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 Leder:

Alle barna
«Voksne får barn for å 
ha noen å leke med!» 
Denne uttalelsen 
stammer fra trubadur 
og barnesangkomponist 
Tore Thomassen. 
Riktignok ble det sagt 
med et glimt i øyet, men 
det lå et dypt alvor under: 
Hvorfor får vi egentlig 
barn; ville det vært for 
kjedelig uten?

I kirken hadde det i alle 
fall blitt kjedelig uten barn! 
På gudstjenester og andre 
arrangementer for barn, er 
det ofte morsomt både for 

barna og voksne. Under ligger 
imidlertid et dypt alvor: Kirken 
vil at barna skal bli kjent med 
Jesus så de kan ta sitt eget, 
selvstendige valg om tro og 
verdier.

Dette er en ikke helt 
uegennyttig agenda: Vi 
legger ikke skjul på at barnas 
utvikling av tro er et av de 
viktigste bena kirkens står på. 
Barna er vår fremtid. Uten 
engasjerte kirkemedlemmer, vil 
kirken forfalle. Vi er avhengige 
av barna. 

Men barna er også 
avhengige av oss, dvs. voksne 
som arbeider for å gi barna 
gode oppvekstkår. Det skjer 
i skole og barnehage, idrett 
og korps, kulturskole og 
organisasjoner for politikk og 
miljø. Alle har til forveksling 
den samme agenda: Å gi barna 
en god ballast, så de blir gode 
samfunnsborgere. Barna er 
vår fremtid. Uten engasjerte 
voksne som tar aktivt del på 
ulike samfunnsarenaer, vil 
samfunnet forfalle.

Derfor er det en vinn-
vinn situasjon når vi 
introduserer barna for 
samfunnsinstitusjoner som 
kirke, skole, idrett og kultur. 
Barna får en ballast av verdier 
og ideologier å møte livet med. 
Samtidig sikres framtiden for 
disse institusjonene.

Men noen faller utenfor. 
Ikke alle barn har foreldre 
som makter å dekke barnas 
primære behov - langt mindre 
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leke med dem! Noen voksne 
har mer enn nok med seg selv. 
Derfor trenger enkelte barn 
rett og slett andre som kan 
være i foreldrenes sted i lengre 
eller kortere perioder. I denne 
utgaven av menighetsbladet 
kan du lese om det å være 
fosterforeldre. Kanskje nettopp 
din familie er i stand til å 
ta imot et fosterbarn for en 
periode?

Andre voksne har 
derimot overskudd til både 
egne og andres barn. Møt 
Anders Østeby, landssjef for 
Norges KFUK-KFUM-
speidere. Tankevekkende nok 
innrømmer han at det ikke var 
like lett å være tilstede for egne 
barn da de var små. Anders og 
ektefellen Ellen, tok et drastisk 
valg da situasjonen krevde det.

Ungdom som vokser 
opp i et kirkelig barne- og 
ungdomsarbeid, utvikler ofte 
en sterk ansvarsfølelse. I dette 
nummeret av menighetsbladet 
får vi et gjensyn med Kristine 
Marie Fonneløp som har vært 
sju måneder i Afrika. Der har 
hun arbeidet for å gi barn glede 
og håp i en vanskelig hverdag. 

I kirken er det barnas beste 
vi har for øye når vi tilbyr 
fritidsaktiviteter og legger 
til rette for at de skal få ta 
del i kirkens trosopplæring. 
Samtidig innrømmer vi det 
gjerne: Uten barna hadde livet 
vært kjedelig!

Astrid Sætrang Morvik
sokneprest

Tlf: 69 87 72 20
E-post: kontakt@skattreg.no
www.skatt-og-regnskap.no SKATT & REGNSKAP AS

Profesjonelt og med høy service 
hjelper vi firmaer i Asker og omegn 
med skatt og regnskap. 
Ring oss i dag.

Åpent hverdager 09.00-21.00 - Lørdager 09.00-17.00

Tlf: 66 90 40 45 - Langenga 1, 1392 Vettre
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 Leder:

Alle barna

OIK
OIK står ganske enkelt for overnatting i kirken. 

