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 Leder:

Folkekirke for 
dem som trenger det
Hvem trenger kirken? Bare to 
av fem brudepar velger kirkelig 
vielse, viser en fersk statistikk. 
De trenger ikke kirken for å 
formalisere samlivet sitt. Jeg 
er ikke overrasket. Å gifte seg 
er ikke en religiøs handling 
i luthersk kristendom. Men 
om antall kirkelige vielser blir 
færre, så er oppslutning om 
dåp, konfirmasjon og kirkelig 
gravferd fortsatt stabilt. Det 
er ikke rart; dette er spesifikt 
religiøse handlinger som setter 
oss i berøring med det hellige 
og gir tro og håp i møte med 
både livet og døden. Når vi 
står ved livets korsveier, har 
vi behov for tradisjoner som 
gir forankring og tro som gir 
fremtidshåp.

I dette nummeret av Godt 
nytt fra Østenstad menighet 
møter vi Marit T. Hardeberg 
Svensen som deler sin tro og 
livsfilosofi. Hun understreker 
hvor viktig det er at kirken 
har lav dørstokk for dem som 
kommer dit. Selv har hun 
opplevd en kirke som møtte 
hennes behov både i utlandet 
og her hjemme. Når man 

får fylt sine behov, får man 
selv overskudd til å være et 
medmenneske.

I Estlands hovedstad 
Tallinn, møtte jeg nylig Tiina 
Klement som er prest i en 
nystartet menighet i en bydel 
med 65.000 mennesker. «Maria 
Magdalena-menigheten» 
er den eneste menigheten i 
området. Noe kirkebygg har 
de ikke, bare et kjellerlokale i 
en blokk. I Estland har 70 år 
med kommunisme satt dype 
spor, og svært mange er totalt 
ukjente med hva kristen tro er. 
Men nettopp her har den unge 
menighetsplanteren Tiina fått 
i oppdrag å bygge menighet. 
Etter et par års arbeid er 
det blitt et lite fellesskap av 
unge og gamle som feirer 
gudstjeneste, har barneklubb 
og bibelundervisning. Man 
trenger seg ikke på noen, men 
når noen kommer, blir de tatt 
imot: Kommer det barn, lager 
man barnegruppe, kommer 
det konfirmanter, lager man 
konfirmantopplegg,  
forteller Tiina. 

«Hvilke gruppe av 

mennesker er det dere sikter 
dere inn mot?» spurte jeg. Da 
svarte Tiina enkelt: «Vi er 
her for dem som trenger oss.»  
Menigheten svarer kort og 
godt på medlemmenes behov. 
Slik blir man en kirke som er 
viktig i menneskers liv. 

Den 21. mai ble kirkens 
bånd til Staten løsnet 
betraktelig og kirken fikk rett 
til å utnevne egne ledere. Folk 
flest vil imidlertid ikke merke 
særlig forskjell: Grunnlovens 
§ 16 slår fast at «Den norske 
Kirke, en evangelisk-luthersk 
Kirke, forbliver Norges 
Folkekirke.» Skal man være 
en kirke for folket, er det 
avgjørende at det store flertallet 
føler seg hjemme i kirkens 
ritualer enten man tror mye 
eller lite. Like viktige er det at 
kirken har lav dørstokk og kan 
fyller menneskers behov for tro 
og fellesskap. Kirken har ikke 
noe behov for å trenge seg på 
noen, men når noen trenger 
kirken, skal den være der. 

Astrid Sætrang Morvik
Sokneprest/ Redaktør

Østenstad menighet

Adresse: 
Gudolf Blakstadsvei 40 
1392 Vettre

Tlf: 66 79 99 60 

E-post: ostenstad.menighet@
asker.kirken.no             

Hjemmeside:  
www.ostenstadkirke.no
Kontakt menighetens ansatte på 
telefon eller e-post gjennom vår 
hjemmeside 

Åpningstid: 
Mandag - fredag kl. 10 - 14

Godt nytt fra Østenstad menighet 
utgis av Østenstad menighet,  
Den norske kirke.

