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 Leder:

I fin flyt
Menighetens 
årsstatistikk viser først 
og fremst stabilitet på 
de fleste områdene 
vi måler: dåpstall, 
gudstjenesteoppmøte, 
inntekter og oppslutning 
om tiltak for barn  
og unge. 

Årsmelding med statistikk og 
regnskap kan lastes ned fra 
menighetens hjemmeside. Vi 
har funnet flyten i Østenstad 
menighet. 

Problemet er at vi aldri blir 
fornøyd, for visjonene er så 
skyhøye: Østenstad kirke skal 
være et åpent hus med mange 
rom hvor alle kan oppleve 
tilhørighet, få hjelp til tro og 
utrustes til tjeneste. Kan man 

da være fornøyd når i snitt 129 
av menighetens nesten 10.000 
medlemmer finner veien til 
kirken på en vanlig søndags 
formiddag? 

I sommer fikk jeg en nøkkel 
av en snill mann: «Vær så god, 
Astrid», sa han. «Dette er 
nøkkelen til badehuset vårt. 
Du kan komme ned til fjorden 
og bruke både badehuset og 
badestranden vår når som helst 
du har lyst. Ta med familien 
din og kos deg!»

Det var et flott tilbud som 
gjorde meg glad. Tenk at det 
finnes så snille mennesker! 
Så hvorfor har jeg ikke 
benyttet meg av tilbudet en 
eneste gang? Geir Børresen 
sa en gang i et intervju i dette 
menighetsbladet: «Når jeg 
hører kirkeklokkene ringe, 
lengter jeg til kirken.» Slik er 
det med meg også: Når solen 
skinner, lengter jeg til stranda. 
Hvorfor blir det så sjelden noe 
av våre gode ønsker og forsetter 
når tilbudet både er gratis og 
lett tilgjengelig?

Svaret er kanskje at livet 
er travelt både for Geir, meg 
og mange, mange andre. Vi er 
allerede bundet i våre vante 
mønstre. Strandbesøk eller 
kirkebesøk – det er ikke sikkert 
vi rekker noen av delene, selv 
om vi har lyst og kjenner på 
lengselen. 

Østenstad menighet

Adresse: 
Gudolf Blakstadsvei 40 
1392 Vettre

Tlf: 66 79 99 60 

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

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

Åpningstid: 
Mandag - fredag kl. 10 - 14

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

Redaktør: 
Astrid Sætrang Morvik 
(sokneprest):  
astrid.morvik@asker.kirken.no

Grafisk design: 
Karen Marie Eien Lillesund

Trykk: 
Asker Print AS

Opplag: 5600  
Fem utgivelser per år.
Abonnement: Gratis.  
Frivillige bladpenger. 
Bankgiro 1620 30 85242
Utenbygdsabonnement: 
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Annonser: 
Kontakt oss på 
tlf. 66 79 99 60

Likevel hører vi til. Tilbudet 
er der, og vi vet det. Det gir en 
følelse av trygghet. Trygghet 
er det grunnleggende behovet 
som må være dekket for at vi 
kan utvikle oss som mennesker. 
Den som er trygg i sitt eget, 
tør også søke utover mot det 
ukjente. I dette nummeret 
av menighetsbladet møter vi 
Anne Kristi Jønland. Hun har 
en sterk forankring i Østenstad 
menighet og bruker mye av sin 
fritid på å lage gode tilbud til 
barn og voksne i menigheten. 
Samtidig har hun tatt et 
stort sprang ut i verden og 
laget et prosjekt som krever 
mye av både pågangsmot og 
krefter. Anne Kristi er i fin 
flyt, og tilbudet går til alle 
menighetens medlemmer om 
å støtte opp om prosjektet som 
hun selv har investert så mye i.

Lengselen etter å realisere 
drømmen burde være en viktig 
veiviser for oss. Er våre kjente 
mønstre virkelig så verdifulle at 
de skal hindre oss i å ta skrittet 
inn i noe nytt – enten det er å 
lage bistandsprosjekt i Afrika, 
eller det er å få åndelig påfyll i 
kirken? Tilbudet er der, og det 
er godt: Finn din personlige 
flyt og oppdag gleden i å 
overraske seg selv!

