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 Leder:

Øker mest
I disse tider er det «vareopptelling» i kirken. Vi teller 
alt som har skjedd i året som gikk og sammenlikner 
deltakelse og oppmøte med året før. Her og nå er 
ikke tallene klare, men innen kort tid vil årsrapport og 
statistikk for 2015 ligge tilgjengelig på menighetens 
hjemmeside – for alle som er spesielt interesserte. 
Jeg er av dem som er spesielt interessert, og noterer 
det som en liten seier hver gang tallene går riktig vei.

For det er ikke slik at det bare går nedover med interessen for det 
som skjer i kirken. Hør bare på dette:  
•  142 ungdommer har meldt seg til konfirmasjon for 2016. Vi  
 har aldri hatt så mange konfirmanter før; 33 flere enn i fjor! 
•  Østenstad kirkes barnekor økte fra 6 deltakere ved skolestart,  
 til 20 i løpet av høsten. 
•  Småbarnssanggruppa (1-3 år)har vokst, og minigospelgruppa  
 (4-6 år) har mer enn doblet seg. 
•  Babysang har hatt en formidabel oppsving i høst fra 6 til 30  
 babyer som får oppleve en magisk stund i kirkerommet med  
 sang, lystenning og sanseopplevelser. 

All denne aktiviteten sier meg noe om at folk trives i 
Østenstad kirke. Så takk til Kristin, Anne Kristine, Linda, 
Ann Mari, Jon, Elin og Ivar som skaper så mye sangglede med 
menighetens barn i alle aldre. Takk til Kari som ser alle og holder 
oversikten. Og takk til Ingrid og hennes lag av kokker som lager 
god, varm mat til barn og voksne før aktivitetene starter.  Uten 
gode lønnede og ulønnede medarbeidere, hadde ikke dette  
vært mulig.

En annen ting som har øket mye, ja mer enn vi hadde fantasi 
til å forestille oss, er den store strømmen av mennesker som har 
kommet til Norge i høst som flyktninger. En utmattende og 
brutal krig har skylden. Fortvilte mennesker har lagt ut på den 
farefulle flukten over land og sjø til tryggere breddegrader. Vi som 
er så godt vant med fred, frihet og overflod, blir nesten litt skremt 

av å få så mange av krigens 
ofre hit til oss. Men jeg er blitt 
rørt og imponert over alle de 
menneskene som har møtt 
flyktningene med åpne armer, 
startet suppekjøkken, samlet 
inn klær, gitt julegaver og møtt 
opp på flyktningmottakene for 
å leke med flyktningbarna og 
bli kjent med de voksne. «Jeg 
var fremmed, og dere tok imot 
meg», sa Jesus en gang. (Matt 
25,35) Det har vi sett mye av 
i høst.

Vi trenger hverandre. 
Når noen lider, er vi kalt 
til å være Guds hender 
og føtter på jorden. Som 
sokneprest oppfordrer jeg 
derfor alle mennesker av 
god vilje til å tenke etter 
hva man selv kan bidra 
med. Meld deg til tjeneste, 
enten det er til kommunes 
frivillighetskoordinator, eller 
til diakonen i menigheten. 
Kanskje vi om et år igjen kan 
gjøre opp regnskap og si at det 
som økte mest i 2016 var antall 
varme hjerter!

Astrid Sætrang Morvik
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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: 

LYS VÅKEN
Tekst: Astrid Sætrang Morvik. Bilder: Elin Oveland og Silja Aasland 

Heggedal og Østenstad menighet arrangerte  
«Lys våken!» for barn i 11-12-årsalderen første 
helgen i desember. 
Arrangementet er etter hvert blitt et populært 
trosopplæringstiltak, og når unge ledere fra Ten Sing stiller opp 
som hjelpeledere, er det stor stas for barna. Siden både 11- og 
12-åringer inviteres, er det mulig å delta to år på rad, og mange 
benyttet seg av muligheten.

