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Leder:

Rom for talenter

«Det er godt kirken 
finnes, for det må jo 
være plass til dem som 
ikke lykkes så godt 
ellers i livet.» 

Denne litt fordomsfulle 
uttalelsen, kom fra en mann 
som mente at han hadde lyktes 
godt her i livet. Bra for ham! 
Men han hadde både rett og 
feil i sitt inntrykk av kirken. 
Kirken er stedet for dem som 
ikke lykkes så godt. Men 
kirken er også stedet for dem 
som lykkes godt, for kirken 
er stedet for alle! Å være ekte 
menneske er å være ærlig om 
at man iblant kan lykkes godt, 
men iblant også går skikkelig 
på trynet! Undertegnede vil 
gjerne være åpen om dette: 
Iblant får jeg ros. Iblant får jeg 
ris. Mest ris får jeg av meg selv, 
men den eneste grunnen til at 

jeg orker å være synlig likevel, 
er vissheten om at jeg har et 
sikkerhetsnett. Faller man, ja, 
blir man knust, finnes det en 
kjærlig hånd som plukker opp 
bitene og limer dem sammen 
igjen. I Guds hus går ingen 
helt til grunne.

Kanskje det er derfor så 
mange store talenter har startet 
sin karriere nettopp i kirken? 
Her er det lov å prøve ut det 
som ennå ikke er perfekt. Her 
er det mulig å vise frem det 
som fortsatt er i startfasen og 
trenger mye trening for å bli 
bra. I kirken heies små og store 
talenter fram!

I dette nummeret av Godt 
nytt fra Østenstad menighet, 
møter vi et stort talent i en 
fortsatt liten kropp: Anja 
Skjellestad Møgedal spiller 
saksofon og har fått lov å 
prøve seg flere ganger i kirkens 
gudstjenester. Hun trives med å 
spille i kirkerommet både fordi 
hun har en mentor som viser 
omsorg, men som også stiller 
krav, og fordi Østenstad kirke 
er et fantastisk godt lokale å 
skape musikk i! 

Vi får også et møte med 
supertalentet Morten Harket 
som fikk prøve seg i Ten Sing 
i ungdomstiden i Østenstad. 
Harket ble verdensberømt 
tidlig på 80-tallet og holder 
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syder Østenstad kirke av 
liv fra morgen til kveld. 
Skolegudstjenestene før jul er 
arenaen hvor barn og unge får 
vise sitt talent og stå foran en 
forsamling. De veiledes med 
vennlighet av sine lærere og 
får oppleve mestringsfølelse, 
enten bidraget er stort eller 
lite. Om kvelden fylles kirken 
av kjente artister på juleturné, 
men også av lokale korps som 
holder konsert for sitt trofaste 
publikum som verdsetter at 
barn og unge gjør sitt beste.

Østenstad kirke har vært 
et åpent hus i 40 år. Hardt 
arbeidende og visjonære 
kvinner og menn fikk endelig 
sin drømmekirke da den ble 
vigslet 23. mars 1980. Det 
kan du også lese om i dette 
menighetsbladet. 

Å bygge kirke er å bruke det 
materialet man har for hånden 
og legge sten på sten, enten 
vi snakker fysisk kirkebygg, 
eller vi snakker menighet som 
vokser fram blant oss som 
stiller oss til rådighet med det 
vi måtte ha av talenter.
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www.sev.as
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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:

TALENTUTVIKLING
Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik

Det er ikke få barn og unge som gjennom årene 
har hatt sin første opptreden i et kirkerom. I 
Østenstad får unge talenter utfolde seg både 
med sang, dans, teater og på et instrument. Anja 
Skjellestad Møgedal er en av dem.

Vakre toner smyger seg opp langs murveggene i det store 
kirkerommet. Anja spiller saksofon på sitt tredje år. Akkurat nå 
øver hun sammen med organist Kristin Hesselberg Meland som 
har engasjert den unge musikeren til å spille på en av julaftens 
gudstjenester. Det er få nerver å spore hos 11-åringen fra Nedre 
Bleiker. Hun har allerede opptrådd flere ganger i kirken, og skal 
spille både på skolegudstjenesten i desember og på Varmestua sin 
gudstjeneste i Asker kirke lille julaften. – Jeg er litt nervøs før jeg 
begynner, men når jeg er i gang, går det fint, forteller hun.