Astrid Sætrang Morvik
Sokneprest

Tlf: 69 87 72 20
E-post: kontakt@skattreg.no
www.skatt-og-regnskap.no SKATT & REGNSKAP AS

Profesjonelt og med høy service 
hjelper vi firmaer i Asker og omegn 
med skatt og regnskap. 
Ring oss i dag.

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

Båtplasser 
ledig 2014
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Det skjer i kirken:

DÅP
- Vi valgte å døpe Emilie fordi det er lang tradisjon 
for dåp i våre familier, vi er begge døpt, forteller 
Nina Birgithe Haaland, og fortsetter: - Vi ønsker at 
Emilie skal oppdras med kristne tradisjoner og en 
kristen barnetro, i tillegg til å kunne delta på kirkens 
aktiviteter for barn og ungdom. 

Eyvind og Nina Birgithe har fått sitt første barn og forteller at de 
er nye i området:

- Vi valgte Østenstad kirke fordi vi nettopp har flyttet til 
Gullhella, og Østenstad virker som en aktiv og trivelig menighet. 

Emilie Haaland ble døpt den 16. februar og hele familien stilte 
opp for å overvære den høytidelige handlingen. Også Daniel 
Lykseth Larsen ble døpt i samme gudstjeneste. Vanligvis er det 
1-3 barn som blir døpt i en gudstjeneste. I 2013 var det dåp i 35 
gudstjenester og 72 barn ble døpt i Østenstad kirke. 31 av barna 
fra menigheten ble døpt i andre kirker.

Det er fest i kirken hver gang et barn blir døpt, og menigheten 
tar imot dåpsbarn og dåpsfølge med glede! Før dåpen, har presten 
en samtale med foreldrene, enten i hjemmet eller i kirken. Da 
presenteres menighetens tilbud til barnefamilier. Målet er at så 
mange som mulig skal få en tilhørighet til sin egen kirke og leve 
og vokse i kristen tro.

Dersom du vurderer dåp for ditt barn, ring menighetskontoret 
og få en prat med menighetens sekretær eller prest:  
66 79 99 60. En fyldig artikkel om dåp ligger også på 
menighetens hjemmeside: www.ostenstadkirke.no.

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: 

O. VOlan a/S 
rørleggerfirma
Drengsrudhagen 75, 1385 Asker

T:66780803/90895749 E: gunnar.volan@c2i.net

70 år i AskEr

Foto: Karoline Haraldsen

T: 67 12 18 17

T: 66 90 40 63

www.avan.no ASKER

eiendomsmegling
Asker

epost: asker@eie.no 
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- Vær så god, her er 
grownuts kjøpt på 
markedet på fredag!

Anne Kristi Jønland setter 
fram en skål med uristede 
peanøtter fra Kenya og serverer 
ingefærte.

- Jeg har melk i teen slik 
vi hadde i Kenya. Forlenger 
følelsen, forklarer Anne Kristi. 

Hun er blitt fin og brun 
etter å ha tilbrakt de siste to 
ukene i Mbita, en liten by 
ved Viktoriasjøen, ikke langt 
fra grensen til Uganda. Der 
har hun besøkt gamle venner 
og sett hvordan det går med 
hjertebarnet hennes: Oasis of 

Hope School.
- Hva førte deg inn i dette 

prosjektet?
- Jeg har alltid syntes det er 

spennende å høre om andres 
kultur og hvordan folk lever. 
Etter lærerskolen tok jeg 
u-landsstudier med feltarbeid 
i Kenya. Dette var i februar 
1989, forteller den tidligere 
læreren, nå bibliotekar ved 
Asker bibliotek.

- Oppholdet gjorde sterkt 
inntrykk og jeg la igjen en 
del av hjertet mitt i Kenya. 
Halvannet år senere dro 
jeg tilbake sammen med en 
venninne, og skoleåret 91-92 
jobbet jeg i Etiopia. Så ble det 
mange andre ting som skjedde 
i livet; jeg giftet meg og fikk 
barn, men holdt kontakt med 

Charles Nyangia som jeg traff 
første gang jeg var der.

