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 Leder:

Frivilligheten blomster!
Det er ingen tvil om at 
frivilligheten blomstrer 
i Asker. Det ser vi i 
Østenstad menighet og i 
samfunnet for øvrig. 

Vi kunne ikke ha 
gjennomført alle våre 
arrangementer hvis ikke det var 
for all den gode hjelpen vi får 
fra de frivillige i menigheten. 
Så tusen takk for det du 
gjør for oss, enten du sitter 
i menighetsrådet, hjelper til 
med barn og unge, de eldre, 
gudstjenestene/kirkekaffen, 
julemarked, loppemarked, 
Østenstaddagen, sitter i et 
av de mange utvalgene eller i 
bønnetjenesten. Vi setter stor 
pris på dere!

I fjor ble vi vitne til tusenvis 
av flyktninger som vandret 
gjennom Europa. Mennesker 
på flukt fra krig, nød og 
fattigdom. Vi husker alle en 
liten 3-åring på en strand, 
iført kortbukse, t-skjorte og 
sko, liggende i vannet med 
ansiktet ned; selve symbolet 
på den tragedien som rammer 
familiene som prøver å flykte i 
gummibåter over Middelhavet. 
Hundrevis av barn og voksne 
har druknet. De som klarte seg, 

startet vandringen på vei mot en bedre fremtid. Europa skulle 
plutselig ta vare på disse menneskene og ønske dem velkommen 
til seg. Det var og er ingen enkel oppgave. 

I Asker var det ei dame som heter Mona Underdal-Loktu 
som kjente på at her må noe gjøres lokalt. Hun er ildsjelen 
bak «Refugees Welcome to Asker and Bærum.» Gruppen har 
sitt utgangspunkt i en Facebookgruppe som ble opprettet 2. 
september i 2015. Nå har gruppen 3200 medlemmer, og 400 
registrerte frivillige i Asker og Bærum. De bidrar blant annet 
med hjelp i form av klær og hygieneartikler til flyktningene som 
kommer på våre mottak. Mona Underdal-Loktu bor i Østenstad 
sokn, og blir intervjuet av Astrid i denne utgaven. Der kan du 
lese om hennes tanker bak engasjementet for å være frivillig for 
mennesker som trenger en utstrakt hånd.

Ungdomsmiljøet i Østenstad menighet blomstrer, og vi 
opplever i 2016 tidenes konfirmantkull. Det er nesten 100 % 
oppslutning! 150 konfirmanter konfirmeres til høsten; 91 Ten 
Sing-konfirmanter og 59 KRIK-konfirmanter. Vi gleder oss over 
at så mange ungdommer ønsker å konfirmere seg i Østenstad 
kirke. Staben i Østenstad, ved kateket, menighetspedagog, 
ungdomsarbeidere og prester er klare for å ta seg av og motivere 
og inspirere alle ungdommene. 

Også det øvrige barne- og ungdomsarbeidet i menigheten 
vokser. Babysang, barnekorene, trosopplæringstiltak og 
tirsdagsmiddagen opplever økt oppslutning. Det er et tegn på 
at det vi har å tilby av aktiviteter, treffer ute blant Østenstads 
befolkning. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss og være her 
for alle de som måtte trenge oss. Kirken er til for alle, og vi ønsker 
at du skal kjenne på at du er velkommen til oss, uavhengig av 
hvem du er og hva du tror på. Vi er her for deg!

Liv Ruud
Kirkeforvalter
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VÅRUTSTILLING MED  
SOLVEIG AALBERG

I høst var det Kjell Haukelands bilder som smykket 
kirkestuen i Østenstad. I vår er det Solveig Aalbergs 
tekstilkunst som skal glede besøkende til kirken.

