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 Leder:

Det engasjerte  
mennesket
Når jeg ser gjennom de siste årgangene 
av Godt nytt fra Østenstad menighet 
og portrettintervjuene der, møter jeg vidt 
forskjellige mennesker. 

Alle har minst én ting til felles: De er engasjerte – på 
hvert sitt felt. Politikere fra Krf, Venstre, Frp, og i dette 
nummeret fra Ap, har hatt mye på hjertet og mange 
synspunkter både om kirke og samfunn. Det samme har 
andre kirkemedlemmer som tar sin tørn i menighetslivet 
eller uttrykker seg gjennom kunst og kultur.

Det er ikke vanskelig å finne folk i vårt sokn som er 
engasjerte og meningsberettigede. Det viser at det sivile 
samfunn i Norge står sterkt. At det er slik, er likevel 
ingen selvfølge. Sommerens lesning har vært Peter 
Normann Waages Russland er sitt eget sted. Arbeidet med 
å gjenskape det sivile samfunn var en av Gorbatsjovs 
kongstanker. Tre generasjoner sovjetborgere var vokst 
opp med at enkeltmennesket kun var verdifullt som 
produksjonsmiddel. Utover dette var deres verdi lik null. 
Et skremmende utslag av dette menneskesynet, var at 
millioner ble sendt i straffeleire og torturert og/ eller 
drept - langt flere enn Hitler klarte å ta livet av. For hva er 
vel et menneske?

Et annet utslag var at den frie tanke måtte 
undertrykkes. Kun én vilje skulle adlydes, nemlig 
herskerens. Heldigvis fantes det dissidenter, 
mennesker som våget å opponere mot makthaverne. 
Samfunnsutviklingen drives alltid framover av 
enkeltmennesker som våger, som har noe på hjertet og 
som er villige til - om nødvendig – å ofre sin egen frihet 
for å oppnå et større gode.

Troen på individets verdi er en kristen arv. Den 
stammer fra mannen som gjennom hele sitt virke løftet 
fram de undertrykte og selv ofret livet for å frelse den 
enkelte. En av kirkens viktigste oppgaver er derfor å dyrke 
fram nye generasjoner som tar ansvar for fellesskapet. 
Kirken er en viktig del av sivilsamfunnet med et særlig 
oppdrag å kjempe for menneskeverdet og mot fattigdom 
og urettferdighet. Vår motivasjon er skapt av ham som har 
vist oss at et menneske er uendelig mye verdt. 

I Østenstad menighet har vi et stort ungdomsarbeid. 
Vi innprenter at hver enkelt er verdifull. I tråd med dette 

vil vi også utfordre den enkelte 
til å «tenke sjæl og mene.»  Det 
betyr at vi vil lytte med respekt, 
også når de unge hever sin røst 
og mener noe annet enn den 
etablerte mening. Det gjorde 
både Jesus, Luther og mange 
andre modige mennesker. Så 
la oss heie de engasjerte fram! 
Og la oss gjerne smitte av 
deres engasjement, vi som i 
vårt etablerte velvære er blitt så 
inderlig fornøyd med tingenes 
tilstand. Velkommen ut av 
sommerferiedvalen og tilbake 
til en engasjert høst!

Astrid Sætrang Morvik
sokneprest

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: 
Kr. 100 per år.

Annonser: 
Kontakt oss på 
tlf. 66 79 99 60

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: 

UNGDOMSMUSIKALEN 2014,
skrevet og regissert av Nanna Sofie Vikjord,  
Siv-Mari Gabrielsson og Elin Oveland

«Vil Du Bli Misjonær?»
En mann, en utfordring. Vil han klare det?
 
Vi befinner oss noen tiår etter at Jesus ble korsfestet. 
Etterfølgerne hans, de kristne, forfølges av noen jødiske lærde og 
anklages for blasfemi. Straffen er fengsel, eller enda verre: steining 
og døden til følge. Saulus er en av dem som forfølger. Han har 
lært at dersom man virkelig elsker Gud følger man hans bud. 
Og dette mener han de kristne ikke gjør, og ser etter muligheten 
for å ta saken i egne hender. Han har vært vitne til steiningen av 
Stefanus, og så på det som en ære. Han er ivrig i tjenesten, disse 
gudsbespotterne må stoppes, før de lager for mye bråk! 

