormsen til Østenstad for å 
feire gudstjeneste sammen med 
menigheten.

Øyvind Stabrun gikk 
1. august ut av stillingen 
som daglig leder av 
Kirkens feltarbeid og inn i 
sjefsstillingen i Asker Kirkelige 
Fellesråd. Tittelen «Kirkesjef» 
levner ingen tvil om hvem 

vi har med å gjøre. Den nye 
mannen i stillingen er likevel 
ydmyk overfor sine nye 
oppgaver.

- Jeg har jobbet i kirken 
siden studietiden og trodde 
jeg kjente kirken godt, men 
det er mye jeg ikke har 
skjønt, røpet den nye lederen 
på en fellessamling for alle 
kirkestabene i Asker prosti 
nylig. 

I sin tale til de ansatte delte 
han noen av tankene sine om 
den lokale kirkens oppgaver.

- Dette er den mest 
spennende delen av kirken. Det 
er i lokalmenigheten det skjer. 
Jeg er ingen byråkrat. Jobben 
min er å legge til rette for alt 
som skjer i menighetene. Jeg 
er utrolig stolt av å jobbe i en 
organisasjon som er så tett på 
mennesker hele døgnet alle 
dager i uken, sa Stabrun og 
nevnte det vide spekteret fra 
barnehagepersonalet som tar i 
mot barna kl. 7 om morgenen, 
til personalet på hospitset som 
gir omsorg midt på natten.  

Fokus på lokalmiljøet er 
viktig for den nye 
kirkesjefen som hevdet 
at kirkegårdene i 
Asker er de vakreste 
i landet. – Vi jobber 
for lokalmiljøet hver 
dag, sa Stabrun som 
også understreket den 
frivillige innsatsen i 
menighetene: - Uten 
dem kunne vi ikke nå 
langt. 

Den nye kirkesjefen la 
ikke skjul på at det vil bli 
utfordrende å lede kirken i 
Asker i tiden fremover.

 – Fra 1.1. 2017 slipper 
Stortinget taket og Kirken skal 
klare seg selv. Det kommer 
ikke til å merkes så godt i 
lokalkirken. Mest merkbart 
blir det nok for prestene som i 
dag er ansatt av bispedømmet, 
mente Stabrun, og siktet med 
det til målsettingen om at alle 
kirkelige ansatte om få år skal 
få samme arbeidsgiver og at 
kirken dermed må gjennom 
en omorganisering både på 
menighets- og fellesrådsnivå 
og på bispedømmenivået.

- Noe kan bli til det bedre. 
Vi har nå en unik mulighet til 
å lage en enhetlig organisasjon 
og vise at vi er en samlet 
organisasjon, slo Stabrun fast. 

Det blir viktig når 
kirken nå ikke lenger er i en 
monopolsituasjon.

- Nå er vi et trossamfunn og 
dåpstallene går nedover mange 
steder, men vi må fortsette å 
gjøre det vi er gode på: å være 
der mennesker er. Da skaper vi 
grunnlaget for vår kirke.

nye ledere i asker-kirken

Vi trenger flere 
fosterhjem i Asker.
Se fosterhjem.no eller 
ring tlf. 4661 6640

Øyvind Stabrun (t.v) og  
Flemming Jakobsen (t.h.)
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Av Menighetspedagog Elin Oveland

Om forestillingen
En liten rød koffert kan romme så mangt... noe mykt noe hardt, 
noe som bråker og lager lyd, noe som gjør oss glade noe som gjør 
oss trette. Den kan løftes på og tas med, og kofferten kan løfte 
oss og ta oss med seg!

I denne forestillingen møter vi Gigi, Gaga og Gogo på en 
spennende oppdagelsesferd i møte med koffertens mangfoldige 
innhold. Guds store og bankende hjerte, Sauen som gikk seg bort 
og ble funnet, båten på havet og Jesus som stiller stormen. 