Solveig Aalberg utforsker serielle uttrykk og søker en forening 
mellom en taktil materialitet og tankens spillerom. Hun arbeider 
i et bildespråk der det enkle og det komplekse er gjensidig 
avhengig av hverandre. Arbeidene uttrykker stramhet og ledighet 
- de er komplekse og enkle på samme tid. Arbeidene bygges opp 
av repeterende formelementer som varieres. I hennes seneste verk 
er bevegelse det sentrale, og gjentakelser, speiling og forflytning 
er noen av undersøkelsene som ligger bak. Arbeidene som vises 
i Østenstad kirke har titlene KONSTANT OG VARIABEL og 
ENERGILINJER.  Arbeidene kan leses som betraktninger om 
en tilstand.

Teknisk benytter Aalberg vekselvis digitalt styrt jacquard vev 
og håndvev, avhengig av hvilke metoder som uttrykker ideen best. 
Hun bruker materialene lin og bomull; garnet håndfarges, tråder 
bearbeides før de veves.

Solveig Aalberg er bosatt i Asker og utdannet ved 
Kunsthøgskolen i Oslo. Der studerte hun ved Tekstillinjen og 
tok Diplom i 1983. Året etter debuterte hun med tekstiler og 
tegninger på Østlandsutstillingen og i Kunstnerforbundet. I 
årenes løp har Aalberg hatt flere separatutstillinger i Norge, blant. 
annet i Kunstnerforbundet, Galleri F15 og Trafo Kunsthall. 
Hun har deltatt på mange gruppeutstillinger både nasjonalt, 
som Høstutstillingen, og internasjonalt, bl. annet i Kyoto, 
Beijing, Riga og København. Hun har utført en rekke oppdrag 
og utviklet kunst for offentlige rom. Hun har også nylig utviklet 
kirketekstiler for Røyken og Vardåsen kirker. 

UTSTILLINGEN HENGER OPPE FRA 
27. FEBRUAR TIL SLUTTEN AV MAI.

JAZZ-MESSE I 
ØSTENSTAD KIRKE 
Søndag 24. april kl.11.00  
blir det svingende rytmer i Østenstad kirke. En i utgangspunktet 
vanlig gudstjeneste blir «jazzet opp» når Molvær og Melsæter 
jazz-band trår til sammen med solist Anne Marte Slinning. 
Korene Østerås Vocalis og Østenstad Sangeri deltar under sine 
dirigenter Dorte Fiskå og Kristin Hesselberg Meland.
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Nidarosdomen er hennes barndomskirke, men 
medlem er hun ikke. Barndommens mange 
skolegudstjenester og musikalske opplevelser fra den 
store domen, har hun likevel med seg, og datteren 
er døpt i Østenstad kirke. - Jeg tror på det gode i 
menneskene uansett religion.

Mona Underdal-Loktu er Vettrekvinnen som siden tidlig i høst 
har figurert som leder i Refugees Welcome to Asker and Bærum 
(RWAB). Hun dukker jevnlig opp i Budstikka med appell til 
lokalsamfunnet om å bidra til å gi nyankomne flyktninger en 
verdig tilværelse så lenge de bor på mottak. For de nær 3200 
medlemmer i facebookgruppa til RWAB, er hun et kjent fjes 
med stadig nye meldinger om hva som skjer og hvordan man 
kan bidra. Innsamling av klær og nødvendighetsartikler har 
vært hovedsatsningen, og resultatet er imponerende: — Siden 
september har vi kledd opp 1700 flyktninger. Det er jeg litt stolt 
av!

— Men hvordan startet egentlig dette svære prosjektet som du og 
andre bruker all tid på?

Mona starter med å fortelle om det kalde hatet man kunne 
støte på i kommentarfeltene på nettet i sommer. 

— Det kom nyheter om flyktninger som var druknet i 
Middelhavet eller omkommet av oksygenmangel i lastebiler 
på veiene opp gjennom Europa, og enkelte uttrykte ønske 
om at mange flere burde ha omkommet.  Det opprørte meg. 
Hvilket land er det vi lever i? Hva skjer?! Hva kan jeg gjøre som 
enkeltperson for å hjelpe? 

