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 Leder:

Elsk din nabo!
En telefon vekket meg klokken to på natten. «Det har 
skjedd noe forferdelig i Vollen…» 

En ung kvinne var brutalt drept av en 15-åring i en bolig eiet av 
behandlingssenteret Små Enheter. De andre som var til stede i 
boligen hadde behov for krisehjelp. Presten ble tilkalt. I de små 
timene mens natt gikk mot dag, ble jeg kjent med noen flotte 
mennesker som hadde en svært vanskelig jobb og som nå hadde 
opplevd sitt livs drama. I dagene som fulgte, hadde de behov for 
å bearbeide de sterke inntrykkene og følelsene, og kirken ble et 
trygt sted som kunne romme mange mennesker og mange slags 
følelser. Jeg ble vitne til mye varme og omsorg mellom mennesker 
som har viet sitt yrkesliv til å prøve å gi barn og ungdommer i en 
vanskelig livssituasjon så gode rammer om livet sitt som mulig.

I tiden etter at hendelsen ble kjent, har naturligvis mange 
reagert på at et brutalt drap kunne skje i deres nabolag. Det er 
skremmende, og for noen er den første reaksjonen: Vi vil ikke ha 
slike naboer! Reaksjonen er forståelig. Vi må likevel ta inn over 
oss at det er en del mennesker som faller utenfor normalen. Ikke 
alle kan bo i vanlige boliger, og denne hendelsen viser at ikke alle 
skal bo i vanlige boliger. Men unge mennesker som har ekstra 
behov for omsorg og faglig oppfølging, og som ikke er farlige for 
sine omgivelser, må vi ha plass til også i vårt nabolag. Det kristne 
nestekjærlighetsbudet er radikalt: Elsk din neste som deg selv! I 
engelsk bibeloversettelse heter det ganske enkelt: Elsk din nabo!

Ordet «neste» er kanskje ikke konkret nok til at vi forstår 
hva som ligger i dette viktigste kristne budet. Ordet «nabo» gjør 
det hele plagsomt konkret. Å elske i denne sammenheng betyr 
mange ting: Å vise vennlighet og høflighet, å ta hensyn, å tilby 
hjelp, å vise overbærenhet. Listen kan gjøres lenger. Ikke alle har 
like hyggelige naboer. «Hva kan jeg gjøre for at forholdet vårt 

skal bli bedre?» er det riktige 
spørsmålet å stille for den som 
identifiserer seg med de kristne 
verdiene.

Noen mennesker er 
forbilder som utvider begrepet 
«nabo» til å omfatte flere enn 
de nærmeste. «En fremmed er 
en venn jeg ennå ikke kjenner», 
synes å være deres motto. I 
dette nummeret av Godt nytt 
fra Østenstad menighet, har 
jeg gleden av å presentere Eva 
Greiff. Hun har en livshistorie 
litt utenom det vanlige. Noe 
av det som imponerte meg hos 
henne, var hennes inkluderende 
holdning til mennesker mange 
av oss slett ikke kan tenke oss å 
ha som naboer; drapsmenn og 
uteliggere.

La oss bli inspirert av dem 
som våger litt mer! Å lytte 
til andres historie gjør oss 
mindre redde og mer åpne for 
mennesker som er annerledes 
enn oss selv. Det gjør oss også 
til rikere mennesker.

Astrid Sætrang Morvik
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 Leder:

Elsk din nabo!

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: 

Arbeidet med å finne gode kandidater til menighetsrådet og 
bispedømmeråd er påbegynt. Stiller du som kandidat? 

10 gode grunner til å stille til valg til menighetsrådet 
eller bispedømmerådet:

1.  Du bidrar til å holde lokalkirken levende
2.  Du blir del av et kristent fellesskap
3.  Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
4.  Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn  
 og unge
5.  Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene  
 i kirken
6.  Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet 
7.  Du kan sørge for at din kirke er en åpen og  
 inkluderende kirke
8.  Du kan påvirke aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt
9.  Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre   
 sammenhenger
10.  Du kan oppdage nye sider ved deg selv.