Målet med Lys våken er å formidle kristen tro i en ramme 
av opplevelser og fellesskap. Østenstad kirke er et godt sted å 
arrangere store samlinger. Her kan man oppleve store kontraster: 
Fra vandring og lystenning på kirkegården til sang og dans i en 
varm og opplyst kirke. 

Meningen var at barn og unge ledere skulle sove i kirken fra 
lørdag til søndag, men som navnet på helgen antyder, ble det 
kanskje mest våkentid. Da søndagen opprant, var barna imidlertid 
klare til å delta i en «Lys våken» gudstjeneste med drama, sang 
og dans til glede for både dåpsfølge og de mange fremmøtte som 
fylte kirken 2. søndag i advent.

Kirken i Asker vil bidra!
Av prost Berit Øksnes

Kommunen har opprettet et kriseteam for flyktningsituasjonen 
der frivillighetskoordinator Heidi Thommassen er koordinator 
for det sivile samfunn. Kirken er utfordret til å stille opp i denne 
situasjonen sammen med mange organisasjoner.

For at vi skal samordne våre frivillige, er våre fire diakoner 
koordinatorer som har fordelt ansvaret slik: 
• Diakon i Vardåsen Helena Resch Bjurulf  
har kontakten mot Dikemark. 
• Diakon i Holmen Anne Grete Aamodt  
har kontakten mot Hvalstad asylmottak. 
• Diakon i Asker Inga-Mari Ramsfjell-Kind og diakon  
i Østenstad Jarle Klungrehaug, er ansvarlig for den langsiktige 
oppfølging av flyktninger som får bosted i Asker. 

Det trengs folk til mange oppgaver akutt, noen av dem er disse: 
• På Dikemark er det åpen kaffe for alle som vil besøke hver 
onsdag kl. 14-16. 
• På Dikemark er det leksehjelp-gruppe torsdager kl. 14-16. Foto: Astrid Sætrang Morvik

• På Hvalstad er det sy- og 
strikkegruppe med diakon 
Anne-Grete og dem som vil 
være med torsdager kl. 13-15. 
• Det er også behov for sjåfører 
for flyktninger til aktiviteter 
utenfor flyktningmottaket.  
• I Vardåsen kirke har de 
dessuten en kvinnekafe med 
norsktrening mandager kl. 
12-14 hvor det både trengs 
frivillige sjåfører og deltakere. 
• I Vardåsen kirke kan en gi 
gaver til flyktningene. 
• Vi vil også oppfordre dere 
til å bli med/dra på besøk til 
et mottak for selv å oppleve 
hvordan dette arter seg. 

Stemningsfull lysvandring på kirkegården Lys våken og klar til gudstjeneste!
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Tekst og foto: Jarle Klungrehaug 

Denne aha-opplevelsen fikk Eldbjørg Nåheim Eien 
på sin første reise til slummen i Bangkok.  Alle 
som har vært til stede på en misjonsgudstjeneste 
eller har vært konfirmant og fått undervisning om 
misjonsprosjektet i Østenstad, vet hvem hun er.  

Med engasjement og innlevelse har hun fortalt om 
misjonsprosjektene, delt opplevelser fra mennesker hun har 
møtt der ute og utfordret oss til selv å engasjere oss. Etter 16 år i 
misjonsutvalget, derav 15 som leder, takket hun av nå i høst.  Vi 
var spente på å finne ut hva som ligger bak dette engasjementet. 

— Hva førte til at du ble engasjert for misjonsarbeid? 
— Utgangspunktet var at jeg ble valgt inn i menighetsrådet i 

1998, og da takket jeg ja til å bli med i misjonsutvalget siden det 
var et felt jeg interesserte meg for.  

