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 Leder:

Prosjekt 13-20
Er askerungdom 
veldig annerledes enn 
bærumsungdom?

Jeg leste nylig i Budstikka 
om et helt fantastisk prosjekt 
i Bærum for aldersgruppen 
13-20 år, et prosjekt som skal 
hjelpe ungdommen i deres 
hverdag, med fokus på å drive 
et forebyggende arbeid for 
ungdommen i nærmiljøet. 

Prosjektet 13- 20 er startet 
i samarbeid med Den norske 
kirke i Bærum, og drives i 
dag av ungdomsdiakonene 
Hans Eskil Grødem og 
Mariann Solberg Lindtjørn. 
De ønsker et tett samarbeid 
med ungdommen og sier 
selv de er voksne med tid, 
og ønsker å nå ungdommen 
på deres hjemmebane. De er 
veldig opptatt av at ungdom i 
Asker og Bærum blir sett og 
anerkjent som den de er, og at 
de opplever trygghet i forhold 
til seg selv og andre. De har 
også skaffet seg en miljøvennlig 
bil som de kan benytte for å 
møte ungdommen på steder de 
selv ønsker.

Dette fikk meg til å tenke 

på vår store menighet med 
ca. 12.000 mennesker. Det 
er ingen tvil om at vi som 
menighet kunne gjort noe 
tilsvarende, gjerne i samarbeid 
med andre i Asker, dersom 
vi hadde hatt en større 
diakonstilling. I dag har 
vår diakon en 46 % stilling. 
Det sier seg selv at det blir 
begrenset hva som er mulig å 
ha som fokusområde. 

I Asker kommune er vi 
heldige som har en politisk 
ledelse som i stor grad støtter 
opp om kirkens arbeid. Da 
vi hadde besøk av ordfører 
og rådmann i staben her i 
Østenstad, fikk vi høre at 
de også så på oss som en 
frivillighetssentral. De ble 
imponert over det store 
arbeidet som blir utført. Store 
midler har kommunen også 
gitt til kirkens feltarbeid i 
Asker. Varmestua i Asker 
gjør en stor innsats for dem 
som sliter med angst og 
rusproblemer. Mitt ønske 
er at vi kunne gjøre noe 
forebyggende, før ungdom 
kommer i slike situasjoner! 
Kanskje de bare har behov for 

å snakke med gode voksne som 
har tid og klokskap.

Jeg tror selvsagt ikke 
askerungdom er annerledes 
enn bærumsungdom. En 
diakon som kunne ha ungdom 
i fokus tror jeg ville få nok 
å gjøre, en som også kunne 
være tilstede der ungdommen 
ferdes, for eksempel på 
Trekanten. I vårt nærområde 
finnes det for øvrig en filial av 
feltarbeidet i Asker i Gudolf 
Blakstads vei, hvor en leilighet 
nå er åpnet for å være et 
møtested med vafler og kaffe. 
Problemet er bare at vi ikke 
har ressurser til å bidra til 
bemanningen. Kirken står klar 
med kompetanse for å hjelpe 
de mest utsatte i samfunnet. 
Den lokale menighet vil gjerne 
være en samarbeidspartner for 
kommunen i å drive hjelpende 
og forebyggende arbeid blant 
mennesker som trenger litt 
ekstra. Det handler om hva vi 
gjør for vår neste… Se for øvrig 
spalten «Min favorittsalme». 

Magda Flatmo
Daglig leder
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Det skjer i kirken:

BRYLLUP 
I følge statistikken, er det i snitt fire par som gifter seg i 
Østenstad kirke hvert år. Slik har det vært i mange år. Nå har 
kirken stått der i 33 år og vi spør oss om hvorfor folk ikke har 
oppdaget denne kirken også som bryllupskirke?