Hvis dette gir deg lyst til å være kandidat, ta kontakt med 
kirkekontoret! Mer informasjon om kirkevalget kommer i løpet 
av våren og sommeren. Valgdagen er 14. september.

Les alt om Kirkevalget på Kirkevalget.no.

SaMMen i Sorgen    
Har du nylig mistet en av dine kjære?  
 
Menighetene i Asker tilbyr samtalegrupper for 
mennesker som har mistet ektefelle/samboer eller 
andre nære familiemedlemmer. Denne gang tenker 
vi også å starte eget tilbud til de som har mistet 
foreldre. Vi starter opp med ny gruppe våren 2015 med 
informasjonsmøte på Askertun torsdag 5. februar fra 
kl.19.30.  Gruppeleder blir diakon i Asker, Inga-Mari 
Ramsfjell Kind og en frivillig. 

Gruppene varer vanligvis ett år og har deltakere fra 
hele Asker.  

Kontakt diakon Jarle Klungrehaug – tlf. 9138803  
for mer informasjon. 

Oiii SE!
Babyteater settes opp på nytt i Østenstad kirke fredag 30. januar kl. 12.30.
Gå ikke glipp av denne unike forestillingen som retter seg mot babyer med et språk som alle 
forstår!

I denne forestillingen møter vi Gigi, Gaga og Gogo på en spennende oppdagelsesferd. De får 
oppleve Guds store og bankende hjerte, sauen som gikk seg bort og ble funnet igjen og Jesus som 
stiller stormen. Forestillingen varer i 20 minutter og markerer samtidig oppstarten på vårens første 
Babysangsamling. Vel møtt til store og små!
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Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik 

- 22. juni mellom klokken 3 og 4 ble jeg en kristen.
Eva Greiff har tatt plass i sofaen hjemme på Vettre. 
Hun er en nøktern dame på 81 med mye glimt i øyet. 
Men nå spøker hun ikke. Siden i sommer har hun 
vært å se i gudstjenester og andre møter i Østenstad 
kirke, gjerne i følge med en av menighetens frivillige 
kirkesjåfører.

- Det er ikke ofte jeg hører om folk som kan tidfeste så nøyaktig når de 
ble troende. Hva skjedde egentlig?

- Det er en lang 
historie. Den startet med 
at jeg ble plaget av angst i 
overgangsalderen. Jeg valgte 
å døyve angsten med alkohol. 
Det var dumt, men det hjalp. 
Nå har jeg lenge vært en 
tørrlagt alkoholiker, men den 
20. juni fikk jeg angst igjen. Jeg 
hadde bestemt meg for ikke 
å løse det med alkohol, det 
var lenge siden sist jeg hadde 

gjort det. I stedet ringte jeg 
en god venn fra gammelt av, 
en pensjonert prest. Jeg hadde 
ikke hatt kontakt med ham på 
mange år. På telefonen fortalte 
jeg hvordan det sto til og lurte 
på om han kunne be for meg. 
Han lovet å be for meg mot 
at jeg ba for ham, for han var 
deprimert. «Jeg tror ikke Gud 
hører meg,» sa jeg. «Jo, deg gjør 
han,» mente han. Så begynte 
jeg å be og siden har jeg bedt. I 
to dager ba jeg uavbrutt. Siden 
har jeg hatt en bønnestund i 
halvannen time hver morgen. 
Når jeg våkner om morgenen, 
gleder jeg meg til å stå opp og 
be og lese i bibelen.

- Hva opplever du når  
du ber?

- Av og til flyr tankene, 
forteller Eva, - men jeg ber 
om å få hjelp til å samle meg. 
Jeg ber om å bli bevart i troen. 
Jeg har tre barn som ikke er 
kristne, for jeg oppdro dem 
ikke i kristen tro. Jeg ber for 
dem, og jeg har en datter som 
har gitt uttrykk for at hun er 
glad for at jeg ber for henne.