Ansvarlig redaktør 
Magda Flatmo (daglig leder): 
magda.flatmo@asker.kirken.no 

Redaktør: 
Astrid Sætrang Morvik 
(sokneprest):  
astrid.morvik@asker.kirken.no

Grafisk design: 
Karen Marie Eien Lillesund

Trykk: 
Asker Printing AS

Opplag: 5400.  
Fem utgivelser per år.
Abonnement: Gratis.  
Frivillige bladpenger. 
Bankgiro 1620 30 85242
Utenbygdsabonnement: 
Kr. 100 per år.

Annonser: 
Kontakt Magda Flatmo 
Tlf. 66 79 99 64

ASKERT: 67 12 18 17

www.avan.noeiendomsmegling



3

Det skjer 
i kirken
Les mer over kirkens mange 
aktiviteter på vår hjemmeside: 
www.ostenstadkirke.no
I denne spalten vil vi presentere 
én aktivitet hver gang. Denne 
gangen presenterer vi:

ØSTENSTAD Y’S  
MEN’S CLUB

Østenstad Y’s Men’s Club er 
en tjenesteklubb som støtter 
barne- og ungdomsarbeidet i 
vår menighet. Vi er med i et 
internasjonalt fellesskap som 
samarbeider med KFUK/M. 

Vi støtter således også 
internasjonale hjelpeprosjekter 
i u-landene.

Vår klubb består av 51 
medlemmer, menn og kvinner.
Vi har møtene i Peisestuen i 
Østenstad kirke annenhver 
onsdag kl. 19. Frammøte er 
ca 30 pr. gang. På hvert møte 
har vi foredrag av forskjellig 
slag, med samtale etterpå. Så 
er det hyggelig fellesskap hvor 
vi spiser kveldsmat sammen. 
Vi avslutter med kveldstanker 
hvor den kristne tro  
kommer frem.

Av prosjekter som gir 
inntekt er loppemarkedet vårt 
det viktigste. Ca 100 personer 
jobber. Vi samarbeider med 
menighetsrådet og forskjellige 

grupper innen Østenstad 
menighet.

Fellesskapet i vår klubb 
er meget godt, og vi ønsker 
nye medlemmer velkommen.  
Du er også velkommen som 
gjest på våre møter helt uten 
forpliktelser. Ta gjerne kontakt 
med en i presidiet for nærmere 
informasjon.

Langt utenfor allfarvei i Nepal finner vi landsbyen 
Okhaldhunga. Stedet har et sykehus som drives av 
det norske ekteparet Kristin og Erik Bøhler i regi av 
Normisjon. Sykehuset dekker et geografisk stort 
område med 180.000 mennesker som sogner til det. 
De som bor lengst unna, har tre dagsmarsjer å gå. 

Sykehuset trenger mye økonomisk støtte til driften, og Østenstad 
menighet har valgt seg to viktige prosjekter: 1) Gratis behandling 
til barn under 12 kilo. Det betyr at jentene også blir tatt med til 
sykehuset.  2) Gratis opphold for mor med underernært barn ved 
ernæringssenteret i 2 uker, hvor mor lærer å lage næringsrik mat 
av de ressursene som finnes der hun bor.

Etter at det nå er blitt gratis å føde ved sykehuset, har 
fødselstallene der steget betydelig. Nå er det ca 60 fødsler pr 
måned. Hvert nyfødt barn får med seg et babyteppe i ull hjem, da 
det er kaldt i dette området. Vi er mange her i Norge som bidrar 
til dette ved å strikke tepper som sendes til Nepal. Det er spesielt 
å vite at ditt teppe skal varme et lite barn langt der borte!

Sykehuset feiret nylig 50-års jubileum. Det er gammelt og 
slitent, tungdrevet og for lite. Derfor er det svært gledelig at de nå 

er i gang med å bygge nytt!
Ekteparet Bøhler sender 

hver måned ut elektronisk 
Okhaldhunga Times. Dette 
er meget informativt og gir 
et godt innblikk i dagliglivets 
små og store hendelser ved 
sykehuset. Du kan lese det på 
menighetens nettside, under 
misjonsprosjektet.

Østenstad og Heggedal 
menigheter har felles 
misjonsprosjekt. Vi har lovet å 
bidra med minst kr 40.000 pr 
år, og det klarer vi med meget 
god margin! Tusen takk til alle 
givere!

