
Gudrun Brøvig Silde:

– Man må tørre å ta kontakt  
og orke å bli avvist
Se side 4-5

fra Østenstad 
menighet
Januar 2021

Sykehjemsprest  
Hanne Dyrendal:  
– Hos Gud er vår dypeste 
forankring som menneske. Her kan 
vi finne oss selv. Les andakten side 7

Ønsker du dåp?  
Meld barnet eller deg selv til dåp 
gjennom minkirkeside.no/asker

Nina Grünfeld, forfatter 
og filmskaper: Om å være 
jøde i en norsk minoritetskultur. 
Les Kirkeakademiets vårprogram  
på side 6. 

Fra Asker til Hebron, 
fra bokhylle til bibel. 
Østenstad Y’s Men byr på et 
variert program.  
Se side 3
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Leder:

Å høre til et sted

Hvor hører du til? Har 
du et sted hvor du kan 
kjenne deg velkommen 
og hvor du vet at du 
kan være trygg? Er 
det stedet kanskje 
hjemmet ditt?

Det er mange i Asker som 
ikke har en slik tilhørighet, 
som ikke kjenner at de hører 
til noen steder. Da er det noen 
som er tilstede også for de som 
ikke kjenner seg sett og hørt. 
Kirkens feltarbeid i Asker gjør 
en formidabel innsats for alle 
de som sliter med rus/psykiatri 
eller andre ting. De gir mot til 
å tåle livet! 

 Uvedkommende?
Over inngangsdøren 

til Varmestua står et skilt 
som jeg ofte tenker på: 
«Uvedkommende ønskes 
velkommen» - et fantastisk 

sitat som sier det hele: Her 
er du velkommen akkurat 
som du er, og med alt du er. 
På Varmestua får du mat, 
omsorg, støtte og varme. I 
dette nummeret av Godt nytt 
fra Østenstad menighet, møter 
vi daglig leder Gudrun Brøvig 
Silde. Hun og alle ansatte i 
Kirkens feltarbeid er eksperter 
på å åpne opp og invitere inne 
der andre kanskje stenger 
dørene. Tusen takk til dere i 
Feltarbeidet for det arbeidet 
dere gjør blant «disse mine 
minste».

Hvem skal ut?
Det ryddes i kirkens 

medlemsregister. Fra 1. januar 
2021 vil alle de som før ble 
registrert som tilhørige, dvs. 
udøpte barn hvor minst en 
av foreldrene er medlem av 
Den norske kirke, tas ut av 
registeret. Pålegget om at alle 
skulle ha en tilhørighet til et 
tros- eller livssynssamfunn, ble 
i sin tid vedtatt av Stortinget. 
Les om opprydningen i spalten 
Det skjer i kirken på s. 3.

Men om noen går ut, er det 
stadig nye som vil inn i kirken: 
Noe av det som er gledelig 
under koronapandemien, er at 
foreldre kommer med barna 
sine til dåp. Det tar vi som 
et tegn på at tilhørigheten til 
kirken og det den står for, er 
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viktig i en tid som er uvirkelig 
og usikker for så mange. I 
spalten Min favorittsalme 
på s. 8, leser vi Sigrid Ryg 
Helgebostads refleksjoner om 
dåp og kirkens tro: «Guds 
godhet og omsorg er noe vi 
kan regne med og bygge våre 
liv på,» sier hun.

Isolasjon eller fellesskap?
Sykehjemsbeboere ble 

isolert fra omgivelsene 
og familiene sine under 
pandemien, og det er fortsatt 
strenge restriksjoner på landets 
sykehjem. Det å ikke skulle få 
lov til fysisk å møte sine kjære, 
få trøst, gi/få en klem, må være 
fryktelig vanskelig. Jeg tror 
ikke jeg eller andre kan sette 
seg inn i det. Sykehjemsprest 
Hanne Dyrendahl er en av 
dem som bidrar til å bryte 
isolasjonen blant dem som bor 
på kommunens sykehjem. På 
siste side kan du lese hennes 
andakt og bønn for det nye 
året. 