Baby og teater.. Hvorfor det?
Babyer og små barn er nysgjerrige og observante, kloke og 
lærevillige. Gjennom bevisst bruk av gjenkjennbare handlinger, 
utvalgte enkeltord og gjenstander ønsker vi å skape et magisk 
øyeblikk og møte i kirken for de aller minste.  Forestillingen varer 
i 20 minutter. 

Babyer og barn er nysgjerrig publikum. De er velkomne til å 
bevege seg og respondere på det som skjer!

Vi håper med denne forestillingen at hver især får se 
noe, oppdage noe og kjenne på noe vakkert, spennende og 
morsomt!

Barnlig og nysgjerrig hilsen fra Marianne (Gigi), Liv-Iren 
(Gaga), Elin (Gogo) og musiker Torbjørn.

oiii se! 
En teaterforestilling for babyer og små barn 
om det å se og oppdage!

Østenstad kirke fredag 21. november kl. 12.30.
Gratis inngang for deltakere på babysangkurs.
Andre kr. 50. 

Nyttårsfest for eldre
Den årlige nyttårsfesten for eldre er denne gang viet Alf Prøysens 
100 års jubileum med besøk av datter Elin Prøysen og svigersønn 
Egil Johansson, som framfører «Prøysen for to».  I ord og toner 
framfører de kjente Prøysenviser med snert og glimt i øyet. Vi får 
også høre et par av de «nye» sangene som datteren har funnet i 
gamle arkiver de siste årene.  

Det blir servering av snitter og hjemmebakte kaker, åresalg, ekstra 
musikkinnslag, platesalg, allsang, andakt og hilsener.   

Hold av fredag 9. januar 2015 fra kl. 18-21.  
Entre kr 100.- Alle er velkommen.  
Arrangør: Heggedal / Østenstad menighets seniorarbeid 

Hellig Tre Kongers Fest!
Østenstad kirke søndag 4. januar kl. 15.00 – 17.00

✶ Julespill! 
✶ Østenstad kirkes barnekor synger
✶ Gang rundt juletreet
✶ Film for barna
✶ Poser til barna
✶ Ta gjerne med rester av julebaksten til felles kakebord! 

Pris kr 30 pr person. Maxpris kr. 150,- pr familie
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DeT eR BaRe å gleDe seg:  
15. noVemBeR  

går Østenstad menighets  
JUlemaRKeD av stabelen: 

 
Markedet åpner kl. 11 med andakt  

og sang av Ten Sing.  

Deretter starter salget av hjemmebakst, 
julegodteri, hjemmestrikk og -søm, 
pyntegjenstander, brukt pentøy og 
skøyter til barn, lodd og mye annet. 

Tradisjonen tro selges ertesuppe, 
rømmegrøt og sveler fra vår  

hyggelige kafe. 

Pepperkaker og gløgg er en  
selvsagt ingrediens. 

Eget juleverksted for barn på markedet!

Sangeriet og barnekoret vårt kommer 
til å synge i tillegg til at vi får 

stemningsfull pianomusikk gjennom 
store deler av dagen. 

Trekning av hovedlotteriet skjer kl 14.30 

Markedet avsluttes kl 15.00.  

VELKOMMEN TIL EN SOSIAL  
OG HYGGELIG DAG!! 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Hei, du som går i  
2., 3. eller 4. trinn på skolen!
Har du lyst til å være med i barnekoret i Østenstad kirke? Jeg leder et 
barnekor som passer utmerket for deg! Barnekoret øver hver tirsdag fra kl. 
17.00-18.00. 

Koret skal synge på noen gudstjenester i kirken i høst og på julaften. På 
en av gudstjeneste skal vi framføre et musikkspill om «Den barmhjertige 
samaritan» hvor barn i koret også er solister og skuespillere.