Det er et rusfritt arrangement med leker og opplegg hele natten 
for alle medlemmer i Ten Sing-koret «Pappas barn»; et trygt 
alternativ til mange andre aktiviteter som finner sted natt til  
1. mai, forteller ungdomsarbeider Øyvind Kvamme

Det skjer i kirken:
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: 

”Vennskap er en gave 
som er så stor at den 
bare kan måles med 
hjertet.”

Dette er et av mine 
favorittsitater, og det har fått 
ekstra betydning for meg det 
siste året.

De siste syv månedene 
har jeg bodd i Nairobi, 
Kenya og jobbet med 
CHRISC (Christian 
Sports Contact) gjennom 
Strømmestiftelsens program 
ved Hald Internasjonale Senter. 
Gjennom CHRISC-arbeidet 
har jeg drevet med sport blant 
barn og unge i Nairobi, spesielt 
fra slumområder. Jeg har sett 
og lært hvordan bl.a. sport 
kan brukes for å gi barn glede 
og håp i en ellers vanskelig 
hverdag, og hvordan det kan 
brukes som et redskap for 
utvikling og for å bekjempe 
fattigdom. I CHRISC jobbet 
jeg sammen med mange ledere 
som selv har tøffe livshistorier, 
for eksempel fra slummen, og 
som nå viser stort engasjement 
for å hjelpe barn og unge til å 
få et bedre liv. 

Ved å bo en en fremmed 
kultur i over et halvt år, 
opplever man mye. Det er 
mange utfordringer og uvante 
situasjoner, og det kan være 
ubehagelige, kanskje til og 
med skremmende øyeblikk. 
Men det er også mange flotte 
opplevelser, nye inntrykk og 
givende møter med andre 

mennesker. Det er dette jeg sitter igjen med etter syv måneder 
i Kenya. Tidligere har jeg tenkt på Kenya som et land i Afrika 
preget av fattigdom, slum, varme og tørke, farlige dyr, god frukt, 
lav levestandard o.s.v.. Nå ser jeg først og fremst på Kenya som 
et nydelig land med fantastiske mennesker - mennesker som 
er inkluderende, imøtekommende og gjestfrie, som utstråler 
stor frimodighet og glede og som er omtenksomme og fulle av 
kjærlighet.

I løpet av månedene i Kenya fikk jeg mange ekte og gode 
venner som jeg håper jeg vil ha kontakt med lenge. Kenyanere 
har mange gode verdier som jeg har satt stor pris på og som jeg 
ønsker å ta med meg videre. Noe av det viktigste jeg har lært i 
Kenya, er viktigheten av vennskap, samhold og felleskap. Mange 
i Kenya sier vi i Norge er så heldige fordi vi ikke mangler noen 
ting. Vi er blant verdens rikeste land, det er minimalt med 
korrupsjon, velfungerende systemer, demokrati osv. Og det er 
sant. Vi er heldige – heldigere enn vi aner. Men på ett område 
kommer Norge mye dårligere ut enn Kenya, nemlig når det 
gjelder det sosiale livet og felleskapet. Der er kenyanerne nærmest 
eksperter, spør du meg. Dette har jeg virkelig fått oppleve under 
oppholdet mitt i Kenya. Denne delen av deres livsstil er både 
imponerende og fascinerende, og jeg reflekterte stadig over 

hvordan folk stiller opp for 
hverandre og hjelper hverandre, 
bruker tid med hverandre, deler 
av det de har, - uansett hvor 
lite det måtte være. Her har vi 
nordmenn mye å lære! I Kenya 
har jeg blitt kjent med en 
kultur der folk gir av seg selv 
og sin tid for venner og familie, 
en kultur der man alltid har 
tid til en prat og folk alltid er 
velkommen.

Et eksempel: Se for 
deg at en venn kommer 
på overraskende besøk. I 
Norge synes mange dette er 
påtrengende. I Kenya derimot, 
er dette helt normalt. Flere jeg 
har snakket med har sagt at 
om jeg banker på kl. tolv om 
natten, skal de likevel åpne opp 
for meg. Og er jeg sulten, kan 
de til og med begynne å lage 
mat. Dette er fremmed for de 
fleste nordmenn.