- Selv om hun ikke tror  
på Gud?

- Ja, da. Jeg har et barnebarn 
som sa til meg: «Jeg hører 
rykter om at du er blitt kristen! 
Du er den siste jeg kunne tenkt 
meg skulle bli en kristen.»  
«Hvorfor det?» spurte jeg. «Du 
har jo alltid vært så sprudlende 
og funnet på ting.»  «Jeg skal 
ikke henge med hue nå heller», 
sa jeg.

Eva Greiff: 

Hadde piggene ute mot      kristendommen

Åpent hverdager 09.00-21.00 - Lørdager 09.00-17.00

Tlf: 66 90 40 45 - Langenga 1, 1392 Vettre

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

Båtplasser 
ledig 2015

 Tlf. 6679 6666 



Eva smiler lurt og byr på kaffe og mandariner. Hun har fått et 
rikere sosialt liv det siste halve året og er blitt bønnevakt, hvilket 
vil si at hun på enkelte faste dager ber for mennesker som har 
meldt sine bønnebehov til menighetens bønnetjeneste.

- Hvordan arter det seg, ditt nye liv som kristen?
- Jeg er jo den samme som før! Jeg har fortsatt et sterkt 

temperament og kan være irritabel, men jeg har ikke vanskelig for 
å be om unnskyldning når jeg blir hissig, forsikrer hun.

- Men det er godt å være en kristen! Jeg har bibelen liggende 
fremme. Når anledningen byr seg, forteller jeg det til de som 
kommer innom.

Troshistorien til Eva Greiff er preget av en oppvekst med et 
stort religiøst alvor: - Jeg hadde en mor som var fanatisk kristen. 
Alt var synd: Kino og mye mer.  «Man skal ikke skikke seg lik 

Eva Greiff: 

Hadde piggene ute mot      kristendommen

❝ Jeg skal ikke henge med hue nå heller! ❞
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med denne verden. Det står i Bibelen,» pleide mor å si. Resultatet 
var at jeg fikk piggene ut mot kristendommen. 

Eva husker hvordan hun som barn satt foran radioen sammen 
med moren og lyttet til Hallesbys berømte Helvetes-preken.   
- Det var grusomt! Hallesby mente man skulle brenne i helvete i 
all evighet. Men så kom biskop Schjelderup og gjorde det litt mer 
småkoselig.  Han mente at det å være fortapt var «å være borte 
fra Gud.»  Jeg synes ikke man skal skremmes til tro, sier Eva 
ettertenksomt. 

Utmeldingen fra Den norske kirke kom først senere. Det 
skjedde på 90-tallet. - Jeg kunne ikke stå inne for kirkens syn 
på homofilt samliv. Det var dråpen som fikk begeret til å renne 
over.  Jeg har et par venner som er homofile, og jeg tror de er like 
kristne som jeg. Kirken lever med to syn i kvinneprestspørsmålet. 
Den må vel kunne leve med to syn på homofili også? undrer hun.

Etter at hun fant tilbake til troen i sommer, var Eva rask til å 
ta kontakt med sin lokale menighet for å melde seg inn igjen i 
kirken. – Jeg er blitt veldig godt mottatt i Østenstad menighet. 
Da jeg var syk i høst og kom til Bråset, fikk jeg besøk av 
diakonen. Vi ba og leste sammen. Fem personer har stilt seg til 
rådighet for å kjøre meg til kirken, og jeg er med på kirkefrokost 
på mandager. Jeg har det bedre som kristen. Jeg snakker jo med 
Gud litt hele dagen, da. 