Charles Nyangia var tolk for 
studentene på u-landsstudiet. 
Han jobbet for Redd barna. 
I dag er han gift med Hellen. 
De har fem barn i alderen 21 
til 1 og ½ år. I tillegg har de 
tatt til seg fire barn som de 
har fostret opp. Av yrke er han 
mekaniker, men er nå pastor 
i Adventistkirken i Kenya. 
Til tross for trang økonomi, 
har ekteparet prioritert å ta 
universitetsutdannelse. De er 
i dag viktige medspillere for 
Anne Kristi i det som er blitt 
hennes livsprosjekt: å hjelpe 

fattige og ofte foreldreløse barn 
i et av Kenyas verst rammede 
HIV/ Aids-områder til mat og 
skolegang.

- Da eldstejenta, Hanna 
ble konfirmert i 2011, dro vi 
på tur sammen til Kenya. Det 
var veldig spesielt og satte 
i gang noe i meg. I februar 
2013 dro jeg tilbake alene. Jeg 
bodde hos Charles og Hellen 
i 14 dager, laget mat og passet 
unger. Det var veldig verdifullt. 
Vi drodlet om det var noe vi 
kunne gjøre for barna, og fikk 
nyss om at det var en skole i 
nærheten som planla å starte 
et matprogram, hvis de fikk 
finansiell støtte til dette. Fra 
nyttår i år var prosjektet et 
faktum.

Prosjektet går i første omgang ut på å samle inn nok penger til 
at de rundt 70 barna som går på skolen, skal få et varmt måltid 
mat hver dag. Neste mål er å skaffe en minimumslønn til de seks 
lærerne ved skolen. Dernest står gratis lunsj og bedre skolebygg 
på ønskelisten hennes.

Bildene taler sitt tydelige språk: Skolen er bygget stort sett av 
bølgeblikk. Det er små klasserom og opp til 11 barn deler den 
samme pulten! De må skrive etter tur, for det er ikke plass til at 
alle kan ha skriveboken på pulten samtidig. Tavler og utstyr for 
øvrig er mangelvare. Lærerne har litt ymse utdanning, men noen 
er virkelig flinke og brenner for det de jobber med, forteller  
Anne Kristi. 

Hun forklarer at det i prinsippet er fri skolegang i Kenya, men 
man må selv betale for uniform, skolesaker og eksamensavgift. 
Hvert skoleår må man gå opp til eksamen for å rykke opp til 
neste klassetrinn. Siden mange av barna er blitt foreldreløse på 
grunn av Aids-epidemien, bor de hos eldre søsken eller andre 
slektninger. Mange har slett ikke råd til skoleutstyr og uniform 
og nesten ikke mat. Når det er lunsjtid, sendes barna hjem, men 

Anne Kristi Jønland  
hjelper barn til skolegang i Kenya

❝ Uten mat i magen, blir det dårlig læring ❞
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siden de ofte ikke får mat 
hjemme, orker de ikke å gå 
tilbake på skolen den dagen. 
Mange har også lang vei. På 
grunn av sykdom eller at barna 
må arbeide, er det aldri mer 
enn 40 barn som møter opp på 
skolen ad gangen.

- Uten mat i magen, blir det 
dårlig læring, slår den tidligere 
læreren fast.

- Uten gode lærere, blir 
det heller ikke god læring, og 
siden økonomien til skolen er 
så dårlig, jobber lærerne per 
i dag uten lønn. Dette øker 
selvsagt faren for at de slutter 
hvis de får tilbud om jobb et 
annet sted. Lærerne har også 
sine familier å forsørge. Derfor 

blir det å samle inn penger til 
lærerlønninger så viktig!

Vi tar poenget.
Anne Kristi Jønland har selv 

tre barn; Hanna (19), Helga 
Sofie (16) og Oskar Andreas 
(10). Hun er gift med Per og 
bor i rekkehus i Morellveien. 
På fritiden er hun ofte å se 
i Østenstad kirke, enten på 
korøvelse eller i ferd med å 
planlegge barnegudstjenester. 
Oskar Andreas er tydelig glad 
for at mamma er tilbake fra 
Afrika, og gir henne rett som 
det er en varm klem. 

