
Ketil Hagen: 

– Hvis du kan være deg selv, det er 
det beste bidraget til fellesskapet.

fra Østenstad 
menighet
Januar 2018

Østenstad menighets-
barnehage åpen for flere. 
Hannah og Sella vil gjerne ha flere 
venner i barnehagen! Se side 3

Ellen Horn: 
«Menneskenes hjerter forandres 
aldeles intet i alle dager» - et foredrag 
om tro og tvil.  Se Kirkeakademiets 
vårprogram side 6
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Leder:

Å være mange. Å være få.

Da jeg var 15, begynte 
jeg i Ten Sing-koret på 
Gjøvik hvor jeg hadde 
vokst opp. I 1982 var 
det nesten hundre 
medlemmer der. Jeg 
lengtet intenst etter å bli 
sett, men jeg druknet i 
mengden. 

Hundre ungdommer i den 
mest usikre fasen av livet, 
hundre ungdommer som 
trengte bekreftelse – hvordan 
skulle de få voksenlederne 
håndtere så mange tenåringer 
som ropte på oppmerksomhet? 
Løsningen ble cellegruppene: 
Alle medlemmene ble delt inn 
i grupper på 6-8 personer, ledet 
av en celleleder. På hver øvelse 
var det satt av tid til å møtes 
i gruppene. Slik håpet man å 
oppfylle behovet for å se og 

bli sett, og jeg som aldri hadde 
vært noe sosialt midtpunkt, 
overlevde.

Det er fint å være med i 
en sammenheng hvor man 
er mange. Det var litt kult å 
kunne si at jeg var med i ett av 
Norges største Ten Sing-kor, 
men det var lett å drukne i 
mengden. I dag er jeg stolt over 
å kunne si at jeg er prest i en 
av Norges største menigheter, 
men jeg vet hvor sårt det er å 
bli oversett. Min store skrekk 
er at mennesker kommer til 
Østenstad kirke uten å bli 
tatt imot og inkludert i et 
fellesskap.

Løsningen er smågruppene 
som har som motto: «Det 
viktige er ikke å kjenne alle, 
men å bli bedre kjent med 
noen.» I dette nummeret av 
menighetsbladet, møter vi Ketil 
Hagen som har hatt de små 
fellesskapene som sin hjertesak 
helt siden ungdomstiden da 
han var med i Asker menighet. 
Mange av smågruppene som 
er tilknyttet Østenstad har 
eksistert i 30-40 år. Vennskap, 
det å dele liv og tro, lese 
Bibelen sammen og be for 
hverandre, er bærebjelken i 
mange av disse gruppene. Flere 
sier at det å komme til kirken 
på gudstjenester er en helt 
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annen opplevelse etter å ha 
blitt med i en gruppe. Man kan 
nesten alltid være trygg på å 
møte noen man kjenner.

Hvor «kristen» må man 
være for å bli med i et slikt 
lite fellesskap? En av de 
smågruppene jeg har vært med 
i, kalte seg for «Tro og tvil-
gruppa.» Der var det rom for 
mye tvil. Ferdigtygde svar er 
det få som blir kloke av, men 
det gjør godt å få anledning til 
å sette ord på tiltakende tvil 
og famlende tro - i visshet om 
at man blir lyttet til og tatt 
imot. «Tro og tvil-gruppa» var 
et bærekraftig fellesskap som 
holdt medlemmene fast også 
når personlige kriser rammet.

Å være mange er fint. Å 
være få er nødvendig. På vei 
inn i et nytt år vil jeg gjerne 
være med å sette et mål for 
Østenstad menighet: At alle 
som lengter etter et mindre 
fellesskap å dele liv, tro og tvil 
med, skal få oppfylt sitt ønske. 
Dette er mitt nyttårsforsett. 
Vil du være med å virkeliggjøre 
det? Det er ikke så vanskelig: 
Fortell om ditt behov, og hjelp 
oss å opprette en ny gruppe for 
deg og noen venner du ennå 
ikke kjenner.