Eva forteller at hun også har funnet en psykiater på hennes 
egen alder som hun går til. - Det er en Guds styrelse at jeg kom 
til ham. Jeg slo bare opp i Gule sider og visste ikke at han også 
var en kristen. Sammen med psykiateren har hun har fått hjelp 
til å nøste opp i livet fra barndommen av. – Jeg hadde fått det for 
meg at sykdom var Guds straffedom, men psykiateren hjalp meg 
ut av den tankegangen.

Selv er Eva vel kjent med sykdom. – Da jeg fikk angst, kom jeg 
ikke på å gå til lege. Jeg burde jo gått til psykiater, erkjenner hun. 

Paradokset ligger snublende nært, for i 40 år var hun selv 
hjelpepleier i psykiatri ved Gaustad, Blakstad og Dikemark. I dag 
er det mest kols som begrenser henne, siden surstoffapparatet 
må være med over alt. – Jeg har bedt om mye, men aldri om å bli 
kvitt kols. Kanskje jeg skulle be om det òg?

Tre barn, fem barn og to oldebarn holder stadig Eva med 
selskap, men ektemannen er død. – Jeg ble skilt etter 24 års 
ekteskap, forteller hun. 

Eva vokste opp i Trondheim og ble kjent med sin fremtidige 

mann som studerte ved NTH. Selv gikk hun handelsskole og 
arbeidet med regnskap før hun giftet seg og fikk barn. I ti år 
bodde familien i Sverige før de flyttet til Bærum. Siden tok 
hun hjelpepleierskolen i psykiatri. Med et åpent sinn for sine 
medmennesker, tok hun på seg oppgaven som støttekontakt for 
en drapsmann. Det ble mange besøk både til Oslo kretsfengsel, 
Ullersmo og Ila. – Jeg tok ham med på hyttetur også.  Mange 
spådde at det ville gå galt, men det gikk veldig fint, forteller 
Eva som også har tatt hånd om uteliggere og hatt dem som 
overnattingsgjester i perioder. 

Ved siden av alt den aktive 81-åringen er med på, er hun 
levende engasjert i barn. Hun husker hvordan hun selv fikk ris 
på rompa som liten. – Mor sa at det var «hellig vrede», men jeg 
skal fortelle deg at når jeg var sint på mine barn, var det ikke mye 
hellighet over det, sier Eva med selvironi.

- Har du gitt dine egne barn ris?
- Nei! Det syntes jeg var grusomt å gjøre. Men jeg kunne nok 

bakt flere boller til dem! 

109 vil konfirmeres
Leiropplegg med idrettsaktiviteter i regi av KRIK 

(Kristen idrettskontakt) var svært populært da 

ungdommene skulle melde seg til konfirmasjon 

i Østenstad kirke i høst. Det ble kaos da den nye 

online-påmeldingen ikke fungerte. Mange frustrerte  

ungdommer og foreldre ringte til kirkekontoret de neste 

dagene for å sikre seg plass på favorittopplegget. 50 

(som var øvre grense) er nå påmeldt KRIK-leir i Bø i 

Telemark, og 59 følger Tensing-opplegget. Sommerleir 

med øvelse til musikal sammen med Tensingkoret 

Pappas barn, har gjennom mange år vært oppskrift 

på suksess. I år som i fjor er leirstedet Gulsrud ved 

Tyrifjorden.
Vi konstaterer at både KRIK-konfirmanter og 

Tensing-konfirmanter har mye å glede seg til. 

Konfirmasjonene blir 13., 19. og 20. september.
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I ett av høstens møter i Kirkeakademiet i Asker drøftet vi hva 
vi mener med den norske kulturarven. Begrepet blir brukt og kan 
naturligvis forstås på mange måter. Én måte er å avgrense det 
til de ressurser og det sett av verdier en generasjon velger å gi 
videre til neste generasjon. Velger vi å se på kulturarven på den 
måten, er den ikke lenger noe abstrakt som er blitt til gjennom 
historien. Da blir den noe ganske konkret som vi som lever nå, 
har et ansvar for. Da blir kulturarv en utfordring for alle våre 
samfunnsinstitusjoner – og for hver enkelt av oss. På samme 
måte som verdien av den materielle arv som våre personlige 
arvinger vil overta, er avhengig av måten vi husholder med våre 
private ressurser på, vil innholdet og soliditeten i den kulturarv 
vi gir videre, være avhengig av hvordan vi forvalter de ressurser 
og den innsikt vi har fått fra generasjoner før oss. 