Tine Stang og Erik S. Skogseth skal gifte seg 10. august og er 
ikke i tvil: - Vi flyttet til Gullhella for to år siden og ville gjerne 
knytte oss til den lokale kirken. Det er et hyggelig kirkerom. 
Gjestene kan sitte nær brudeparet. Det gjør vielsen mye mer 
intim enn i en «vanlig» kirke, forteller paret som har vært i noen 
vielser i det siste og gjort noen observasjoner. 

- Dessuten er det fint å kunne etablere et forhold til den 
kirken hvor vi kanskje skal feire både barnedåp og konfirmasjon i 
fremtiden. Det er hyggelig at alt kan skje i samme kirken, mener 
Tine.

- Men hvorfor velge kirken; dere kunne jo for eksempel velge å gifte 
dere hos byfogden?

Tine er helt klar: - For oss er det helt utenkelig å velge 
byfogden. Skikkelig bryllup blir det først i kirken. 

- Vi er konfirmert og medlemmer av kirken, sier Erik. - Vi 
renner ikke ned kirkedørene hver søndag, men det er fint med 
tradisjonene.

- Ja, store begivenheter feires i kirken, samtykker Tine.
- Er dere tradisjonsbevisste?
- Ja, vi er nok litt tradisjonelle, smiler Erik.

- Men hvorfor gifte seg i det hele tatt? Hvorfor ikke bare fortsette 
som samboere?

Hvis man skal være en familie, er det fint å ha det båndet, 
svarer Tine. - Man blir knyttet offisielt sammen som familie. Det 
er hyggelig å være samboere, men det blir ikke helt det samme.

- Vi har vært samboere siden vi flyttet til Gullhella, forteller 
Erik, - men det er naturlig å gifte seg når man vil dele resten av 
livet. Det er liksom ikke fullført før man har tatt det skrittet. 

Og skrittet tok Erik da han fridde til Tine.
- Ja, jeg ble litt overrasket, forteller Tine. – Vi hadde jo snakket 

om det, men jeg trodde ikke han kom til å gjøre det!
- Da skuddårsdagen kom og gikk, skjønte jeg at jeg måtte 

gjøre det, sier Erik. - Jeg tente levende lys i hele stuen, så spiste vi 
en bedre middag... og så gikk han ned på kne, fullfører Tine som 
viser frem en vakker forlovelsesring.

- Et bryllup kan bli kostbart og mange utsetter det fordi de ikke har 
råd. Hva tenker dere om det?

- Vi ser at det kan bli veldig kostbart. Det er ikke lett å få 
det til en rimelig pris i dette området. Det er veldig dyrt å leie 
lokaler, forteller de to som planlegger stor fest med 70 gjester. 
Invitasjonene er nettopp sendt ut.

- Dere velger å bruke penger på bryllupet selv om det er kostbart?
- Vi synes det er viktig å feire dette, sier Tine. - Det blir noe å 

tenke tilbake på.
- Dette gjør vi jo bare én gang, slår Erik fast.

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

T: 67 12 18 17

www.avan.no

T: 66 90 40 63

O. VOlan a/S 
rørleggerfirma
Drengsrudhagen 75, 1385 Asker

T:66780803/90895749 E: gunnar.volan@c2i.net

70 år i AskEr

ASKER

eiendomsmegling
Asker

epost: asker@eie.no 

 Tlf. 41401773

Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik
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Energisk, gjestfri 
og engasjert er ord 
som kan beskrive 
Askers mest profilerte 
Venstrepolitiker. 

I yrkeslivet er hun 
avdelingsleder i NAV i Oslo 
med ansvar for inkluderende 
arbeidsliv. Resten av tiden 
fyller hun med inkluderende 
hverdagsliv, og hun forteller 
begeistret om mennesker hun 
har truffet og blitt fascinert av. 
- Jeg har venner fra Afrika som 
har bodd hos oss i perioder. 
Siden har jeg vært på besøk 
hos dem. Det er utrolig hva 
du kan lære når du blir kjent 

med nye mennesker! Neste uke kommer to spanjoler og skal bo 
hos oss en stund. Vi kan ikke sitte med dette huset alene. Vi kan 
bruke det litt fleksibelt. 