Jeg tror vi i Norge har 
mye å lære av kenyanere! Vi 
kan legge mer vekt på å være 
imøtekommende, åpne og 
vennlige, og vi kan være mer 
bevisst på hva vi gjør for å la 
fremmede føle seg velkommen 
og inkludert. På den måten kan 
vi dele av de godene vi har. 
I Kenya fikk jeg erfare 
hvor viktig det er å føle seg 
inkludert og bli godt tatt imot 
i en ny kultur og et fremmed 
land. Nå vil jeg ta med meg 
dette videre i livet og la det 
inspirere meg

Av Kristine Marie Fonneløp

7 måneder av en annen verden

Jenteprosjektet til CHRISC har flere grupper  
som fokuserer på dans, musikk og kunst. 

36 trøtte Ten Singere i pyjamas etter årets OIK
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«Linlandveien» står det på skiltet i Vollen nede ved 
Slemmestadveien. Det er en bratt og svingete bakke, 
og etter en stund blir det bare grusvei. 

Etter nok et par hundre meter stanser den. Da er man fremme på 
«Linlandet», gården til Ellen og Anders Østeby. Vakrere eiendom 
er det vanskelig å finne: Oppover i skogen brer hvitveisen seg 
som et teppe på den første dagen i mai, og motsatt vei kan man 
se utover Oslofjorden. På tunet ligger huset fra 1918, bygget av 
Anders bestefar. Når jeg ankommer, finner jeg fort ut at jeg ikke 
er den eneste gjesten, for her dukker det opp venner fra fjern 
og nær. Lunsj i det grønne er første post på programmet før 
intervjuet.

Anders kan fortelle mye om driften av eiendommen som han 
overtok sammen med Ellen i 1988, men han er også aktuell som 
Landssjef for Norges KFUK-KFUM-speidere. Fra 2. til 9. august 
inntas Asker av mer enn 5000 speidere når landsleiren holdes på 
Vettrejordet.  

– Er det fordi du hører til her, at landsleiren ble lagt til Asker?
– Nei, dette ble bestemt lenge før jeg kom i landsstyret, 

forsikrer Anders.
 Det var først bestemt at leiren skulle legges til det sentrale 

Østlandet, og det ble sendt forespørsel til tre ulike kommuner 
om de ville ta imot oss. Asker kommune og Lene Conradi var 
desidert mest positive, så valget var lett.

– Enkelte naboer er visst litt skeptiske til å få så mange speidere tett 
på. Hva sier du til dem?

– De skal vi lytte til å ta hensyn til så godt vi kan.
Speideren har vært en del av Anders liv fra barnsben av. - Jeg 

startet i 1970. Det var kjempegøy. Sverre Sveinar tok meg opp 
som speider. Å se hans stolthet da jeg var blitt landssjef, var gøy. 
De gamle speiderlederne ser at det gror etter dem…

Når han skal forklare grunnen til at han fortsatt er med og 
har tatt på seg et tungt verv som landssjef, står barnas muligheter 
til å utvikle seg i sentrum: - Jeg tror jo på dette jeg driver med: 
Motorikk, fri lek – konseptet er jo troen på barnet, at barna 
mestrer utfordringer på egen hånd. Jeg har flere ganger kjeftet 
på speiderforeldre og sagt at ungen deres er mye flinkere når 
foreldrene ikke er med. Troen min på barn er meget stor!

Troen på ungdommer er visst også stor: – Jeg er jo landssjef 
og burde være med på ulike konferanser i utlandet. Dit sender vi 
i stedet viselandssjefen og de andre i landsstyret som er under 30. 
Viselandssjefen er 26 år og kvinne. Det er de unge som skal skape 
nye ting, mens jeg skal være administrator og få apparatet rundt 

dem til å fungere. 
– Norges KFUK-KFUM speidere er en barne- og 

ungdomsorganisasjon med 11.000 medlemmer. Er du glad i barn, 
Anders, er det derfor du er med?

– Nabogutten henger rundt meg hele dagen og jeg er glad i 
å være sammen med andres barn. Men jeg tror ikke at Ellen vil 
skrive under på at jeg har vært for mye sammen med egne barn.