Da «Refugee-bølgen» kom til Norge i slutten av august som 
en internasjonal grasrotbevegelse organisert ut fra en rekke 
facebookgrupper i ulike land, ble den svaret på Monas behov for 
å bidra. 

— Vi fikk snudd kommentarfeltene i en periode. Vi følte at 
det nyttet. Jeg skjønte at jeg ikke kan hjelpe 10 000, men kanskje 
100.

42-åringen er av den type mennesker som stort sett ender opp 
med et lederverv. Da facebookgruppen ble startet 2. september 
av Thomas Moe Johansen,  gikk hun umiddelbart i gang med å 
samle inn klær i egen garasje.  Tre dager senere var garasjen full. 

— Etter et par uke hadde vi første samlingsmøte for de 
engasjerte. Jeg ga uttrykk for at dette har jeg lyst til å lede.

Slik ble det. Nå er over 400 frivillige registrert i databasen 
til RWAB. Mona vil gjerne løfte frem at hun selv er brikke i 

det hele og har mange gode 
ressurspersoner rundt seg.

— Hele RWAB kan 
klare seg uten meg, men 
jeg er 100 % avhengig av 
alle rundt meg. Dette har vi 
drevet uten en eneste krone i 
omløp, verken fysisk eller på 
kontoer. Alt er donasjoner fra 
lokalbefolkningen i Asker og 
Bærum, understreker hun.

Å se hvor fort hjelpen 
når fram, beskriver hun som 
å få «bensin på motoren». 
Takknemlighet mangler det 
heller ikke på. 

— Jeg har fått så mange nye 
søsken! Man blir fort «bror» 
og «søster». Det er et stort 
kompliment. Man blir en del 
av familien, deres. Når de spør 
hva de kan gjøre for å takke, 
sier jeg: Lag mat! De har så 
mye god mat, smiler Mona 
som heller tar seg en tur på 
flyktningmottaket for å drikke 
«chai» (te) med flyktningene, 
enn å sitte hjemme og se på 
TV. 

Kallenavnet «Mama 
Mona» som hun har fått, 
opplever hun som den største 
hedersbetegnelse.

— Hva er målet til RWAB?
— Ved noen mottak - ikke 

her i Asker og Bærum - er det 
mangel på mat og medisinsk 
tilsyn for flyktningene. Når 
de er i Norge, skal ikke det 
skje. Refugee-bølgen kom 
for at de som kommer hit 
skal ha et minimum av behov 
dekket mens de er her. De skal 

behandles med respekt.
Når jeg lurer på hvordan det 

er mulig å holde koken måned 
etter måned, beskriver hun 
kicket man får av at ting skjer 
så raskt: 

— Jeg legger ut en post 
på facebook om at vi trenger 
en ting, og etter ti minutter 
har vi fått det vi etterlyste.  Vi 
turte nesten ikke å fortelle 
om den første babyen som ble 
født på mottaket på Vardåsen, 
for vi var redd for å få masse 
babyutstyr som vi ikke trenger.

RWAB-lederen har fått et 
nytt syn på det materielle etter 
møtet med flyktningene: 

— Nordmenn har så mange 
ting. Flyktninger skjønner ikke 
poenget med for eksempel 
stellebord. Man trenger bare 
å legge et håndkle på et bord 
hvis man skal stelle babyen, 
ikke sant? Folk har mengder 
liggende. Det ser vi på godt og 
vondt. 

Selv har hun sluttet å kjøpe 
«dill-dall», som hun uttrykker 
det.  — Jeg kjøper heller noe 
til flyktningene.

- Er det dette som er 
«godhetstyranniet»?

— Den betegnelsen 
bærer vi med stolthet. Vi er 
godhetstyranner i RWAB! 

