
Kirkevalg. I Østerås 
kirke har fire par giftet 
seg på ti år. I Haslum er 
antallet nær 400 – 
Kirkens utseende er 
avgjørende, mener 
kirkeforsker.  

Her bryter Christine Liæker og 

Trond-Morten Lindberg den fem 

år lange bryllupstørken i Østerås 

kirke. De ga hverandre sitt ja i 

kirken i fjor, og er blant de fire 

parene som har latt seg vie i den 

tidligere arbeidskirken i løpet av 

de ti siste årene. 

Østerås kirke har 

færre vielser enn 

noen andre kirker 

i Asker og Bærum. 

Men for brudeparet 

var det aldri noe tvil. 

– Vi ønsket en liten 

vielse, med kun forloverne, fordi 

vi senere skulle reise til Frankrike 

for å ha seremoni og bryllupsfest. 

Østerås er den kirken vi sogner til, 

barna våre er døpt her og vi er vel-

dig fornøyd med prestene som til-

hører kirken, sier Christine. 

Hun legger imidlertid til at 

paret sannsynligvis ville valgt en 

annen kirke dersom bryllupsfes-

ten hadde vært holdt i Norge. Det 

er de ikke alene om.

De eldste vinner
Det er nemlig stor forskjell på 

hvor mange vielser som blir holdt 

ved de ulike kirkene i Asker og 

Bærum. En oversikt over vielsene 

de siste ti årene, viser at det gjerne 

er de eldste kirkene som foretrek-

kes av vordende ektefolk. Aller 

flest vielser har den over 800 år 

gamle Haslum kirke. Her har 389 

par giftet seg. 

Nesten like populær er den 

over 130 år gamle Asker kirke, 

med 345 vielser. I motsatt ende 

ligger kirkene Østerås, Helgerud 

og Grinilund. I 29 år gamle Hel-

gerud kirke og 52 år gamle Gri-

nilund har kun ni par gitt sitt ja 

på ti år (se hele oversikten i fakta-

rammen). 

Vil ha det klassiske 
Ida Marie Høeg ved Norsk kirke-

forskning forsker blant annet på 

livsløpsritualer. Hun forteller at vi 

helst vil ha kirker som ligner på 

kirker når vi gifter oss. 

– De mest populære kirkene er 

kirker som ligner på folks forestil-

linger om hvordan en kirke skal 

se ut. Høye spir, klokketårn, høyt 

under taket og god akustikk. Vi vil 

ikke ha kirkebryllup i kirker som 

ligner for mye på andre bygg. Man 

vil ha noe ekstraordinært som kan 

sette sitt preg på dagen, og som 

underbygger det spesielle ved å gi 

hverandre sitt «ja», sier Høeg. 

Hun viser til at de nyere kirkene 

som regel går tapende ut i bryl-

lupskonkurransen fordi de har 

moderne arkitektur, som få opp-

lever som romantisk. 

– Da de nyere kirkebyggene ble 

bygget var man 

ikke opptatt av at 

de skulle ligne på 

de gamle. Arkitek-

tene har utviklet 

kirkebyggene med 

nytt uttrykk og 

estetikk. Mange 

kirker ligner for mye et kontor 

eller skolebygg, det vil ikke folk 

ha. Når man velger å gifte seg i 

kirken har man valgt bort byfog-

den der lokalene er uten den este-

tiske utformingen som kirker har. 

Da er det viktig at kirkelokalet skil-

ler seg ut fra det vanlige, forteller 

forskeren.

Mer ressurser 
Sogneprest Jan-Erik Heffermehl i 

Østerås kirke, synes det er synd at 

mange dropper Østerås kirke til 

fordel for andre kirker. Hvert år 

vier han rundt 20 par som sogner 

til menigheten i andre kirker. De 

fleste av dem i Haslum kirke. 

– Østerås kirke er ikke noen vig-

selskirke. Det er tydelig. Mange 

ønsker en romantisk kirke, og Øst-

erås oppleves ikke sånn, dessverre. 

Det er synd. Kirken våre er stor 

og har mange muligheter andre 

kirker ikke har, forteller Heffer-

mehl. 

Likevel har sognepresten blan-

dede følelser for bryllupstørken. 

Når mange heller gifter seg i 

andre kirker frigir det ressurser 

som kirken i stedet kan bruke på 

andre aktiviteter. 

– For meg betyr det ikke min-

dre jobb, fordi jeg som regel følger 

brudeparet. Men det er klart at for 

staben som helhet, kirketjener, 

kantor osv., betyr det at de har 

mer tid til å bruke på andre ting. 

Vi bruker i stedet mye av ressur-

sene på barne- og ungdomsarbeid. 
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VEDTATT: Nye Gjettum stasjon ble vedtatt i formannskapet i 

Bærum onsdag kveld.  FOTO: NILS JOHAN DAHL 

Formannskapet i Bærum vedtok 
onsdag planene for nye Valler og 
Gjettum stasjon. 