Østenstad har hatt 
forskjellige misjonsprosjekter 
i ulike land i ca 20 år og har 
på den måten bidratt til et 

litt bedre liv for noen av våre 
medmennesker, som lever 
under helt andre kår. De fleste 
prosjektene har dreid seg om 
hjelp til barn og unge. 

Det er viktig for en stor 
og ressurssterk menighet som 
vår også å kunne rette blikket 
mot medmennesker utover vår 
menighets grenser.

Ønsker du å vite mer om 
dette? Ønsker du å bidra 
økonomisk eller å strikke 
babytepper? Ta gjerne kontakt 
med undertegnede.

Eldbjørg Nåheim Eien
emneien@online.no

ØSTENSTAD BIDRAR I NEPAL

Presidiet dette året er:  
Ruth Malme, president tlf.  
66782557, mobil 40330250
Øystein Teigen, visepresident
Knut Møgedal, past president
Atle Eimhjellen, sekretær
Max Eien, kasserer.

Misri Maya fødte endelig et levende barn! 
Foto: Bøhler

2 år gammel gutt får behandling for mangelsykdommen rakitt. 
Kanskje han snart klarer å gå? Foto: Bøhler

Fra loppemarkedet: Loppegeneral Max Eien og  
president Ruth Malme koser seg med kosedyrene!
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 Hverdagspoet i Seljestien
Marit T. Hardeberg Svensen er som bøkene hun 
skriver; full av visdomsord. Det er også huset hennes 
i Seljestien. På veggene henger bilder hun selv har 
laget og komponert; dikt på en bakgrunn av roser, 
engler eller hjerter. 

- Jeg er veldig glad i roser. De er kjempeviktige for meg. Hver 
rose er som et menneske, mener Marit som har kalt sin første 
diktsamling «Dans på roser».

Marit har det siste året valgt å følge sitt hjerte, som hun sier, 
og forsøker nå å leve av å skrive, fotografere, lage bilder og være 
freelance norsk-spansk translatør. Hun skriver også dikt på 
spansk. 

- Det må da være vanskelig?
- Jeg treffer noen hjerter der òg, og det er gøy!
45-åringen har mange jern i ilden, og ved siden av å være 

mor til tre barn på 17, 13 og 11, er hun ofte på reise til Grand 
Canaria: - Familien bodde fem år på Grand Canaria av hensyn til 
barna som alle var plaget med astma da de var små. - Det er ikke 
meningen at noen skal ha det vondt, men man kan gjøre noe godt 
ut av det; det åpner seg nye veier, slår hun fast. Fra leiligheten på 
Grand Canaria skriver Marit dikt og går rundt og tar bilder.

- Rosebildene er både fra Grand Canaria, Grimstad og 
Seljestien, smiler Marit. - Mange av dem er fra naboenes hager!

- Så hva er det som får trebarnsmor til å satse på å leve  
av diktskriving?

- Mitt største behov er å 
glede andre. Jeg skriver ikke for 
å «få ut» ting, jeg skriver for en 
mottaker. Å skrive dikt er en 
kjærlighetserklæring. Jeg har 
et sterkt ønske om å formidle 
via ord og bilder; roser, engler 
og hjerter. Det er mye hjerter 
i det jeg gjør, for ut fra hjertet 
springer mye godt; kjærlighet 
og omsorg. 

Marit legger ikke skjul på at 
hun har en kristen tro:

- Jeg er født i Grimstad og 
vokste opp på «Triangelhuset» 
med mye kristent arbeid for 
barn og ungdom. Jeg var fra en 
kristen familie, så å si født med 
troen. Siden har den  
utviklet seg.

- Men diktene dine handler 
mer om roser og hjerter enn Gud 
og Jesus?

- Diktene mine kan folk 
få tolke selv, de kan ta dem 
til hjertet slik de vil, men jeg 
ønsker å få folk til å tenke 
over hva man fyller livet med. 
Det er hverdagsmennesket jeg 
ønsker å nå. 

- Hvor kommer denne sterke 
interessen for diktning fra?

- Poesi er noe alle kan 
trenge og kjenne seg igjen i 
noe av det. Jeg har vokst opp 
med en mamma som leste dikt 
i tide og utide. Jeg har fått min 
dose, men kan takke mamma 
for at interessen ble vekket. 
Mitt første dikt skrev jeg som 
10-åring. Hjertet mitt bobler 
bare over!

- Og troen er viktig?