Eldbjørg er oppvokst i et kristent hjem i Østfold og forteller 
at hun i perioder av oppveksten var mye hos besteforeldrene, 
som var engasjert i misjon.  Det kom stadig misjonærer og 
emissærer innom hjemmet, og en film om hvordan misjonærer 
hjalp spedalske på Madagaskar, gjorde et uutslettelig inntrykk 
på den unge jenta. En av misjonærene fortalte om arbeidet sitt 
som sykepleier i Etiopia, og hun ble et stort forbilde. Da hun selv 
skulle velge yrke, stod valget mellom bibliotekar og lege.  Hun 
landet på bibliotekar, siden hun var en ivrig leser og flittig bruker 
av biblioteket i gymnastiden.  Hun trivdes i atmosfæren der. 
Senere har hun kombinert faget sitt i forhold til interessen for 
medisin, og i de 30 årene hun har bodd i Asker, har hun jobbet på 
medisinsk bibliotek på Dikemark.        

I gymnastiden i Sarpsborg traff hun også Max som hun nå har 
vært gift med i over 40 år. Han er utdannet geolog og har jobbet 
mange år i Hydro og Statoil.

— Mange er skeptiske til misjon i dag. Er det å drive misjon utidig 
påvirkning?  

— Tidligere generasjoner hadde nok mer fokus på det å vinne 
sjeler når de omtalte misjon. Jeg opplever at fokus i dag i mye 
større grad er rettet mot folks livssituasjon og det å være med og 
gi folk hjelp til å greie seg selv. Misjonen driver blant annet skoler 
og sykehus og bidrar til at folk får et bedre liv.  Lokalbefolkningen 
er i stor grad med på å styre arbeidet selv. Dette åpner også for at 
de tar i mot det kristne budskapet. Jeg er nok selv mest opptatt av 
at en skal ta utgangspunkt i folks behov.  Det ble en stor aha-

opplevelse for meg da jeg var 
på mitt første besøk i slummen 
i Bangkok i 2004 og fikk 
øynene opp for at skolegang 
kan være veien ut av fattigdom. 
I de misjonsprosjektene vi 
har vært involvert i, har flere 
av oss i utvalget reist til de 
institusjonene og stedene 
vi samler inn til (på egen 
regning, red.anm.) og dermed 
fått førstehåndsinntrykk av 
hvordan arbeidet drives og 
møtt både ansatte og brukere 
av prosjektene. Det har vært til 
enorm inspirasjon.  

— Hvordan velger dere ut 
nye prosjekter? 

— Noe av utgangspunktet 
for misjonsutvalget var 
salgsmessa i Østenstad, 
der inntektene ble delt 
mellom menigheten og flere 
misjonsorganisasjoner.  Da 
misjonsutvalget ble opprettet, 
rullerte en prosjekter ut fra 
disse organisasjonene.  Det 

var viktig å velge prosjekt ut 
fra en etablert organisasjon. 
Da fikk en aktører som var 
profesjonelle og som hadde 
de nødvendige kontakter og 
kunnskaper. Utvalget har etter 
hvert blitt tydeligere på hvilke 
krav vi stiller. Vi ønsker tydelig 
diakonal profil på prosjektet 
og at det særlig skal være rettet 
inn mot barn og ungdom. 
Videre ønsker vi å kunne få 

oppdaterte og regelmessige 
tilbakemeldinger, gjerne i form 
av nyhetsbrev og bilder vi kan 
legge ut på nett. Det må til for 
å kunne engasjere givere.  

— Det er også en fordel 
med konkrete utfordringer, 
forteller Eldbjørg videre: - En 
støtteskinne for poliorammede 
for eksempel koster 320 kr.  
Det hadde vi som prosjekt 
en periode. Siden 2010 har 
Normisjons arbeid med 
sykehuset i Okhaldhunga 
i Nepal vært Østenstad 
menighets misjonsprosjekt.  
Vi ønsker ikke bare fokus 
på pengegaver. I Nepal 
har sykehuset en ordning 
med at de gir babytepper 
til de nyfødte. Dermed har 
medlemmene i menigheten 
blitt utfordret til å strikke. 
Siden 2010 har vi sendt ned 
711 babytepper. Bare i 2015 
har de mottatt 203 tepper.  

Akkurat denne delen av 

prosjektet kommer Eldbjørg til 
å ha hånd om videre også, og 
deler gjerne strikkeoppskriften 
på babytepper. 

— Hva kommer du til å 
engasjere deg i nå?