På øvelsene lærer vi de nye sangene som vi skal opptre med på 
gudstjenestene. Vi har pause med saft og kjeks. Kanskje vi kan få Elin, som 
også jobber i Østenstad kirke, til å ta oss med i klatreveggen en tirsdag hvis 
været er bra. 

På tirsdagene kan du også få kjøpt middag i Østenstad kirke fra kl. 
16.15. Ta med mamma, pappa og søsken – og andre, hvis du ønsker det, 
og spis middag i kirken. Da slipper foreldrene dine å lage middag denne 
dagen. Det koster 40,-/20,- kr.

Det er flere aktiviteter for barn i kirken på tirsdager: småbarnssang 
fra 1-3 år og minigospel fra 4-6 år. Alle aktivitetene koster 200,- kr pr. 
semester.

Det er gøy å synge sammen med andre barn, og det er gøy å opptre!
Ta kontakt med Østenstad kirke, 66799960, eller direkte til meg på 

telefon 66799966 / 99797718 eller mail: kristin.hesselberg@asker.kirken.no
Kom da vel!

Hilsen Kristin

Kristin Hesselberg Meland  
spiller orgel og leder kor  

for voksne og barn

TENSINGKORET 
«PAPPAS BARN»

Pappas Barn gjentar suksessen fra i fjor,  
og har gleden av å invitere til julekonsert i 

Østenstad kirke, torsdag 4. desember kl. 20.00. 

Gjennom både sang, dans og drama håper vi  
på å skape julestemning i Østenstad kirke.  
Konserten er gratis, men det vil samles inn 
kollekt der halvparten går til Pappas Barn,  

og halvparten til Kirkens Bymisjon. 

Førjulskonsert 
Søndag 14. deSember kl. 18.00

MED ØSTENSTAD SANGERI OG  
ØSTENSTAD KIRKES BARNEKOR

Under ledelse av sin dirigent Kristin Hesselberg Meland,  
blir det også i år julestemning på tredje søndag i advent. 

Østenstad kirkes barnekor får frem både smil  
og glede med sine klare barnestemmer.

Østenstad sangeri har et allsidig repertoar av nyere og 
eldre julesanger som framføres med smittende sangglede 

og god korklang. I år har koret med seg Maria Hansli som 
akkompagnatør. Hun er student ved Norges Musikkhøgskole.

Publikum inviteres med på allsang.

Fri entré. Kollekt ved utgangen. 
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Søndag 
14. SePTember kl. 10.30
Victoria Shanine Hippe Alam
Johanne Strøm Arnøy
Ingvild Halbo Aspelund
Ingrid Aukner
Karsten Bakke
Tale Kamilla Barsch
Katrine Fjelle Døvle
Johan Grøttå
Markus Hellerud
Victoria Helseth
Nils Jore
Frida Winther Kapstad
Herman Kongsgården
Marius Landmark
Martine Landmark
Vegard Mosand
Andreas Nygård
Hedda Børsting Saltnes
Ida Jægersborg Tangen
Charlotte Marie Trovaag
Victoria Skåle Vaage

Søndag 
14. SePTember kl. 13.00
Ellen Marie Berg 
Helene Elnes
Martine Bache Fosterud
Charlotte Louise Gundersen
Sunniva Haugland
Helene Sundbye Jørgensen
Antonius Karlsen
Oskar Goedvriend Lindberget 
Sofi Lo Monaco
Jørgen Onarheim
Thea Frogner Rikheim
Andreas William Rodahl
Rikke Sjølander
Andrea Sjølander
Ingrid Skjønborg