Astrid Sætrang Morvik
Sokneprest

www.avan.no T: 66 90 40 63

Tlf: 66 98 70 30 T: 67 12 18 17ASKER



Les mer om kirkens mange aktiviteter på vår hjemmeside:  
kirken.no/ostenstad. I denne spalten vil vi presentere én 
aktivitet hver gang. Denne gangen presenterer vi:

En populær barnehage blir mer åpen
I sitt siste møte før jul, besluttet Østenstad 
menighetsråd som eiere av barnehagen å utvide 
åpningstidene fra august 2018. Da blir åpningstidene 
omtrent som i andre barnehager.

I noen år har det vært vanskelig å fylle alle de 18 plassene 
i barnehagen, og til tross for at det er en av kvalitetene ved 
barnehagen at den er liten og oversiktlig, er det ikke dette 
økonomisk bærekraftig over lengre tid. Fra 1. august vil 
barnehagen ha åpent mellom kl. 7.30 og 17.00. Fire uker i juli 
vil det være sommerferiestengt, samt i romjulen, vinterferien, 
tre dager før påske og fredag etter Kristi himmelfartsdag. Med 
disse nye åpningstidene håper styrer Anne Davidsen å kunne 
møte behovene til de mange foreldre som trenger litt romsligere 
åpningstider for å få hverdagen til å gå opp.

En familie som gjerne anbefaler Østenstad 
menighetsbarnehage, er familien Apelthun. Ruben og Linnea har 
hatt barn i barnehagen siden eldste sønnen Titus begynte der i 
2011. Vi treffer dem i det de kommer for å hente Hannah på fem 
år og Sella på tre.

- Vi valgte denne barnehagen etter å ha kikket rundt en stund. 
Den er liten, trygg og har høy personaltetthet. Det er fint at alle 
barna leker sammen uansett alder. Slik er det ikke alle steder.

Det skjer  
i kirken:
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Ruben Apelthun synes også det er en fordel at barnehagen har 
en kristen profil.

- Vi synes det er fint at kristendommen, kirken og bibelen er 
en naturlig sak også for barna i hverdagen, og søkte bevisst barna 
inn i en slik barnehage, forteller han.

- Når folk velger barnehage for barna sine – det kjæreste 
de har – er det godt å kunne plassere dem et sted hvor de har 
oversiktlige forhold. Det var avgjørende for oss.

Familien Apelthun er fornøyde med Østenstad menighetsbarnehage.  
Fra venstre: Mamma Linnea, Hannah (5), Sella (3) og pappa Ruben.

Konfirmantåret er i gang!
I oktober var det informasjonsmøte for nye 

konfirmanter, og i begynnelsen av desember 

hadde det meldt seg 112 konfirmanter for 2018. 

Det er en god oppslutning om konfirmasjonen, 

og det betyr at 81 % av de døpte i kullet ønsker 

kirkelig konfirmasjon. 34 av konfirmantene er 

kommet med på KRIK-opplegget med idrett 

som hovedaktivitet på leir, mens 78 blir Ten 

Sing-konfirmanter. Dette borger for et godt, nytt 

konfirmantår i Østenstad! 

Undervisningen starter i februar/mars 

med presentasjonsgudstjeneste for våre nye 

konfirmanter den 4. mars. 
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Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik.  

- Kona mi sier at jeg til og med kan bli engasjert av 
golf på TV! Ketil ler godt av seg selv når jeg spør 
om han lett lar seg engasjere. 

Han har nettopp fortalt om sin siste tur til Etiopia sammen 
med noen venner. «Guttegjengen» som består av seks menn, 
hvorav en byggmester og tidligere misjonær, har sett behovet for å 
utfordre etiopiere til å bygge hus av soltørket leire. Trehusene folk 
flest bor i, blir nemlig oppspist av termitter og må bygges på nytt, 
ofte etter bare 10 år.