- Den ligger sterk under 
som en solid grunnmur i livet. 
Jeg står veldig støtt. Jeg har 
tryggheten i bunnen og vet at 
jeg alltid kommer opp igjen, 
sier Marit som røper at hun 
også har fått sin porsjon av 
smerte i livet. 

- Jeg her skrevet dikt fra 
sykesengen og når jeg har vært 
hoppende glad. Jeg tar fort inn 
andres smerte. Når noe skjer 
med mine nærmeste går det 
inn på meg. Da går jeg inn i 
deres situasjon, og diktene får 
ubevisst deres stemme. 

- Engler er også en del av ditt 
trosunivers?

- Jeg tror Gud sender engler 
i form av mennesker. Man kan 
få en følelse av at det er enkelte 
ting man skal gjøre for andre - 
jeg tror man kan være en engel 
selv hvis man følger hjertet. 
Det er spennende, for man vet 
aldri hva en ny dag bringer. 

- Er du ikke redd for å bli satt 
i en bås som kristen etter dette 
intervjuet?

- Nei, jeg tror folk kjenner 
meg. Jeg synes ikke det er så 
viktig hva man er, brun eller 
blek, blond eller brunette. Det 
plager meg når man setter 
noen i en bås og antar hvordan 
andre er. Jeg har gjort mange 
annerledes ting og gått utenom 
faste mønstre. «Følg alltid ditt 
hjerte, og du går riktig vei,» sier 
jeg. Det har jeg bestemt meg 
for, selv om det er vanskelig 
hundre prosent. Jeg prøver å ta 
sjansen og føler at jeg er veldig 

Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik
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på rett plass. Hvis du er på det 
stedet Gud vil du skal være og 
gjør det Gud vil du skal gjøre, 
da er det nok. 

Kirken er fortsatt et viktig 
sted for Marit:

- På Gran Canaria gikk vi 
i sjømannskirka. Her hjemme 
har barna vært på søndagsskole 
og Dig Deeper (barneklubb 
for 10-13 åringer, red.anm.) 
Tersklene må være lave, slår 
trebarnsmoren fast. Hun har 
sterke opplevelser forbundet 
med datterens konfirmasjonstid 
for to år siden. 

- Utviklingen fra de startet 
og til de avsluttet med musikal 
var stor! Jeg ble helt rørt av 
det samholdet konfirmantene 
hadde. Alle «skall» var falt av 
dem. De var ikke flaue lenger. 
Utrolig sterkt. De var så flinke 

og alt det tøffe var helt visket 
vekk. De fremsto så rene og 
ekte. De valgte selv å være der 
de var.

Marit har også skrevet 
diktet «Til konfirmanten og 
andre som er underveis - » 
og håper hennes bilder og 
bøker kan være meningsfulle 
gaver til dem som «har alt». I 
forbindelse med lansering av 
sin neste diktsamling «Med 
roser i hjertet» som kommer 
19. mai, kommer hun til å 
holde diktkvelder både i sitt 
eget hjem og der hun blir bedt 
om å komme.

- Jeg ønsker å bare 
være til.  Jeg vil være et 
medmenneske. Jeg ønsker meg 
en slitt dørstokk og mennesker 
som kommer, smiler 
hverdagspoeten i Seljestien. 

❝ Hvis du er på det stedet Gud vil du skal være 
og gjør det Gud vil du skal gjøre, da er det nok ❞

av Marit T. Hardeberg Svensen 
 
Til alle der ute som tviler eller tror, 
det finnes faktisk engler på jord. 
De fleste som er det - vet det ei, 
... en engel på jord kan godt være deg. 
 
Du møtte den første den dagen du ble født, 
og maken til engel har jeg aldri møtt, 
hun er der bestandig og kalles en mor, 
hun er den største engelen på jord 
 
Og andre hjelpere, som ei tar betalt 
som stiller opp når noe går galt, 
en utstrakt hånd, et besøk der du bor, 
ja, de er virkelig engler på jord! 
 
Ute på reise, fremmed sted, 
forvirret, vet verken opp eller ned, 
en hyggelig dame loser deg hjem, 
engler på jord kan man kalle dem! 
 
En sms, et besøk og en hyggelig mail, 
noen som blåser vind i dine seil, 
et råd, oppmuntring - og gode ord, 
bæres fram av en engel på jord. 
 