I årets musikal møter vi Saulus idet han har kommet videre i 

konkurransen «Vil Du Bli Misjonær?». Han befinner seg i finalen, 
og siste oppgaven han får er Damaskus. Han skal dra dit, finne og 
fengsle alle tilhengerne av den såkalte Veien og føre dem tilbake 
til Jerusalem i lenker. Klarer han det, vil han bevise at de tok feil 
og han hadde rett. Han vil vinne, og dermed bli stående som en 
av de fremste jødiske lederne, et eksempel og en helt. Litt ekstrem 
kanskje, men i alle fall den som har fulgt Guds ord til punkt og 
prikke. Tror han. 

Vil han klare det? Tar han utfordringen? Se hva som skjer når 
over 100 ungdommer og konfirmanter tolker historien  
om Paulus!

O. VOLAN A/S 
RØRLEGGERFIRMA
Drengsrudhagen 75, 1385 Asker

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

70 ÅR I ASKER

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.

ASKER

eiendomsmegling
Asker

epost: asker@eie.no 

T: 67 12 18 17

T: 66 90 40 63

www.avan.no

Elin Oveland har skrevet årets musikal 
sammen med Nanna Sofie Vikjord og 

Siv-Mari Gabrielsson.

Paulus fra Tarsus
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Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik 

Forsommerdagen er blank og fin og Arbeiderpartiets 
leder i Asker viser vei til en frodig hage med en 
koselig sittegruppe. Hun skjenker grønn te i små 
kopper. Den tidligere oslojenta har funnet seg godt 
til rette i naturskjønne omgivelser i Asker, selv om 
røttene i hovedstaden går flere generasjoner tilbake.

- Vi bor bra her. Det er deilig og fredelig her i Isveien og 
et veldig hyggelig miljø, forteller Marianne og konstaterer at 
familien aldri har angret på at de flyttet fra byen i 1994. 

Familien kom inn i et nabolag med flere aktive speiderfamilier. 
Barna ble raskt rekruttert inn i speideren, og de voksne knyttet 
vennskapsbånd som for Mariannes del førte henne nærmere 
den kirken hun i sin tid tok farvel med. – Da vi flyttet hit, var 
jeg utmeldt av statskirken, selv om jeg som ung var med i kor og 
ungdomsklubb i Bekkelaget. Det var en veldig naturlig del av 
livet. Men så kom den første homodebatten rundt 1980, og da 
meldte meg ut. Jeg ville ikke stå for det kirken sto for da. Likevel 
valgte jeg å døpe barna mine. Det var kanskje ikke så veldig 
konsistent, medgir hun

Familien på fire økte til seks etter flyttingen til Asker. Den 
yngste er i dag 14 år. Marianne forteller om møtet med kirken i 
forbindelse med dåp av barna: - Vi hadde dåpssamtale med Toralf 
Dehli. «Er det ikke på tide å melde seg inn igjen,» spurte han. 
Så meldte jeg meg inn igjen der og da! Kanskje burde jeg melde 
meg ut igjen på grunn av homodebatten, men jeg er vel blitt mer 
nyansert med årene. - Du kan med andre ord leve med at kirken 
fortsatt har et uavklaret syn på homofili?

- Ja, jeg lever med det. Jeg håper at jeg ved å være medlem kan 
bidra til at det en dag det kommer dit at alle er akseptert. Det 
heter jo at «størst av alt er kjærligheten». Jeg klarer ikke å si at 
homofili er synd. 

Så gikk det ikke bedre enn at det nyinnmeldte 
kirkemedlemmet ble rekruttert inn i kirkelig barnearbeid: - Jeg 
gikk i barselgruppe og ble oppfordret til å starte babysang, 
forteller hun. 