— Det er fortsatt noen år 
igjen til jeg blir pensjonist. Jeg 
har to barn og fire barnebarn. 
Jeg vil nok alltid være aktiv 
i menigheten på ett eller 
annet vis, er blant annet 

❝ Siden 2010 har vi sendt  
ned 711 babytepper!  ❞

Tlf: 66 98 70 30

Eldbjørg Nåheim Eien:

Skolegang er veien ut av             fattigdom!

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



med i ei bibelgruppe. Videre er jeg styremedlem i NaKuHel og 
medlem i Asker Rotary klubb. Synes det er fint å bli engasjert i 
lokalsamfunnet også, og ikke bare ha fokus på menighet.  

Om du vil vite mer om misjonsprosjektet i menigheten, se våre 
hjemmesider og kom på misjonsgudstjenesten og kirkekaffen 
24. januar. Der kan du høre nytt og se oppdaterte bilder fra 
Okhaldhunga.
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Eldbjørg Nåheim Eien:

Skolegang er veien ut av             fattigdom!

Kommunikasjonskurs 
for par 

 
Fredag 12. og lørdag 13. februar 

blir det kommunikasjonskurs for par i 

Østenstad kirke. Kurset er for par som ønsker 

å utvikle forholdet sitt videre. Opplegget 

kalles også PREP og er basert på forskning, 

tilpasset norske forhold av Kildehuset på 

Modum Bad.  Les mer på våre hjemmesider.  

Enkel oppskrift  
pa babyteppe: 
250 g babyull (5 nøster)

120 masker på pinne nr 5. 
Strikk rett hele tiden til garnet er brukt opp.  

Det er selvfølgelig fullt mulig å bruke andre oppskrifter 
og ulike mønstre, men det er viktig at teppet er stort 
nok, derfor er 5 garnnøster á 250g en fin indikasjon  
på størrelsen.

Fra desember 2015 har misjonsutvalget fått nye medlemmer: 
Else Marie Fonneløp (leder), Marit Midbøe Hagen  
og Wenche Randgaard.  
Representant fra menighetsrådet velges i januar 2016. 
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Det er et krevende område Kirkeakademiet gir seg 
inn i denne våren. Temaet er formulert nærmest som 
en provokasjon: «Det hellige trenger kunsten – trenger 
kunsten det hellige?». 

Ingen er i tvil om at kunstuttrykkene – tekst, musikk, 
bilder – spiller en viktig rolle i flere religioner, ikke minst i 
kristendommen. Gjennom kunstuttrykk kan vi kan oppleve, i alle 
fall ane, skaperverkets storhet og frelsens mysterium. Derfor er 
heller ikke første del av temaet så problematisk. 

Men så er det spørsmålet da, om kunsten trenger det hellige. 
La meg gå en liten omvei. Vi lever i en tid da vi blir overforet, for 
ikke å si overkjørt, av ord og av lydmessige og visuelle uttrykk. 
I det mylder av tekster, låter og bilder vi omgis av, må vi gjøre 
valg. Og skal vi gjøre valg, må vi vite hva vi søker, og hvor vi 
har mulighet til å finne det vi søker. Vi trenger kriterier for å 
gjøre kvalitative valg. Bak planleggingen av dette temaet ligger 
naturligvis en kritisk innstilling. Vi mener at en god del av det 
som publiseres av litteratur, låter og bilder, mangler den storhet 
som vil kunne gi oss en anelse av noe opphøyd – noe som peker 
i retning av det vi våger å kalle hellig når vi bruker begrepet i en 
videre betydning enn en rent religiøs eller dogmatisk. 

Det er tre kunnskapsrike, erfarne og reflekterte personer vi 
har fått til å belyse forholdet mellom kunsten og det hellige. Alle 
har i en årrekke vært aktive formidlere innen sine fagområder og 
veiledet studenter, radiolyttere og utallige forsamlinger inn mot 
kunstneriske innsikter og opplevelser. 