Når du minst venter det og trenger det mest, 
dukker de opp – som en uventet gjest, 
med kjærlig omtanke for liten og for stor, 
for det er disse som kalles engler på jord! 
 
Er livet vanskelig og du sliter på din vei, 
finnes det noen som går den med deg, 
en venn, en nabo, en i familien der du bor, 
for alle får utdelt en engel på jord! 

Engler på jord

Se også Marits bilder og dikt på www.fotoblinkskudd.com:
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LokaL stenLeverandør
Vi leverer alt innen gravstener og  
nye inskripsjoner

Gravstener fra kr 4900,-

NORSK KUNSTSTEN & GRANITT
Fredtunv. 9, 1386 Asker T: 66905140    www.nkg.no

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

BærumAsker
BEGRAVELSESBYRÅ

A. THRANA ASDøgnvakt Asker 66 78 05 33
Kirkeveien 185, 1384 Asker

www.athrana.no

ASKER 66 75 90 00   •   SLEMMESTAD 31 29 68 88

Vil du være med og  
støtte oss økonomisk?
Av Per Johannes Helgebostad, menighetsrådsleder

Da EU erklærte “frivillighetsåret” i 2011, brukte både Asker 
kommune og flere aviser spalteplass på å fremheve betydningen 
av det brede engasjementet hos frivillige i Asker - enten det 
gjelder idrett, turlag, musikk, humanitær virksomhet og ikke 
minst den kirkelige virksomheten. Frivillige i Østenstad menighet 
har engasjert seg på bred front, i sosialt arbeid, tiltak for barn 
og unge, korvirksomhet og annet kulturarbeid. Vi jobber ut fra 
et kristent perpektiv, og vi forsøker å dekke hele aldersspennet 
fra vogge til grav. Vi ønsker at vi skal lære av Jesu eksempel om 
hvordan vi kan ta oss av hverandre gjennom alle livets faser, 
samtidig som vi kan ta ansvar for å være med og lindre nød både 
lokalt og globalt.

Frivillig arbeid kan nyte godt av offentlige støtteordninger, noe 
vi selvsagt er svært glade for. Men alle som driver frivillig arbeid 
vet at det er begrenset hva vi får gjort hvis ikke medlemmene 
bidrar økonomisk. Slik er det selvsagt også i Østenstad, der svært 
mye av det arbeidet vi gjør er finansiert gjennom 
lokale bidrag. 

Det som betyr mest for oss i den sammenheng 
er de personlige gavene som kommer fra venner 
av oss gjennom året. Vi har en trofast gruppe 
mennesker som har gjort en avtale med oss om å 
delta i noe vi kaller en givertjeneste - dvs de setter 
av et fast beløp på regelmessig basis, og dette går 
til avlønning av medarbeidere som jobber spesielt 
med barn og ungdom.

Du er herved invitert til å bidra i 
givertjenesten! Synes du dette høres meningsfyllt 
ut, kan du ta kontakt med vår daglige leder på 
menighetskontoret (magda.flatmo@asker.kirken.
no) – og husk: Du kan få skattefritak for beløp 
du gir. En praktisk måte å få givertjenesten i gang 
på kan være at du i din nettbank oppretter et “fast 
oppdrag” mot vår giverkonto 7878 06 06095.

Sommertur for seniorer
Heggedal / Østenstad menighets seniorarbeid 
inviterer alle interesserte på busstur til  
Vestby kirke og Fredriksten festning i Halden 
mandag 27. august. 

Fredriksten festning ligger ved en høyde over Halden og 
er nasjonal grensevakt og regional kulturarena. Noen av de 
mest dramatiske og blodige hendelser i norsk krigshistorie 
har funnet sted her, hvorav den kanskje mest kjente er 
svenskekongen Karl XIIs fall i 1718.

På programmet:

•  I Vestby kirke blir det en kort andaktsstund, deretter  
 boller og kaffe og informasjon om kirken og menigheten.
•  Ved Fredriksten festning blir det middag og kaffemat på  
 Kroa ved festningen.
•  Orientering om festningen med mulighet for å vandre  
 rundt på området.  
•  Sangavdeling med «Allsang ved grensen», åresalg  
 og trekning.  