Anders blir tankefull. Som småbarnsfar arbeidet han i fire år 
for det internasjonale firmaet Smith & Nephew. Det ble mye 
reising. Senere har eldstemann i barneflokken snakket om disse 
årene som «tiden da pappa aldri var hjemme.» Behovet for et 
annerledes liv ble etter hvert påtrengende: – Det var Ellen som 
ville til Afrika, og det ble en lise både for ekteskapet og familien, 
slår Anders fast. 

Med fire barn i alderen 3 til 10 år, dro ekteparet til Addis 
Abeba i Etiopia i 1992 for å arbeide for Kirkens Nødhjelp, 
Anders som økonomisjef, Ellen som lærer i kristendom og 
heimkunnskap. Det ble seks gode år. 

Anders Østeby: 

Med kompetanse      på å være sammen

❝ Jeg har flere ganger kjeftet på 
speiderforeldre. Ungen deres er mye flinkere 
når foreldrene ikke er med ❞



– Vi lengtet ikke hjem én 
dag, forteller Anders. Ett av 
barna i en vennefamilie som 
kom på besøk fra Norge, stilte 
et tankevekkende spørsmål: 
«Hvorfor smiler alle barn i 
Afrika når de ikke har det 
så bra, mens i Norge smiler 
ingen?» 

– Ja, hvorfor smiler alle barn i 
Afrika når de ikke har det så bra, 
mens i Norge smiler ingen?

– I Afrika har de en annen 
relasjonell basis enn vi har, 
forklarer Anders. 

– Det har speidere også, 
forresten. En næringslivsleder 
som kommenterte 
speiderbevegelsen, sa det 
slik: «Dere har betydelig 
kompetanse på det å være 
sammen fordi dere har sittet 
rundt leirbålet.» – Her i Norge 
er vi gode på de instrumentelle 
tingene, men ikke fullt så gode 
på å være sammen. I Afrika 
lærte vi betydningen av å 
trives, og det er på grunn av 
erfaringene derfra at vi er så 
glad i å ha mange på besøk! 
Da vi feiret sølvbryllup, hadde 
vi 94 gjester i selskap på låven, 
forteller 55-åringen med 
entusiasme.

Speidersjefen har mange 
jern i ilden, og han innrømmer 
at det iblant kan bli for mye: 
– Fordelen med å ha en jobb 
som jeg har (økonomisjef i 
Kirkens Nødhjelp med mange 
reiser til utlandet, red.anm) og 
være landssjef i tillegg, er at 
det blir mer enn jeg kan svelge. 

Dermed kjenner jeg at jeg blir 
avhengig av Gud; Gud, dette 
går ikke… Det er viktig for 
meg å erkjenne at jeg trenger 
Gud. Dette er Gud som holder 
på og så er jeg midt oppi det. 
Jeg har tillit til at det blir sånn 
som Gud vil. Men når det ikke 
er mer krefter igjen, blir jeg 
sjuk og får influensa.

– Men Ellen er der og støtter 
deg i alt du gjør?

– Ellen har et veldig 
forutsigbart humør: Hun 
blir raskt sint og tydelig, og 
så går det fort over, så her 
akkumuleres ingenting! Lange 
bilturer til hytta i Rendalen 
hjelper oss til å snakke oss a 
jour. Og jeg gjør jo ingenting 
uten at vi har snakket om 

Anders Østeby: 

Med kompetanse      på å være sammen
det. Det er ikke alltid mine 
prioriteringer stemmer med 
hennes, men hun er veldig 
tålmodig.

Anders slår ut med armene 
mot den vakre naturen som 
omgir oss: – Og så gir det jo 
bra avkobling å være her! Guds 
skaperkraft er enorm! Bare 
tenk på forskjellen på vinter og 
vår; at Gud forteller hvert blad 
at nå er det på tide å springe ut.