Jeg ønsker dere alle et godt 
nytt år, og jeg håper at 2021 
skal fylles med håp og glede:

«Så blir de stående disse 
tre: Tro, håp og kjærlighet. 
Men størst blant dem er 
kjærligheten»

Liv Ruud,
Daglig leder

T: 67 12 18 17

GULLHELLA
07-23 (08-21)

ASKER
RØYKENVEIEN 136A, 

1386 ASKER 
9-18 (15)

Vurderer du å flytte?
Snakk med oss og start med en  

uforpliktende verdivurdering. 

Eiendomsmegler Krogsveen Asker - Torvveien 1, Asker, Tlf. 66 76 12 00



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:

OPPRYDNING I MEDLEMSREGISTERET 

Tekst: Astrid Sætrang Morvik.

I oktober fikk foresatte til 104.000 barn under 15 
år et brev fra Kirkerådet: «Dette brevet sendes 
til deg som er medlem i Den norske kirke og har 
barn under 15 år som ikke er døpt. Barnet ditt er 
registrert som tilhørig i kirken. Denne ordningen 
opphører 1. januar 2021, og barnet ditt blir da 
slettet fra kirkens medlemsregister.»  

I tillegg fikk 14.000 unge mellom 15 og 18 år brev direkte til 
seg selv. Ordningen med å registrere barn som «tilhørige» var 
lovpålagt slik at Staten kunne regne ut støtte til trossamfunnene 
utenfor Den norske kirke. I Den norske kirke blir man fullverdig 
medlem når man døpes, men slik er det ikke i alle trossamfunn. 

Ordningen har kostet kirken en del hodebry: Hvem skal motta 
informasjon om trosopplæringstiltak; bare de døpte, eller også 
de tilhørige? Noen vil vente med å dåp til barna kan bestemme 
det selv og synes det er fint at barna blir invitert til f.eks. utdeling 
av 4-årsbok og konfirmasjon. Andre har slett ikke ønsket å døpe 
barna og ønsker ingen slike invitasjoner. Fra nå av må foreldre ta 
et aktivt standpunkt, slik det også sto i brevet fra Kirkerådet:

«Dersom du ønsker informasjon om trosopplæring for barn 
og unge fra kirken der du bor, må du oppgi navn og fødselsdato 
for barnet på Min side. Les mer og logg inn på Min side på 
kirken.no/informasjon.»

Dessverre gikk brevet også til noen foreldre og foresatte som 
hadde døpt barna sine. Dette skyldes feil i medlemsregistret, og 
må ryddes opp i. Kirkerådet har opprettet en egen telefon for å få 
et mest mulig riktig register. Ring til tilhørig-telefonen: 23 08 12 
08 (betjent ukedager kl. 09-15.00).

Det skjer  
i kirken:
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TEMAKVELDER I 
ØSTENSTAD KIRKE
Arrangør: Østenstad Y’s Men’s Club. Møtene holdes 
i kirkens peisestue kl. 19.00. Fri entré. Åpent for alle 
interesserte.

VÅRENS PROGRAM

27. januar. Kirkens feltarbeid sett med  
360 graders briller. 
Foredrag ved Gudrun Brøvig Silde og Tone Møgedal 
Skjellestad
24. februar. Kampen om landområder i South Hebron 
Hills. Kan palestinere og israelere noen gang leve 
sammen som gode naboer? 
Foredrag ved Håvard Sporastøyl.
24. mars. Radioandakter I nesten 100 år.  
Fra Guds alvorlige ord til lettbent kåseri.  
Foredrag av Knut Lundby.
7. april. Fra min bokhylle – 3. 
Foredrag av Eldbjørg Nåheim Eien
5. mai. Hvordan leser vi bibelen? 
Samtale med biskop Kari Veiteberg
19. mai. Fra Saint-Saëns til Tveitt: Impresjonismens 
inntog i den billedskapende musikken.  
Musikalsk kåseri med Wolfgang Plagge.

Wolfgang Plagge: «2021 er Saint-Saëns-jubileum; Saint-Saëns er 
en av de romantiske kunstnerne som ga støtet til det som skulle bli 
Impresjonismen. I 1871 fant også den famøse kunstutstillingen sted 
der Monet & co ble skjelt ut for å være «inntrykks-malere», ikke 
kunstnere. Den nye retningen ledet etter hvert til en nyorientering 
i musikken som ga oss Debussy og Ravel – og Tveitt!» Hør Plagges 
musikalske kåseri i Østenstad kirke 19. mai.