Trebarnsmoren intervjuet 
flere barn mens hun var i 
Mbita. En ung jente uttrykte 
følgende fremtidsønske: «Hvis 

Oasis of Hope
Mat for læring
Hjelp til skolegang for barn i Kenya
www.oasisofhope.no
Kontonr. 1503.42.70659.
Vil du bli fast giver, send mail til post@oasisofhope.no
Prosjektet er registrert som en forening i 
Brønnøysundregisteret: 912 880 133  
og organisert med et styre:
Styreleder: Anne Kristi G. Jønland 
Økonomiansvarlig: Jarle Klungrehaug 
Styremedlem: Per Jønland 
Styremedlem: Lena Grønbeck Karlsen 

jeg vokser opp, vil jeg bli lege.»
- «Hvis jeg vokser opp….»   

Det var sterkt, sier Anne Kristi. 
Hun legger til at mange av 
barna gjør det veldig godt på 
skolen, til tross for dårlige 
læringsforhold. – Barna 
er veldig opptatt av å få 
utdannelse, ellers vet de at de 
går til et liv med tigging og at 
de ofte ender opp på gata.

 Anne Kristis hjelpeprosjekt 
har hun kalt «Mat for læring. 
Hjelp til skolegang for barn 
i Kenya.» Prosjektet har en 
hjemmeside med adresse www.
oasisofhope.no. Nå er håpet at 
flest mulig vil bli faste givere. 
Ved å ha faste givere kan vi 
lettere planlegge arbeidet vårt. 

- Du har tatt på deg et stort 
ansvar. Tynger det?

- Ikke foreløpig. Det er så 
mange velvillige mennesker 
rundt omkring. Jeg trenger 
bare å komme i kontakt med 
dem. Jeg er opptatt av å starte i 
det små, og kanskje blir det noe 
stort - hvis Gud vil. Jeg trenger 
å ha økonomisk kontroll over 
det vi gjør. Det er viktig å gjøre 
dette ordentlig, understreker 
Anne Kristi Jønland.

ØsteNstADDAgeN 2014
25. mAI Kl. 11.00  
feIrer vI DeN årlIge ØsteNstADDAgeN. 
Denne gangen bruker vi gudstjenestestedet som 
ligger vakkert til nede ved fjorden ved løkenes 
gård på Konglungen. Parkering ved gården, 
løkenesveien 55.
Det blir utegudstjeneste uansett vær! ta med 
eget sitteunderlag/campingstol.
menighetens kor medvirker og vi skal feire dåp! 
taler er prost Berit Øksnes. liturg er sokneprest 
Astrid sætrang morvik
vi deler ut menighetens takk og pris-pris til en 
av våre flotte frivillige medarbeidere. 
etter gudstjenesten fortsetter vi med leker for 
store og små, ridning, fortellerstund, foredrag og 
matservering.

5
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Selskapslokaler 
Asker ~ Dikemark

atanagaard.no 
T: 47 97 16 40

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

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

Tlf: 66 98 70 30

Fasteaksjonen bidrar til 
at folk kan reise seg og få 
bedre liv

Kirkens Nødhjelp (KN) jobber 
for at flest mulig skal få sjansen 
til å overleve katastrofer. 
Krigsflyktninger fra Syria er 
noen av dem du støtter ved å 
delta i fasteaksjonen.  

Fasteaksjonen gir en 
mulighet til at vi i Norge kan 
gjøre noe konkret med alt det 
vonde vi hører om i nyhetene. 
Vi kan bidra. Hva vi gjør teller 
for at hjelpen skal nå flest 
mulig.

     Pengene vi samler inn 
til årets aksjon, går som vanlig 
til hele Kirkens Nødhjelps 
arbeid. Akkurat nå arbeider 
Kirkens Nødhjelp for syriske 
flyktninger. De leverer rent 
vann og trygge sanitære 
forhold, i tillegg til annet 
nødhjelpsarbeid, i samarbeid 

med kirkelige partnere som 
blant annet Det Lutherske 
Verdensforbund.