Snart springer også 5000 
speidere ut på Vettrejordet, 
og for alle Askers innbyggere 
som har lyst til å oppleve 
landsleirlivet, er det bare å 
møte opp søndag 3. august. Da 
er det offisiell start på leiren 
med åpningsgudstjeneste. 
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T: 66 90 40 63

www.avan.no ASKER

eiendomsmegling
Asker

epost: asker@eie.no 

•  KFUK-KFUM-speiderne er en av Norges største kristne barne- og   
 ungdomsorganisasjoner med 11.000 medlemmer fordelt på 300 grupper  
 over hele landet. I Østenstad heter gruppen Blakstadspeiderne. 
•  Landsleiren varer fra 2. – 9. august og er primært for barn fra 11 år  
 og oppover.
•  Allerede 25. juli rykker de første speiderne inn i området for å være  
 med på Maurleiren. «Maurene» er med å bygge opp leiren og river den i  
 etterkant. Maurleiren avsluttes 14. august. 
•  Landsleirens motto er «Tett på».
•  Søndag 3. august er leiren åpen for besøkende og Østenstad menighet  
 feirer gudstjeneste sammen med alle speiderne. Sokneprest Astrid  
 Sætrang Morvik er predikant. 
 Tema for gudstjenesten er «Tett på Jesus.»
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Jeg vil gjerne beholde skolen min og 
vennene mine, men jeg kan ikke bo 
hjemme. «Silje» 15 år. 
Silje er ikke den eneste ungdommen om sier dette. Stadig flere 
ungdommer har behov for et nytt hjem i sin hjemkommune. De 
trenger et fosterhjem.  I Asker og Bærum har vi pr dags dato 15 
ungdommer som venter på at barnevernet i Asker og Bærum skal 
finne en ny omsorgsbase til dem, og mange av disse ønsker å bo i 
nærheten til sin skole, nærmiljø og vennekrets. 

Ungdommene kommer fra ulike sosiale lag i samfunnet, det 
er gutter og jenter, med og uten religiøs tilhørighet, og fra mange 
forskjellige kulturer. Alle har de sine unike behov ut fra sin unike 
livssituasjon.

Eksempel:
«Nina og Jon» har en periode tenkt på muligheten for å bli 

fosterhjem. Nina jobber som lærer mens Jon jobber innen IT. Paret 
har to barn, en gutt på 19 år som bor hjemme og en jente på 22 som 
bor borte fra hjemmet og studerer. Paret er bosatt i Asker. Nina ser i 
lokalpressen en annonse der en jente 14 år trenger fosterhjem i deres 
kommune. Paret drøfter tanken om å bli fosterhjem, da de opplever at 
denne jenta er en de kunne tenke seg å hjelpe. Nina tar kontakt med 
Fosterhjemstjenesten og blir invitert til et uforpliktende møte, der de 
får informasjon om fosterhjemsarbeid generelt og noe informasjon om 

jenta de har sett i annonsen. 
Etter et par samtaler med 

familien blir det klart at familien 
ønsker å høre mer om «Jente 
14 år» og Fosterhjemstjenesten 
avtaler et møte med kommunen 
der jenta kommer fra. Det er 
barneverntjenesten i kommunen 
som kjenner ungdommen best, 
og det er de som bestemmer/
godkjenner om dette er den rette 
familien for denne ungdommen. 
Kommunen hadde flere møter 
med familien, og jenta ble etter 
en stund plassert hos dem. Denne 
gangen var det den rette familien 
til akkurat denne jenta. Jenta fikk 
beholde sitt nærområde og sine 
venner på godt og vondt.

Vi ønsker flere velkommen 
til å bli fosterforeldre til 
ungdom. Vi ønsker spesielt å 
komme i kontakt med personer 
som har erfaring med å jobbe 

med mennesker (barn, ungdom 
eller voksne) som sliter eller 
har utfordringer i hverdagen. 
Kanskje jobber du innen helse- 
og sosialarbeid, skole eller 
barnehage eller i psykisk helse? 
Du kan også ha erfaringer fra 
eget liv der du har tilrettelagt 
og samarbeidet om å få til gode 
løsninger for eget barn.

Ønsker du mer 
informasjon om 
fosterhjemsarbeid generelt, 
eller ønsker du å se hvilke 
barn og unge som trenger et 
fosterhjem nå gå inn på våre 
nettsider: 
 www.fosterhjem.no/Sandvika 
eller kontakt oss direkte for 
en uforpliktende samtale.  
Fosterhjemstjenesten i 
Sandvika tlf. 466 16 640.