Mona kaster på nakken 
og smiler. Motstanden mot 
flyktningene i befolkningen har 
sjokkert henne. Hun tror den 
kommer av uvitenhet. 

— Ca 50 % av de som 
kommer hit er muslimer, mens 

resten er kristne eller tilhører 
andre religioner. Jeg tror det 
er noe godt i alle religioner. Ja, 
det er en del i islam som ikke 
er positivt, men det har det 
jammen vært i kristendommen 
også! De er som deg og meg. 
Hvis vi er usikre, kan vi spørre 
hverandre om ting i hverandres 
kultur.

— Hva med uro og bråk som 
man hører om på mottakene?

— Når man får høre 
historiene, skjønner man at 
de er utslitte og traumatiserte 
og fortvilte over situasjonen. 
Livet på mottak er å leve 
i usikkerhet. Ingenting 
kan planlegges. Noen blir 
overrasket over at det blir 
bråk på mottakene, men jeg 
lurer på hvorfor det ikke blir 
mer bråk: Fire menn fra fire 
ulike nasjoner og med ulik 
religion plasseres på samme 
rom i køyesenger... Hva hadde 
skjedd om man plasserte 300 
nordmenn på samme mottak 
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 Mona Underdal-Loktu:

- Flyktningene er livet mitt!

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.

T: 66 90 40 63

ASKER

ASKER 66 75 90 00   •   SLEMMESTAD 31 29 68 88

under slike forhold, spør hun.
De personlige møtene med 

flyktninger har gjort mye med 
Mona.

— Man blir ekstremt glad 
i enkelte som man tilbringer 
mye tid sammen med. De 
er så kontaktsøkende fordi 
de vil lære norsk og har et 
behov for å bli sett. De har 
jo forlatt alt og alle. Man får 
høre hjerteskjærende historier. 
Man kan ikke begynne å forstå 
hvordan de har det. 

Hun forteller om møtet 
med en liten familie som kom 
i høst. 

— De hadde en baby som 
ikke hadde fått skiftet bleie på 
9 dager! Å få lov til å gi bleier 
og utstyr til den familien… 

Mona blir stille.
 — Jeg var sliten, men da 

skjønte jeg hvem som egentlig 
var slitne, og da kunne jeg 
holde ut en time til. Sove kan 
jeg gjøre i morgen!

Sjekk ut hjemmesiden til Refugees Welcome to Asker and 
Bærum: www.rwab.no Der kan man registrere seg som 
frivillig, og få informasjon om hva trenger til RWABs 
innsamlinger.
Det er behov for hjelp til:
 •  å sortere tøy
 •  å dele ut tøy
 •  delta på aktiviteter for barn og voksne, 
  på og utenfor mottakene
 •  norsklæring, håndarbeid, lekerom, 
  spillkvelder, gå turer, caféer
 •  skyss

VIL DU HJELPE? 

Mona bærer sin nye tatovering  
med stolthet: Det er RWAB sin logo.

Arr: Østenstad Y’s Men’s Club

LOPPE-
MARKED

i Østenstad kirke ønsker lopper
Her er vi igjen med anmodning om å få overta brukbare ting som dere 
kan tenke dere å bli kvitt.

Ring enten 66 78 46 16 eller 66 78 32 59 eller send e-post til  
aeeimh@gmail.com og en av våre kjørepatruljer vil hente loppene 
onsdag 13. eller torsdag 14. april etter kl. 18.00.

Aller best er det om dere har anledning til å levere loppene direkte ved 
Østenstad kirke onsdag 13. eller torsdag 14. april etter kl 18.00.  

Vi kan ikke ta imot TVer, hvitevarer, sofaer, veggseksjoner, madrasser, dyner/
puter eller trimapparater.