- Hvor kommer engasjementet ditt fra?
- Kanskje fra oppveksten min. Jeg hadde en tante på Oterøya 

som holdt et åpent og inkluderende hus. Det var nok også litt 
søndagsskolepåvirkning. Jeg likte misjonsfortellingene. Det 
var fascinerende å høre om Afrika. Første gang jeg reiste til 
Afrika var under lærerutdanningen. Vi dro til Gambia. Det var 
kjempespennende å komme dit selv.

Ingvild forteller om medstudenten og senere ektemannen Jan, 
om hans arbeid i FN-sambandet og deres felles engasjement mot 
urettferdighet i verden. Hun nevner frigjøringskampen til ANC 
i Sør-Afrika og SWAPO i Namibia. Ungdomsgenerasjon de 
tilhørte, hadde et glødende politisk engasjement. Som tidligere 
lærer og aktiv politiker har hun registrert at en del unge i dag 
opplever livet som meningsløst og dropper ut av skolen.

- Veldig mye ungdom i dag opplever at det ikke er bruk for 

dem! Da vi var barn, måtte vi jobbe, ta ansvar for søsken og 
husarbeid. «Kom og hjelp til!» ropte tante når vi var på gården 
hennes på Oterøya. Hun var omsorgsperson for halve øya. Vi 
trodde på ting, reiste rundt til foreninger og holdt foredrag. Jeg 
var med på en kvinnekonferanse i Nairobi. Det var fantastisk 
meningsfullt! Man kan si mye om sekstiåtterne, men vi tok 
samfunnsansvar. Jeg har vært ganske radikal i perioder, men det 
var et svar på den tiden vi levde i.

- Jeg har registrert at sønnen deres, Jonas, også er aktiv 
Venstrepolitiker. Hva slags oppdragelse får barn som er oppvokst i et 
Venstrehjem? 

Ingvild svarer ved å referere en samtale med barnebarnet 
Simon på 8 år: - Noen ganger har jeg med meg barnebarna 
mine på ting. «Mormor, hvor tidlig kan man melde seg inn i et 
politisk parti,» spurte Simon. «Kan man selv velge hvilket parti 
man vil være i?» Og litt senere: «Mormor, jeg tror jeg vet hvilket 
parti jeg vil være i!» Jeg spurte ikke om hvilket, smiler Venstres 
gruppeleder i Asker siden 1995.

- Man skal ikke dytte ting på barn. Det mener jeg som 
pedagog, men også som medlem av et liberalt parti.

- Apropos liberalt parti. Kan ideologien om det frie mennesket 

Tekst og foto:  
Astrid Sætrang Morvik

❝ Å ta vare på natur og miljø for fremtiden 
burde alle være opptatt av  ❞

Kirken må vise samfunnsansvar
komme i konflikt med samfunnets 
interesser?

- Det foregår en kamp 
innad i Venstre om nettopp 
dette. Selv stemte jeg for 
eksempel mot å åpne opp for 
salg av vin i dagligvarebutikker. 
Friheten til enkeltindividet kan 
ikke være større enn man kan 
ta ansvar for. Når konsekvensen 
kan være at man kan skade seg 
selv eller andre, er det riktig å 
være litt restriktiv.

- Hvilke Venstre-saker burde 
alle kirkegjengere være  
opptatt av?

