
Godt nytt  
fra Østenstad Menighet - Juni 2015

Det skjer i kirken: 
Babytrim! 

Se s. 3

Nå blir det Liv! 
Ny daglig leder i 
Østenstad.  
Se s. 3

Andreas Falch Pettersen og  Johannes Kvamme: 

- Vi fikk tidlig mye ansvar

Sommertur for Seniorer til Stavern
Årets sommertur i regi av Heggedal / Østenstad menighets seniorarbeid mandag 
31. august går til Stavern med Fredriksvern kirke og Fredtun folkehøgskole.
Program: 
Busstur til Stavern kirke med andaktsstund, boller og kaffe og informasjon om 
kirken og menigheten. På Fredtun folkehøgskole serveres middag og kaffemat. 
Det blir orientering om skolens historie samt et besøk ved Sjømennenes 
Minnehall med praktfull utsikt over fjorden og byen.  Allsang, åresalg og 
trekning. Pris kr. 400. Påmelding 1.- 20. august til diakon Jarle Klungrehaug,  
tlf.  91 36 88 03.
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 Leder:

Våre ungdommer
Kanskje er det et tegn 
på at man begynner å bli 
gammel, men jeg blir rørt 
over å se hvordan våre 
ungdommer vokser opp 
og tar ansvar. I Østenstad 
menighet har vi mange 
ungdommer som tar  
mye ansvar. 

I dette nummeret av 
menighetsbladet kan du lese 
om Andreas Falch Pettersen 
og Johannes Kvamme som har 
tilbrakt store deler av fritiden 
sin i kirkens ungdomsarbeid 
siden før de ble konfirmanter. 
Utallige er de timene de har 
nedlagt for å skape et godt 
miljø for andre ungdommer – 
og for å ha det gøy! 

Det å ha det gøy mens man 
jobber, er kanskje den viktigste 
drivkraften for oss alle, enten vi 
er unge eller eldre. Arbeidet går 
så mye lettere når vi er sammen 
med vennene våre, eller har 
det hyggelig sammen med 
kollegene våre. I en menighet 
som er avhengig av frivillig 
innsats, er det desto viktigere at 
vi kan tilby et godt fellesskap 
mens man jobber. 

Vi vet å sette pris på våre 
ungdommer og våre frivillige. 

Hvert år deler menighetsrådet ut en pris til en frivillig som har 
gjort en spesiell innsats. Det er sjelden vanskelig å finne verdige 
prisvinnere, og i år klarte ikke menighetsrådet å lande på én 
frivillig, men valgte i stedet å gi «Takk og pris-prisen» til to: 
71 år gamle Øystein Teigen som alltid stiller velvillig opp med 
praktiske gjøremål i kirken, og 23 år gamle Martin Johansen som  
har tilbrakt store deler av fritiden sin i kirkens ungdomsarbeid. 
Martin har tidligere vært intervjuet i menighetsbladet (mars 
2013). Da fortalte han – i likhet med Andreas og Johannes – at 
det var vår ungdomsarbeider Øyvind Kvammes fortjeneste at han 
ble involvert i ungdomsarbeidet. «Kan du ikke bare bli med, da?» 
sa Øyvind, og ungdommen lot seg engasjere.

Kan du ikke bare bli med? De fleste av oss trenger å få den 
personlige oppfordringen om å bli med. Det handler om å bli 
sett og verdsatt for de evnene vi har. Det har man lykkes med 
i ungdomsarbeidet i Østenstad menighet. Vi er glade for å 
se at mange unge har funnet sin plass og fått utvikle seg som 
mennesker og kristne. Når de flytter for å studere eller begynne 
i arbeidslivet, har de fått med seg en ballast som vi tror vil hjelpe 
dem i møte med livets utfordringer. Kanskje kommer de en 
vakker dag tilbake til vår menighet eller finner sin plass i en 
annen menighet; uansett vil de bety noe for menneskene rundt 
seg, og uansett vil de være omsluttet av Guds velsignelse:

Må din vei komme deg i møte, 
vinden alltid være bak din rygg, 
solens lys leke på ditt kinn, 
regnet falle vennlig mot din jord. 
Og må Guds gode ånd verne om deg 
til vi møtes igjen. 
(Keltisk velsignelse, Norsk salmebok nr. 624)

Astrid Sætrang Morvik
Sokneprest

Østenstad menighet
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Gudolf Blakstadsvei 40 
1392 Vettre

Tlf: 66 79 99 60 
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www.ostenstadkirke.no
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Profesjonelt og med høy service 
hjelper vi firmaer i Asker og omegn 
med skatt og regnskap. 
Ring oss i dag.
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 Leder:

Våre ungdommer

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: 

BaBYtrim! 
Maria Strømman Hansen dukket opp på menighetskontoret i 
vinter og lurte på om hun kunne starte en trimgruppe for foreldre 
med babyer. Selv hadde hun med seg lille Emily, og ønsket å 
bruke permisjonstiden til blant annet å trene og treffe andre i 
samme situasjon. 

Vi treffer henne utenfor kirken sammen med Linn Gjersing 
med sønnen Jonas og Ingunn Handagard med sønnen Gaute. 
Dagens trimøkt i menighetssalen er avsluttet og finværet gir gode 
rammer for å nyte medbrakt matpakke. 

— Ble dere svette?
— Å ja! Vi blir ganske slitne, bekrefter Maria.  - Vi kjører ikke 

typiske barseløvelser men ordentlig trening. Skal man trene, så 
skal man trene, smiler den spreke mammaen. 

Hun understreker imidlertid at enhver kan tilpasse øvelsene 
etter eget formnivå. 

I dag er det Maria som har ledet trimmen. Til vanlig er også 
Marit Sofie Bergan med. Hun er treningsinstruktør. Sammen 
legger de opp en times program med  medbrakt musikk. Mattene 
låner de fra kirken. De setter pris på å få bruke kirkens lokaler på 
dagtid og vil holde på så lenge permisjonstiden varer. 

Det er så dyrt mange andre steder, forklarer Maria. Her får vi 
gratis lokale og kan tilby gratis trim til alle. 

Med våren og finværet blir det nok aktuelt å flytte trimmen ut 
og kanskje gå noen turer med utgangspunkt i kirken. — For alle 
som har lyst, er det bare å møte opp på onsdager kl. 11,  
avslutter Maria.

Maria Strømman Hansen

Ny daglig leder er ansatt i Østenstad menighet. Hun etterfølger Jacob Jacobsen som 
ble headhuntet til ny jobb bare et halvt år etter at han startet i stillingen i Østenstad. 
Liv Ruud er 40 år gammel og har utdanning innen salg og kunderelasjoner. 
Hun har allsidig arbeidserfaring blant annet som butikkmedarbeider og 
gravferdskonsulent. De siste par årene har hun vært ansatt i Asker kirkelige fellesråd 
og fungert som daglig leder i Vardåsen og medarbeider i Lyspunkt 1, lysfabrikken i 
Heggedal. Dette er et arbeidstiltak hun har vært med å bygge opp. Liv bekrefter at 
arbeidet på lysfabrikken har vært spennende, men da hun fikk sjansen til å bli daglig 
leder i Østenstad, valgte hun å søke stillingen. 

Liv er en energisk person med et sterkt engasjement for å bygge menighet, ikke 
minst ved å spille på lag med frivillige. Vi ønsker henne velkommen når hun tiltrer 
den 20. juli.

nå Blir Det liv!
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Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik 

Johannes og Andreas er kjente navn fra evangeliene. 
De to disiplene var sammen med Jesus under noen 
av de mest spektakulære hendelsene fra Det nye 
testamentet. 