Men Kirkens Nødhjelp 
arbeider også med 
gjenoppbygging og 
klimaforebyggende tiltak på 
Filippinene. Pengene som 
samles inn i fasteaksjonen, 
gjør det mulig å handle raskt i 
katastrofer, som etter tyfonen 
på Filippinene.

Generalsekretær i Kirkens 
Nødhjelp, Anne-Marie 
Helland, ønsker å rette en stor 
takk til alle menigheter landet 
rundt som deltar, alle frivillige 
som går med bøsse og alle som 
gir penger: 

- Dere betyr en forskjell, og 
jeg er stolt og imponert over 
at så mange blir med på denne 
dugnaden for rettferdighet. 
Deres innsats gjør det mulig 
for oss å være tilstede i 
katastrofen, sier Helland.

STØTT KIRKENS NØDHJELP 
TIRSDAG 8. APRIL

Ta godt imot våre bøssebærere når de ringer på hjemme hos deg  
tirsdag 8. april. Foto: Øyvind Kvamme.

•  Menigheter landet rundt står for gjennomføringen av  
 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 
•  Østenstad menighet arrangerer aksjon tirsdag 8. april  
 og trenger bøssebærere. 
•  Ta kontakt med kateket Karianne Pettersen, dersom  
 du vil være med.  
 e-post: karianne.pettersen@asker.kirken.no
•  Pengene som samles inn, går til Kirkens Nødhjelps  
 arbeid over hele verden. 
•  Støtt aksjonen direkte ved å:
 Benytte kontonummer 1594 22 87493
 Sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner)
 Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)
 

•  For 200 kroner kan du gi et menneske  
 sikker tilgang til rent vann! 

                Tårnagenthelg 
              for 8/9-åringer
  Velkommen til Østenstad kirke 3. – 4. mai!
8/9-åringer over hele landet samles til kirkene for å 
løse oppdrag og mysterier, gå opp i kirketårnet og 
ringe med klokka. Innbydelse kommer i posten!

Tårnagenthelg er et nasjonalt 
breddetiltak i regi av Den 
norske kirke og Søndagsskolen. 
Opplegget er basert på TV-
serien om Tårnagentene fra 
NRK. Serien ble sist sendt  
julen 2013. 

Englevakt
For tiden foregår det et 
prosjekt der alle menighetene 
i Asker inviterer foreldre til 
å være medhjelpere på ulike 
tiltak. De frivillige hjelperne 
kalles «Englevakter». 

Som Englevakt er foreldre 
med på spennende aktiviteter 
i kirken sammen med barnet, 
samtidig som de gjør en verdifull frivillig innsats. 
De blir kjent med andre foreldre med barn i samme alder og får 
innsikt i kirkens aktiviteter for barn og unge, aktiviteter som er 
felles for hele landet. Innbydelse til å være englevakt kommer i 
posten sammen med invitasjonen til Tårnagenthelg  
for 8/9-åringer.
Tekst og foto: Ann Helen Frivold

FAKTA OM KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON:
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Slekters gang

 Dåp

5. januar
Oscar Dahl-Flagestad
Caroline Granli-Hansen
12. januar
Mari Frydendal Kiilstofte
Peder Stedje Lier
18. januar
Lucas Wigelius Børstad
19. januar
Håvard Roksund
26. januar
Mia Emilie Küenzlen
Liam Løberg Ek
9. februar
Johan Hovstein Beck
16. februar
Daniel Lykseth Larsen
Anna Sanibel Salvesen Thelle
Alma Bø Østdahl
Emilie Haaland
23. februar
Kasper Enga Harsem
Filip Rasmussen Kittelsen
Isak Johannes Haileselasie 
Næss
Elias Harkestad Kerkeni
2. mars
Jenny Louise Løken

⚭ Vielse

11. januar 
Siv-Mari Gabrielsson og 
Morten Stange
1. mars
Kristine Kopstad og 
Jonas Grønnern