- Sosial rettferdighet og 
miljø er viktig. Jan og jeg 
arrangerte en «grønn kirkedag» 
en gang. Å ta vare på natur 
og miljø for fremtiden burde 
alle være opptatt av, samt 
sosiale spørsmål. Det er flott 
når kirken er opptatt av dette, 
for kirken kan lett bli for 
innadvendt, mener Ingvild  

- Det er ikke rart at folk kan 
reagere på kirken, for det har 
vært mange maktmennesker 
der. Derfor ble jeg fascinert 
da kirken begynte å vise 
en annen side og tok mer 
samfunnsansvar ved å gi sin 
støtte til frigjøringsbevegelsen 
i flere land. Frigjøringsteologi 
eller «svart teologi» har også 
virket inn i Den norske kirke, 
tror Ingvild som setter pris 
på menighetens «grønne 
tiltak»: - Loppemarked og 
tirsdagsmiddag, begge deler er 
jo grønt på sitt vis: Gjenbruk 
og sosiale møteplasser i kirken. 

Ingvild Tautra Vevatne:
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Dere gjør mye bra.
- Du sier «dere». Regner du 

deg ikke som en del av kirken?
- Jeg er jo ikke så aktiv 

lenger! Jan og jeg har 
begge hatt vår periode i 
menighetsrådet, men å gå 
til gudstjeneste kl. 11 passer 
ikke alltid så bra for oss som 
gjerne vil ut på tur. Og så er 
det så mye som skjer og må 
gjøres i helgene, det er derfor 
vi ikke er så ofte i kirken… 
Men jeg synes Østenstad kirke 
er et godt sted for refleksjon, 
forteller Ingvild som gjennom 
årene har fulgt de tre barna til 
aktiviteter der.

Ingvild Tautra Vevatne har 
ikke alltid tid til kirken, men 
politikken gir hun ikke  
slipp på:

- Å være i politikken er som 
å være i et levende teater med 
interaksjon mellom mennesker, 
eller som i et klasserom, slår 

den tidligere læreren fast. Det 
er spennende. Jeg liker meg i 
det offentlige rom.

- Blir du ikke sliten?
- Jo, man får utfordringer, 

men man kjenner at man 
gjør noe som er viktig og får 
tilbakemeldinger og respons. 
Jeg er kanskje litt krevende 
som menneske, sier hun 
ettertenksomt før hun viser 
frem to biografier av kvinner 
som også ble opplevd som 
krevende i sin tid: Marta 
Steinsvik og Sigrid Undset. 
De var ivrige debattanter og til 
dels motstandere. For Ingvild 
har begge vært til inspirasjon 
og styrket viljen til å påvirke 
samfunnet i den retningen hun 
har tro på. Hun har fått varige 
vennskap med høyst ulike 
mennesker og lever selv opp til 
sin egen livsvisdom: - De mest 
spesielle menneskene er ofte de 
mest spennende!

Grønn kirke
Den 20. april sa Østenstad menighetsråd enstemmig 
ja til at Østenstad menighet registreres som Grønn 
Kirke. Like samstemte var menighetsrådet i å vedta 
tilhørende handlingsplan.

Den norske kirke har i mange år vært opptatt av, og satt fokus på, 
sammenhengen mellom klima, miljø, forbruk og rettferdighet.  I 
2007 fattet kirkemøtet en helhetlig plan om innføring av Grønn 
Kirke. Kirkens engasjement springer ut og henter sin kraft i troen 
på den treenige Gud. Gud skapte jorden og menneskene, og vi er 
kalt til å være forvaltere av skaperverket.

 Diakoniutvalget begynte våren 2012 arbeidet med å se på 
mulighetene for at Østenstad som kirke, stab og menighet, 
kunne bli en grønn menighet. Vi har gått gjennom hvilke tiltak 
som allerede er iverksatt i menigheten, og hvilke nye tiltak vi 
kan gjøre i hverdagen.  Resultatet er en handlingsplan med 25 
punkter fordelt på 6 områder.  Noen av punkter fra vår menighets 
handlingsplan er å arrangere friluftsgudstjeneste, velge lokal 
produserte varer og fairtrade merkede varer, ha ENØK-sjekk 
på kirkebygget, skru av PC, sortere avfall og legge til rette for 
sykkelparkering.  Enkle grep i hverdagen som alle kan gjøre.