Anja liker å spille i Østenstad kirke. - Her er det bedre klang 
enn i mange konsertsaler. Dessuten er det gøy å spille med orgel. 
Det er som å ha et orkester i ryggen.

Organist Kristin er også glad for samspillet: - Jeg synes det 
er veldig gøy å spille med Anja. Hun er positiv, har mye glede av 
musikken og svarer ja til alt jeg spør henne om. Dessuten spiller 

Det skjer  
i kirken:
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hun veldig fint, slår hun fast. Hun innrømmer at hun var litt spent 
første gang Anja skulle spille, men ble positivt overrasket over 
hvor fin tone den unge saksofonisten presterte på instrumentet 
sitt. – Saksofon er mitt yndlingsinstrument, røper hun.

Kristin spiller også sammen med andre ungdommer og har et 
par orgelelever, men hva sier hun dersom noen kommer og gjerne 
vil opptre i kirken?

- Jeg vil veldig gjerne at barn og unge skal få prøve seg, men 
man må ha et visst nivå og være villig til å øve, slår Kristin fast.

Anja er av dem som øver hver dag og legger inn en del ekstra 
før opptredener. Hun synes ikke Kristin er streng og forstår godt 
at øvelse må til. Talentet utvikler hun også i kulturskolen og i 
Bondi og Vettre skolekorps, og på spørsmål om hun har noen 
ambisjoner om å komme inn på Norges musikkhøyskole, svarer 
hun kjapt at første mål er å bli ferdig med barneskolen!

Det synes vi er et bra delmål, og enten Anja og andre unge 
talenter blir fulltids musikere eller ei, er det flott hver gang de 
opptrer for et publikum i kirken. 

Østenstad Y’s Men’s Club 
(YMC) starter sine temamøter 

29. januar. Møtene holdes i 
peisestua i kirken og begynner kl 

19. Temamøtene er åpne for alle 
interesserte! Ta gjerne kontakt med en 

av oss i Presidiet dersom du har spørsmål 
om klubben eller programmet: 

Presidiet: Max Eien (president), Jan 
Ølfernes (past president), Karin E. Normann 

(sekretær), Knut Møgedal (kasserer) og Henry 
Grindheim (styremedlem).

VÅRENS PROGRAM
29. januar: Kirkesjef John Grimsby:  
“Kirken den er et gammelt hus – men i en ny tid, et nytt prosti 
og med nye muligheter” 

12. februar: Sang- og lyrikkveld

26. februar: Geolog Dirk van der Wel: “Vår dynamiske klode, 
med eksempler fra «Nye Asker». Fokus på området rundt 
Semsvannet”

25. mars: Gateprest Flemming Jacobsen:  
“Kirkens Feltarbeid sett med 360-graders briller.”

20.-25. april: Loppemarkedsuke!

29. april: Tur til Eikholt (Konnerud), nasjonalt ressurssenter for 
døvblinde. Omvisning og informasjon. 

6. mai, kl 18.30: Hvordan leser vi bibelen hos oss? Bibellesning 
og fortolkning som gir mening i vår hverdag. Samtale med 
biskop Kari Veiteberg (i samarbeid med menigheten).

27. mai, kl. 18:00: Sommeravslutning på Løkenes gård

TEMAKVELDER I ØSTENSTAD KIRKE



Morten Harket: 

–Tro er å høre til
Tekst: Trygve W. Jordheim

– Livsanskuelsen er en integrert del av hvem 
jeg er, sier Morten Harket (60), som igjen er blitt 
askerbøring etter kommunesammenslåingen.

«Du har de som tror, de som stiller seg tvilende, og de som ikke 
tror. Felles for oss alle er at vi må forholde oss til hvorvidt vi er 
skapt, altså at det står en høyere orden bak vår virkelighet, eller at 
vår virkelighet har oppstått av seg selv.»

Det sier Morten Harket i boka «Hjemkomst», som ble utgitt i 
forbindelse med artistens 60-årsdag i fjor høst.

Boka handler om perioden 1993-1998, da han gikk nye veier 
og blant annet «valgte seg utradisjonelle samarbeidspartnere, sang 
bibelinspirerte låter på norsk, drev tung lobbyvirksomhet for et 
borgerkrigsrammet og lutfattig land på andre siden av kloden, 
gikk i bresjen for klimasaken», for å sitere fra forordet.