Ettersom babyen vokste og ble større, ble Marianne, sammen 
med venninnen Gyda, leder for småbarnssang og deretter 
minigospel. Et vikariat som kirkelig barnearbeider ble det også 
tid til, før den kirkelige karrieren ble lagt på hylla i 2003 til fordel 
for politikken.  - Det var ingen enkeltsak som fikk meg inn i 

politikken, men et gammelt 
ønske om å bringe Ap-politikk 
ut til folket, røper den lokale 
partilederen, som, som etter 
å ha gitt sin stemme både til 
Høyre og SV, til slutt havnet 
i Arbeiderpartiet. - Jeg ville 
holde meg på venstresiden, 
men følte meg mer hjemme 
i Ap enn i SV. Jeg tror det 
henger sammen med tro og 
tradisjon. Ap tillater meg å 
være meg selv. Det er rom for 
ikke alltid å mene det samme. 
Det er viktig med et parti med 
takhøyde

Med valget av Jonas Gahr 
Støre som ny partileder, tror 
Marianne Riis Rasmussen på 
en fornyelse av Arbeiderpartiet.

- Jeg ønsker at partiet 
mitt skal bevege seg mer i 

retning av de verdiene som 
også kirken står for.  Jonas er 
opptatt av kirken. Det er jeg 
kjempefornøyd med! Det er 
mange kristne i AP. Selv er jeg 
opptatt av å passe på kirkens 
interesser i de sakene hvor det 
er aktuelt i kommunestyret, 
sier Marianne og forteller om 
striden rundt arbeidet med å 
opprette flere sengeplasser for 
husløse i Asker: 

- Da Kirkens feltarbeid fikk 
ansvar for nye hospitsplasser 
på Varmestua etter flytting fra 
Kraglund, var det et mantra for 

oss i Ap å ha døgnbemanning. 
Rådmannen ville ikke det, 
fordi det ville bli for dyrt. 
Vi har vært veldig aktive og 
tydelige på å kjempe de svakes 
sak, slår kommunepolitikeren 
fast, og konstaterer at hun 
og flertallet i kommunestyret 
til slutt fikk gjennomslag for 
døgnbemanning.

Den aktive 53-åringen 
merker at det går mye tid til 
politisk arbeid. Yrkeskarriere 
har derimot ikke alltid blitt 
prioritert like høyt.

- Jeg tok et aktivt valg med 
å være hjemme med barna da 
de var små. Anniken Huitfeldt 
(tidligere likestillingsminister, 
red. anm) uttalte nylig at 
Arbeiderpartiet kanskje har 
vært for bastante på at alle 

skal jobbe og at vi kanskje må 
tenke nytt i familiepolitikken. 
Samtidig er det utrolig viktig at 
alle bidrar, slår Marianne fast.

Arbeiderpartipolitikeren 
har det siste året gjort 
forretningskvinne av 
seg og står nå for halve 
driften av klesbutikken 
«Søstrene Sagen» i Vollen. 
I tillegg er hun nestleder i 
kommunestyregruppa og sitter 
som én av to representanter 
fra Arbeiderpartiet i 
formannskapet. Medlem av 
kommunestyret har hun vært 

siden 2007. At det ikke alltid 
er like morsomt å være et parti 
i opposisjon, kan imidlertid 
være en kilde til frustrasjon.

- Vi får gjennomslag for 
mange saker, men i det skjulte. 
Høyre kunne oftere gitt AP 
anerkjennelse for å komme 
med forslag som ved neste 
korsvei blir Høyrepolitikk.

Som folkevalgt og i tillegg 
leder av forliksrådet, har 
Marianne likevel andre ting 
å gjøre enn å irritere seg over 
politiske motstandere.  – Jeg 
tok førsteavdeling juridikum 
i sin tid og liker arbeidet i 
forliksrådet. Det er fint at 
vanlige mennesker kan løse 
konfliktsaker uten å måtte i 
rettssak. Det medmenneskelige 
aspektet ved dette vervet er 
meningsfullt.  Man kan rett og 
slett hjelpe folk.

Engasjementet for 
medmenneskene skinner 
tydelig igjennom. Hun 
reflekterer gjerne over livets 
opp- og nedturer. - Her vi 
bor er det kort vei til kirken.  
Jeg hører kirkeklokkene 
på søndagene, men også 
på hverdagene når det 
er begravelser; den litt 
melankolske ringingen som 
minner meg om at noen er 
død.  

Som turgåer på kirkegården 
har Marianne også merket seg 
feltet med muslimske graver.