Sunniva Storebakken
Victoria Myklebust Strøm
Sunniva Christiansen Tellsgård
Johan Teodor Westly

lørdag 
20. SePTember kl. 10.30
Julie Andrine Bergseth
Mats Holter Brubakken
Sondre Holter Brubakken
Ellen Vestgøte Carlstedt
Adam Carizzo
Kristiane Dahlen
Johannes S Dingley
Sophie Listhaug Eriksen
Maja Rauan Goksør
Martine Carho Hansen
Mari Bjor Hognestad
Sondre Kastås Holst
Elaine Keihl Sagvolden
Eduard Andreas Randen
Henrik Blekeli Spiten
Maria Kristine Tømmer
Julie Kathrine Wilborn
Mariell Øberg

lørdag 
20. SePTember kl. 13.00
Silja Aasland
Sofie Frisvold Aulie
Sofie Clementina Stewart 
Bondi-Grys
Malene Broholm Nielsen
Guro Dahle Christofersen
Anna Regine Christensen
Sander Høgseth Eidal
Jesper Wille Jensen
Ingeborg Enes Kjevik
Lise Fuglseth Kolden
Regine Aimee Rasmussen 
Lind

Christina Lyngstad
Anders Hatlo Nedrelid
Celine Forberg Nordstaa
Fredrik Victor Pfeuti 
Engebretsen
Henrikke Præsttun
Alexander Raschou
Lena Schrader Roander
Carl-Oscar Bergfjord Stoll
Olav Gudolf Blakstad Øxseth

Søndag  
21. SePTember kl. 10.30
Lill Kristine Clarholm Jensen
Ludvig Fagerheim Gilhuus
Anine Haavik 
Maria Holand
Josefine Aspegren Moen
Sara Elise Isachsen Moholt
Mathias Mydske
Ravn Adrian Ravndal
Amalie Elisabeth Robsahm
Sondre Snersrud
Birgitte Skaar Strand 
Bastian Levin Winther
Elisabeth Berg Ødegaard

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

Søndag  
21. SePTember kl. 13.00
Henrik Sondre Annweiler
Jon Sigmund Brauti
Tiril Pisani Danielsen
Eira Pisani Danielsen
Thomas Forsberg
Elias Forstrøm Fyksen
Sigurd Goffeng-Bjerke
Stian Gran-Henriksen
Jakob Hansteen
Maria Michaela Buri 
Holmesland
Hedwig Follestad Johansen
Ola Jakob Lier
Aina Mørk
Simen Strandos
Erlend Boye Støver
Ella Maria Aas

KONFIRMANTER 2014

Konfirmant 2015?
Velkommen til informasjonsmøte 

onsdag 29. oktober kl. 19.00.

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.  

Møtet er for både konfirmanter  

og foreldre.
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slekters gang

 Dåp

10. aug.
Oskar Sønsthagen-Berlid
17. aug.
Leander Strøm Kristiansen
Maria Wold Kristiansen
Ella Petrine Lindås
Leo Aas Lunde
24. aug.
Maya Karen Bjørnsdatter 
Olsen
Louis Berge-Lunden
Sofie Myren Furre
31. aug.
Lyder Theodor Roset
7. sept.
Malla Marikken Von Krogh
28. sept.
Tiril Kolderup-Steen
Emily Isabelle Nygaard 
Bendiksen
Mille Lindahl

⚭ Vielse

7. aug
Camilla Jensen og  
Jone Surnevik
23. aug.
Stine Haakensen Wettre og 
Erik Svalastog
30. aug.
Tone Benedicte Westly Sandal 
og Svein Erik Voll

 Gravferd

31. juli
Synnøve Sigrid Nilsen
8. aug.
Ingrid Marie Sagen Thon
14. aug.
Reidun Bjørnstad
19. aug.
Tordis Ragnhild Iuell Johnsen
20. aug.
Aslaug Marie Aasgaard
21. aug.
Jorun Anbjørg Stokkan
Bergljot Halvorsen
26. aug.
Johannes Eng
3. sept.
Elisabeth Jane Skjevdal
4. sept.
Åse Tønnesson
18. sept.
Martin Alexander Finn Read
19. sept.
Lydia Bakke

Tro & liv
Andakt av kapellan Olav Valen-Sendstad

HVORDAN SKAL VI  
REDDE JORDEN?