Dagens Johannes og Andreas innrømmer at de ikke har tenkt 
så mye over sine bibelske navnebrødre. Johannes Kvamme 
og Andreas Falck Pettersen har imidlertid tilbrakt mye av 
ungdomstiden sin i Østenstad menighet. Nå er de russ og drar 
snart hver sin vei. Hva har tiden i Østenstad menighet betydd for 
dem? 

Johannes: — Vi fikk tidlig mye ansvar. Øyvind 
(ungdomsarbeider, red.anm.) rekrutterte oss inn. Han stolte på 
oss og så potensialet. I Ten Sing ble vi kjent med mange og kom 
etter hvert inn i styret. Ten Sing er et fantastisk miljø.

Andreas: — Jeg ble med i Cafédralen (Ungdomskafe i kirkens 
bomberom, red.anm.) før jeg ble konfirmert. Da ble det naturlig å 
bli med videre. Jeg fikk mange venner i Cafédralen.

Johannes: — Ja, det var et sted å være hvor vi kunne styre 
musikken selv.

Andreas: — Og hvor det var billige vafler!
Johannes: — Vi dro med oss tjue til fra klassen vår i Vollen. 

Det var fint med et lokalt sted med billig og god mat og hyggelig 
betjening. Altså Elin. (Ansatt menighetspedagog, red. anm).

— Og Johannes, legger 
Andreas til.

Johannes og Andreas 
forteller om et kirkelig 
ungdomsarbeid hvor 
de har fått prøve seg i 
mange roller. Johannes 
var Cafédralmedarbeider i 
halvannet år før han ble Ten 
Sing-konfirmant, tekniker 
og hjelpeleder. Nå er han 

teknikksjef sammen med 
blant andre Andreas. Begge 
guttene har vært med i styret 
i Ten Sing; Andreas som 
styreleder. Begge har også 
vært aktive i KRIK, et kristent 
idrettsarbeid med lokallag 
i Østenstad. Lederkursene 
Intro og LIV har også vært en 
del av utdanningen for å bli 
ledere i miljøet. Andreas er 

dessuten pianist og hjelper til 
med stemmeøvelsene i Ten 
Sing. Til tross for de mange 
ulike aktivitetstilbudene, er de 
begge samstemte når de skal 
beskrive suksessfaktoren for 
ungdomsarbeidet:

— Miljøet betyr alt. Vi er 
jo ikke her for å synge i kor 
og drive med teknikk. Det er 
jo menneskene vi møter som 
betyr noe.

— Dere er glad i mennesker?
— I hvert fall de i Ten Sing, 

smiler guttene.
— Det er lett å bli glad i 

mennesker som viser seg selv, 
sier Johannes.

— Ten Sing er et unikt 
miljø fordi det ikke baserer 
seg på en ferdighet slik som 
for eksempel i idrett. Man kan 
ikke være god eller dårlig i Ten 

❝ Det er menneskene vi møter som betyr noe. ❞

Tlf: 66 98 70 30

Andreas Falch Pettersen og Johannes Kvamme:  

- Vi fikk tidlig mye ansvar

T: 66 90 40 63



Sing, liksom. Alle er der for å 
være sammen. Man tør å by på 
seg selv, mener Andreas.

Guttene lurer på om det 
kan ha noe med andaktene å 
gjøre. Det er ungdommene selv 
som deler erfaringer fra egen 
tro og liv. Slikt gjør inntrykk. 
Andreas har allerede holdt 
noen andakter. Johannes vet 
ikke helt hva han skulle ha delt 
hvis han skulle holdt andakt.

— Jeg kunne jo fortalt om 
den depresjonen jeg hadde 
da jeg var yngre. I et år hadde 
jeg angst og var deprimert 
på grunn av feilmedisinering. 
Men det er historie nå. Jeg vet 
hvordan det er, og setter pris på 
livet slik det er nå, forteller den 
blide gutten.