– Så nå vil dere lære etiopierne å bygge hus, er ikke det litt …
– imperialistisk? fullfører Ketil, men lar seg ikke affisere 

av problemstillingen. – Nå har vi nettopp vært i møte med 
stedlig leder av Kirkens nødhjelp i Etiopia og lederen for 
Mekane Yesus-kirkens diakonale arbeid. Mekane Yesus-kirken 
omfavner disse tankene og åpner hele sin organisasjon for å sette 
dette på dagsorden. Det passer som hånd i hanske med deres 
mijøengasjement. De utvikler en helt praktisk grønn teologi. 
(Mekane Yesus-kirken er et lutherske kirkesamfunn i Etiopia med 
9 millioner medlemmer, red. anm.)

Kaffe og popcorn. Interessen for husbygging i Etiopia 
kaller Ketil «en hobby». Til daglig er 59-åringen HMS-leder 

i Entreprenørservice, en 
bedrift med tilhold nord 
for Lillestrøm. Til tross for 
lange dager med jobb og 
pendling, har Ketil mange jern 
i ilden. Ett av dem er å være 
kontaktperson for smågruppene 
som på ulikt vis er tilknyttet 
Østenstad menighet. Det er 
blitt mørk ettermiddag sent 
i november da vi møtes hos 
Ketil i Kjøiaveien, hvor han 
og kona Marit har bodd siden 
1997. Ketil er nettopp kommet 
hjem fra jobb og har planlagt 
å severe kaffe og popcorn, en 
kombinasjon menighetsbladets 
utsendte stiller seg litt 
spørrende til. – Hvordan kom 
du på den kombinasjonen? 
Spørsmålet avstedkommer 
en fargerik fortelling om 
Ketils ungdomstid og jobb 
i Khartoum i Sudan. Til 

«kveldskos» pleide hans 
etiopiske venner å riste 
kaffebønner på glør. Når 
kaffen var ferdig ristet, var 
det fortsatt varme igjen til å 
poppe maiskorn. Så hva er mer 
passende enn å servere kaffe og 
popcorn?

Et skikkelig eventyr. Og 
hva har dette med smågrupper 
å gjøre? Dermed er vi igjen 
tilbake i Afrika, for som ung 
og nyutdannet møbelsnekker 
fra Rud videregående, fikk 
Askergutten jobb i et firma som 
bygget innredning i cruisebåter. 
Jobben førte ham verden 
rundt. – Det var et skikkelig 
eventyr. Jeg var pur ung og fikk 
være med på slike ting! Vi var 
over alt: Alaska, Karibia og 
San Fransisco. Hele veien har 
jeg vært med i en eller annen 
bibelgruppe, som i Khartoum 

Ketil Hagen:

– Hvis du kan være deg 
selv, det er det beste 
bidraget til fellesskapet.

Ketil Hagen er kontaktperson  
for husgruppene  

i Østenstad menighet
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da jeg fikk være med en gruppe 
med folk fra ulike deler av 
verden. 

Karismatisk ungdomstid. 
Behovet for å lese bibelen 
sammen med andre kristne, var 
imidlertid ikke nytt. Allerede i 
konfirmanttiden ble Ketil med 
i ungdomsmiljøet på Askertun. 
– Kristentro var ikke noe man 
snakket om i min familie, og 
da jeg begynte å bli med på 
Askertun, meldte far seg inn i 
Humanetisk forbund.

- Et aldri så lite foreldreopprør 
mot sønnens kristentro?

– Det var en heftig 
tid, bekrefter Ketil. – 
Jesusvekkelsen blir tam i 
forhold!

Til tross for at 
ungdomsmiljøet på 
Askertun hørte inn under 
Asker menighet, fant de 
også frem til de sterke, 
karismatiske strømningene 
som kjennetegnet kristne 
ungdomsmiljøer på 1970-tallet. 
På de karismatiske møtene 
ble det forkynt klare svar på 
vanskelige spørsmål. Det 
begynte imidlertid å skurre for 
den unge Ketil da han opplevde 
at det ikke var rom for å stille 
spørsmål. Etter hvert vek 
skråsikkerheten plassen for en 
mer nyansert tilnærming. – Jeg 
husker jeg spurte meg selv 
«Hvem er jeg som har svar på 
alle disse spørsmålene?»