Det handler om å være bevisst at vi er Guds forvaltere av 
skaperverket. Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de 
ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under 
himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av 
på jorden.» 1. Mosebok 1, 26.

Vil du vite mer om Grønn menighet, kan du gå inn på  
www.grønnkirke.no

Sidsel Gaukstad Baardsen
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ASKER 66 75 90 00   •   SLEMMESTAD 31 29 68 88

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

T: 32 84 05 05

Tlf. 4004hjem/40044536 | www.fysiodirekte.no

Randi Kleiven:  
Nytt æresmedlem av 
seniorarbeidet  
i Østenstad og Heggedal
På årsmøtet for seniorarbeidet, 
tidligere kalt menighetspleien, mottok 
Randi Kleiven æresmedlemskap 
for lang og tro tjeneste. Det samme 
gjorde Randi Fink og Ingrid Helberg 
Johansen fra Heggedal. I tillegg til 
mangeårig engasjement i menighetens 
seniorarbeid, er Randi engasjert 
i menigheten som kirkevert og 
medarbeider på tirsdagsmiddagen. 
Vi gratulerer med en velfortjent 
utmerkelse!

Fra venstre: Ingrid Helberg Johansen, Randi Fink  
og Randi Kleiven

Ny speidersjef fra Østenstad

Norges KFUK-KFUM speidere 
holdt landsting 12.-14. april. 
Der ble Anders Østeby valgt til 
Landssjef.

Østeby har et langt engasjement 
i og for Østenstad menighet, 
og menigheten ser nå fram til 
et enda tettere samarbeid med 
speiderbevegelsen. Neste sommer 
skal speidernes landsleir arrangeres på 
jordene ved Blakstad! Anders Østeby 
får nok å henge fingrene i, og vi ønsker 
ham lykke til med det viktige vervet! 

Loppemarkedsuksess

Stor dugnad og strålende 
vårvær ga rekordresultat.

Fredag 19. april og lørdag 20. april 
holdt Østenstad Y’s Men Club sitt 
årlige loppemarked i samarbeid med 
Østenstad menighet. Inntektene går til 
de ulike arbeidsgrenene i menigheten, 
samt til bistandsprosjektene som Y’s 
Men støtter internasjonalt.

Da opptellingen var over, kunne 
en fornøyd ”loppegeneral” Max Eien, 
fortelle at man hadde omsatt for 
kr.129.818. Dette er en stor økning fra 
i fjor. Auksjonen av de fineste loppene 
innbrakte alene over 20.000 kroner. I 
tillegg var det økning i omsetning i de 
andre underavdelingene. 

- Tusen takk til alle som var med å 
arbeide fram det gode resultatet, sier 
Max Eien.

Hva skjer på turen?

Haug kirke: kort andaktsstund, boller og kaffe, info om kirken og menigheten
Blaafarveværket: Middag og kaffemat, orientering om verkets historie og mulighet til å se 
kunstutstillingen «Munch og malervennene på Modum».  Allsang, åresalg og trekning.  
Pris:   Kr 400   
Påmeldingsfrist:   Fredag 16. august  
Benytt påmeldingsskjema eller ring diakon Jarle Klungrehaug på mobil 91 36 88 03 fra 1. august.  
For nærmere informasjon – se brosjyrer i kirken fra 1. august eller på hjemmesiden 

Årets sommertur i regi av Heggedal/Østenstad 
menighets seniorarbeid går i år til Haug kirke og 
Blaafarveværket i Modum mandag 26. august 2013
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Slekters gang