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

Ledige 
båtplasser

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

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

Døgnvakt 66 79 70 80
www.akasien.no

Asker
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34

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

lokalt, trygt og prisbevisst byrå.



Gudrun Brøvig Silde: 

– Man må tørre å ta  
kontakt og orke å bli avvist
Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik

På «baksiden» av det tilsynelatende vellykkede 
Asker-samfunnet, ligger Varmestua. Kommer du 
opp trappen til det brakkelignende bygget, trer du 
inn i en annen atmosfære. Her finnes de som har 
sluttet å skjule at de strever med livet. 

Her kan det være åpenlyse konfrontasjoner og nære samtaler 
om hverandre. Her lever hjelperne og de som hjelpes tett på 
hverandre. Her er det åpent for alle, og her jobber Gudrun Brøvig 
Silde, ny leder av Kirkens Feltarbeid i Asker.

– Hva slags menneske må man være for å trives med å med å jobbe 
«i randsonen» av samfunnet?

– Man må ha en blanding av mot og tilbakeholdenhet, svarer 
Gudrun. 

Hun har langt, blondt hår, snakker østlandsdialekt, men vokste 
fra 10-årsalderen opp i Kristiansand. Hun er trebarnsmor, gift og 
i det ytre nokså A4, men hele yrkeslivet har hun tilbrakt blant de 
som ikke er A4.

 – Man må se, være observant og vite hva man ser etter, bruke 
blikket uten å stirre, legge merke til dem som ikke er på farten, 
forklarer hun videre når hun snakker om sin tidligere jobb i 
Kirkens Bymisjon i Oslo. I en av de mange jobbene hun har hatt i 
denne organisasjonen de siste 20 årene, var hun leder for et tiltak 
som handlet om tilstedeværelse på Oslo S. 

– Man må tørre å ta kontakt og orke å bli avvist, slår hun fast. 
Mange års arbeid i møte med mennesker som ikke ber om 

hjelp, men som likevel blir tilbudt hjelp, har lært henne noe om 
å møte mennesker i utsatte situasjoner. Hun vet at hjelpen som 
tilbys, også kan oppleves invaderende, men finner likevel mye 
glede i arbeidet.

– Menneskemøtene er det som inspirerer meg aller mest. 
Jeg er nok over middels glad i å møte folk. Jeg har møtt mange 
mennesker med en styrke som imponerer meg. Jeg kan bli 
sterkt berørt av livskraften, motet, optimismen og håpet hos alle 
mennesker, men aller mest hos de som strever og som kanskje 
tenker at de ikke har fiksa livet. Disse møtene setter mitt liv i 
perspektiv. Ytre sett lever vi forskjellige liv, samtidig som jeg ofte 
gjenkjenner noe av meg selv i møte med den andre, forklarer 
Gudrun. 

54-åringen er blitt en erfaren leder i det kirkelige 
hjelpeapparatet. Jeg er nysgjerrig på hvilken ballast man har med 

4

«Det å møte mennsker som hadde 
opplevd psykiske lidelser og rus var 
ganske fjernt og noe jeg aldri hadde 
kjent på kroppen»

seg for å stå støtt i et arbeid 
som krever både balansegang 
og mot?

– Jeg tror jeg alltid har 
vært ganske robust. Jeg vokste 
opp i et hjem med mamma, 
pappa og en bror. Det var 
stabilt og forutsigbart. Det å 
møte mennesker som hadde 
opplevd psykiske lidelser og 
rus var ganske fjernt og noe jeg 
aldri hadde kjent på kroppen. 

Heldigvis. Men jeg har nok 
alltid hatt lyst til å gjøre en 
forskjell og lærte hjemme at jeg 
kunne påvirke. «Hvis jeg vil ha 
en bedre verden, må jeg starte 
med meg selv,» sa foreldrene 
mine.

– Var det motivert i en kristen 
tro?

– Ja, absolutt. Det var en 
drivkraft, ikke for å misjonere, 
men for å ha en åpenhet mot 
verden. Jeg vokste opp i en 
«brobyggertradisjon».