Til tross for at han i dag ser 
tilbake på en ungdomstid som 
han ikke nøler med å kalle «litt 
ekstrem», presiserer Ketil at 
han er glad for denne perioden 
i livet. Engasjementet var 
tent, og interessen for å møte 

andre kristne for å samtale 
om troen og livet førte til 
mange nye vennskap. Etter en 
omflakkende ungdomstid på 
jobboppdrag i hele verden, gikk 
ferden til Lillehammer.

– Jeg begynte å studere, 
tok grunnfag i pedagogikk og 
økonomi og markedsføring 
– og var med startet opp to 
bibelgrupper som en del av 
studentmiljøet sammen med en 
kamerat. Vi hang opp plakater 
og samlet noen «løse fugler» 
her og der. Til sammen ble vi 
et miljø. 

Engasjement for 
husgrupper. Da Ketil og kona 
Marit flyttet til Asker, hadde 
Østenstad menighet et initiativ 
der de inviterte folk til å delta 
i en husgruppe. Denne er de 
fortsatt med i.

– Vi bruker ganske mye 
tid på å dele ting i livene våre; 
gleder og bekymringer.

– Hva er grunnen til at dere 
fortsatt holder på etter alle disse 
årene?

– Vi har betydd noe for 
hverandre på ulike måter. I 
perioder er man kanskje ikke 
så glad i gå i kirken, men i 
gruppen har man et fellesskap 
der en lettere kommer til orde, 
og kan være seg selv. Man 
blir hørt på. Jeg tenker om 
gruppene som en slags ryggrad 
i menigheten. Vi trenger å 
få dele og finne ut av ting 
sammen. Vi trenger å være mer 
enn én som sitter og  
spekulerer ...

I mange år har Ketil 
vært Østenstad menighets 
kontaktperson for smågrupper 
i menigheten. Per i dag finnes 

11 ulike grupper, alt fra misjonsforeninger til bibelstudiegrupper 
og husfellesskapsgrupper. Enten det er et misjonsengasjement, 
bibelstudier eller samtale om livet og troen som samler 
medlemmene, ligger vennskapet der som en garantist for 
gruppenes fortsatte eksistens. – Gruppene er utgangspunktet 
for mye av livet i menighet, slår Ketil fast. Han bidrar gjerne til 
at også yngre mennesker finner mindre fellesskap som kan være 
bærekraftig for så vel livet som troen. 

– Kanskje kan man hjelpe unge foreldre til å finne sammen, 
kanskje kan man invitere ungdommene i ungdomsarbeidet til å 
komme sammen for å ha det gøy, lære noe nytt og dele fra livet 
sitt. En håndfull mennesker på hvert kull – der hvor en kan stille 
spørsmål og samtale – er nok for å starte en gruppe. Et fristed der 
tro og liv kan slå rot.

– Og hva er det aller viktigste i kristentroen for deg, Ketil?
Ketil innvilger seg en lang tenkepause før han svarer:
– At Gud aksepterer meg som jeg er. Hvis du kan være deg selv, 

det er det beste bidraget til fellesskapet.

•  Per i dag er det registrert 11 smågrupper 
 med til sammen 98 medlemmer i   
 Østenstad menighet. 
•  Det er grupper med både kvinner og 
 menn, samt rene kvinne- og    
 mannsgrupper. 
•  Gruppene samles i hjemmene. 
•  Dersom du ønsker å bli med i en ny 
 gruppe, ta kontakt med Ketil Hagen, 
 tlf. 404 94 947/ ketil.hagen@gmail.com   
 eller diakon Jarle Klungrehaug 
 tlf. 91 36 88 03/jk942@kirken.no 
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av Einar Solbu

Kirkeakademiet inviterer våren 2018 til tre møter der forholdet 
mellom tro, tvil og egen livserfaring er tema. For noen er tvilen 
troens rake motsetning. For andre oppleves tvilen som troens 
følgesvenn eller skygge. De erfaringer vi gjør i livet, kan gi næring 
til så vel troen som tvilen. 