 Gravferd

12. desember
Ragnar Elnæs
13. desember
Anne Karine Antonsen
27. desember
Lilly Petrine Fallet
3. januar
Aase Johanne Velund
9. januar
Erling Mathis Nilsen
15. januar
Odd Burt Liljedahl 
16. januar 
Mette Billingstad 
Margit Wettre Kristoffersen
17. januar
Märtha Frideborg Bjørkevik
Birgit Magnus
Svanhild Bjerkås
6. februar
Karla Valentine Skjønsfjell 
Skaare
10. februar
Ragna Erikke Zaborowski
14. februar
Nils Halvard Lange
18. februar 
Håkon Skaug
19. februar
Knut Walter Edvardsen
27. februar
Arnold Johannes Kirkeby
28. februar
Ingrid Midtbø
Reidun Skramstad

Tro & liv
Andakt av kateket Karianne Pettersen

HAn Som iKKe  
giKK uTenom
Det er fristende å gå utenom det som er vanskelig. Hvis vi kan 
klare å unngå det som er vondt – hvorfor ikke gjøre det? Det er 
menneskelig, og kanskje også smart, til tider. Påsken viser oss at 
Gud velger annerledes. Guds Sønn levde aldri noe trygt, beskyttet 
liv. Han blir født inn i en familie med litt over gjennomsnittlige 
utfordringer, der sårbare, unge foreldre allerede ved fødselen til 
sitt første barn har brutt med sosiale og moralske forventninger. 
Jesus levde et liv med venner og uvenner, applaus og tøff kritikk 
om hverandre. De som har gitt oss livshistorien hans i bibelen, 
forteller om glede og iver, men også om krangler og gråt, angst  
og tvil. 

Så kommer påsken. Fra venner som svikter, frykt, løgn og 
mishandling, går Jesus videre og inn i noe av det vanskeligste – 
og mest skremmende – for oss: døden. Frivillig. Det ville vært 
særdeles menneskelig og forståelig dersom han med vissheten 
om hva som lå foran hadde snudd ved inngangen til Jerusalem og 
reist en annen vei. 

Han gjorde ikke det, lykkeligvis. Til glede for oss. For i dag 
kan vi be – og vite at den vi ber til, vet noe om hvordan vi har det. 
Han vet hvor fint og vanskelig livet kan være, på sitt beste og på 
det mørkeste. Vi kan tro at når han har gjort alt som stod i hans 
makt for å kunne tilby oss en åpen dør inn til Gud, så holder det. 
Vi kan vite at selv når døden vinner over livet, noen ganger, så er 
det ikke slutt! 

Påskemorgen var Gud sterkere enn døden. Gud ønsker LIV! 
Han skaper liv, også når det kan se tørt eller mørkt ut. I en tid der 
alt rundt oss våkner til nytt liv etter en lang og temmelig mørk 
vinter, kan vi huske at om livet kan være skjørt og sårbart, så er 
det gitt en kraft som seirer! 

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

BærumAsker
BEGRAVELSESBYRÅ

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

www.athrana.no

LOPPE-
MARKED
i Østenstad kirke ønsker lopper
Ring enten 66 78 46 16 eller 66 78 93 05 eller send e-post til  
aeeimh@gmail.com og en av våre kjørepatruljer vil hente loppene 
onsdag 23. eller torsdag 24. april etter kl. 18.00.  
(Gjelder kun Asker kommune)
Aller best er det om dere leverer loppene direkte ved Østenstad kirke 
onsdag 23. eller torsdag 24. april etter kl 18.00.
Vi kan ikke ta imot TV’er, hvitevarer, sofaer, veggseksjoner eller trimapparater

Selve loppemarkedet holdes i Østenstad kirke
fredag 25. april kl. 18.00 - 21.00 og
lørdag 26. april kl. 10.00 - 14.00

SMÅTT OG STORT - MØBLER - KLÆR - BØKER - KJØKKENUTSTYR - SPORTSUTSTYR - PYNTETING - ELEKTRISKE ARTIKLER - ETC.
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Pengene kommer godt med som støtte til blant annet barne- og ungdomsarbeide i 
Østenstad menighet og til Y’s Men’s internasjonale hjelpearbeid.