Først ut er komponist Olav Anton Thommessen som har 
vært professor ved Norges musikkhøgskole til han gikk av for 
kort tid siden. Musikk er det mest abstrakte av alle kunstarter. 
Langt tilbake i tiden var musikk i vår kultur knyttet til tekst. 
Da instrumentalmusikken utviklet seg i renessansen, ble det 
en utfordring for toneskaperne å klargjøre hva musikk kunne 
dreie seg om når den ikke hadde et tekstlig innhold den skulle 
illustrere. Gjennom musikkens historie har det vært kamper om 
musikkens estetiske grunnlag. Kan musikk stå på egne ben, eller 
må den representere noe utenfor seg selv, et program? I dag er 
kanskje ikke det lenger en interessant kamp. Viktigere for oss er 
spørsmålet: hva er det som gjør at noe musikk er mer opphøyet 
enn annen musikk?  

Kunsthistoriker Gunnar Danbolt er kanskje mest kjent fra P2s 
årelange programserie «Kunstreisen». Han har gjennom et langt 
liv vært professor på Universitetet i Bergen. I sitt foredrag setter 

Danbolt likhetstegn mellom det hellige og det sublime. Han vil 
snakke om det sublime i kunsten ut fra to synsvinkler. Den første 
er historisk. Han vil hente eksempler særlig fra tysk romantikk 
og deler av den amerikanske abstrakte ekspresjonismen. Hans 
andre perspektiv er samtidens. Han mener at nettopp med 
utgangspunkt i den kunsten som skapes i vår tid, kan det reises en 
rekke viktige spørsmål om forholdet til det hellige. 

Hvert år produseres et stort antall nye skjønnlitterære tekster, 
også her i landet. Litteraturviter Marta Norheim, som i en 
årrekke har vært litteraturkritiker i NRK, spør om det sanselige 
har tatt over for det sublime i samtidslitteraturen. Norheim 
uttaler at dagens bøker er fulle av skildringer av hverdagslivets 
trivialiteter som at vi opplever lyden av smørekniv på knekkebrød, 
teposen som dyppes i kokende vann, og lukten av nylagt asfalt. 
Skjer dette på bekostning av det som ikke er så konkret, og 
hva er i så fall årsaken til det? Har vi ikke lenger behov for det 
opphøyde?

Kirkeakademiet i Asker er hele bygdas og alle menighetenes 
forum for samtale, dialog og refleksjon. De finner sted på 
Askertun og er åpne for alle.

VÅRPROGRAMMET 2016
Tirsdag 26. januar kl. 1930: 
Olav Anton Thommessen:  
«Hvordan skapes «mening» i musikken?»

Tirsdag 15. mars kl. 1930: 
Gunnar Danbolt:  
«Er Det Hellige avgjørende for dagens kunst?»

Tirsdag 19. april kl. 1930:
 Marta Norheim:  
«Har det sanselege teke over for det sublime i 
samtidslitteraturen?»

Foto av Olav Anton Thommesen:  
Foto: Lisbeth Risnes 
Eier: Nasjonalbiblioteket 

KUNSTEN OG DET HELLIGE
av Einar Solbu

Olav Anton Thommessen Gunnar Danbolt Marta Norheim
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Slekters gang

 Dåp

27. september
Martin Andreas Hagen-Olsen
Ludvig Mathias Rostad 
Mæhlum
11. oktober
Ingrid Bårdseth
Sonja Fevolden
25. oktober
Aurora Riise Øverkil
8. november
Thomas Haaland
Phillip Leander Lie-Myhre
15. november
Oscar Sebastian Hogstad
Noah Alexander Strømsvåg 
Wolden
22. november
Lotte Brændhagen Moskvil
Sebastian Rasch-Willumsen
29. november
Olav Jahre Henanger
6. desember
Alise Olsen Nedrelid