— Man kan ikke ha 
personlige utleggelser om seg 
selv hver gang, mener Andreas.  
- Jeg har alltid hatt lyst til å 
holde andakter og sier ja når 
jeg blir spurt.

— Blir man en outsider av å 
være i et kristent miljø i forhold 
til alle andre?

— Egentlig ikke, mener 
Johannes.

 — Man blir akseptert slik 
man er, sier Andreas. 

— Fortell om troen deres! 
Andreas: — Troen min er blitt 
knyttet til Ten Sing fordi det 
er det eneste kristne miljøet 
jeg er i. Troen «skjer» i kirken, 
selv om jeg var kristen før også. 
Jeg må nok innrømme at det 
hadde lite å si før, annet enn 
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at jeg trodde på Gud og ba litt av og til, men ikke ofte.  Det har 
vært utslagsgivende for meg å være med i Ten Sing. 

Johannes: — Jeg er vokst opp med kristen tro, den har alltid 
vært der. Vi sang for maten og ba på senga. Det var det. For meg 
er det viktig å si at jeg har en personlig tro. Troen er ikke lik for 
alle. Jeg må finne ut hvordan jeg tror. Gikk Jesus på vannet, for 
eksempel?

— Har kristentroen noe å si for de etiske valg dere tar?
— Underbevisst, det håper jeg jo, sier Andreas. - At det har 

hatt en effekt at jeg har vært på ledertreningskurs. Jeg håper det 
har forandret meg og påvirket de valg jeg tar.

— Hva er egentlig en kristen livsstil?
— Det har nok forandret seg mye, mener Andreas.  - Man kan 

ikke nødvendigvis vite om en person er en kristen før man spør. 
Ungdommer viser ikke fram troen sin i særlig grad. Jeg tror ikke 
at folk ville gjettet på at jeg er kristen, for eksempel.

— Vi lever i et kristent samfunn, framholder Johannes. - Hele 
Norge deler de samme verdiene. Alle hjelper og er hyggelige; det 
er jo kristne verdier, men det kommer ikke så godt frem. Det er 
derfor det med personlig tro blir viktig.

— Merker dere noen forventninger til dere som kristne?
Andreas: - Da jeg var KRIK-leder, hadde vi etiske samtaler 

med konfirmantene. Drikker du? Banner du? spurte de. Jeg svarte 
nei og merket at det var veldig kristne, litt stereotypiske svar. Så 
kanskje oppfører jeg meg som kristen likevel…

— Er dere bevisste på at dere er forbilder for de yngre 
ungdommene?

Andreas: — Jeg håper jeg er bevisst på det. At jeg har bidratt 
til at folk har det bra i Ten Sing, at de begynner der og fortsatt er 
med.

Johannes:— Jeg prøver.  Jeg håper jeg ikke er et for stort 
forbilde, ler han. — Jeg håper de ser mer på Andreas! Han er et 
bedre forbilde enn jeg!

— Styrer kristentroen hva dere gjør senere i livet?
Andreas:  — At jeg har vært i et kristent miljø har betydning 

for hvem jeg møter på, tror jeg. 
Andreas forteller at han vil fortsette med realfag og har søkt 

seg til NTNU i Trondheim.
Johannes: — Jeg vet at det får betydning! Jeg har allerede meldt 

meg til en kristen folkehøyskole ved Kristiansand. Der skal jeg 
drive med det som er hobbyen min: Bilder og video.

Andreas Falch Pettersen (t.v) og Johannes Kvamme er ungdomsledere i Østenstad menighet. 

Johannes forteller at 
han er glad i å drive med 
billedredigering, profilering og 
promotering. At det etter hvert 
kan bli et yrkesvalg, ser han 
ikke bort fra, men understreker 
at det avgjørende for valget av 
folkehøyskole var muligheten 
for å få nye, kristne venner: — 
Det er lettere å tro når man er 
flere og vanskeligere å tro når 
troen ikke er et tema, slår han 
fast.