Stille spørsmål ved alt
Det var i denne perioden, i a-has første pause, at Harket ga ut 

soloplatene «Wild seed» (1995) og «Vogts villa» (1996). Mange av 
låtene på disse albumene har religiøs tematikk, slik som «Ready 
to go home», «Lord» og «Lay me down tonight»/«Vuggevise». 
Harket var også vokalist på «Poetenes evangelium» (1993), 
der evangelieinspirerte dikt ble tonesatt og utgitt av Kirkelig 
Kulturverksted.

I «Hjemkomst» sier Harket at både tro og ikke-tro er «en 
innstilling som ikke er faktabasert». Han fortsetter: «For meg er 
det sentralt at man til enhver tid må kunne stille spørsmål ved 
alt. Uansett hva må det ryddes plass til tvilen, men tvil kan ikke 
erstatte tro. Tvilen er en søketilstand, tro er å høre til.»

Harket ble født på Kongsberg, men vokste opp på Gullhella 
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Morten Harket på Kongsberg 
Jazzfestival i 2018.  
Foto: Birgit Fostervold @
knipselyst / CC BY-ND 2.0

som ligger i Østenstad 
menighet. Han er i dag 
folkeregistrert i Sætre, som 
siden nyttår har vært en del av 
Asker (tidligere Hurum).

Studerte teologi
I «Hjemkomst» skildres 

bakgrunnen hans slik: 
«Morten Harket er vokst 
opp med kristne foreldre, 
hadde noen soloopptredener 
i Ten Sing-koret Anthem i 
Asker menighet, og deltok 
i de tidlige tenårene i det 
kristne lagsmiljøet, mens 
han la planer om å starte sitt 
eget band. En periode søkte 
han seg også inn til de store 
Guds Fred-samlingene i 
Trefoldighetskirken.»

Etter videregående begynte 
han å studere teologi: «Han var 
usikker på hvor han sto i livet, 
men ville studere skriftene.» 

Artistens mangeårige 
samarbeidspartner, forfatteren 
Håvard Rem, har bakgrunn fra 
pinsebevegelsen. I forbindelse 
med dette kommer Harket inn 
på troen på helbredelse ved 
bønn:

«Jeg vet at min far er 
svært betenkt over den type 
gudsdyrkelse og hva den 
kan gjøre med mennesker, 
understøttet av erfaringer 
han har gjort seg som lege. 
Han er lite glad i høylytte og 
anmassende uttrykk for kristen 
tro. Vi deler nok syn her.»

– Skal tro, ikke vite
Harket har snakket mye 

om tro og filosofi gjennom 
karrieren.

«En ateist vil fortelle deg at 
troen er en konstruksjon basert 
på angst. Men den reelle søken 
etter tilhørighet har ikke noe 
med angst å gjøre. Det handler 
om en form for visshet som 
gir trygghet», uttalte han til 
Adresseavisen i forbindelse 
med en opptreden på 
Olavsfestdagene i Trondheim 
i 2014.

Han understreket også sin 
hang til alltid å stille spørsmål 
ved alt.

«Det heter at man skal 
ikke tro, man skal vite. Men 
går man lengre inn i materien 
ser man at det forholder seg 
motsatt. Man skal ikke vite, 
man skal tro.»

«Hvordan tror du i dag?» 
spør forfatter Ørjan Nilsson i 
«Hjemkomst».

«Jeg henvender meg ikke 
i form av direkte bønn eller 
meditasjon, men samtidig er 
livsanskuelsen en integrert del 
av hvem jeg er», svarer Harket.
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Østenstad kirke 40 år: 

Hvem bygget 
Østenstad kirke?
Tekst: Per Johannes Helgebostad. Foto: Budstikka.

Før innflyttingen til Asker begynte for alvor på 
starten av 60-tallet var Asker kirke og Heggedal 
kapell de eneste kirkene i kommunen. Asker 
var en landkommune med spredt bebyggelse og 
dårlig med offentlig kommunikasjon. 

Spark og sykkel kunne være tungt for noen, og etter hvert oppsto 
tanken om en kirke som var mer tilgjengelig for folk langs sjøen 
og landet innafor fra Konglungen og vestover mot Bjerkås.

Det ble kalt inn til allmøte på Blakstad Bedehus i 1961, der 
en ble enige om å starte Gisle og Vettre kirkelag.  Formålet var 
arbeide for å reise en ny, lokal kirke hos oss.