Gudrun forteller om 
barndomshjemmet som var 
åpent og ofte hadde gjester fra 
ulike land og kulturer på besøk. 
Parallelt frekventerte den 
unge jenta det kristne miljøet i 
sørlandsbyen. 

– Jeg gikk på møter og 

var med i styrer og lag, men 
foreldrene mine slukte aldri 
rått det jeg kom hjem med. De 
var ikke opptatt av rettroenhet, 
jeg fikk rom til å velge. 

Rom til å velge fikk også 
Gudruns egne barn da familien 
for sju år siden bestemte seg 
for å prøve et annerledes år i 
India. De tre jentene som var 
i tenårene, ble spurt om hva 
de mente. Alle samtykket, og 

familien reiste, Gudrun og 
ektemannen for å arbeide på et 
senter som drev med opplæring 
av ledere til etisk bevissthet og 
arbeid mot korrupsjon, jentene 
for å gå på skole. Hun utdyper:

– Året i India gav erfaringer 
og minner for livet, men også 
utfordringer som vi kanskje 
ikke var helt forberedte på. For 
døtrene våre var møtet med 
indisk skolevesen krevende, 
for oss som voksne var det 
å tilpasse seg eller gjette 
seg til uttalte og uuttalte 
forventninger utfordrende. 

– Så hvorfor valgte du nå å 
komme til Asker?

– Her kan jeg få bruke mye 
av den erfaringen jeg hadde fra 
før, smiler Gudrun. – Dessuten 
får jeg brukt faget mitt i en 
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Tlf: 66 98 70 30

ideologisk sammenheng. Det er viktig for meg. 
Sosionomen Gudrun er ikke så opptatt av å snakke om tro; 

men å møte mennesker der de er.
– Ønsker de å snakke om tro, er vi åpne for det, men de skal 

få komme inn og være akkurat slik de er og ikke få noe tredd 
nedover hodet, poengterer hun. 

Den nye lederen ønsker å styrke båndene til Asker-
menighetene og understreker at Kirkens Feltarbeid hadde sitt 
utspring i menighetenes ønske om å være tilstede for mennesker 
som slet med rus. 

– Hvis folk vil være frivillige her, er det bare å ta kontakt, sier 
hun, og legger til at holdninger er viktig: – Vi må ruste folk til 
den oppgaven de skal gjøre. Vi vurderer om oppgavene hos oss i 
Kirkens Feltarbeid kan passe eller om vi anbefaler andre steder i 
kirken eller i kommunen. En ansatt hos oss har hovedansvar for 
våre frivillige, opplyser hun.

Kirkens Feltarbeid i Asker er blitt en stort virksomhet 
hvor flere av tilbudene utføres på vegne av Asker kommune. 
Den nyansatte lederen står midt oppi både byggeprosjekter, 
utviklingsarbeid og daglig drift. Hun forsikrer likevel at hun 
stortrives. 

– Jeg har bare være her i fire måneder, men har allerede 
møtt utrolig mange flotte mennesker i Asker, enten de er 
gjester, ansatte, frivillige, innbyggere, arbeidere, politikere eller 
kommunalt ansatte, avslutter hun.

T: 66 90 40 63

Åpent hverdager 09.00-21.00 - Lørdager 09.00-15.00

Tlf: 66 90 40 45 - Vettre Torg, 1392 Vettre

Kirkens Feltarbeid  
i Asker består av:

• Varmestua (Asker sentrum)
• Elveplasssen med overnatting i åtte leiligheter
• Nødovernatting på Varmestua
• Gateprest 
• Ulike arbeidstiltak:
• Småjobber. Ønsker du noe gjort?  

Kontakt arbeidsleder Harald Heddan
• Bruktbutikken i Asker sentrum
• Lysfabrikken i Heggedal, «Lyspunkt 1»  

i samarbeid med Fontenehuset
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Hva er det viktig å snakke om?
av Einar Solbu

I det daglige snakker vi både om slikt som er svært viktig for oss, 
og om høyst trivielle ting. Så vet vi at det som er viktig for én av 
oss, ikke alltid oppleves som like viktig for en annen. Samtidig 
erfarer vi at møter med mennesker som brenner for en sak, og 
som formidler sitt engasjement på en overbevisende måte, kan gi 
oss nye perspektiver på hva som er viktig. 