De to stasjonene skal slås sammen, og 

blir nye Gjettum stasjon. Innfartspar-

keringen som finnes i dag skal bestå, 

og antallet sykkelplasser skal økes i 

forhold til de 40 plassene som er fore-

slått. Mellom plattformene skal det 

bygges undergang. 

Stasjonsplan

BRØT BRYLLUPSTØRKEN: Her bryter Christine Liæker og Trond-Morten Lindberg den fem år lange bryllupstørken i 

Østerås kirke. De ga hverandre sitt ja i kirken i fjor, og ble dermed det fjerde paret som lot seg vie i kirken i løpet av 

de ti siste årene.  FOTO: PRIVAT

IKKE ROMANTISK: – Mange ønsker en romantisk kirke, og Østerås oppleves 

ikke sånn, sier sogneprest Jan-Erik Heffermehl i Østerås kirke.  FOTO: KARL BRAANAAS

Kun fire vielser 

Samtidig har vi tilbud til parene 

etter at de er gift. Dette er noe vi 

ikke kunne fått til i like stor grad 

dersom vi hadde hatt mange vigs-

ler, sier han. 

Sogneprest Torunn Jåvold i Has-

lum mener i kirkens historie gjør 

den attraktiv.

– Haslum kirke bærer på en arv. 

Kirken er over 800 år gammel og 

fremstår som gammeldags. For 

mange handler det om at de vil 

ha en slik kirke som ramme rundt 

sitt bryllup, sier hun. 

Andreas Bjørnstad

andreas.bjornstad@budstikka.no

Se hvor 
populær din 
nærkirke er



fakta
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Vil du vite hva Stortinget har vedtatt om
 pensjonen din og om skatten du skal betale???
De nye skattebestemmelsene og den nye Pensjonsreformen har trått 
i kraft den 1. januar i år. Dette medfører betydelige skatteøkninger 
for en gruppe pensjonister, og Pensjonsreformen gjør bl.a. at din 
pensjon underreguleres i forhold til det generelle lønnsoppgjør. 

Dette er pålagt oss uten at våre innsigelser er tatt hensyn til!

Folkemøte: Kulturhuset Stabekk Kino, torsdag 16. juni, kl. 18.00.
Vi informerer om hva dette betyr for deg, og politikerne skal 

forsvare det de har vedtatt.

Arrangør: Foreningen Rettferdighet for de Eldre i 
samarbeid med Bærum Pensjonistparti og Asker  Pensjonistparti.

Gratis adgang. Velkommen!

Pensjonist?
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er vedtatt 
Politikerne vil dessuten at det skal 

vurderes om fortauet på broen på 

Levretoppen skal flyttes, slik at 

det blir en forlengelse av veien på 

nordsiden av banen og broen. Det 

skal også legges til rette for myke 

trafikanter, med gode muligheter 

for å krysse Bærumsveien. 

Støy for beboere
I vedtaket fra formannskapet 

heter det at det er beregnet at 

cirka 30 boliger vil få et støynivå 

over grenseverdiene. Derfor 

planlegges det seks støyskjermer 

langs banen for å oppfylle krav i 

støyforskriften. 

For femten boliger vil det være 

behov for utredning av lokale til-

tak mot støy innendørs. 

Politikerne har også lagt vekt 

på overvåking av stasjonsområ-

det «for å sikre trygghetsfølelsen 

hos dem som ferdes der og for å 

unngå tagging og hærverk». I til-

legg til kameraer i undergangen 

og på ramper, skal området ha 

sterk belysning heter det i ved-

taket.

Kaja Mejlbo 

kaja.mejlbo@budstikka.no 

TOPP: Haslum kirke er mest popu-

lær i Bærum med 389 vielser. 

 FOTO: KARL BRAANAAS

PÅ BUNN: Østerås kirke har hatt fire 

vielser de siste ti årene. 

 FOTO: KARL BRAANAAS

PÅ TOPP: Asker kirke er mest popu-

lær i Asker med 345 vielser. 

 FOTO: EVA GROVEN 

PÅ BUNN: Østenstad kirke har hatt 

32 vielser de siste ti årene. 

 FOTO: KARL BRAANAAS 

Kirke antall vielser
Haslum 389
Asker 345
Tanum 255
Høvik 185
Bryn 111
Heggedal 109
Lommedalen 106
Holmen 53

Østenstad  32
Vardåsen 31 (innviet i 2004)
Jar 20
Snarøya 19
Grinilund 9
Helgerud 9
Østerås 4

Kilde: Kirkene i Asker og Bærum. Tallene 

viser antall vielser de siste ti årene. 

Vielser i Asker og Bærum

på ti år
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