Vårens møter i Kirkeakademiet tar for seg viktige sider ved 
dette store arveoppgjøret. Vi stiller det krevende spørsmålet 
inn i vår egen tid: Hva gir vi videre til neste generasjon? Har vi 
grunn til å være stolte over de ressurser og verdier vi gir videre, 
eller frykter vi at den arven vi overlater våre etterkommere, ikke 
er så verdifull som den burde være?

Kirkeakademiet inviterer alle som mener at dette er viktige 
spørsmål, til å være med på å utforske tre viktige aspekter ved 
den arven vi er ansvarlige for å gjøre i stand for neste generasjon: 
fordeling av materielle ressurser, naturen og dannelsen. 

På januarmøtet er det ulikhetene i samfunnet som er tema. 
Forfatter og førsteamanuensis ved Menighetsfakultet, Lars 
Laird Iversen, vil foredra om sosial ulikhet. Sammen med 

Kristin Walstad fra Kirkens 
bymisjon vil han reflektere over 
gapet mellom den tradisjonelle 
diakoniforståelsen og ny 
kunnskap om hvem som er «de 
vanskeligstilte» i vårt samfunn 
i dag.

I mars kommer filosofen, 
professor Arne Johan Vetlesen 
for å snakke om i hvilken 
stand vi overlater jorden til 
neste generasjon. Vetlesen 
er professor i filosofi ved 
Universitetet i Oslo, der 
han blant annet arbeider 
med sosialfilosofi og emner 
innen marked, moral og 
miljøproblematikk. Han vil 
drøfte filosofiske og moralske 
sider ved klimautfordringen og 
behovet for en rask reaksjon 
fra verdenssamfunnet på den 
innsikt vitenskapen nå gir oss.

Aprilmøtet vil ha dannelse 
som tema. Påtroppende 
teatersjef i Riksteatret, Tom 
Remlov, vil reflektere over 

Kristin WalstadLars Laird Iversen Tom Remlov

VÅRPROGRAMMET 2015
20. januar kl. 1930:  
Lars Laird Iversen og Kristin Walstad:  
«Kunnskap om sosial ulikhet utfordrer diakonien»

10. mars kl. 1930:  
Arne Johan Vetlesen:  
«En jord å gi videre»

21. april kl. 1930:  
Tom Remlov:  
«OK - la oss snakke om kulturarv.  
Og om dannelse, ikke minst»

ARVEOPPGJØRET! av Einar Solbu

hvordan vår generasjon 
forbereder kommende 
slekter til å bli selvstendig 
tenkende, skapende og 
reflekterte mennesker. 
Hvilket ansvar har skolen, 
kirken, kulturinstitusjonene, 
politikerne, og den enkelte 
av oss for denne siden av 
arveoppgjøret – den siden som 
med et litt høytidelig begrep 
kalles dannelse? 

I Kirkeakademiet i Asker 
inviterer vi til i fellesskap å 
reflektere rundt kulturelle, 
sosiale og etiske spørsmål. 
Vi trekker ikke slutninger 
om hva som er rett og galt, 
klokt og uklokt, men forsøker 
å belyse aktuelle temaer. 
Det er oppmuntrende at 
oppslutningen om møtene er 
svært god og stadig stigende. 