Når du leser denne overskriften, så tenker du sikkert at denne 
andakten handler om engasjementet for å redde jorden fra 
forurensing, menneskets ødeleggelse av skaperverket. 

Det er naturlig at vi tenker slik. Mange kjenner at det å redde 
jorden er en av de aller viktigste utfordringene vi står overfor  
i dag. 

Vi er privilegert i Norge. Vi kan bruke tid og ressurser på å 
engasjere oss for det globale perspektiv. Ja, få land i verden har 
et slikt miljøengasjement. Vi er blant de flinkeste i verden til å 
kjøre elektriske biler. Vi har små elektriske svippebiler og store 
elektriske luksusbiler.

Samtidig lever millioner av mennesker i krigsområder, 
opplever massedrap og tortur. Millioner er drevet på flukt fra sine 
hjem. Millioner lever i katastrofeområder og i slumområder. For 
millioner av mennesker er det å finne mat eller drikke til å holde 
seg i live, det nærmeste.  

Hva er nærmest for oss? Det kommer kanskje an på hvor vi 
kjenner oss truet? Vi spør oss selv: Hva er det som truer oss og 
våre interesser? Vil vi merke problemene her hos oss? Ja, kanskje 
tenker vi at miljøsaken er det nærmeste for oss?

“Visst skal jorden bli ny”, sa biskop Erling Utnem i sin bok. 
Det er ingen fremtidsprofeti om paradisiske tilstander i elektriske 
biler, men handler om det bibelske fremtidshåp. Jesus sier: Salige 
er de ydmyke, for de skal arve jorden. 

Jesus taler på vegne av de som lever i nød og sorg og lidelse. 
For Jesus sto mennesket i sentrum, det fortapte menneske, det 
lidende menneske, det som opplever urett, undertrykkelse eller 
forfølgelse. Jesus er konkret og «jordnær»: Dere skal arve jorden. 

Gud har gitt oss rett til å arve jorden. Det skjedde da Jesus 
Kristus sto opp fra de døde. Det nye liv er en arv vi har fått, bare 
ved å tro på Jesus Kristus. Visst skal jorden bli ny! Gud skal sørge 
for det, men spørsmålet er: Hvem skal bo på den? 

Derfor har vi fått i oppdrag å gå med gledesbudskapet og gi 
mennesket tro, håp og trøst. Det er et globalt perspektiv, og ingen 
kan si at vi ikke står i umiddelbar nærhet til våre medmennesker 
og til all denne verdens nød og farer. Det ville være et bedrag. 
Men Guds løfte er at når evangeliet er nådd ut til jordens ender, 
da skal Herren komme og samle oss fra alle verdens hjørner til en 
nyskapt jord. 

De fattige, de som sørger, som sulter og tørster og lider, skal 
arve jorden, sier Jesus. Det er nok en advarsel om at vi ikke må bli 
hovmodige når vi suser lydløst av sted i våre el-biler. Vi skal ikke 
arve jorden ved egne krefter, men ved Guds kraft, kjærlighet og 
nåde mot oss. Ja tenk, vi skal arve jorden!  

Selskapslokaler 
Asker ~ Dikemark

atanagaard.no 
T: 47 97 16 40

bryllup ~ konfirmasjon ~ dåp ~ jubileer  
minnestund ~ firmafest ~ julebord

BærumAsker
BEGRAVELSESBYRÅ

A. THRANA ASDøgnvakt Asker 66 78 05 33
Kirkeveien 185, 1384 Asker

www.athrana.no

T: 32 84 05 05

LokaL stenLeverandør
Vi leverer alt innen gravstener og  
nye inskripsjoner

Gravstener fra kr 4900,-

NORSK KUNSTSTEN & GRANITT
Fredtunv. 9, 1386 Asker T: 66905140    www.nkg.no



gudstjenester i 
Østenstad kirke

min favorittsalme
Terje Myra
Gravferdskonsulent hos Jølstad begravelsesbyrå

«Hvordan kombinerer Terje begravelsenes 
tristhet med evangeliets trøst?» lurte 
Anders Østeby og sendte stafettpinnen 
videre. Når Terje Myra skal ta utfordringen, 
velger han seg salmen «Det er makt i de 
foldede hender» og forklarer: - I forhold til 
Anders sin utfordring treffer denne salmen 
veldig godt. I vanskelige dager har vi jo litt 