Daglig leder i Østenstad menighet, Magda Flatmo, gikk 
av med pensjon 1. mai. Vi takker Magda for hennes 
engasjement for menigheten gjennom mange år! 

Ny daglig leder blir Jacob Jacobsen fra Heggedal. 
Jacobsen (55) er utdannet sykepleier og bedriftsøkonom. 
Han har arbeidet både som sykepleier og i ulike 
posisjoner i legemiddelbransjen. Om sin motivasjon for 
å søke stillingen, sier han: «Jeg ønsker et arbeid hvor 
målsettingen er engasjement, idealisme og det å kunne 
bety en forskjell for den enkelte.» Jacob Jacobsen tiltrer 
stillingen 1. august og ønskes varmt velkommen.

Nytt Om fOlK:

T: 32 84 05 05

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

Vi trenger flere 
fosterhjem i Asker.
Se fosterhjem.no eller 
ring tlf. 4661 6640
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Slekters gang

 Dåp

9. mars
Wilma Annette Aulie
16. mars
Hedda Sofie Lund-Nordby
23. mars
Ida Michalsen
Sigurd Aaby-Øverlia
Sophia Eleanor Nystuen
30. mars
Celine Lin Hagen
6. april
Helmer Midtgarden 
Christophersen
Frida Enger
27. april
Emily Gyllenhammar Wang
4. mai
Jonathan Tafjord
Ylva Mjøvik-Hoel
Alexander Thorkildsen
11. mai
Peder Nikolai Wergeland 
Waale
18. mai
Jack Thomas Rytter
25. mai
Jørgen Henie Jacobsen
Marie Torine Lillegård
Sonja Jamtvedt Valdimarsson
Cecilia Kampesæter Førland

⚭ Vielse

29. mars
Anne Lise Høyvik og  
Knut Gellein Holm

24. mai 
Nina Anita Windju og  
Morten Christiansen

 Gravferd

10. mars
Arnstein Øverkil
14. mars
Martin Berthold Hundstad
26. mars
Morten Wilhelmsen
28. mars
Anne-May Schelin
2. april 
Ole-Johnny Grøndahl
3. april 
Ruth Synnøve Lyberg
25. april 
Svein Stokke 
Roar Edvard Tobiassen 
13. mai
Odd Borge 
15. mai
Kari Braathen 
22. mai
Berit Gulbrandsen

tro & liv
Andakt av Menighetspedagog Elin Oveland

ERRE HER DET ER  
PARTy? PINSA ER  
KIRKENS bURSDAgSFEST! 
En gruppe menn befinner seg bortgjemt i et rom med lukkede 
dører og vinduer, triste, trøtte, desillusjonerte og redde. De har 
vært med på tidenes hendelse: påsken. Med henrettelsen av 
bestevennen og idolet Jesus. De trodde han var død, men så ble 
han levende igjen! Og så til sist for ikke mange dagene siden, da 
de trodde han skulle bli hos dem, hadde han dratt igjen. Ikke rart 
de ble forvirra. 

Men så skjedde det noe... “Da pinsedagen kom, var alle samlet 
på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind 
blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild 
viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da 
ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre 
tungemål etter som ånden ga dem å forkynne.”

For det første gjorde Jesus det han hadde lovet - han sender 
dem sin hellige ånd, med glede, fred, styrke og mot! Mesterlig 
helomvending!

Videre får en hel by med mennesker høre evangeliet om Jesus 
på sitt eget hjertespråk og morsmål. De får høre noe som rører så 
ved dem at livene blir snudd opp ned, ting faller på plass, alt får 
en mening. 

“De som tok imot budskapet hans (Peters), ble døpt, og den 
dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker.»

Dette var starten på kirka vår! Nå har vi nettopp feiret pinsen 
igjen, sammen med den verdensvide kirken. Fest på ulikt vis, men 
fest likevel, enten det er pompøse eller høytidelige seremonier, 
eller lavterskel samlinger med ballonger og gitar. Pinsefesten 
minner om hvordan Jesus vendte sorg til glede, og at vi alle er 
invitert til fest i både kirka, i pinsen og i himmelen! Jeg drister 
meg til et aldri så lite halleluja! Det er her det er party! 