Driftige kvinner startet arbeidet med finansiering av prosjektet 
med det samme – de ville selge gode julegaver til folk, og dannet 
kirkeringer som møttes jevnlig gjennom hele året for å produsere 
varer til den årlige julemessa. 

Kirkeringene er eksempel på det folkelige engasjementet som 
lå bak kirkesaken. På det meste var 100 kvinner med, og arbeidet 
var spredt geografisk over hele vårt område. Julemarkedet har blitt 
arrangert hvert år siden starten for 57 år siden, og var fram til 
1980 den viktigste bidragsyter til kirkebyggprosjektet.

Struktur på arbeidet for ny kirke ble lagt av Kirkelagets 
plankomite i 1967. Komiteen foreslo å bygge en arbeidskirke 
som kunne romme mer aktivitet enn bare gudstjenester. Dette 
ble bifalt. Selv om plankomiteen ikke brukte de ordene, så en 
egentlig for seg ikke bare en ny kirke, men en helt ny menighet 
med sterkt lokalt eierskap, og virksomhet for alle aldersgrupper i 
en raskt voksende befolkning. Dette ble også etter hvert nedfelt i 
kirkelagets vedtekter

Kirkelaget la opp årlige program med gudstjenester på ulike 
steder rundt i vårt område – fra Heggedal og Sjøstrand i sørvest 
til Blakstad bedehus og Bondihallen i nordøst. En fikk et godt 
samarbeid med Blakstad sykehus som fra 1972 stilte lokaliteter 
til rådighet for kirkekontor. Gudstjenester, juletrefester og andre 
menighetsarrangementer ble også holdt i sykehusets lokaler.

Samarbeidet med Heggedal var viktig. De hadde jo kapell, 
men ikke status som menighet. 1 februar 1975 ble «Østenstad 
menighet og Heggedal kapelldistrikt» dannet som en flunkende 
ny menighet med Thor Wagle som sokneprest.

Utålmodigheten med å få arbeidskirke på Østenstad var 
imidlertid stor – og kirkelaget ble til sin forskrekkelse av enkelte 
i kommunen omtalt som «pressgruppe». Endelig i 1975 ble 
kirketomta på Østenstad regulert, og i 1976 ble vedtaket om 
bygging fattet av Asker kommunestyre. 

Det var flere arkitektforslag – en «selvlysende kube» tegnet 
av Kjell Lund ble valgt bort, og løsningen som ble valgt var fra 
arkitekt Tore Wiig ved Harald Hilles arkitektkontor. Nytilsatt 
organist Carl Weisser samarbeidet tett med den kjente tyske 
orgelbyggeren Paul Ott som i en alder av 77 år selv fullførte 
orgelet vårt.

Gjennom hele prosessen fra byggevedtak fram til kirka sto 
ferdig tok ivrige og dyktige frivillige aktivt del i prosessen i 
menighetsråd, byggekomite, inventarkomite, finanskomite, og 
ellers på annet vis. En forutsetning fra kommunen var at en del 
av finansieringen skulle være lokal, og mye av inventaret ble kjøpt 
inn for kirkelagets penger. 

Så hvem var det som bygde Østenstad kirke? Asker kommune 
var selvsagt en viktig bidragsyter, men svaret er vel at folk i bygda 
gikk sammen om det, og at det lå et sterkt lokalt engasjement 
i bunnen. Dette engasjementet er blitt videreført av et 
frivillighetskorps som føler sterkt eierskap til kirke og menighet, 
men vi har mye å lære av «kirkebyggerne» - særlig motiverende er 
deres utholdenhet og begeistring for kirken.

ASKER
RØYKENVEIEN 136A, 

1386 ASKER 
9-18 (15)Tlf. 66 78 15 03  Mob. 918 00 090

www.askerkroen.no

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

Ledige 
båtplasser

Tlf: 66 98 70 30



6

Av Einar Solbu

Kong David spør i Salme 8: Hva er da et menneske? Når 
Kirkeakademiet i Asker stiller det samme spørsmålet i dag, er 
både utgangspunkt og sammenheng annerledes. Salmisten i Det 
gamle testamentet priser Gud for skaperverket, og for at han har 
gjort mennesket til en unike skapning, den skapningen som skal 
være herre over alt annet som er skapt – «herre over dine henders 
verk». 