- Det er hyggelig og 
interessant å se denne 
gravplassen. Jeg er opptatt 

Marianne Riis Rasmussen:  

Vil bidra til at 
alle blir akseptert

❝ Er det ikke på tide å melde seg inn igjen? 
spurte han. Så meldte jeg meg inn igjen  
der og da! ❞
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av det flerkulturelle 
aspektet og samhandling 
mellom trossamfunn. 
Minnegudstjenesten etter 22. 
juli på Nesodden hvor både 
prest og imam deltok, var 
inspirerende. Det er viktig 
å fremheve likhetspunktene 
framfor forskjellene. 

- Hva mener du vanlige 

Tante Sofie? Langt ifra! Marianne tåler godt at «ikke alle er som meg.»

kirkemedlemmer bør kunne forvente av kirken?
- At den er åpen og tilgjengelig.  At man kan gå til kirken på 

en annen dag enn søndag, komme til kirken og sette seg ned. At 
man kan tilby en møteplass for folk som synes det er vanskelig å 
komme første gang på en gudstjeneste. Det handler om å ha noen 
å gå sammen med og kanskje treffe venner, bli ønsket velkommen. 
Babysang og småbarnssang skulle være et lavterskeltilbud, minnes 
Marianne. - At det ble middagsservering i sammenheng med 
korøvelser på tirsdager, betyr mye for mange, konstaterer hun. 
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Slekters gang

 Dåp

1. juni
Haakon Rønning
Tilde Moe Næsset
William Kurian Ellingsen

8. juni
Fia Ønvik Amundsen
Nikoline Sørensen-Gløersen
Sofia Høgnes Sjurseth

15. juni
Emilie Richardsen Aas
Victoria Ousdal
Aurora Bell Tveit

22. juni
Phillip Olander  
Remme Ræstad
Sander Børresen
Guro Svea Aamodt
Mathias Bjoner Hoberg

29. juni
Erik Istad
Mathias Fløysand
Olivia Bakke Ekeberg

⚭ Vielse

7. juni
Linda Søvik og  
Vegard Svalebjørg

Monica Rostad og  
Erlend Eriksen Mæhlum

 Gravferd

30. mai
Olaf Torgersen
4. juni 
Jan Petter Jansen
11. juni
Brit Eidem
13. juni
Asbjørn Gotfred Heggnes
16. juni
Ragnhild Karen Foss
18. juni
Torleiv Flatebø
26. juni
Anne-Marie Bjerkåsholmen
3. juli
Olav Magne Skjeldal
4. juli
Unni Liland
8. juli
Siri Eifring
9. juli
Torfinn Momrak
11. juli
Mary Adelheid Solberg
Harald Dybwad-Holmboe
15. juli
Ellenore Enger
17. juli
Eva Reidun Marthinsen

Tro & liv
Andakt av Diakon Hallvard Svae

AUTOPRESENTASJON
Synes du det er en underlig overskrift? Ja, den er nok noe 
oppkonstruert. ”Egen-presentasjon” kunne jeg jo også brukt, men 
jeg valgte ovenstående for å fange din oppmerksomhet. For det 
ligger meg på hjertet å få deg til å lese dette. Det dreier seg i en 
viss forstand om liv eller død. Så jeg ber deg om å være med et 
stykke til.

Det er Jesu presentasjon av seg selv jeg sikter til med 
overskriften. Hør bare hans utsagn: 
”Jeg Er”   - verdens lys
 - den gode hyrde
 - døren
 - veien
 - sannheten
 - livet
 - oppstandelsen

Han sier altså ikke : Jeg skal vise deg lyset, veien, sannheten, - 
jeg skal lede deg til oppstandelsen og livet. Men Han sier: Jeg ER 
dette. Følg meg! Bli i meg så blir jeg i dere!

Jesu utsagn forteller oss at Kristustro ikke er en lære, men en 
relasjon. Det kjennes vanskelig å komme til rette med dette: Å 
leve i en personlig relasjon til Jesus fremfor å gi sin trosmessige 
eller fornuftsmessige tilslutning til kristendommen som religion. 
Et vers i Johannesevangeliets første kapittel belyser litt: De spør 
Jesus: “Hvor bor du?” Ikke hva sier du om det eller det. Men de 
ønsker tydeligvis å være der Han er. 

Så er det da dette Han kaller oss til: Å være der Han er, - i 
samtale, i samvær, i samliv. Et skritt om gangen. En dag om 
gangen. Sammen med Lyset og Hyrden og Døren og Veien og 
Sannheten og Livet og Oppstandelsen. Og så er det fint en gang 
iblant å bli minnet om hvilken Far vi har i himmelen ved å lese 
for eksempel kapittel 55 hos Jesaja.