⚭ Vielse

12. oktober 
Jill Kvamme Schau og  
Øystein Skjæveland

 Gravferd

18. september
Johan Kristian Lædre
Finn Hugo Gabrielsen

22. september
Aslaug Synnøve Fjellseth
29. september
Jørgen Skuterud
8. oktober
Mette Jorunn Furuheim
9. oktober
Bjørgfrid Rønning
Mona Forberg Nordstaa
20. oktober
Liv Antonette Gylver
3. november
Hans Antonsen Fromeide
13. november
Kitty Irene Hoff
16. november
Inga Marie Wisløff
24. november
Inger Marianne Kjølberg
Knut Dahl
26. november 
Anna Elisabeth Sønsterød
27. november 
Aslak Sande Eikeland
10. desember 
Elsie Winifred Martinsen

Tro & liv
Andakt av prestevikar Marita Bjørke Ådland *

Å LEVA I KVARDAGEN 
Vi har lagt julesongane på hylla. Vi har hatt julemarked, laga 
julepynt, baka julekaker, ete julekaker, feira jul – og no er vi i gang 
med kvardagslivet igjen. «Det gjeng an å leva i kvardagen òg» har 
diktaren Olav H. Hauge sagt. Sjølv er eg eit kvardagsmenneske. 
Eg liker dei vanlege dagane best og er glad i rutiner. Jobb, kaffi 
med naboen, barn som spring ut og inn av huset. 

Jula har forhåpentleg gjort oss bra. Vi har kjent på glede, 
felleskap, ro og fred. Kanskje har vi også kjent på einsemd, 
kanskje kjenner nokon på sorg, sakn og vemod. Uansett; i møte 
med kvardagen er det lett å gløyma det fantastiske underet vi 
har feira: At Gud blei menneske. At det midt i vinternatta kom 
ei strime av lys ned til oss. «Slik skal lyset frå det høge gjesta oss 
som ein soloppgang» seier Sakarja om Jesu komme. No er det 
altså skjedd! 

Det er to ting vi kan ta med oss ut i kvardagen. Det første er 
at vi har eit håp. Håpet heiter Jesus Kristus. Eit lite barn, eit stort 
håp: Håpet om ei framtid. Det andre er at han som blei lagt i ei 
krybbe i Betlehem, han var ikkje ein idyll i ein shabby chic-stall. 
Jesus komme til verda er det mest radikale som har skjedd i heile 
vår historie. Vi er ikkje aleine. Vi lever i fellesskap med Gud og 
med kvarandre. Vi lever for kvarandre. I kvardagen òg. Derfor 
må vi «gi alt vi kan, og såra hela hjå våre svoltne brør». Det er 
oppdraget vi har fått. Det er berre å setja i gang. Det er nok å ta 
av. Lykke til med kvardagslivet! 

Den store stjerna som steig i aust 
med ljos over verda 
tende vår von for framtidsferda 
i heimsens mørke haust. 
Den store stjerna 
gjer oss fri 
med sitt bod no ved juletid. 

Den store stjerna står klår som før 
og ber oss å dela 
gi alt vi kan og såra hela 
hos våre svoltne brør. 
Den store stjerna 
gjer oss fri 
med sitt bod no ved juletid. 
Trygve Hoff

* Marita hadde praksis i 
Østenstad menighet fem uker  
i oktober-november. Mange vil 
huske henne for hennes gode 
prekner og trygge fremferd. Vi 
ønsker henne alt godt når hun 
nå går inn i fast prestetjeneste 
som prostiprest i Lier prosti! 

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

Annes Catering
God mat til enhver anledning - selskapslokaler
Ring 31 28 05 29 for bestilling

-10% rabatt ved henvisning til annonsen

Selskapslokaler 
Asker ~ Dikemark

atanagaard.no 
T: 47 97 16 40

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



Min favorittsalme
Audun Brandt Lågøyr
Direktør for næringspolitikk i  
Byggenæringens landsforening

Audun overtok stafettpinnen fra Tor 
Neple allerede i september, og fikk dermed 
god tid til å tenke seg om. På telefon 
dagen før deadline (21. desember), hadde 
han imidlertid «ennå ikke landet,» så vi 
skjønner at Audun har grunnet lenge og 
grundig på ulike alternativer. Vi antar at 

den tilstundende julehøytiden har vært med å påvirke valget når 
han på melding via facebook til slutt skriver:

«Min favorittsalme er Mitt hjerte alltid vanker, av Hans 
Brorson. Det er en salme som for meg, mer enn noen annen 
salme, på en utrolig vakker måte formidler julens budskap. Den 
gamle svensk/norske folketonen som er melodien til teksten, gjør 
salmen enda sterkere for meg.»