For oss som lever i dag, er det ikke opplagt at mennesket 
lenger er herre over skaperverket. Menneskets unike status 
utfordres – trues vil noen mene – av teknologien: kunstig 
intelligens, algoritmer, nanoteknologi, robotikk og bioteknologi. 
Når Kirkeakademiet velger dette store spørsmålet som tema for 
vårens møter, er det for at vi skal få hjelp til bedre å forstå hva 
som skjer, slik at vi, som de unike skapningene vi er, skal få et 
bedre grunnlag for selv å ta stilling. 

Vi har vært heldige å få tre fremtredende fagpersoner som fra 
høyst ulike ståsteder arbeider med hvem mennesket er og vil være 
i fremtiden. 

Tirsdag 21. januar kommer matematiker Silvija Seres 
som har doktorgrad fra Oxford, og som har arbeidet med 
algoritmeforskning og systemutvikling i Oxford og Silicon Valley. 
Hun er opptatt av digitaliseringens langsiktige og langtrekkende 
konsekvenser: endringer i samfunnsstrukturer, maktforhold og 
politikernes handlingsrom, og når det gjelder forskyvninger i 
menneskehetens selvbilde. Digitalisering er blitt en religion, 
hevder hun. Den vokser raskere enn noen annen bevegelse 
tidligere. Hun er uenig i det digitaliseringens ukritiske tilhengere 
mener, at «markedet fikser det meste». Det gjør det ikke! Det 
haster derfor med en opplyst og kunnskapsrik debatt om de 
kulturelle og politiske aspektene av digitalisering. Vi blir ikke 
digitalisert – vi digitaliserer oss selv! Seres’ foredrag har tittelen 
«Digitalisering – teknologi eller religion?».

Tirsdag 10. mars vil kirkehistoriker Eivor Oftestad snakke 
om menneskesynet som er i endring. Det er ikke lenger selvsagt 
hva som gir mennesket dets verdi, og hva som prinsipielt sett 
skiller mennesker fra dyr eller fra intelligent datateknologi. Her 
ligger det store utfordringer både av eksistensiell og etisk art. 
Eivor Oftested har en doktorgrad i kirkehistorie og er ansatt som 
førsteamanuensis II ved Menighetsfakultetet. Hun er forfatter 
med en lang publikasjonsliste. Som skribent er hun kjent fra 
spaltene i Klassekampen og Dag og Tid. Hun deltar blant 
annet aktivt i debatten om menneskeverd og transhumanisme 
i Norge. I sitt foredrag stiller hun spørsmål om hva som skjer 
med menneskesynet når det mister forankringen i troen på 
menneskeverdet slik det er gitt av Gud. Oftestads foredrag har 
tittelen «Teologi eller teknologi – hva preger våre menneskesyn i 
dag?».

Tirsdag 28. april kommer forfatter Dag Hareide som er i 
ferd med å gjøre ferdig en omfattende bok om den teknologiske 
utviklingen og konsekvensene av denne for oss mennesker. 
Formålet med boken er å bidra til «en ordentlig, omfattende, 
offentlig samtale» om slike spørsmål i Norge. I sitt foredrag vil 
Hareide orientere om forskere som bryter grenser og går inn i 
menneskets hjerne og gener. Hva skjer når sæd, egg, embryoer 
og kvinners livmor blir del av et marked, spør han. Og finnes det 
et menneskeverd og en menneskenatur som bør overleve slike 
dramatiske teknologiske endringer som vi ser konturene av? 
Hareides foredrag har tittelen «På vei mot supermennesket 2.0».

Kirkeakademiet i Asker er et møtested for hele Asker. Med 
røtter i kristen tro, kultur og tradisjon legger vi vekt på å være 
en arena for åpen samtale og refleksjon om samfunnsmessige og 
eksistensielle spørsmål. Møtene i Kirkeakademiet er åpne for alle. 
VELKOMMEN! 

HVA ER DA ET MENNESKE  
– I VÅR MODERNE TID?