Herren velsigne deg og bevare deg, Herren la sitt ansikt lyse 
over deg – og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg – 
og gi deg fred! Amen. 4. Mos.6,24.

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

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

av Einar Solbu

Når hele landet feirer 200-årsjubileet for grunnlov og 
demokrati i Norge, hva er feiringens egentlige objekt? 

Det ganske radikale mesterstykket utsendingene til Eidsvoll 
signerte den 17. mai i 1814? Eller frigjøringen fra det danske 
eneveldet? Eller er det vår vellykkethet som nasjon gjennom de 
siste to hundre årene – vår kultur, vår frihet og vår velstand? 

Skal vi på alvor feire det som skjedde i 1814, bør vi vise at 
vi er like fremsynte og like kloke som mennene som møttes på 
Eidsvoll. De la grunnlaget for folkestyret ut fra en forståelse 
av utfordringene i samtiden. Hvis folkestyret fortsatt skal være 
levende, må vi legge grunnlaget for morgendagens folkestyre. Da 
må vi forstå hva som er vårt samfunns utfordringer. 

Til høstens møter har Kirkeakademiet invitert tre 
kunnskapsrike personer som alle er sterkt engasjert i å forme 
morgendagens frie Norge ut fra erfaringer gjort i fortiden og 
kritiske vurderinger av tendenser i nåtiden.

Terje Nordby vil mange kjenne som en kunnskapsrik og høyst 
velformulert formidler fra programposten «Mytekalenderen» 
i NRK. Han tar utgangspunkt i forestillingen at det finnes en 
norsk kulturarv som er helt spesiell og som vi derfor bør verne 
mot påvirkning utenfra. Han vil vise oss hvordan norsk kultur er 
blitt til, nettopp gjennom påvirkning fra mange kanter, ikke minst 
fra kristendommen. Samtidig som Nordby verdsetter den norske 
kulturarven høyt, vil han hevde at det aller viktigste er kulturen i 
samtiden, arenaene der det som har skjedd før, og det som ennå 
ikke har skjedd, møtes – slik at det skjer noe nytt!

Idéhistoriker og forfatter Håkon Harket (tidligere Gullhella!) 
har publisert en svært viktig bok i jubileumsåret. I Paragrafen 
drøfter han årsakene til at Grunnlovens § 2 tilsynelatende ble 
stående som en skarp motsetning til de frihetsidealene som preger 

grunnlovsdokumentet som helhet. «Jesuiter og Munkeordener 
maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang 
til Riget» lød siste del av paragraf 2. Harket vil gi oss innsikt i 
de verdisyn som påvirket eidsvollsmennene til å skrive dette. I 
samtalen etter foredraget vil det bli god anledning til å reflektere 
over om vår tids norske demokrati gir alle mennesker de samme 
rettigheter!

Bente Engelsen er historiker og rådgiver i Riksarkivet der 
hun hadde hovedansvaret for jubileumsfeiringen. Hun vil trekke 
noen lange tidslinjer for å gi oss innsikt i kirkens og prestenes 
rolle i 1814, og i samspillet mellom kongen og de geistlige. 
Både i historien og i samtiden ser vi utallige eksempler på 
hvordan religion og politikk henger sammen – noen ganger 
med konstruktivt resultat, andre ganger med svært ødeleggende 
følger. Religionenes plass og rolle i morgendagens demokrati er 
sannsynligvis ett av de mest utfordrende spørsmål vi står overfor, 
også i Norge.

Velkommen til møtene i Kirkeakademiet i Asker denne høsten. 
Møtene er åpne for alle. De finner sted på Askertun og varer 
vanligvis fra kl. 1930-2115. Slik ser høstprogrammet ut:
•  Tirsdag 9. september:  Terje Nordby: Hva er dette som   
  kalles norsk kulturarv?  
•  Tirsdag 28. oktober:  Håkon Harket: Paragrafen.
•  Tirsdag 25. november:  Bente Engelsen: Eidsvoll 1814 -   
  Martin Luther tur/retur –   
  religionsdebatt og valgordning med  
  hilsen fra historien.