— Hvordan går det med 
vennskapet deres når dere skiller 
lag?

Johannes: — Vi satser på det 
beste! 

Andreas: — Jeg har et 
avslappet forhold til det. Det 
blir første gang jeg flytter. 
Mange andre av vennene mine 
flytter også. Det blir å starte på 
nytt, men vi skal nok klare å 
holde kontakten.

Johannes: — Du er god til å 
finne venner, Andreas! Det er 
jeg også.

Andreas: — Jeg har tenkt å 
oppsøke en Ten Sing gruppe 
i Trondheim. Det er også en 
del kor i regi av studentene. 
Jeg vil nok antakelig se etter et 
kristent miljø.

To gode venner takker 
av som ungdomsledere i 
Østenstad menighet, og vi 
ønsker dem alt godt på veien 
videre i livet!
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EngasjErtE kirkEmEDlEmmEr  
stillEr til Valg
Den 14. september er det kirkevalg. Til Østenstad menighetsråd 
skal det velges 8 faste medlemmer. De øvrige på listen blir valgt 
som varamedlemmer. 

1. Per Johannes Helgebostad 
2. Daniella Maass
3. Jan Erik Wilhelmsen
4. Sidsel Gaukstad Baardsen
5. John Kristian Stranden
6. Angeline E. S. Einarsen
7. Øystein Teigen
8. Ivar Oveland
9. Lina Engeland
10. Kjell Gunnar Kvamme
11. Geir Haugland
12. Marianne G. L. Høifors
13. Sven I Nilsen
14. Anne Karin Setervang

En fyldig presentasjon av hver enkelt kandidat kommer i 
augustnummeret av menighetsbladet og i egen brosjyre i 
postkassene. 

Årets julemarked er 14. november, 
men allerede nå er flittige hender 
i gang med å produsere varer for 
salg. Primus motor Signe Jørgensen 
etterlyser både flere som liker å lage 
varer og tomemballasje som kan 
brukes til noe nytt. Hun skriver:

«Vi trenger tomme, rene 
blikkbokser i alle størrelser uten 
etikett, pringlespotetgullrør og rene 
syltetøyglass i alle størrelser uten 
etikett.  Når du finner dine gamle 
fiskebolle- og potetgullbokser 
omgjort til noe nyttig og vakkert, 
og har fått fylt opp syltetøyglassene 
dine på nytt, vet du at du er på 
julemarked i Østenstad kirke!»

Boksene kan leveres på 
menighetskontoret.

Årets loppemarked  
med godt resultat
Loppegeneral Max Eien jubler over årets resultat og 
gratulerer alle medarbeiderne med innsatsen.

Salget innbragte over 122.000 kroner og er det 
nest beste resultatet for Y’s Mens loppemarked 
gjennom 34 sesonger.

Ved glassdisken. Foto: Svend Aage Madsen

www.avan.no

ASKER

Selskapslokaler 
Asker ~ Dikemark

atanagaard.no 
T: 47 97 16 40

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

Julemarked med    
  gJenbruksprofil

Har du noen 
slike å avse?
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Slekters gang

 Dåp

8. mars
Malvin Henry Haktorson 
Björnsson
Elsa Caroline Nygårdshaug 
Huser
Ella Kolstad
22. mars
Amalie Bergland-Jensen
29. mars
Asia Ovidia Gjerdrum 
Kakamala
Liam Sebastian Larsen
5. april
Sissi Francisca Ferreira Hatlem
Gaute Bøe Handagard
12. april
Helene Rosted Weel
Ada Kaur Breivik
19. april.
Isabel Sabino Aardal
3. mai
Alexander Gundersby Olsen
10. mai
Ragnhild Bjerkreim Rygg

⚭ Vielse

11. april
Marianne Sollie og  
Nicolai Nyborg
14. mai
Anne Cathrine Lippert og 
Morten Davidsen