SENIOR-SOMMERTUR
Årets sommertur i regi av Heggedal / Østenstad menighets seniorarbeid
går i år til Frogner kirke og Ålgård gård i Sørum, mandag 25. august 2014

Hva skjer på turen?
• Frogner kirke: Kort andaktsstund, boller og kaffe, info om kirken og menigheten
• Ålgård gård: Middag og kaffemat, orientering om gårdens historie. 
• Allsang, åresalg og trekning. 
• Pris kr. 400
Påmeldingsfrist: Fredag 15. august  
Påmelding til diakon Jarle Klungrehaug på mobil 91 36 88 03 fra 1. august.



Gudstjenester i 
Østenstad kirke

min favorittsalme
Maud Kari Berntsen
Personalsjef Asker kirkelige fellesråd

Av sin nabo, Pål Rune Børresen, ble Maud 
utfordret i «salmestafetten». Maud skriver 
på mail:

«Kan jeg velge speiderbønnen? (Selv om 
den ikke står i salmeboken.)

Jeg velger meg speiderbønnen fordi jeg 
er så glad fordi jeg er speider. Det har gitt 
meg mange gode venner, utallige gode 
opplevelser og har utfordret meg til frivillig 

arbeid. Jeg har også vært så heldig at jeg har fått være med som 
leder for egne og andres barn. Til sommeren skal rundt 5000 
KFUK-KFUM speidere holde landsleir på Vettre-jordene. Jeg 
håper det blir en flott leir for alle som deltar, og en god anledning 
for andre å se speiderarbeidet på nært hold.

 Jeg vil utfordre Anders Østeby. Han er landssjef for Norges 
KFUK –KFUM speidere, og en av dem jeg har blitt kjent med 
gjennom speiderarbeidet.»

 Og selvsagt kan vi ta med Speiderbønnen! Hvor mange tusen 
voksne og barn i Norge har ikke lært denne utenat gjennom 
årene? Den synges ved avslutningen på hvert eneste møte, fulgt 
av Speiderhilsen og lederens ord:

«Speidere, vær beredt!»
Hvorpå hele patruljen, troppen eller gruppen svarer:  

«Alltid beredt!»

Kjære Far i høye himmel, 
hør mitt hjertes stille bønn: 
Hvor jeg er i verdens vrimmel, 
la meg ferdes som din sønn. 
La meg leve deg til ære, 
hedre Norge, far og mor. 
Andre folk til nytte være. 
Lyde Speiderlovens ord.

T: Hans Møller  
Gasmann 1911
M: Carl Søyland 1914



15.06 - 24.08.2014
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på www.ostenstadkirke.no

15. juni, Treenighetssøndagen
Misjonssøndag
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Misjonærene Kristin og  
Erik Bøler
Offer:  
Sykehuset i Okhaldhunga

22. juni,  
2. s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer:  
Hald internasjonale senter

29. juni,  
3. s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid

6. juli,  
4. s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Kirkens SOS

13. juli,  
5. s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad 
Offer: Menighetens arbeid

20. juli, Aposteldagen
Prest: Trond Arne Hauge
Offer: Menighetsfakultetet

27. juli,  
7. s. i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik 
Offer: Kirkens ressurssenter

3. august,  
8. s. i treenighetstiden
Vettrejordet: 
Åpningsgudstjeneste på 
landsleir for KFUK-KFUM-
speiderne
Østenstad menighet slutter 
opp om gudstjenesten
Prest:  
Hilde Jorunn Arnø Vetrhus
Predikant:  
Astrid Sætrang Morvik

10. august,  
9. s. i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

17. august,  
10. s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid

24. august,  
11. s. i treenighetstiden
Skolestartgudstjeneste
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

BærumAsker
BEGRAVELSESBYRÅ

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

www.athrana.no

Gunnar Knutsen as
A S K E R

TRANSPORT
www.gunnarknutsen.no

• Utkjøring av fjell – og fyllmasser fra tomter/anlegg
• Levering av pukk – sand – sprengstein – jord

Tlf: 66 84 77 11 · Fax: 66 84 77 80
Vogellund 31 · 1394 Nesbru

Selskapslokaler 
Asker ~ Dikemark

atanagaard.no 
T: 47 97 16 40

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