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

VI FEIRER OG FEIRER – MEN HVA FEIRER VI EGENTLIG?
KIRKEAKADEMIETS HØSTPROGRAM

I løpet av sommeren har det skjedd store – om enn lite synlige – endringer 
i kirken: Hele kirkerommet, menighetssalen, kirketorg og kirkestue er blitt 
rengjort fra tak til gulv for første gang på 34 år. Det vil forhåpentligvis merkes 
på inneklimaet. I tillegg er det blitt montert lysskjerming i kirkerommet; 
lameller og persienner. På den måten blir det mulig å vise tekster og bilde på 
skjerm også når sola skinner ute. I løpet av høsten skal taket på kirketorget 
males og ny belysning komme på plass både der og i kirkestua. Nytt 
møblement til kirketorg og kirkestue er også på trappene. 

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

NYTT I KIRKEN

Håkon Harket

Terje Nordby

Bente Engelsen



Gudstjenester i 
Østenstad kirke

Min favorittsalme
Anders Østeby
Økonomisjef i Kirkens Nødhjelp

En julimorgen på en av årets varmeste 
dager, er Anders på vei over Dovrefjell i bil 
sammen med kona, Ellen. Han har allerede 
rukket å drikke kaffe på Tynset, og ser fram 
til et bad i et passende fjellvann, når han 
ringer og har favorittsalmen klar:

- Den keltiske velsignelsen, Må din vei 
komme deg i møte, hørte vi første gang på 
Korsvei i 2005. Den velsignelsen har vært 

med på å gi bakkekontakt i Gudsrelasjonen, forklarer Anders. - 
Gudsforholdet mitt var veldig gudsrelatert og litt lite jordnært. 
Gjennom Korsveibevegelsen har jeg fått bakkekontakt og lært å 
se at kristentroen er grunnfestet i det jordnære. Jesusrelasjonen er 
blitt praktisk. En av de åndelige øvelsene til kirkefader Ignatius 
er å spørre hver kveld: På hvilken måte har Gud møtt meg i dag? 
Da blir kristentroen helt konkret, slår Anders fast, og benytter 
anledningen til å reklamere for neste års Korsveistevne som finner 
sted i Seljord.

- Og hvem ønsker du å utfordre videre i salmestafetten?
- Da velger jeg Terje Myra. Han arbeider i begravelsesbyrå. Jeg 

lurer ofte på hvordan han kombinerer begravelsenes tristhet med 
evangeliets trøst, smiler Anders i telefonen, mens han suser videre 
over fjellet og nynner på den keltiske velsignelsen: 

Må din vei komme deg i møte, 
vinden alltid være bak din rygg, 
solens lys leke på ditt kinn, 
regnet falle vennlig mot din jord. 
Og må Guds gode hånd verne om deg 
til vi møtes igjen.

Norsk salmebok nr. 624
T: Keltisk
O: Hans-Olav Mørk 2005
M: Irsk folketone



24.08 - 26.10.2014
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på www.ostenstadkirke.no

24. august,  
11. s. i treenighetstiden
Skolestartgudstjeneste
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

31. august,  
12. s. i treenighetstiden 
Misjonssøndag
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga

7. september,  
13. s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: KRIK

14. september, 
Vingårdssøndag
Konfirmasjon kl. 10.30  
og 13.00
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

14. september kl. 18.00
Kveldsmesse
Taler: Trond Arne Hauge
Tema: Hva er min nådegave?

20. september, lørdag 
Konfirmasjon kl. 10.30  
og 13.00
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid

21. september,  
15. s. i treenighetstiden
Konfirmasjon kl. 10.30  
og 13.00
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid

28. september,  
16. s. i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Evangelisk orientmisjon

5. oktober,  
17. s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid

12. oktober,  
18. s. i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik 
Offer: Wycliffe

12. oktober kl. 18.00
Kveldsmesse
Taler: Jan Rune Rønning
Tema: ”Han tok bort våre 
plager og bar våre sykdommer.”

19. oktober,  
19. s. i treenighetstiden
Gudstjeneste for små og 
store. Utdeling av 4-årsbok
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: IKO-Kirkelig 
pedagogisk senter

26. oktober,  
Bots- og bønnedag 
Grønn kirkedag
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Blå kors