Redaktøren støtter valget og sender stafettpinnen videre. 
«Jeg utfordrer min gode venn Oddvar Igland,» skriver Audun. 
Utfordringen er hermed gitt.

Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom. 
Der samles mine tanker som i sin hovedsum. 
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt; 
jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt!

Den mørke stall skal være mitt hjertes frydeslott, 
der kan jeg daglig lære å glemme verdens spott. 
Der kan med takk jeg finne hvori min ros består, 
når Jesu krybbes minne meg rett til hjerte går. 

Men under uten like, hvor kan jeg vel forstå 
at Gud av himmerike i stallen ligge må!
At himlens fryd og ære. det levende Guds ord, 
skal så foraktet være på denne arme jord!

Hvi skulle herresale ei smykket for deg stå? 
Du hadde å befale alt hva du pekte på. 
Hvi lot du deg ei svøpe i lyset som et bånd, 
og jordens konger løpe å kysse på din hånd?

Hvi lot du ei utspenne en himmel til ditt telt 
og stjernefakler brenne, å store himmelhelt? 
Hvi lot du frem ei lyne en mektig englevakt, 
som deg i slikedyne så prektig burde lagt?

En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo, 
en svale må ei bede om nattely og ro, 
en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -  
skal da min Gud seg skjule i andres stall og strå?

Akk, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn 
og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog herinn! 
Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt, 
så skal du blive trolig her i mitt hjerte svøpt. 

Jeg gjerne palmegrene vil om din krybbe strø, 
for deg, for deg alene jeg leve vil og dø. 
Kom, la min sjel dog finne sin rette gledes stund, 
at du er født herinne i hjertets dype grunn.

Norsk salmebok nr. 38
T: Hans Adolph Brorson 1732
M: Svensk/norsk folketone



Gudstjenester i 
Østenstad kirke

17.01. - 28.03.2016
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på www.ostenstadkirke.no

17. januar, Y’s Men’s 
internasjonale kirkedag
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Time of Fast
Søndagsskole

24. januar, Såmannssøndagen
Misjonssøndag
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga
Søndagsskole

31. januar, Kristi 
forklarelsesdag
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid
Østenstad sangeri
Søndagsskole

7. februar, Fastelavnssøndag
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid
Søndagsskole

14. februar, 1. søndag i faste
Gudstjeneste for små og 
store
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: IKO-Kirkelig 
pedagogisk senter
Minigospel

21. januar, 2. søndag i faste
Diakonisøndagen
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Maritastiftelsen
Søndagsskole

28. februar, 3. søndag i faste
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Norsk Gideon
Søndagsskole

6. mars, 4. søndag i faste
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid
Søndagsskole

13. mars, Maria budskapsdag
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Wycliffe
Østenstad sangeri
Søndagsskole

20. mars, Palmesøndag
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid

24. mars, Skjærtorsdag
Heggedal kirke kl. 19.00
Nattverdgudstjeneste
Prest: Anna Grønvik

25. mars, Langfredag
Pasjonsgudstjeneste
Prest: Astrid Sætrang Morvik

27. mars, Påskedag
Påskefrokost kl. 9.30
Ta med et pålegg.
Gudstjeneste kl. 11.00.
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Strømmestiftelsen

28. mars, 2. påskedag
Vardåsen kirke kl. 19.00
Påskefest i Vardåsen kirke
Vardåsen Vox Cordis
Søster Anne Lise fra  
Lunden kloster.
Prest: Dag Håland

Oppstart av nye 
sorggrupper 

Menighetene i Asker inviterer 

til sorggruppe for de som har 

mistet en av sine kjære. Det blir 

informasjonsmøte i Østenstad kirke 

torsdag 4. februar kl. 19.30.   

Les mer på våre hjemmesider. 