lettere for å folde hendene enn når alt er bare bra. 
- Salmen er mye brukt i begravelser?
- Ja, den er veldig mye brukt, og det er jo en grunn til det. 

Denne salmen har alltid vært spesiell, synes jeg. Den har et 
flott budskap. Jeg valgte den også fordi jeg i ti år var nabo med 
forfatteren, Trygve Bjerkreim, på Fjellhaug, så jeg kjente ham 
godt. Jeg er blitt fortalt at Bjerkreim opprinnelig bare skrev to 
vers, men så var det en som ba ham om å ta med en bønn for 
barna. Vers nummer to kom dermed senere. I det verset er det 
mye som er viktig å få med, sier Terje. - Barna er jo det kjæreste 
vi har.

- Hvem utfordrer du videre?
- Da har jeg tenkt på en gammel venn og nabo, nemlig Solveig 

Bruun, avslutter Terje. 

Det er makt i de foldede hender.
I seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender,
han har lovet at svar skal du få.
Omkved:
Det er svar underveis, engler kommer med bud.
Om det drøyer, det fram dog skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

Du som ber for ditt barn, dine kjære,
er i forbønn fra år og til år,
om du tålmodets lekse må lære,
himlens bønnesvar engang du får.
Omkved 

Det er makt i de foldede hender
når i Frelserens navn du får be.
Og engang når du livsløpet ender,
hvert et bønnesvar klart skal du se.
Omkved 

T: Trygve Bjerkrheim 1955
M: Øyvind Tønnesen 1962



02.11.2014 - 18.01.2015
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på www.ostenstadkirke.no

2. november, Allehelgensdag
Klassisk messe
med Østenstad sangeri
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens 
kirkemusikk

2. november kl. 18.00
Minnegudstjeneste 
ved menighetens diakon  
og prester. 
Vi minnes våre døde

9. november,
22. s. i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

9. november kl. 18.00
Kveldsmesse
Tema: Far. 
Taler: Elisabeth Mork

16. november,
23. s. i treenighetstiden
Søndag for de forfulgte
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Stefanusalliansen

23. november,
Kristi kongedag/
Domssøndagen
Prester fra Kirkens feltarbeid  
i Asker
Offer: Menighetens arbeid

30. november,
1. s. i adventstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Østenstad kirkes barnekor
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga

7. desember,
2. s. i adventstiden
Lys våken-gudstjeneste
Prest: Anna Grønvik
Offer: Menighetens arbeid

14. desember,
3. s. i adventstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Himalpartner

24. desember 
Julaften kl. 12.00
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Østenstad menighets barnekor

Julaften kl. 14.00
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Solist: Nils Georg Haugland 
Nilsen

Julaften kl. 16.00
Prest: Olav Valen-Sendstad
Pikekor

Offeret på julaften går til
Kirkens nødhjelp
Kirkens feltarbeid i Asker
og menighetens arbeid.

25. desember,
1. juledag kl. 13.00
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Østenstad sangeri
Offer: Menighetens 
seniorarbeid

28. desember kl. 18.00,
Romjulssøndag
Julesangsamling ved
Anne Kristine Merkesvik og 
Olav Valen-Sendstad

4. januar,
Kristi åpenbaringsdag
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid

11. januar,
2. s. i åpenbaringstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

11. januar kl. 18.00
Kveldsmesse

18. januar,
3. s. i åpenbaringstiden
Y’s Men’s internasjonale 
kirkedag
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Time of Fast