 Gravferd

6. mars
Inger Gudem Torvbråten
10. mars
Anne Kristin Brunvand Bowitz
24. mars
Sverre Jan Arild Helgestad
31. mars
Asbjørg Hedemark
15. april
John Brage Skjøstad
16. april
Bertha Reed Tangen
17. april
Kirsten Margrete Tyssen
8. mai
Steen Steensen
Guro Aaby

tro & liv
Andakt av institusjonsprest Janneke Riskild

HVA VIL NABOENE TRO? 
Nå stiger temperaturen ute, og flere av aktivitetene våre kan vi ha 
utendørs. Vi eksponerer familielivene våre for hverandre. Grillen 
er mye i bruk, og middagene blir nytt i det fri, eller på terrassen. 
Jeg glemmer aldri kommentaren min mor kom med en sommer 
for over 20 år siden: «Næmmen, Janneke, hva vil naboene tro? 
Først hører de slåssing, krangling og hyling, og plutselig hører de 
den fromme englesangen?» 

Vi sang nemlig bordverset på terrassen, og våre barn sang ikke 
lavt i tilfelle naboene skulle høre dem. Jeg ble først litt forvirret, 
for jeg er ikke upåvirket av hva naboene tenker om oss. Men skal 
vi droppe bordverset fordi det nettopp har vært en heftig krangel? 
Det var jo krangelen som ikke skulle ha funnet sted, men i vår 
familie lot det seg ikke alltid gjøre. 

Nei, vi er hele mennesker som sliter med det ufullkomne, men 
vi kan vel likevel få takke vår skaper for maten selv om det var 
litt ugreit på forhånd? Logikken ville da være at vi bare kunne 
henvende oss til Gud når vi er snille og greie? Jeg har blitt kjent 
med den danske teologen og gestaltterapeuten Bent Falk, og han 
har skrevet mye klokt i boken «Kjærlighetens pris».  

Vi kan ikke erverve oss Guds kjærlighet gjennom gode 
gjerninger.  Guds kjærlighet får vi kun av nåde. Tilsvarende kan 
Gud heller ikke kjøpe vår kjærlighet,- verken med miraklenes 
bestikkelse eller moralismens trusler. Man kan kjøpe eller true seg 
til lydighet, men ikke til kjærlighet. Derfor tror jeg at Jesus frydet 
seg over disse umulige barna som sang bordverset av full hals, selv 
om de rett før ikke hadde vist så mye kjærlighet til hverandre.

Min gode mor var ikke så bevandret i det teologiske landskap, 
så vi fikk oss en fin prat om et vanskelig tema.

T: 32 84 05 05

gRAVSTENER
Asker og Røyken
Vi leverer alt innen gravstener,  
nye inskripsjoner og vedlikehold

NORSK KUNSTSTEN & GRANITT
Fredtunv. 9, 1386 Asker T: 66 90 51 40    www.nkg.no

VAndringsgudstJeneste  
På LøKenes
Søndag 14. juni feirer vi Skaperverkets dag med en 
vandringsgudstjeneste ved Løkenes gård. 

Vi møtes kl. 11.00 på parkeringsplassen ved Spira i 
Konglungeveien. 

Derfra går vi under ledelse av sokneprest Astrid Sætrang 
Morvik til Løkenes gård. Videre følger vi stier og veier i 
landskapet. Underveis stanser vi på flere stasjoner langs 
stien, leser bibeltekster og synger vandringssalmer. Målet er 
det store korset som er reist nede ved sjøen. Her avsluttes 
vandringsgudstjenesten og vi spiser matpakken vår.

Ta gjerne med en vandringsstav, tjenlige klær og matpakke, 
drikke og sitteunderlag.