I vårens tre ordinære møter i Kirkeakademiet i Asker, vil 
vi møte foredragsholdere som er sterkt engasjert i forhold 
som er viktige for dem, som de har satt seg grundig inn i, og 
som de gjerne inkluderer andre i ved å dele sitt engasjement 
og sin innsikt. Gjennom skrift og tale har de alle vist at deres 
engasjement belyser etiske problemstillinger og enkeltmenneskers 
samfunnsansvar, og at de gjerne bidrar til refleksjon rundt slike 
problemstillinger. 

Alle tre er stilt helt fritt i valg av tema, og vi har heller ikke 
informert dem om de andres temavalg. Resultatet er – som vi 
håpet på – at vi i vårhalvåret vil møte tre personlige og ganske 
forskjellige perspektiver på hva som er viktige samfunnsmessige 
utfordringer. Jeg har samtidig en sterk mistanke om at vi vil 
fornemme et par røde tråder som binder de tre presentasjonene 
sammen. Det skal det bli spennende å oppsummere når den tid 
kommer.

Til vårens første møte kommer journalist og forfatter 
Cathrine Sandnes. Hun har i en rekke år vært en tydelig stemme 
i likestillingsdebatten, og har markert seg som en av våre fremste 
litteraturkritikere. I sitt foredrag vil hun snakke om polarisering. 
Hvordan har det seg at samfunnet tilsynelatende er blitt mer 

polarisert, ikke mindre, etter terroranslaget 22. juli? Det gjelder 
generelt i politiske spørsmål så vel som i identitetspolitiske 
spørsmål, mener hun.

 I mars kommer filmskaper Nina Grünfeld. I filmer og 
bøker tar hun opp minoriteters situasjon og utfordringer, først 
og fremst de jødiske minoritetene. Hun vil snakke om jødisk 
minoritetstilværelse i en norsk majoritetskultur, sett i et historisk 
og nåtidig perspektiv. Hun vil også ta for seg interne og eksterne 
utfordringer som preger jødisk liv i Norge, og trekke noen 
paralleller til andre minoriteter og religiøse trossamfunn.

Professor Thomas Hylland Eriksen vil snakke om samfunnets 
tempo. «Mange håper å kunne få i pose og sekk ved å gå inn for 
grønn vekst», sier han og viser til dem som mener at man både 
kan holde den globale kapitalismen gående og samtidig løse 
klima- og miljøproblemene. Han vil vise at andre løsninger er 
mer troverdige. Det er nødvendig, mener han, å skalere ned og 
senke tempoet. Men det haster, nå må det handles!

På slutten av vårsesongen er vi svært glade for å kunne 
presentere et bonusmøte, utsatt fra november 2020. Professor 
Finn Skårderud vil reflektere rundt menneskelig uro. Den 
virkelige risiko ligger ikke i vår utfordring av oss selv, men i vårt 
forhold til de andre, i kjærlighet og i intimitet, hevder han. Han 
legger vekt på å forstå menneskelige utfordringer og lidelser 
ikke bare ut fra medisinske tilnærminger, men også kulturelle, 
humanistiske og estetiske. Hans forfatterskap omfatter da også 
bøker og artikler om kunstnere og deres uro.

Fulle av håp om bedre tider ønsker kirkeakademistyret 
hjertelig velkommen til vårens fire møter. Vi følger 
smittevernregler. Møtene er åpne for alle, og det er fri inngang. 

Tirsdag 26. januar                           
Hvordan forandret vi oss 
etter 22. juli?
Foredrag ved journalist 
og forfatter Cathrine 
Sandnes. 
Holmen kirke kl. 1930

Tirsdag 9. mars
Evig jøde i Norge?
Foredrag ved filmskaper 
og forfatter Nina 
Grünfeld.
Holmen kirke kl. 1930

Tirsdag 13. april
Isbjørnen i rommet:  
Hvorfor vekst er uforenlig 
med bærekraft.
Foredrag ved 
sosialantropolog, 
professor Thomas 
Hylland Eriksen.
Holmen kirke kl. 1930