Tro & liv Andakt av vikarprest Gunnvor J. Hovland

NåDENS SoMMER
Det går mot sommer. Fra kontoret mitt hører jeg barn som leker. 
Det hender jeg tar en runde og ser på dem. Det skaper glede i 
meg å se barna der ute: det er fullt av fellesskap og liv. Jeg hører 
på fuglene som kvitrer vårens toner: de er fulle av tro. Jeg merker 
forsommerens lys som er fullt av varme og håp. Når vinteren er 
mørk og kald, har jeg like fullt tro på ny vår, lys og varme. Trassig 
tro på at kjærligheten og livet seirer. Trassig håp om at livet kan 
forvandles. «Du sender din Ånd, og det skapes liv, du fornyer 
jordens overflate.»  (Salme 104,30)

Har du vært med når nytt liv blir til?  Når nytt liv blir født? 
Når lammet forsøker å reise seg første gang? Ja, jeg tror på 
under. Hver vår. Hver gang et barn blir født. Så er det mulig å 
tro på tross av tvil. Tro på tross av …? Gud sender ut sin Ånd 
og slik gjør Han seg selv nærværende alle steder. Han kommer i 
Helligåndens skikkelse. Hun komme på ny og på ny. Hver gang 
et menneske sukker etter Ham, reiser Han seg, kommer og sitter 
hos mennesket. Hun kommer med liv og håp. Når menneske 
lytter (lenge nok) til Åndens toner, skjer det noe. Mennesket 
lytter og blir forvandlet.

 Dåp

17. februar
Jonathan Rovelstad Hansen
24. februar
Birk Skaare Huse
Oliver Quincy Strømsted
Malin Teige Eikland
3. mars
Perelandra Hwin Haugland 
Nilsen
William Sundal Andresen
Selma Hansen Lofthaug
17. mars
Alexander Sollie-Nyborg
Elias Førde Jensen
Andreas Skatevold
Iver Flønes Berglund
24. mars
Katia Susanne Heggen
Lars Leander Line

7. april
Halvor Hjorth Wang
Henrik Eibak Kvilesjø
14. april
Aurora Madelen Lie-Myhre
Henriette Sørensen Munster-
Mohn
Martine Halvorsen
21. april
Hedvig Muri Stabo
28. april
Isak Bergstad Westerberg
Karen Marie Priyaphat Tornøe
Linnea Afdal Weiseth
Mikael Langnes Lindstad
5. mai
Henrik Fredriksen Eidem
Erik Hansen Ørnebakk

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

ASKERKROEN
S E L S K A P  &  M A T

private minnestunder / konfirmasjon / barnedåp / jubilèer mm.
 tlf. 66781503 / www.askerkroen.no

Selskapslokaler 
Asker ~ Dikemark

atanagaard.no 
T: 47 97 16 40

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

Fra venstre: Ingrid Helberg Johansen, Randi Fink  
og Randi Kleiven

 Gravferd

19. februar
Hogne Lindås 
20. februar
Torill Nina Slinning
21. februar
Elsa Lovise Løfsnæs
22. februar
Knut Apesland
28. februar
Aslaug Hellerud
8. mars
Ivar Thorsheim
Åse Hovelsås
11. mars
Laila Sofie Bakke
21. mars
Jan Arne Fjellseth

22. mars
Bjørn Eriksen
27. mars
Gerd Johansen
3. april
Øystein Stokkan
4. april
Robert Olsen
5. april
Solbjørg Sørlie
11. april
Martin Skjevestad
17. april
Gunvor Haavaldsen
24. april
Almar Sigfred Johannesen
7. mai
Anne-Lise Gulbrandsen

Gå gjennom byens lange, rette gater,
du sommerlyse Helligånd.
Stryk ømt henover slitte, grå fasader,
og rør de trette smilebånd,
så troen gror
og håpet bor,
der dørene blir åpnet for de andre.

Lås porter opp når kveldene blir sene,
septembermilde kjærlighet.
Ja, syng om Gud for dem som er alene,
og dem som kjenner bitterhet,
så triste ler
og blinde ser
at livet stadig vekk er verd å leve.

