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 Leder:

En åpen kirke for  
homofile – en  
ny start for kirken?
I vår har alle som har 
ønsket at homofile kan 
vies til ektefolk i sin 
lokale kirke, endelig 
fått oppfylt sitt ønske. 
Den norske kirkes 
demokrati har talt. 
Saken om homofiles plass og 
rettigheter har preget Den 
norske kirke de siste 30 årene. 
Mange har meldt seg ut i 
frustrasjon over det de mener 
er diskriminering av homofile. 
Ved Kirkevalget i september i 
fjor, gikk grupperingen Åpen 
folkekirke til valg på vigsel 
for homofile. De fikk et stort 
flertall. Fjorårets kirkevalg 
har vist at det nytter å påvirke 
kirken innenfra ved hjelp av 
demokratiske spilleregler. 
Demokratiet virker. 

Også biskopene har gjort 
det de kunne for å holde 
kirken samlet. De har pekt på 
at kirken må kunne romme 
uenighet i synet på ekteskapet. 
Til tross for at biskopene selv 
har ulikt syn i denne saken, har 
de derfor valgt å gå sammen 
om å arbeide for en egen 
liturgi for vigsel av homofile. 
På denne måten har de villet 

vise vei for å gjøre slutt på homofilistriden som har tatt så mye 
oppmerksomhet bort fra kirkens egentlige oppdrag og budskap. 
Det står det respekt av.

Dermed var det duket for et historisk vedtak da kirkemøtet var 
samlet i Trondheim den 11. april. 88 av 115 stemmeberettigede 
stemte for å utarbeide en liturgi for kirkelig vigsel av likekjønnede 
par. På neste års Kirkemøte i slutten av januar 2017 kan den nye 
liturgien vedtas. Etter dette kan homofile og lesbiske vies i kirken 
på lik linje med alle andre. 

Noen jubler. Andre fortviler. De fire første ukene etter 
kirkemøtet meldte 3000 seg ut av kirken. Det er grunn til å tro at 
utmeldingene henger sammen med motstand mot Kirkemøtets 
vedtak. Samtidig er det grunn til å håpe at minst like mange nå 
vil melde seg inn igjen i kirken.  Til deg som vurderer innmelding, 
vil jeg si: Velkommen tilbake! 

Mange vil imidlertid fortsatt komme til å streve med å forstå 
at man kan tolke Bibelen annerledes enn man har gjort i 2000 
år.  Det er forståelig. Jeg håper likevel at vi skal kunne ha respekt 
for hverandres syn i denne vanskelige saken. Hva Bibelen sier 
og kirken skal lære, har gjennom hele kirkens historie vært 
gjenstand for tolkning og debatt. Et flertall i kirken er nå åpne for 
at også homofiles kjærlighet skal kunne finne sin plass innenfor 
ekteskapets rammer. Vi må altså fortsatt leve med uenighet i 
denne saken. Hvordan skal vi klare det?

Homofilistriden har tatt oppmerksomheten bort fra alt 
det gode vi ønsker å gjøre i kirken. Det er på tide å legge ned 
stridsøksen. I Østenstad er mottoet å være et åpent hus med 
mange rom. Da bør det også være rom for ulikt syn i forskjellige 
saker. Vi trenger ikke å være enige om alt. Kirken er først og 
fremst et nådens fellesskap.  Vårt samlingspunkt er Jesus Kristus 
som døde for oss og sto opp for oss – av ren nåde. Nå er det tid 
for å vise hverandre nåde – til tross for uenighet. 
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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: 

To dager hver uke blir hele Østenstad menighets 
mange aktiviteter og arbeidsgrener underlagt et 
systematisk bønnearbeid. 

Det er menighetens bønnetjeneste som er i sving. 11 kvinner og 
menn veksler på å møte opp i kirkens bønnerom, «Mariakapellet», 
eller sitter hjemme og ber. Utgangspunktet for bønnen er en 
perm som stadig oppdateres med nye bønneemner av Elin 
Oveland, menighetspedagog i Østenstad.

Godt nytt fra Østenstad menighet møter Turid Hjelmtvedt i 
Mariakapellet. Hun har tidligere arbeidet som menighetssekretær 
og kjenner menigheten godt. Hun viser fram bønnepermen: - 
Her er en kjempelang liste over alt som skjer i kirken!

- Blir det litt utmattende å be for så mye?
- Nei da, man skummer noe og stopper opp litt ved andre ting. 

At det står slik opplistet er fint. Det hadde vært vanskelig å tenke 
ut bønner og bønneemner selv.