Vi ønsker velkommen 
til Kirkeakademiets møter 
denne våren. De finner sted på 
Askertun og er åpne for alle. 

www.avan.no

Vollen
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Slekters gang

 Dåp

5. okt.
Siri Aalen Knutsen
Cornelia Slettvoll Lerstein
12. okt.
Lasse Maas
Thor-Odin Rustad
Madeleine Øvrebø-Engemoen
Kasper Tannæs-Fjeld 
Nedreberg
19. okt.
Ida Stokke Kristiansen
Sander Elias Sørvik Malme
Alba Sofie Skauby-Aakervik
26. okt.
Aurora Elveseter Holen
9. nov.
Mats Vannebo
Tiril Paschen Seland
Bastian Solheim Bjerke
Alfred August Fåne 
Ingebricson
16. nov.
Alexander Helseth
7. des.
Maren Emilie Nordskaug 
Rygh

⚭ Vielse

25. okt.
Karen Åsgard Belstad og 
Henrik Oscar Valbø  
Thrap-Meyer

 Gravferd

26. sept.
Solveig Skjeldal
30. sept.
Per Torgeir Wiik
17. okt.
Ernst Willy Sommervoll
24. okt.
Knut Eriksen
29. okt.
Bodil Gerd Karlsby
4. nov.
Inga-Marie Tegtmeier
6. nov.
Ingeborg Helene Myrold
7. nov.
Astrid Hellum
11. nov.
Ruth Sofie Forseth
14. nov.
Leif Stavehaugen
19. nov.
Astri Augestad
21. nov.
Magne Kristian Andersen
26. nov.
Mathilde Sommerud-Valand
9. des.
Ingjerd Nesje Johannesen
10. des.
Eldar M. Simonsen

Tro & liv
Andakt av kateket Karianne Pettersen

NyTT år –  
NyE MuliGHETEr? 
Har du et nyttårsforsett? 

Er du godt i gang, med tro på mulighetene, eller har du 
allerede lagt lista litt ned, noen uker inn i det nye året? Det er noe 
spesielt med et nytt år og 12 nye, blanke ark i kalenderen! Mange 
av oss starter tradisjonelt januar med gode forsetter og små eller 
store håp for tida som ligger foran. Jeg tror det er noe verdifullt 
i det, selv om jeg har en lang historie med oppgitte forsetter en 
stund ut på nyåret..

Det sies at «håp er å tro på det mulige i det umulige».  Håp 
og tro er to sider av samme sak. Håp er forskjellen på å kaste 
inn håndkleet, eller å bygge opp igjen det som gikk i stykker, en 
gang til.. Håp er den lille stemmen som hvisker «kanskje», når 
fornuften (eller omgivelsene) sier «nei». 

Bibelen er full av historier om mennesker som strekker seg 
mot Gud med en kombinasjon av usikkerhet og håp. Det er lett 
for oss å overse, for vi vet jo hvordan det gikk! Abraham dro 
fra Ur i Kaldea, der han hadde bodd hele sitt liv med venner og 
familie. Han ante ikke hva han gikk til, eller hvor. På vandring 
gjennom et ukjent landskap, og i møte med fremmede mennesker 
overalt, må han ha vært redd. Ikke kunne han vite hvem som var 
venner eller fiender, og hva som ventet bak neste fjelltopp.. Men 
han gikk videre med et håp i seg, om etterkommere og et bedre 
liv.  Vi har lest om hvordan hans ætt ble tallrik som stjernene 
på himmelen, slik Gud hadde lovet, og i dag regner millioner av 
mennesker i tre verdensreligioner Abraham som stamfar. Men 
ville vi gått videre eller snudd? 

Kanskje kan det være et nyttårsforsett å hjelpe hverandre til 
å tenne og holde liv i håpet? For oss selv, for familie og venner? 
Kanskje for menigheten? Vi kan få hjelp fra høyere hold, for vi 
har en Gud som skaper og bygger håp: 

«Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. 
Fredstanker, og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere framtid og håp!! 
Jeremia 29, 10. 

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

Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) 
eller ring 820 44 088 (200 kr) eller 
benytt kontonummer 1594 22 87493

I kriser er vann kritisk! 
Vi er der i katastrofen 

med rent vann. 
Nå trenger vi deg.