Selve loppemarkedet holdes i Østenstad kirke
	  fredag 15. april kl. 18.00 - 21.00
	  lørdag 16. april kl. 10.00 - 14.00

Pengene kommer godt med til barne- og ungdomsarbeide i Østenstad menighet, 
til Y’s Men’s internasjonale hjelpearbeid og til nytt orgel i Heggedal kirke.
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Slekters gang

 Dåp

10. januar
Linnea Sten
17. januar
Emma Høili Unnli
Eik Stålem Storjord
Ada Victoria Belstad Thrap-
Meyer
24. januar
Mary Solbakken Preus
Sofie Jensen-Pedersen
Oscar Alexander Westerberg 
Bakken
14. februar
Emma Olaussen Brandsgård

 Gravferd

22. desember
Per Rosmer

29. desember
Egil Robstad
6. januar
Torstein Røyne
7. januar
Bjørn Vidar Siggerud
28. januar
Solveig Olsen
Knut Steinar Finseth
2. februar
Leif Norvald Landrø
17. februar
Jonny Nymark
18. februar
Tore Larsen
19. februar
Ester Hovd Rise

Tro & liv
Andakt av menighetsrådsleder Per Johannes Helgebostad

“HAN ER IKKE TUNG, HAN ER JO BROREN MIN”

«He ain’t heavy, he’s my brother». Slik sang the Hollies på sin 
store hit i 1969.

Bildet over er fra flyktningevandringene gjennom Europa. 
Gutten bærer lillebroren sin – som sikkert kjennes tung, men han 
biter tennene sammen og bærer likevel. Tenk å ha en slik bror!

Som kirke er vi forpliktet til å være med på å lindre nød – 
enten det er nært eller fjernt, og vi støtter gode, profesjonelle 
aktører som Kirkens Nødhjelp, Røde Kors, Kirkens bymisjon  
og andre. 

Men hva med vårt personlige engasjement? 
Det er mange i Asker som viser prisverdig, personlig 

engasjement for andre mennesker, kanskje aller mest for våre 
nærmeste. Vi støtter barna våre i positive aktiviteter i idrett, 
hobbyer og annet. Mange bruker også mye tid og krefter på av å 
ta seg av eldre og trengende i egen familie – det er jo ikke alltid at 
det offentlige hjelpeapparatet strekker til.

Men så er det alle de vi ikke kjenner så godt, da. Naboen som 
vi bare kjenner så vidt, eller flyktningene som skal integreres 
i nabolag, arbeidsliv og sosialt liv her i Asker. 45 mindreårige 
asylsøkere skal integreres i private vertsfamilier i Asker i 2016. Vil 
noen av dem få husrom og hjerterom her i vårt område?

Som menighetsrådsleder liker jeg begrepet «folkekirke» veldig 
godt. Det representerer noe jeg mener Østenstad menighet skal 
være – ha en klar, kristen profil som kirke, men at vi er der «for 
alle» - åpen og inkluderende, for alle mennesker og alle slags 
mennesker.  Da handler det om oss - at Kristi kjærlighet preger 
oss vanlige mennesker i forholdet til hverandre, enten vi er 
askerbøringer, innflyttere, innvandrere eller flyktninger. «Det dere 
gjør mot en av disse mine minste, det gjør dere også mot meg» 
sier Jesus kort og godt. Eller som Hollies sang: «He ain’t heavy, 
he’s my brother».

T: 32 84 05 05

GRAVSTENER
Asker og Røyken
Vi leverer alt innen gravstener,  
nye inskripsjoner og vedlikehold

NORSK KUNSTSTEN & GRANITT
Fredtunv. 9, 1386 Asker T: 66 90 51 40    www.nkg.no -10% rabatt ved henvisning til annonsen