Vårens foredragsholdere har på svært forskjellig vis arbeidet 
med hvordan livserfaring, tro og tvil kan henge sammen. Alle har 
personlige historier å fortelle, og alle har viktige erfaringer fra sitt 
yrkesliv å vise til.

Edvard Hoem er kjent for de fleste som forfatter av 
skjønnlitteratur og sakprosa. Han er også en betydelig 
salmedikter. De elleve salmene han har i Norsk salmebok, tar 
oss tett på vanlige mennesker: mennesker på leting, mennesker 
som lengter, mennesker som gråter og mennesker som gleder seg 
over Guds kjærlighet. De senere årene har Hoem arbeidet med 
en stor slektskrønike. I fjerde bind – Liv andre har levd – møter 
vi bl.a. Eilert som utvandret til Amerika da han var ganske ung, 
og som nå har passert middagshøyden i livet. Miljøet Eilert lever 
i, er preget av bibeltro kristendom og haugiansk menneskesyn, 
og dette påvirker en rekke valg i Eilerts strevsomme liv. Tittelen 
på Hoems foredrag er hentet fra en sang Eilert sang like før han 
døde: «It is well with my soul». Hoem stiller bl.a. spørsmålene: 
Hva betyr det at Bibelen er Guds ord, og hva betyr det at Jesus 
døde for våre synder? Vi vil få møte noen av hans litterære 
personer, og få glimt inn i Hoems egne livserfaringer.

Ellen Horn har i sitt arbeid som skuespiller levd sammen 
med karakterer fra dramatikken, og har måttet tolke deres 
livskamper. Hun har valgt siste halvdel av et Sigrid Undset-sitat 
som tittel på sitt foredrag, et sitat som i sin helhet er slik: «Ti sed 
og skikk forandres meget, alt som tidene lider, og menneskenes 
tro forandres og de tenker annerledes om mange ting. Men 
menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager.» Horn 
arbeidet i mange år med tittelrollen i teaterstykket Undset. 
Hun karakteriserer seg som tviler, men legger ikke skjul på at 
rollearbeidet har bidratt til at hun stadig kommer tilbake til 
trosspørsmål. Om foredraget sitt sier hun at hun vil reflektere 
rundt spørsmål om tvil og tro, og spørre om et dramatisk liv i 

NOEN TROR, NOEN TVILER – HVEM VET?
spennet mellom mange ulike roller – fra Agnes i Brand til Sigrid 
Undset eller Heksa i Reisen til julestjernen – har gjort noe med 
hennes egen personlige livsinnstilling og tro.

Odd Jarle Eidner er presten som mistet to barn. Da deres 
første barn døde ni måneder gammel, var troen til styrke og trøst. 
Men da det andre barnet døde seks år senere, bare én måned 
gammel, ble også Gud borte. «Da måtte jeg gå inn i sorgens rom 
igjen», uttalte Eidner i et intervju. «Jeg protesterte, jeg ville ikke 
gå inn dit, men jeg måtte», sier han, og fortsetter: «Jeg skulle 
ønske jeg var ateist. […] Jeg tenkte at jeg kunne sikkert få et bra 
liv uten Gud, men hver gang jeg var i kirken, kjente jeg et sinne.» 
Eidner ble slett ikke ferdig med Gud. I dag er han i prestestilling, 
som seniorprest i Sør-Hålogaland bispedømme. Sine erfaringer 
bruker han i prestegjerningen og som rådgiver for politiet ved 
kriser og katastrofer. I foredraget sitt vil han snakke om hva som 
skjer med troen og gudsbildet når Gud blir borte. «Går det an å 
finne veien tilbake til en tro? Hvordan ser den troen ut?»,  
spør han.