FASTEAKSJONEN 2015 
22.–24. MARS



Gudstjenester i 
Østenstad kirke

Min favorittsalme
Solveig Bruun

I forrige nummer av menighetsbladet 
utfordret Terje Myra sin gamle venn og 
nabo, Solveig Bruun, til å komme med sin 
favorittsalme. Solveig tar utfordringen og 
skriver i en e-post:

”Som når et barn kommer hjem om 
kvelden” synes jeg er en flott salme. Den 
har bare ett vers og synges derfor gjerne to 
ganger. Jeg liker at salmene ikke er  

for lange. 
Den sammenligner nettopp den varme og trygghet jeg 

opplevde i mitt barndomshjem med hvordan det er å komme til 
Gud. Og så poengterer den noe av det jeg føler, at vi kristne ofte 
har et veldig forskjellig gudsforhold, men uansett er det plass til 
oss alle i Guds store rom.

Jeg utfordrer Signe Jørgensen som jeg sitter sammen med i 
menighetsrådet, og som er en ener i frivillig arbeid i  
menigheten vår.

Solveigs favorittsalme står på nr. 325 i den nye salmeboken.

Som når et barn kommer hjem om kvelden 
og møter en vennlig favn, 
slik var det for meg å komme til Gud, 
jeg kjente at der hørte jeg hjemme. 
Det var en plass i Guds store rom, 
en plass som lenge ventet meg. 
Og jeg kjente: Her er jeg hjemme, 
jeg vil være et barn i Guds hjem.

T og M Göte Strandsjö 1967
O Sverre Olsen omkr. 1980



25.01-29.03.2015
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på www.ostenstadkirke.no

25. januar, 4. søndag i 
åpenbaringstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

1. februar,  
Såmannssøndagen
Misjonssøndag
Prest: Olav Valen-Sendstad
Besøk fra Okhaldhunga
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga

8. februar,  
Kristi forklarelsesdag
Gudstjeneste for små og store
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Østenstad minigospel og 
barnekor
Offer: IKO – Kirkelig 
pedagogisk senter

15. februar, søndag før faste
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid

22. februar, 1. søndag i faste
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Norsk Gideon

1. mars, 2. søndag i faste
Presentasjon av konfirmanter
Ten Sing
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: KRIK

8. mars, 3. søndag i faste
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

15 mars, 4. søndag i faste
Diakonisøndagen
Prest: Olav Valen-Sendstad
Diakon Jarle Klungrehaug
Offer: De fire 
diakoniinstitusjoner

22. mars, Maria budskapsdag
Østenstad sangeri
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

29. mars, Palmesøndag
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

TAKK!
Takk til alle som hjalp til med julemarkedet  

15. november! Det kom inn kr. 127 300,-

Frivillige medarbeidere skapte god atmosfære 

og hadde laget mange salgsvarer. 

Svært mange var innom og gikk i vår kafé,  

kjøpte lodder, handlet kaker og julegaver, lyttet 

til sang og musikk, slo av en prat med kjente  

og hygget seg.

Takk til alle frivillige som laget julemarkedet, 

og takk til alle som kom og brukte penger! 

Inntektene går til drift av menighetens 

virksomhet for barn, unge, voksne og eldre.

Velkommen til søndagsskolen! 
Sju voksne ledere deler nå på ansvaret for å lede søndagsskolen.  
Utenom skoleferiene og «gudstjenester for små og store», er det nå alltid 
søndagsskole under gudstjenesten. Barna følger søndagsskolelæreren ut 
til søndagsskolerommet etter at gudstjenesten er i gang. De kan gjerne 
gå i følge med en voksen. På søndagsskolen er det sang, bibelfortelling, 
hobbyaktivitet og leker for barna.
MERK: 1. mars og 3. mai er det BIG SCHOOL samling  
for de eldste barna (10-13åringene) nede i Cafedralen! 