Tekst: Ungdomsarbeider Øyvind Kvamme. 
Foto: Øyvind Kvamme og Silja Aasland

Torsdag 18. februar 2016 var en merkedag i menighetens lange 
og gode tradisjon med samarbeid mellom Ten Sing-koret «Pappas 
Barn» og årets konfirmanter. Dette var første øvelse for årets kull 
og vi satte rekord på flere områder! For å nevne noe; aldri før har 
så mange konfirmanter vandret inn døren til Østenstad kirke 
på én og samme øvelse, 91 konfirmanter skal være med «Pappas 
Barn» og lage forestilling frem mot september. «Pappas Barn» er 
spente, men gleder seg stort til å komme ordentlig i gang med 
opplegget. Vi vet det kommer til å bli morsomt, men samtidig 
har vi en utfordring med antallet konfirmanter. For oss i «Pappas 
Barn» er det viktig at alle konfirmantene og andre som kommer 
til oss føler seg sett, respektert og verdsatt for den de er! Det sier 
seg selv at det er vanskeligere å se hvert enkelt menneske i en 

TIDENES KONFIRMANTKULL 
GIR TEN SING MED TRØKK

gruppe på 90, enn en på 30, men, «Pappas Barn» har en fordel, 
en stor fordel: Med ca 50 medlemmer som er genuint opptatt av 
at Ten Sing skal være gøy og et godt og trygt sted å være, er jeg 
helt sikker på at vi skal klare å gi alle en trygg, morsom og god 
konfirmasjonstid. 

Første øvelsen ble brukt til å leke litt, bli litt kjent, og vi 
hadde korøvelse. Etter 45 minutter med korøvelse, låter dette 
koret svært lovende. 120 personer i ett kor, det blir bra uansett! 
Vi øver nå i første omgang frem til presentasjonsgudstjenesten 
den 3. april. Da kommer muligens en smakebit av repertoaret fra 
forestillingen vi kommer med i september. 

Det er utrolig stas at over 90 av menighetens ungdommer har 
lyst til å være med «Pappas Barn» også lage forestilling! Jeg håper 
dere gleder dere, både konfirmanter og menighet. Vi gleder oss 
hvert fall! 

DELT I TO
Asker kirkelige fellesråd er i ferd med å omorganisere deler av sin 
organisasjon. Østenstad menighet deler nå sin daglige leder med 
Heggedal menighet.

Fellesrådet er arbeidsgiver for alle utenom menighetsprestene. 
Omorganiseringen kommer som følge av kutt i kommunens 
bevilgning til kirken og medfører at 3,5 stillinger må 
bort. Dette fordels jevnt på alle menighetene i Asker og 
fellesrådsadministrasjonen. For Østenstad menighet betyr dette at 
en full stilling som daglig leder reduseres til 50 %. Den nye daglig 
leder-stillingen får tittelen ”kirkeforvalter”. 

Kirkeforvalter i Østenstad er fortsatt Liv Ruud som startet 
som daglig leder i menigheten 20. juli 2015. Hun kommer 
til å fordele tiden sin mellom Heggedal, Østenstad og 
Fellesrådsadministrasjonen i Kirkelia 5. Hun vil være å finne på 
menighetskontoret i Østenstad på tirsdager og delvis på fredager.



Min favorittsalme
Oddvar Igland
Assisterende generalsekretær i Senterpartiet og
gruppeleder for Senterpartiet i Asker 
kommunestyre

— Det er ikke lett å velge én salme av alle 
de jeg kjenner til, svarer Oddvar på telefon 
når jeg ringer ham en formiddag i februar.

— Da jeg begynte å tenke, var det 
likevel denne jeg landet på.

Oddvar forteller at han har sterke 
minner knyttet til julefeiringen på bestemorens gård, 20 
minutters kjøretur inn fra Grimstad hvor han vokste opp. Selv 
om han ofte gikk i kirken som barn, ble julekvelden feiret i 
hjemmet hvor bestemor først leste juleevangeliet fra en bibel 
med stor skrift og litt ekstra lys for å se. Deretter sang man den 
folkekjære julesangen «Jeg er så glad hver julekveld.»