- Så alt er ferdig formulert?
- Ja, og man ber om alt fra det helt lokale til det som skjer ute 

i verden. 
Også menighetsbladets liste over hvem som er begravet, døpt 

og viet blir gjenstand for forbønn.
- Hva om noen henvender seg til menigheten for forbønn?

- Da settes forespørselen inn i permen, enten anonymt 
hvis man ønsker det, eller med navn. Etter en stund blir slike 
forespørsler tatt ut av permen. Ekstra fint er det når vi får 
informasjon om hvordan det har gått med enkelte man har bedt 
for. Det beriker bønnelivet.

Bønnetjenesten i Østenstad har eksistert helt siden kirken 
var ny, forteller Turid. «Kirkebyggerne» Ragnar Bang og Marte 
Spilling sto i bresjen for tiltaket. Selv har Turid vært med siden 
2002. Hun synes det er godt å komme i «bønnemodus». - Når jeg 
lukker døra til Mariakapellet og setter meg, tenker jeg: Nå skal 
jeg være her. Her er det godt å være. 

Etter en times tid er hun ferdig. - Da tar jeg med meg den 
roen jeg får her, ut i livet.

- Bønnetjenesten er jo en oppgave, men det er en gave også, 
sier Turid som gjerne anbefaler flere å melde seg til tjeneste.   
- Jeg synes gjerne vi kunne hatt bønnevakt hver eneste dag!

Vil du være med i bønnetjenesten?  
Ta kontakt med Elin Oveland på telefon 66 79 99 67.

Turid tenner lys før dagens bønnevakt.

Tlf: 66 98 70 30
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T: 66 90 40 63

Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik 

Sjelden møter man så travle 81-åringer som Leif 
Frode Onarheim, for tiden varaordfører i Asker. En lang 
karriere innenfor næringsliv og politikk nærmer seg 
slutten. På spørsmål om hva som venter etter valget i 
2019, er svaret overraskende åpent, og samtalen tar 
en uventet vending.

- Etter valget? Nei, det vil jeg ikke tenke så mye på.
- Hva mener du?
- Ja, jeg lever med et par diagnoser som kan utvikle seg. 
81-åringen smiler og ser overraskende avslappet ut i møte med 

de skremmende perspektivene.
Jeg føler meg frisk og har forhandlet med legene. Vi er blitt 

enige om ikke å gjøre noe med det. For tiden tenker jeg på 
sykdommen bare hver fjerde måned da jeg er inne til kontroll. 
Det blir ingen operasjon, ingen stråling. Legene er utrolig flotte. 
Vi har hatt gode diskusjoner.

- Så hva tenker du om døden?
Onarheim benytter anledningen til å vri samtalen inn på de 

mer eksistensielle spørsmål:
- Jeg er ikke veldig opptatt av dette med det evige liv. Jeg 

følger jo godt med i kirken. Når vi kommer til trosbekjennelsen 
og «legemets oppstandelse», så tier jeg. Hadde det vært sjelens 
oppstandelse, hadde det vært en annen sak. Men at legemet skal 
ha evig liv – det synes jeg høres dumt ut. Hva som skjer etter 
døden, har jeg et avslappet forhold til.

Avslappet synes å være et ord som passer godt til hele 
personen Leif Frode Onarheim. Etter et langt yrkesliv via 
siviløkonomistudier til toppjobber og styreverv i en imponerende 
lang rekke av store bedrifter og organisasjoner, skal det mye 
til for å vippe ham av pinnen. De siste årene har han figurert i 
Budstikka både i forbindelse med kommunens oppkjøp av Øvre 
Sem og utbyggingsplanene på Føyka. Varaordførervervet kom i 
tredje periode i kommunestyret. Før den tid hadde han etter eget 
utsagn hatt en spennende periode på Stortinget: - Men jeg er 
glad jeg ikke sa ja til en periode til. Etter valget i 2005 ble det rent 
flertall, og det å sitte i opposisjon hvor alt var avgjort på forhånd, 
ville ikke være særlig moro.