Pris kr. 350,-
Påmeldingsfrist: Onsdag 15. august til diakon Jarle 
Klungrehaug på mobil 91 36 88 03 fra 1. august.
For nærmere informasjon – se brosjyrer i kirken fra  
1. august eller på www.ostenstadkirke.no 
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Slekters gangTro & liv
Andakt av kateket Karianne Pettersen

 Dåp

18. mars
Milea Mølbach Nikolaisen
Adrian Weidemann Tjensvoll

1.april
Tobias Larsen Taranger
Amund Magnus Malme

8. april
Marius Rindal Flataker

22. april
Filip Rønning Offergaard

29. april
Vilde Filippa Johannessen

6. mai
Sturla Ellingsen
Julie Kippenes
Markus Herregarden

13. mai
Noah Øvrebø-Engemoen
Lysander Wike Hendrichs
Peder Bratt Silset
Simen Arnekleiv
Camilla Christensen
Hangi Ulv Rugumayo 
Amundsen
Per Bruheim Sivertsen

20. mai
Eirik Roksund
Luna Lindland-Eide
Sofia Kornberg

27. mai
Christian August Gabrielsen
Benedikt Gustafsson

 Gravferd

29. mars
Ernst Olav Bjørkevik

30. mars
Egil Hegsvold

16. april
Turid Hotvedt

19. april
Edle Irene Margrethe Strand

20. april
Kjell Ove Johansen

24. april
John Kristian Kolsrud

26. april
Astrid Fageraas

10. mai
Sigrid Walentin

18. mai
Trond Eivind Martinsen
Solveig Rasmussen Soelseth

22. mai
Johan Olaf Krogsrud

LYSERE DAGER! 
Sommeren er i anmarsj, lykkeligvis. Selv om jeg lurer 
litt der jeg sitter og skriver dette, etter kalde maidager... 
Men lyset er her! Lange, lyse kvelder som gjør 
underverker med humør og energi, og varsler om at vi er 
inne i manges favorittårstid! 

Denne våren og sommeren er travel forberedelsestid 
for ungdommer og konfirmanter i menigheten. For 
første gang skal vi sette opp forestilling i september, 
og mange er spente på det. Årets forestilling heter 
«Brighter Day!» Det handler om bevegelsen fra mørke 
til lys og samtidig: fra ensomhet til fellesskap. 

«Lev som lysets barn» sier Paulus. «Ta ikke del i 
mørkets gjerninger».  Det kan fort bli slik at der vi 
har små mørke rom i oss selv, passer vi godt på så ikke 
andre kan se inn. Det kan være rom som er fylt av vonde 
følelser eller tanker. Kanskje minner fra der vi gikk feil 
og sviktet, minner vi gjerne skulle ha visket ut? Hva gjør 
vi med disse rommene? Det finnes i hvert fall to mulige 
strategier. Den ene er å late som de ikke er der. Et 
mørkt rom er alltid et lukket rom. Men mørke holder 
seg ikke alltid i ro. Det finner gjerne en sprekk å sive ut 
gjennom. Et lite eksempel: Vonde følelser forsvinner 
ikke om vi later som de ikke er der. Folk som sier ifra 
når de er sinte, kan faktisk være veldig greie å ha med å 
gjøre! Men passivt, undertrykt sinne kan forgifte luften 
- uten at vi forstår helt hva som skjer. En dårlig løsning. 
En annen strategi er å slippe inn lys. Martin Luther 
King har sagt: Mørke kan aldri fordrive mørke, det 
kan bare lys. Når vi deler følelser, tanker og erfaringer, 
med hverandre og med Gud, slipper vi lys og luft inn i 
rommet. Kanskje kan vi oppleve at mørke rom sprekker 
og forsvinner, som trollene i eventyret ved daggry? Lyset 
vinner – alltid. Bibelen kaller Gud lysenes Far. Gud er 
lys, i ham finnes ikke mørke. Derfor inviterer han oss til 
lysere dager. 

Vollen Handelssted

www.vollenhandelssted.no
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Gudstjenester i 
Østenstad kirke

Min favorittsalme
Annemor Onarheim

Min favorittsalme er en 
dåpssalme, en dåpssalme som 
Svein Ellingsen skrev i 1971. 
Noen år tidligere var han og 
jeg sammen faddere til min 
lille nevø. Det er kanskje 
derfor jeg alltid har synes hans 
dåpssalme er så fin.

“Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre 
hender...” Melodien av Egil Hovland får denne salmen virkelig 
til å gripe fatt i en når den synges mens barna bæres frem  
til døpefonten. 

Barn har alltid hatt en stor plass i mitt liv. Fra jeg var ganske 
liten elsket jeg småbarn, jeg var «trillepike», jeg var barnevakt, 
jeg ble speiderleder, jeg fikk etter hvert 4 barn selv og jeg har 12 
barnebarn – lille August er i himmelen.

Kirken har hele tiden betydd mye for meg, alle har tunge og 
vanskelige stunder i livet, da er troen god å ha – kanskje enda 
viktigere – det er så viktig å takke og vise glede over at vi har en 
Gud som alltid er tilstede også når livet går på skinner.

“Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre 
hender” er en vakker salme som sier så mye. Jeg tror Gud tar imot 
alle barn, lille August rakk aldri i bli døpt, men jeg er sikker på at 
han er i himmelen.

Jeg utfordrer videre Maria Akselberg, styrer i Nedre  
Bleiker Barnehus.

Fylt av glede over livets under,
med et nyfødt barn i våre hender,
kommer vi til deg som gav oss livet,
kommer vi til deg som gav oss livet.

2 Fylt av beven foran ukjent fremtid
legger vi vårt barn i dine hender.
¦: Det som skjer i dåpen gir oss trygghet. :¦

3 Fylt av undring er vi i din nærhet!
Du som bærer verdensrommets dybder,
¦: venter på de små og tar imot oss. :¦

4 Ved ditt verk, ved Kjærlighetens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
¦: til et åpent liv i tro og tillit. :¦

5 Og ved tidens grense lever fortsatt
dine løftesord ved døpefonten,
¦: dåpens lys forblir når livet slukner. :¦

6 Større rikdom enn hva ord kan romme,
har du gitt oss gjennom dåpens gave.
¦: Herre, la vår tro bli fylt av glede! :¦

17.06. - 26. 08. 2012
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet  
er angitt. Endringer kan forekomme.  
Les mer på www.ostenstadkirke.no

17. juni, 3. søndag i 
treenighetstiden 
Gudstjeneste ved
Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetsarbeidet

24. juni, 4. s i 
treenighetstiden
Gudstjeneste ved
Astrid Sætrang Morvik
Offer: Kirkens Ressurssenter
mot vold og seksuelle overgrep

1. juli, 5. s. i 
treenighetstiden
Gudstjeneste ved 
Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetsarbeidet

8. juli, Aposteldagen
Gudstjeneste ved 
Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetsarbeidet

15. juli, 7. s. i 
treenighetstiden
Gudstjeneste ved
Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetsarbeidet

22. juli, 8. s. i 
treenighetstiden
Gudstjeneste ved 
Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetsarbeidet

29. juli, Olsok, 
Gudstjeneste ved
Trond Arne Hauge
Offer: Menighetsarbeidet

5. august, 10. s. i 
treenighetstiden 
Gudstjeneste ved 
Janneke Riskild
Offer: Menighetsarbeidet

12. august, 11. s. i 
treenighetstiden, 
Gudstjeneste ved 
prestevikar Sara Olsson
Offer: KFUK-KFUM 
speiderne

19. august, 12. s. i 
treenighetstiden 
Gudstjeneste ved 
prost Berit Øksnes
Offer: Menighetsarbeidet

26. august, 13. s. i 
treenighetstiden
Gudstjeneste ved
Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetsarbeidet

MENIGHETSMØTE 
SØNDAG 26. AUGUST  
KL. 12.30 
Menighetsrådet inviterer 
til åpent møte hvor forslag 
til ny lokal grunnordning 
for menighetens 
hovedgudstjeneste legges 
frem. Menigheten skal ta 
stilling til en rekke små og 
store liturgiske endringer for 
hovedgudstjenesten. Innspill 
fra menighetsmøtet blir tatt 
med til siste behandling 
av saken i menighetsrådet. 
Gjør deg kjent med saken 
ved å lese referater fra 
gudstjenesteutvalgets møter på 
www.ostenstadkirke.no. 

T: Svein Ellingsen 1971
M: Egil Hovland 1976