— Kan du alle versene? 
— Det skal jeg ikke påstå. Det er vel en 8-9 vers, og i ett av de 

siste versene får man også en påminnelse om dåpen. Det gjør den 
til en julesang som virkelig minner oss om høytid og budskapet.

Det sterkeste minnet knyttet til denne sangen, har likevel 
Oddvar fra den tiden han satt ved farens dødsleie for tre år siden.

— Det var spesielt da min far gikk bor på lille julaften. Jeg satt 
hos ham til det siste, og da sang jeg for ham. Da var vi gjennom 
mange sanger, og akkurat den sangen sovnet han inn til.

Oddvar velger videre å utfordre Kristian Solberg som driver 
gartneri på Vettre og som han er blitt kjent med gjennom 
skolekorps hvor de begge har barn.

Salmen står på nr. 51 i salmeboken.

Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født; 
da lyste stjernen som en sol, og engler sang så søtt.

Det lille barn i Betlehem, han var en konge stor 
som kom fra himlens høye slott ned til vår arme jord.

Nå bor han høyt i himmelrik, han er Guds egen Sønn, 
men husker alltid på de små og hører deres bønn.

Jeg er så glad hver julekveld, da synger vi hans pris; 
da åpner han for alle små sitt søte paradis.

Da tenner moder alle lys, så ingen krok er mørk; 
hun sier stjernen lyste så i hele verdens ørk.

Hun sier at den lyser enn og slukkes aldri ut, 
og hvis den skinner på min vei, da kommer jeg til Gud.

Hun sier at de engler små, de synger og i dag 
om fred og fryd på jorderik og om Guds velbehag.

Å, gid jeg kunne synge så, da ble visst Jesus glad; 
for jeg jo også ble Guds barn engang i dåpens bad.

Jeg holder av vår julekveld og av den Herre Krist, 
og at han elsker meg igjen, det vet jeg ganske visst. 

T Marie Wexelsen 1859
M Peder Knudsen 1859



Gudstjenester i 
Østenstad kirke

03.04. - 05.06.2016
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på www.ostenstadkirke.no

3. april, 2. s. i påsketiden
Presentasjon av årets 
konfirmanter
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Ten Sing
Offer: KRIK
Søndagsskole

10. april, 3. s. i påsketiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Søndagsskolen i Oslo  
og Akershus
Søndagsskole

17. april, 4. s. i påsketiden 
Gudstjeneste for  
små og store
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Bibelspillet “Daniel i løvehulen” 
ved Østenstad barnekor
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga

24. april, 5. s. i påsketiden
Jazzmesse. Se egen sak.
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens 
kirkemusikalske arbeid 
Søndagsskole

24. april kl. 19.00
Gospelnight
Prest: Magnus P. Kjellin
Ten Sing-kor fra Asker prosti
Offer: Kirkens feltarbeid

1. mai, 6. s. i påsketiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer til sykehuset i 
Okhaldhunga
Søndagsskole

5. mai, Kristi himmelfartsdag
Andakt på Vardåsen ved 
varden
Avmarsj fra Gullhella  
stasjon kl. 11.
Andakt ca kl. 12.00.
Prest: Astrid Sætrang Morvik.
Ta med niste!

8. mai, søndag før pinse
Prester: Astrid Sætrang 
Morvik og Flemming Jacobsen
Offer: Kirkens feltarbeid
Søndagsskole

15. mai, Pinsedag
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Det norske 
misjonsselskap

22. mai, Treenighetssøndag
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid
Søndagsskole

29. mai, 2. s. i 
treenighetstiden
Østenstaddagen
Prester: Astrid Sætrang 
Morvik og Olav  
Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid
Ten Sing, Minigospel, 
Østenstad barnekor

5. juni, 3. s. i treenighetstiden
Misjonssøndag
Kristin og Erik Bøhler
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga
Sommerkonsert med 
Østenstad sangeri kl 18.00