Tirsdag 4. mai
Uro i sinnet.
Foredrag ved psykiater, 
professor Finn Skårderud.
Holmen kirke kl. 1930

Kirkeakademiprogrammet våren 2021: Hva er det viktig å snakke om?
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Slekters gang
 

13. august
William Skinnemoen 
Bredsand
Ole Tangen Edvardsen
27. august
Edvard Alexander Peter 
Tørrissen
Sigurd Roksund
11. oktober 
Karl Lassemo Nødland
18. oktober
Julie Hammerstad Røen
25. oktober
Maia Knutsen Hannisdal
15. november
Sofia Elveseter Holen

Tro & liv
 22. november
 Caspian Søgaard-Hvalstad
 Scott André Staff Hellman
 Eline Løvseth
 6. desember
 Philip Benjamin Røen
 Jacob Alfred Røen

25. september
Eli Herstad
2. oktober
Finn Ottem
8. oktober
Anne Kari Enger
9. oktober
Arvid Johannes Malme
13. oktober
Solveig Synnøve Wang
14. oktober
Hans Fredrik Steenland
16. oktober
Else Gudrun Gjerde
22. oktober
Nina Sorkmo Borgnes
30. oktober
Wenche Randgaard
3. november
Marit Aarstøl Evensen
4. november
Walter Price Midkiff
5. november
Gunnel Ingeborg Kristina 
Senstad
Solveig Marie Simonsen
10. november
Sven Evert Edesberg
13. november
Paula Kristine Øiseth
27. november
Kaare Authen Johansen
2. desember
Eva Greter
8. desember
Synnøve Elinor Mackenzie
10. desember
Oskar Paschen Solset
11. desember
Lars Stabæk Hoseth

Andakt av sykehjemsprest Hanne Dyrendal

IKKE LENGER FREMMEDE OG UTLENDINGER

«Hjemme er der hvor hjertet er» heter det. Altså kan vi føle oss 
hjemme mange ulike steder. I min tjeneste som sykehjemsprest 
møter jeg mange mennesker som har måttet flytte fra det kjente 
og kjære og inn på et sykehjem. Det kan oppleves både trygt og 
litt vanskelig. Det er ikke lett å flytte fra det man er vant til og 
inn i noe ukjent, med både ukjente mennesker og nye rutiner.

Men det jeg legger merke til, er at de aller fleste raskt får 
med seg fotografier, bilder av familie, både barn, barnebarn, 
ektefelle, men også foreldre og søsken, mennesker som ikke 
lenger er blant oss. Og ikke sjelden er det gjennom samtale om 
bildene, jeg innledningsvis blir kjent med et nytt menneske. For 
sammenhengen vi står i og har stått i, forteller historien vår. 
Relasjoner forteller noe om hvem vi er. Relasjoner er med på å 
definere oss. Å snakke om relasjoner er en flott måte for meg å 
lære et nytt menneske å kjenne. 

For relasjoner er et grunnleggende trekk ved oss 
mennesker. Det er slik er vi skapt. Vi er skapt til fellesskap 
med hverandre. Det er bare i møte med andre mennesker 
at vi kan vite noe om hvem vi selv er. Gud er også opptatt 
av fellesskap. Så mye ønsket Gud fellesskap med oss 
mennesker at han valgte å bli født som menneske for å 
komme oss i møte. Hos Gud er vår dypeste forankring som 
menneske. Her kan vi finne oss selv.

Erfaringer av å bli satt utenfor et fellesskap gjør noe 
med oss. Mange opplever både rastløshet og håpløshet når  
livssituasjon eller bosituasjon endres. Men midt i dette 
kan vi likevel holde fast på fellesskapet med Gud. I Paulus 
brev til efeserne står det: «Derfor er dere ikke lenger 
fremmede og 
utlendinger. Nei, 
dere er de helliges 
medborgere og 
Guds familie». 

Kanskje kan 
bønnen for det nye 
året være «Gud, 
hjelp oss og bo 
der vi bor, både 
i oss selv og i de 
sammenhengene vi 
står i».

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

henvisning til denne annonsen.