Tirsdag 21. januar:  
Digitalisering – teknologi eller religion? 
Foredrag ved matematiker og 
teknologiinvestor Silvija Seres
Holmen kirke kl. 1930

 

Vårens kirkeakademiprogram:

Tirsdag 10. mars:  
Teologi eller teknologi – hva preger våre 
menneskesyn i dag?
Foredrag ved kirkehistoriker  
Eivor Oftestad
Holmen kirke kl. 1930

Tirsdag 28. april:  
På vei mot supermennesket 2.0
Foredrag ved forfatter Dag Hareide
Holmen kirke kl. 1930
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Slekters gang
13. oktober
Aksel Nielsen Danielsen
Max Lereim-Rosenborg
20. oktober
Lotte Skogli
Nora Lorena Henriksen
27. oktober
William Alexander Koolen
Anne Pay Hanssen
10. november
Jonathan Elias Groot 
Zwaaftink
17. november
Ludvig Haug Sundene
24. november
Johannes Løvlimo Alstad
15. desember
Jakob Tomasi Myhrbraaten

Tro & liv
24. august
Natasja Dahlen og  
Andreas Offenberg Eide
2. november
Anna Lisa Fyen og  
Jan-Andreas Fyen
14. desember
Gro Unneland og  
Timothy Kenneth

27. september
Bjørnar Danielsen
3. oktober
Rune Kristian Heder
8. oktober
Otto Max Melzer
10. oktober
Tage Hansen
11. oktober
Bjørn-Harald Skjevestad
25. oktober
Kirsti Strømsnes
Otto Riese
5. november
Ellen Marie Raunholm
12. november
Anne Marie Lilleby
21. november
Solveig Marie Thoresen
22. november
Else Sofie Berg
26. november
Harald Sundlo
28. november
Vebjørn Bråten
13. desember
Gerd Nordbø

Begravelse til riktig pris 

Vi har prisgaranti på våre tjenester. Det sikrer deg  
den beste prisen, uten at det går på bekostning av  

service og kvalitet. Vi ordner alt det praktiske  
og er tilgjengelig hele døgnet.  
Hos oss er du i trygge hender.

Telefon: 4000 2460
sagabegravelse.no

 

Ny inskripsjon på gravstein kr 5800,- 

Ny inskripsjon til fast lav pris.
Vi tilbyr også vedlikehold og oppussing

Stort utvalg av nye gravsteiner 

Ring oss på telefon 4000 2448

gravstein24.no

Andakt av kateket Karianne Pettersen

FLOKK-MENTALITET

Legen og filosofen Per Fugelli sa mye som inspirerte mange, 
og et av hans siste råd var: «Ikke vær et ett-tall på jorda. Ta 
vare på flokken din!» 

Er du et flokk-dyr? Jeg har tatt meg selv i å bruke 
uttrykket i kritisk betydning av og til, når jeg tenkte at 
individuell vurderingsevne og selvstendige valg var i overkant 
fraværende… Men jeg tror filosofen og legen har rett i at 
flokkmentalitet kan være både sunt og godt! 

Hvem og hvor er flokken din? Eller dine, for vi kan ha flere 
flokker, på forskjellige steder

Kanskje kan det være et forsett for et nytt år: La meg se 
etter og huske på – hvem finnes i min flokk og hvordan kan vi 
ta vare på hverandre? Å se hverandre – i familie, vennegjeng, 
menighet.  

Kan vi utvide flokken litt? Kan vi inkludere flere? Ta opp 
igjen kontakten med gamle bekjente, eller finne noen nye å 
bry seg om? Prøve et nytt fellesskap? Kirken har for eksempel 
Supertirsdag for barnefamilier, kirkekaffe, kirkefrokost for 
seniorer, smågrupper av ymse slag.. Kan du stikke innom 
et nytt sted? Invitere noen med deg der du går? En 
flokk kan oppleves som åpen eller lukket fra utsiden. 
Hvordan er det hos oss? 

Tør du tro at du har noe å bidra med inn i flokken? 
Det er lov å bare være i et fellesskap, fordi man trenger 
fellesskapet. Det er også lov å tro at den du er, de 
erfaringene du har og det du er god på kan være viktig 
for andre! 

Vi har nettopp feiret jul. Det er historien om en Gud 
og Skaper som lengtet etter menneskene sine, flokken 
sin, så sterkt at han valgte å komme hit. Gud selv ble 
født inn i verden, inn i historien, som en av oss. Jeg tror 
han kom hit for å være nær oss. For å vise oss vei, blant 
annet for å inspirere og invitere oss til åpne, ærlige, 
gode fellesskap, både med seg selv og med hverandre. 
Ikke bare i jula, men inn i hverdagene, i et nytt år. 

Alt i blomster, kranser og oppsatser.
20% rabatt på alle kjøp ved 

henvisning til denne annonsen.