Tirsdag 30. januar kl. 1930: 
Edvard Hoem: «It is well with my soul».

Tirsdag 13. mars kl. 1930: 
Ellen Horn: «Menneskenes hjerter forandres 
aldeles intet i alle dager».

Tirsdag 24. april kl. 1930: 
Odd Jarle Eidner: Når Gud blir borte. 

Kirkeakademiet i Asker er hele bygdas forum for 
samtale, dialog og refleksjon. Møtene holdes i 
Holmen kirke og er åpne for alle. Velkommen!

Edvard Hoem Ellen Horn Odd Jarle Eidner
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Slekters gang
17. september
July Gyllenhammar Wang
1. oktober
Henrik Nielsen Ousdal
Tomine Madelen Groven 
Fagernes
Johan Krokaas Dørum
8. oktober
Mikkel Paschen Seland
15. oktober
Martine Røise Warholm
Emil Hansen
22. oktober
Mathilde Gundersen Lyshol
Max Aas Lunde
12. november
Even Antonio Bergan-Aronsen
Nikoline Bell Tveit
19. november
Sonja Hoff
Ludvig Aas Nilsen
26. november 
Arthur Lohne Ellingbø
Alma Elisabeth Fåne 
Ingebricson
3. desember 
Johannes Lie Leren 

Tro & liv
Andakt av katekt Karianne Pettersen

EN NY DAG

Ved nyttår tenker jeg ofte på Prøysen sin velkjente vise om gutten 
som skal få en dag i morgen. Dagen gikk ikke helt greit, han ser 
bakover med blandede følelser – men i morgen er en ny dag. 
Med blanke ark og fargestifter til! En sjarmerende historie, og 
den er høyst evangelisk! Nå er jo ikke alle arkene våre blanke i 
januar, vi har med oss mye fra måneder og år som har gått, og 
godt er vel det. Men kalenderen for 2018 har like fullt 12 nye 
måneder, blanke ark, som ligger der, foran oss. En ny sjanse. Nye 
muligheter. 

Har du noen håp eller drømmer for de nye dagene som 
kommer i 2018? Hold liv i dem! Ikke slipp taket, for vi har 
365 nye, blanke muligheter der, til å fylle og fargelegge med 
muligheter og utfordringer. 

I bibelen har Gud mange navn. Et av dem er «Håpets Gud». 
Det er et godt navn! Paulus skriver at han ønsker for vennene 
sine i Roma at Håpets Gud må fylle dem med glede og fred i 
troen – «så dere kan bli rike på håp»! Det er mye vi kan ønske oss 
å bli rike på, men foran et nytt år kan det være greit å huske at vi 
faktisk kan være «rike på håp»! 

I det gamle testamentet, hos profeten Jeremia, gir Håpets Gud 
oss et løfte å møte det nye året med: «Jeg vet hvilke tanker jeg har 
med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil 
gi dere framtid og håp»

Håpets Gud har gode tanker for deg for dagene som ligger 
foran! Håpet er aldri ute, for selv om vi tidvis kan rote tingene litt 
til, kan Han gi nytt og friskt håp, hver dag. 

Godt nytt år! 

11. september
Gudrun Hansine Holm
13. september
Johannes Torrissen
21. september 
Karl Edvard Gulliksen
22. september
Gerd Engen
26. september
Theis Knudtzon Theisen
28. september 
Jorun Johansen
10. oktober
Vidar Fuglesang
12. oktober
Lars Terje Lyngdal
17. oktober
Alv Ytre-Eide
3. november
Paul Strid
17. november
Patricia Frances Skogestad
Bjørn Bostad
28. november
Marit Sæthre
30. november
Rosemarie Gaden
8. desember
Gunnar Hyll
13. desember
Lilly Løvås 

-10% rabatt ved henvisning til annonsen

GRAVSTENER
Norsk Kunststein 
& Granitt AS
Lokal familiebedrift
Personlig service

• Gravsteiner
• Inskripsjoner
• Rens og oppussing
• Oppretting og sikring
• Gravlys, lykter og dekor

66 90 51 40 / 970 71 029
www.nkg.no

Gudolf Blakstadsv 42, 1392 Vettre
(Følg skilting mot Østenstad kirke)

Døgnvakt 66 79 70 80
www.akasien.no

Asker

21
34

Ring oss for samtale hjemme eller 
i vår � lial i Askerveien 50. Vi er et 

lokalt, trygt og prisbevisst byrå.