Men ellers har den vitale mannen hatt mye moro – og noen 
dilemmaer: - Det vanskeligste dilemmaet opplevde jeg mens jeg 
var i India for å drive utviklingsarbeid innen fiske i 1965. Det er 

en grotesk historie egentlig. 
Onarheim forteller om en 

medarbeider fra Norge som 
døde. Ingen slektninger meldte 
seg for å fortelle hvordan de 
ønsket at gravferden skulle 
foregå. Dagene gikk, og man 
ble nødt til å ta en beslutning. 
Det ble begravelse fra en liten 
lokal kirke. To uker senere 
kom det meldinger om at 
slektninger likevel hadde meldt 
seg. De ville ha kremasjon og 
asken sendt til Norge. - Hva 
gjør jeg nå? Jeg kunne jo ikke 
godt sende et syltetøyglass med 
aske fra stranden! Eller kunne 
jeg det? (Etter indisk skikk blir 
de døde brent i bål på stranden, 
red. anm.) Beslutningen måtte 
tas av den unge Onarheim 
som bestemte seg for at kisten 
måtte graves opp igjen og 
legemet kremeres. Hendelsen 
trigget interessen for etikk i 
næringslivet. – Man får bryne 
seg på de etiske dilemmaene. 
Det kan være litt for enkelt å ta 
shortcuts.

Leif Frode Onarheim og 
konen, Annemor, er å se i 
Østenstad kirke med jevne 
mellomrom. Om sommeren 
kan de besøke Skåtøy 
kirke i Kragerøskjærgården 
hvor de har hytte. Likevel 
karakteriserer ikke Onarheim 
seg som en av de mest aktive 
kirkegjengere. – Jeg ble 
spurt en gang om jeg er en 
«personlig kristen.» Jeg vil 
heller si at jeg er en upersonlig 
kristen. Det er mange ting ved 

troen jeg er i tvil om. Kanskje 
er jeg også preget av en 
sosialdemokratisk tankegang 
som gjør at budet om å gå 
ut og gjøre alle folkeslag til 
disipler, blir vanskelig for meg.

- Fordi?
At alle andre religioner 

skulle være sekunda vare, 
synes jeg er vanskelig. I India 
opplevde jeg at mange er 
mer religiøse enn oss og har 
gode verdier. Derfor har jeg 
problemer med å tenke at 
kristendommen er den eneste 
«riktige» religion. 

Leif Frode Onarheim er 
vel kjent med ulike utslag av 
kristendom.

- Mine foreldre var sterkt 
religiøse. Besteforeldrene mine 
var organisert i noe som het 
Den katolsk apostoliske kirke. 
Det var et lite kirkebygg som 
lå ikke langt fra St. Olavs 
kirke i Oslo. Den ble nedlagt i 
1970, men der gikk jeg og fikk 
konfirmasjonsundervisning. Ja, 
også i Bekkelaget kirke hvor 
vi bodde, men besteforeldrene 
mine ville gjerne at jeg skulle 
bli kjent med denne kirken. 
Den var i grunnen nokså lik 
vår kirke, men mer intens. 
Bestemor var organist og 
Bestefar var klokker. Vi ble 
oppdratt i en kristen ånd og 
var ofte i kirken. Farfar som 
ble enkemann bodde i huset 
hos oss, og han holdt andakt i 
hjemmet.

Sin sans for etikk og verdier 
tilskriver Onarheim også sin 

Leif Frode Onarheim:

Lever godt med døden

ASKER
Tlf: 69 87 72 20
E-post: kontakt@skattreg.no
www.skatt-og-regnskap.no

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

SKATT & REGNSKAP AS
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far. – Jeg husker veldig godt en episode mens vi bodde på Raufoss 
hvor far var avdelingssjef på fabrikken. Jeg var vel en 5-6 år. Vi 
skulle spise middag, men hushjelpen kom og ba far komme til 
døra. Det var en enke som ba om hjelp for sønnen som trengte 
arbeid. Dette var før krigen og dårlige tider.

Da far etter en lang stund kom inn igjen til middagsbordet, var 
mor irritert, men fars svar har festet seg hos meg: «Det er lett å 
sette folk i bås. Hun kjempet for sin sønn som hadde problemer. 
Vi må bruke tid og prøve å forstå andre mennesker.»

- Kristentroen – har den preget deg i dine valg, for eksempel  

i politikken?
- Jeg tror det. Både Annemor og jeg kjemper for at kirken 

skal ha gode kår i kommunen. Når vi snakker om frivillighet, 
må kirken også frem. Den er en viktig del av vårt ansvar. Jeg er 
også veldig opptatt av at næringslivet må etterleve sine fine etiske 
retningslinjer.

Varaordføreren understreker at kristentroen også er et viktig 
fundament når det gjelder hvordan vi tar vare på de svakeste 
i samfunnet. Han trekker spesielt fram arbeidet som Kirkens 
feltarbeid driver for å hjelpe rusavhengige i Asker.