Kom til oss når vi frykter andres dommer,
du vårens yre skapermakt.
Forkynn at Jesus Kristus, når han kommer,
vil gi oss liv, slik han har sagt!
Så vi går ut
i tro til Gud
og lever uten frykt i nådens sommer.

T: Holger Lissner 1990
O: Eyvind Skeie 1991



Gudstjenester i 
Østenstad kirke

Min favorittsalme
Donna Louise Dolva
Spesialbibliotekar
Deichmanske bibliotek, 
Pasientbiblioteket på 
Rikshospitalet
 
Jeg har valgt en moderne 
salme som handler om 
medmenneskelighet. Teksten 
er enkel, men rommer mange 

gode leveregler. På engelsk lyder omkvedet: “And the creed and 
the colour and the name won’t matter, were you there?». Vi blir 
minnet om at nestekjærlighet setter ingen grenser med hensyn 
til tro, hudfarge eller nasjonalitet. Vi har et ansvar overfor de som 
trenger hjelp: «Det dere gjorde for disse mine brødre, gjorde dere 
mot meg!» Matt. 25, 40.

Daglig ser vi at forferdelige ting skjer i verden. Alle er ikke 
snille og greie! Jeg synes allikevel at salmen gir håp – «det er én 
ting som teller: Jeg er der.» 

Som nestemann i denne spalten utfordrer jeg Inger Skottene 
Møllerløkken Hun er norsklektor på Asker vgs, og en tidligere 
kollega.

Da jeg trengte en neste 

1 Da jeg trengte en neste,
var du der, var du der?
Da jeg trengte en neste, 
var du der?
omkved:
Hvem du er, hvor du lever,
det er én ting som teller:
Var du der?

2 Da jeg tørstet og sultet,
var du der, var du der?
Da jeg tørstet og sultet,
Var du der?
omkved

3 Da jeg frøs og var fengslet,
var du der, var du der?
Da jeg frøs og var fengslet,
Var du der?
omkved



02.06. - 25.08. 2013
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på www.ostenstadkirke.no

2. juni, Østenstaddagen
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: KFUK/M-speiderne

9. juni,  
3. s. i treenighetstiden
Prest: Gunnvor Johanne 
Hovland
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga

9. juni kl. 19.30, 
Kveldsmesse
Dåp av konfirmanter.
Prest: Gunnvor Johanne 
Hovland

16. juni,  
4. s. i treenighetstiden
Prester fra Feltkirken i Asker
Offer: Kirkens feltarbeid

23. juni,  
5. s. i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetsarbeidet

30. juni,  
6. s. i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Stiftelsen Kirkens 
Ressurssenter mot vold  
og seksuelle overgrep

7. juli,  
7. s. i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetsarbeidet

14. juli, Apostelsdagen
Prest: Stephen Sirris
Offer: Menighetsarbeidet
21. juli,  
9. s. i treenighetstiden
Prest: Berit Øksnes
Offer: Kirkens bymisjon

28. juli,  
10. s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetsarbeidet

4. august,  
11. s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetsarbeidet

11. august,  
12. s. i treenighetstiden
Predikant: Marit Elisabeth 
Berling
Offer: Menighetsfakultetet

18. august,  
13. s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetsarbeidet

25. august, 
misjonssøndag.
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer til sykehuset i 
Okhaldhunga

Velkommen til morgenbønn  
i Mariakapellet hver onsdag 
kl. 8.30. Morgenbønn følger 
en fast liturgi med bønn, 
veksellesing, sang og dagens 
bibelord.

4 Da jeg kom som en fremmed,
var du der, var du der?
Da jeg kom som en fremmed,
Var du der?
omkved

5 Overalt hvor du ferdes -
jeg er der, jeg er der.
Overalt hvor du ferdes -
Jeg er der.
Hvem du er, hvor du lever,
det er én ting som teller:
Jeg er der.

T og M: Sydney Bertram Carter 1962
O: Oversatt 1979
Norsk Salmebok 707