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



    Min 
favorittsalme

Gudstjenester i 
Østenstad kirke
28.01. - 18.03.2018
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på kirken.no/ostenstad

28. januar, 
Såmannssøndag
Misjonsgudstjeneste
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga
Søndagsskole

4. februar, Kristi 
forklarelsesdag 
Prest: Olav Valen-Sendstad
Østenstad barnekor
Offer: Menighetens arbeid
Søndagsskole

11. februar, Søndag før 
faste
Prest: Berit Øksnes (prost)
Offer: Det norske 
menighetsfakultetet
Søndagsskole

18. februar, 1. søndag i 
fastetiden 
Prest: Olav Valen-Sendstad
Gudstjenesteteam
Offer: Menighetens arbeid

25. februar, 2. søndag i 
fastetiden 
Prest: Flemming Jacobsen, 
feltprest
Offer: Kirkens feltarbeid i 
Asker

4. mars, 3. søndag i 
fastetiden 
Konfirmantpresentasjon
Ten Sing
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Kateket: Karianne Pettersen
Offer: Menighetens 
ungdomsarbeid
Søndagsskole

11. mars, 4. søndag i 
fastetiden
Diakonisøndag
Prest: Olav Valen-Sendstad
Diakon: Jarle Klungrehaug
Offer: Blå kors
Søndagsskole
NB: Menighetens årsmøte

18. mars, Maria 
budskapsdag
Østenstad sangeri
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens 
kirkemusikk
Søndagsskole

Vigdis Rø Berntsen
Pensjonert prest

Vi sang mye i barndomshjemmet mitt. Salmene til Lina Sandell 
ble en viktig del av vår sang- og salmeskatt. Blant hennes mange 
flotte salmer var det en som ble familiens spesielle salme: ”Jag 
kan icke räkna dem alla.” (Norsk salmebok nr. 376) Den har 
rammet inn livene våre fra dåp til grav. Gjennom årene har jeg 
stadig vendt tilbake til hennes salmer, og helt spesielt denne. 
Teksten formidler en tillitsfull og trygg tro. Lina Sandell hadde 
selv erfart hvordan Gud hadde båret henne gjennom både gode 
og tunge dager. Selv ut av det dypeste mørke vokste det fram 
takknemlighet. Noe av denne takken gjennomsyrer salmen. Med 
ulike bilder beskriver hun Guds raushet og grenseløse godhet. 
Slik prøver hun å hjelpe også oss til å åpne øynene så vi ser Guds 
velgjerninger mot oss. Samtidig setter den ord på mitt gjensvar: 
takk!

Lina Sandell (1832-1903) var en meget produktiv dikter.  
Vi finner ti av hennes salmer i salmebok vår. Melodien til ”min” 
salme er komponert av Albert Lindström i 1889 og passer godt til 
salmens innhold.

Jeg lar stafettpinnen gå videre til Astrid Sørensen.   

Jag kan icke räkna dem alla,
De prov på Guds godhet jag rönt;
Likt morgonens droppar de falla
Och glimma likt dessa så skönt.

Likt stjärnornas tallösa skara
De hava ej namn eller tal,
Men stråla likt dessa så klara
Jämväl i den mørkaste dal.

Jag kan icke räkna dem alla,
Men ack, må jag tacka dess mer.
Guds kärleks bevis må jag kalla
De under av nåd han beter.

Lik «Vollen Apotek» på Facebook og vær med  
i trekninger av flotte gaver!

Tlf 66 98 89 00
Åpningstider 9-17 (10-16) GULLHELLA

08-22 (20)