    Min 
favorittsalme

Gudstjenester i 
Østenstad kirke
19.01. - 22.03. 2020
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på kirken.no/ostenstad

19. januar,  
2. s. i åpenbaringstiden
Y’s Men’s internasjonale 
kirkedag
Prest: Audun Vad Petersson 
Offer: Time of Fast 
Søndagsskole

26. januar,  
3. s. i åpenbaringstiden
Østenstad sangeri
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Østenstad menighets 
arbeid
Søndagsskole

2. februar,  
4. s. i åpenbaringstiden
Misjonssøndag
Besøk av Kristin og Erik Bøler
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga
Søndagsskole

9. februar, 
Såmannssøndagen
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Det Norske Bibelselskap
Søndagsskole

16. februar,  
Kristi forklarelsesdag
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Østenstad menighets 
arbeid

23. februar, 
Fastelavnssøndag
Gateprest Flemming Jakobsen 
og Astrid Sætrang Morvik
Offer: Kirkens feltarbeid i 
Asker

1. mars,  
1. søndag i fastetiden
Konfirmantpresentasjon
Ten Sing
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Kristen idrettskontakt-
KRIK
Søndagsskole

3. mars (tirsdag) kl. 18.00
Forbønnsgudstjeneste i 
fastetiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik

8. mars,  
2. søndag i fastetiden
Gudstjeneste for små  
og store
Minigospel og Barnekoret
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Søndagsskolen Oslo/
Akershus

15. mars,  
3. søndag i fastetiden
Diakoniens dag
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Diakon Jarle Klungrehaug
Offer: Oasis of Hope, Kenya
Søndagsskole
NB! Kl. 12.30. Menighetens 
årsmøte 

22. mars,  
Maria budskapsdag 
Østenstad kirke 40 år!
Østenstad sangeri
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Menighetens 
kirkemusikk
Søndagsskole

Marianne Riis Rasmussen
Politiker og medlem av Østenstad menighetsråd

På tampen av året, ble Marianne, nyvalgt medlem av Østenstad 
menighetsråd, utfordret i salmestafetten. Marianne skriver i en 
e-post:

«Det finnes mange vakre salmer, så det er vanskelig å velge. 
Selv er jeg mest glad i gamle salmer som er melodimessig basert 
på gamle folketoner. De forteller en historie om livet og verden 
i tidligere tider, hvor troen var en stor og naturlig del av folks 
hverdagsliv. Kanskje er det ikke helt slik for alle i dag. Jeg har 
landet på ”En smuk Aftensang” eller ”Den ljuse dag går under”. 
Den har tekst av Petter Dass, han beskrev den selv som ”En 
smuk Aftensang som et Guds Barn og hver Christen kan bruge”. 
Teksten forteller meg om Gud som trøster og følgesvenn, et 
ønske om tilgivelse og nåde, og en visshet om at Gud er der 
hele tiden, i mørke og lys. Melodien er etter Hans Christian 
Bergersen. Han var lærer og kirkesanger i Kvæfjord fra 1874. 
Derfor går melodien for å være fra Kvæfjord. Imidlertid hadde 
visstnok Bergersen familie med røtter i Østerdalen, derfor kan jo 
melodien også stamme derfra. Nydelig er den uansett, synes jeg, 
med fine melodilinjer.»

Mariannes favorittsalme står på nr. 813 i salmeboken. Som den 
neste i «salmestafetten», utfordrer hun den nyvalgte nestlederen i 
menighetsrådet, Kathinka Thorkildsen.

Den ljuse dag går under, o Gud, vær du vårt ljus! 
Til aften det nu stunder, o Gud, bliv i mitt hus! 
For alt, o Jesu søde, i denne natt hos mig 
alt ondt, der oss kan møde, forhindre nåderig!

Én ting vil jeg begjære, bønnhøre mig, min Gud: 
Hvad jeg har havt i gjære i dag imod ditt bud, 
alt hvad jeg har gjort ille, avbede det jeg vil. 
Akk at vor Herre ville av nåde give til!

Vårt øye vi nu lukke, Gud give fred og ro! 
Vi våre ljus nu slukke, Gud signe hus og bo! 
Vårt liv, vårt gods og evne, vår’ venner hver for sig, 
hvad mere vi kan nevne, befalet være dig!

Tekst: Petter Dass 1690

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

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