Asker, 66 78 05 33 (24t)    jolstad.no

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

Gravsteiner
Navnetilføyelser

Oppussing

NORSK KUNSTSTEIN & GRANITT AS
www.nkg.no   Tlf. 66 90 51 40

Gudolf Blakstadsv 42, 1392 Vettre 
v/Østenstad kirke



    Min 
favorittsalme

Gudstjenester i 
Østenstad kirke
17.01. - 21.03. 2021
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på kirken.no/ostenstad. Offer gis 
med Vipps: 13115

17. januar,  
3. s. i åpenbaringstiden
Y’s Men’s internasjonale 
kirkedag
Prest: Astrid Sætrang Morvik 
Offer: Time of Fast
24. januar,  
4. s. i åpenbaringstiden
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Østenstad menighets 
arbeid
31. januar, 
Såmannssøndagen
Misjonssøndag
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga
7. februar,  
Kristi forklarelsesdag
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Østenstad menighets 
arbeid
14. februar, 
Fastelavnssøndag
Karnevalgudstjeneste  
for små og store
Østenstad barnekor
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Søndagsskolen Oslo/
Akershus krets

21. februar,  
1. s. i fastetiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Østenstad menighets 
arbeid
28. februar,  
2. s. i fastetiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik 
Offer: Wycliffe
7. mars,  
3. s. i fastetiden
Ungdomsgudstjeneste
Presentasjon av konfirmanter
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Østenstad menighets 
arbeid
14. mars,  
4. s. i fastetiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Institutt for sjelesorg
NB: Menighetens årsmøte kl. 
12.30
21. mars,  
Maria budskapsdag
Østenstad sangeri
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Østenstad menighets 
kirkemusikalske arbeid

Sigrid Ryg Helgebostad
Nypensjonert ass. kommuneoverlege

Salmestafettpinnen er havnet hos Sigrid Ryg Helgebostad som 
skriver følgende:

Jeg vil gjerne dele en salme jeg syns er fin og givende å lese og 
synge, og takker Marianne Høifors for utfordringen!

Jeg velger meg Petter Dass sin fine dåpssalme, Kristus kom 
med vann og blod, nr. 579 i salmeboka.

Jeg liker Petter Dass sine salmer med sine enkle, komprimerte 
og likevel dype budskap. Det er flott å tenke på at denne salmen 
er skrevet for mer enn 300 år siden og fremdeles er i bruk. Den 
ble sunget i Østenstad kirke ved en barnedåp nå i år, og da ble jeg 
oppmerksom på den. Det å være tilstede i kirken ved en barnedåp 
er alltid tros-styrkende og meningsfullt.

Salmen sier noe om at troen er en gave gjort ferdig for oss til å 
ta imot, og at vi trygt kan få lov å legge våre liv i Guds hender om 
vi vil.

Uavhengig av hvordan vi føler oss og hvilken tilstand vi er i 
eller hva vi kan ha rotet oss opp i, er Guds godhet og omsorg noe 
vi kan regne med og bygge våre liv på. Vi er ikke verdige til dette, 
men Jesus har gjort det mulig likevel.

Melodien i salmeboka er en vakker folketone som understreker 
teksten helt perfekt,» avslutter Sigrid, og sender stafettpinnen 
videre til Inge Westly.

Kristus kom med vann og blod, denne himmelgave
han sin kirke etterlot som en skikk å have, 
at hans navn og minne aldri skulle svinne 
fra hans venners sinn og hu hos noen mann og kvinne.

Frelsen skjer ved Ånd og vann som er gitt i dåpen, 
at Guds rikes dør nå kan stå for barnet åpen. 
Han har alt gjort verdig, vi i ham er verdig, 
om enn djevel, synd og død oss truer rett iherdig.

Men at Ånden gjør med vann hemmelig forening, 
slikt går over all forstand og fornuftens mening. 
Gud det så vil have, Gud det så vil lave. 
Hvorfor skulle jeg og du inn i Guds lønndom grave?

Bring da glad til fonten frem nyfødt gutt og pike. 
Jesus skal velsigne dem og som smykker rike 
til sin hånd dem feste og til deres beste 
gi dem arv i himmelen, så de Guds hus kan gjeste.

T Peter Dass omkr 1700 / Andreas Aarflot 1983/ 2011
M Norsk folketone fra Mo i Rana