T: 32 84 05 05
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Gudstjenester i 
Østenstad kirke

Min favorittsalme
Pål Rune Børresen
HR sjef – DnV gL, maritime.
Summetonen i telefonen blir plutselig 
veldig fremmed før oppringningen min 
tilslutt besvares.

- Hei?
- Hei, det er fra Østenstad 

menighetsblad, er det Pål jeg snakker med?
- Ja, det er det. Men du, nå står jeg i 

New York og holder på å sjekke inn på et 
fly…

Likevel har Pål tid til å ta imot stafettpinnen han fikk fra 
svigermor Vera Selnes som i forrige nummer av menighetsbladet 
utfordret ham til å komme med sin favorittsalme:

- Tja, hva skal jeg svare på det? «Deilig er jorden» er veldig 
flott…

- Ja det er den. Hva er det med den salmen som er spesielt for 
deg?

- Det er noe med den salmen som gjør at jeg kommer i 
høytidsstemning. Dessuten bringer den fram mange minner om 
jula.

- Godt svart! Hvem vil du utfordre videre?
- Maud Kari Berntsen. Vi er vokst opp sammen, dessuten er 

hun min nabo.
Salmestafettpinnen er dermed sendt videre. Her er den alltid 

aktuelle «Deilig er jorden»:

Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang;
aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden,
menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født! 

T: B. S. Ingemann 1850
M: Breslau 1842



06.04 - 09.06.2014
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på www.ostenstadkirke.no

6. april, 4. søndag i fastetiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid

13. april, Palmesøndag
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Mission Aviation 
Fellowship (MAF)

17. april, Skjærtorsdag  
kl. 19.00
Heggedal kirke: 
Nattverdgudstjeneste
Prest: Anna Grønvik

18. april, Langfredag
Pasjonsgudstjeneste
Prest: Astrid Sætrang Morvik

20. april, Påskedag
Påskefrokost kl. 9.30.   
Ta med et pålegg.
Gudstjeneste kl. 11.00.
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Misjonsalliansen
Festkirkekaffe!

21. april, Andre påskedag  
kl. 19.00
vardåsen kirke:  
Påskens sanger og tekster 
Prest: Dag Håland 
Vox Cordis

27. april,  
2. søndag i påsketiden
Husgruppegudstjeneste
Prest: Olav Valen-Sendstad
Taler: Elisabeth Mork
Offer: Menighetens arbeid

27. april kl. 19.30
Ung kveldsmesse for hele prostiet
Prest: Olav Huuse Haraldstad 
Ungdommer fra fem Asker-
menigheter deltar.
Offer: Kirkens feltarbeid

4. mai, 3. søndag i påsketiden
Gudstjeneste for små og store
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid

11. mai,  
4. søndag i påsketiden 
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

11. mai kl. 18.00
Kveldsmesse
Pappas barn og New Voices
Prest/taler: Magnus Pettersen 
Kjellin
Prest/liturg: Astrid Sætrang 
Morvik

18. mai,  
5. søndag i påsketiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: KFUK-KFUM-speiderne

25. mai,  
6. søndag i påsketiden
Østenstaddagen på Løkenes! 
Se egen annonse s. 5.
Taler: Prost Berit Øksnes
Liturg: Astrid Sætrang Morvik
Menighetens kor
Offer: Menighetens arbeid

29. mai,  
Kristi himmelfartsdag
Avgang fra Gullhella stasjon  
kl. 11.00
Andakt på Vardåsen ca kl. 12.00
Prest: Astrid Sætrang Morvik

1. juni, søndag før pinse
Prester: Astrid Sætrang Morvik og
Gateprestene Inger Lise 
Guttormsen og Øyvind Stabrun
Offer: Menighetens arbeid

8. juni, Pinsedag
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Himalpartner

9. juni, Andre pinsedag  
kl. 19.00
Holmen kirke:  
Hymn Festival

Velkommen til morgenbønn  
i mariakapellet hver onsdag kl. 
8.30-8.50. morgenbønn følger en 
fast liturgi med bønn, veksellesing, 
sang og dagens bibelord.
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