GRAVSTENER
A���� - ����� - ����

• Distriktets største utvalg
• Flere hundre sten utstilt

• Alle prisklasser, gratis katalog
• Se også vår hjemmeside

SETTEM
STENINDUSTRI AS

Tlf. 67 80 21 00
Skollerudvn. 135, Lommedalen

www.settem.no

T: 67 12 18 17



min favorittsalme
Elin Oveland
Menighetspedagog i Østenstad menighet 

Elin ble utfordret av Signe Jørgensen i 
forrige utgave av menighetsbladet. Når Elin 
skal velge sin favorittsalme, skriver hun slik: 

«Valget mitt er enkelt: Navnet Jesus! 
Det er en salme jeg har hatt med meg 

fra jeg var barn og var med mamma på 
Hurv bedehus! Jeg pleide å sitte og dingle 
på vedkassa sammen med bamsen min, 
eller på fanget til mamma under møtene. 

Sangen runget i lokalet, akkompagnert av piano, gitar og 
trekkspill, og satte sine spor i et barnesinn. I dag favner den meg 
både tekstmessig og følelsesmessig. Den engasjerer og gjør meg 
glad i hele meg! Og den minner meg på hva som er min kraft i 
livet, min inspirasjon, min kilde og min lengsel: Jesus! Kristenlivet 
er som livet ellers, med oppturer og nedturer. Det er mest 
hverdager. Og noen ganger er det ferie og/ eller ørkenvandring 
og jeg kjenner på at troen ikke er sterk og at Gud er langt borte. 
Likevel, når jeg hører eller synger denne sangen så fylles jeg på 
nytt av glede, det er helt underlig!

Videre vil jeg utfordre Knut Olav Solheim. Han og familien 
har vært i menigheten i noen år og vært sterkt engasjert i 
barnearbeidet her.»

Salmen står på nr. 86 i salmeboken.

Navnet Jesus

Navnet Jesus blekner aldri, 
tæres ei av tidens tann. 
Navnet Jesus, det er evig, 
intet det utslette kan. 
Det har bud til unge, gamle, 
skyer stadig friske skudd, 
det har evnen til å samle 
alle sjeler inn til Gud. 
Navnet Jesus må jeg elske, 
det har satt min sjel i brann. 
Ved det navnet fant jeg frelse, 
intet annet frelse kan,

Jesus navn! Hvor skjønt det klinger, 
la det runge over jord! 
Intet annet verden bringer 
håp og trøst som dette ord. 
For det navn må hatet vike, 
for det navn må ondskap fly. 
Ved det navn skal rettferds rike 
skyte friske skudd på ny. 
Omkved



Gudstjenester i 
Østenstad kirke

13.06.-16.08.2015
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på www.ostenstadkirke.no

13. juni. Dåpsgudstjeneste
Lørdag kl. 13.
Prest: Astrid Sætrang Morvik

14. juni. skaperverkets dag.
Vandringsgudstjeneste 
Se egen sak s. 7 
Prest: Astrid Sætrang Morvik

21. juni, 
4. s. i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

28. juni, 
5. s. i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Kirkens bymisjon

5. juli, aposteldagen
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

12. juli, 
7. s. i treenighetstiden 
Prest: Astrid Sætrang Morvik 
Offer: Menighetens arbeid
 

19. juli kl. 19.00  
nB merk tiden!
8. søndag i treenighetstiden
Prest: Berit Øksnes
Offer: Menighetsfakultetet

26. juli, 
9. s. i treenighetstiden
Prest: Olaf Huuse Haraldstad
Offer: Menighetens arbeid

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

9. august, 
11. s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Laget (NKSS)

16. august, 
12. s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid

Midt i nattens mørke blinker 
som et fyrlys Jesu navn. 
Og hver hjelpløs seiler vinker 
inn til frelsens trygge havn. 
Og når solen mer ei skinner, 
Jesu navn, det lyser enn. 
Da den frelste skare synger 
høyt dets pris i himmelen.
Omkved

T: David Welander 1923
M: Fra Zulukirken