- Hvorfor har kommunen valgt å overlate dette arbeidet til kirken?
- Det er fordi det er vanskelig å tenke seg at en kommunal 

virksomhet over tid kan utvise den samme varmen og omtanken i 
oppfølgingen av disse menneskene som kirken gjør.

- Hvilken rolle tror du kirken vil ha i samfunnet i fremtiden?
- Jeg var veldig uenig i at man skulle skille stat og kirke. Det 

tror jeg kan føre til en stor nedgang i medlemstallet i en periode, 
også fordi spørsmålet om medlemskatt vil komme opp. Det 
kan føre til at de som er mer likegyldige kanskje melder seg ut. 
Men kanskje den faste kjerne vil bli mer engasjert, slik det er 
i Amerika. Da kan kirken komme til å bli viktigere igjen, tror 
Onarheim.

- Hva er kirkens viktigste oppgave i samfunnet?
- Fra mitt ståsted mener jeg at det er veldig viktig å sikre gode 

verdier. Et samfunn, et politisk system og et næringsliv uten 
verdier, vil være vanskelig å leve med.

- Hvilke verdier tenker du på?
- Ærlighet, redelighet, åpenhet, omtanke for de svake. Å bevare 

klimaet og jorden er også verdier som bør feste seg hos oss. 
- Er det noe annet jeg burde spørre deg om som du synes er viktig?
- Salmer er veldig viktige synes jeg. Det er enkelte salmer som 

sitter. Siste vers av Alltid freidig ble viktig for oss under krigen da 
far var sendt i fangenskap i Tyskland. 

Kjemp for alt hva du har kjært! 
Dø om så det gjelder. 
Da er livet ei så svært, 
døden ikke heller.

81-åringen siterer fra salmen og reiser seg. Vi går ut i 
vårdagen og tar turen bortom kirkegården; et passende sted for 
fotografering for en gammel mann med et aktivt forhold til livet 
og samfunnet, og med et avslappet forhold til døden – som han 
enn så lenge holder på en armlengdes avstand.
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NYTT OM SMÅTT OG STORT
• Ny rekord (igjen) for loppis!
Det kom inn nær 180.000 kroner på årets loppemarked i regi av 
Y’s men - en økning på 58 000 fra i fjor. Snakker vi om Askers 
hyggeligste loppemarked? 

• Menighetspedagog Elin Oveland går ut i 6 måneders 
svangerskapspermisjon.
Vikar tilsettes i 50 % stilling fra august til mai. 

• Menighetsrådets finansieringsutvalg vil ha ofring 
rundt alteret.
Menigheten må opp og gå. Spørsmålet er om det gir større 
utbytte enn å sitte i ro?

• Er Vipps fremtidens løsning for kontantløse givere? 
Prostiutvalg utreder alternative givermåter.

• Skal alterringen vekk?
Nyoppnevnt gudstjenesteutvalg utreder behovet for en alterring. 
Menighetsråd og biskopen avgjør saken.

• Tidenes dåpsfest: 
Sju konfirmanter ble døpt i Østenstad kirke 22. mai!

• Misjonsprosjekt bærer frukter:
Nytt sykehusbygg er tatt i bruk i Okhaldhunga i Nepal.

• Engler daler ned i nytt skjul ved kirken?
Eiendomsutvalget bygger bod på dugnad. Katafalk og snøfreser 
får tak over hodet.

• Prester ikke lenger statens tjenere. 
Fra 1. januar 2017 er Den norske kirke eget rettssubjekt og blir 
arbeidsgivere også for prestene, i følge historisk Stortingsvedtak 
11. mai. Får vi dermed mer frittalende prester?

• Årets frivillighetspris er delt ut.
Anne Kristine Merkesvik fikk takk og pris for innsats med 
sang og musikk i barnekor, gudstjenester for små og store og 
kveldsmesser.

Hva skjer? Les mer på www.ostenstadkirke.no

 Følg oss på Facebook: 
 Bli medlem av Østenstad kirkes offentlige gruppe. 

Tekst: Astrid Sætrang Morvik

Glad vinner av 
Takk og pris-prisen 2016.

Sommertur for seniorer 
til Holmenkollen kapell 
og Tryvannstua  
Årets sommertur i regi av Heggedal / Østenstad 
menighets seniorarbeid mandag 29. august 2016  
går i år til Nordmarka i Oslo. 

PROGRAM:
Busstur fra Heggedal og Østenstad til Holmenkollen kapell.  
Andaktsstund, boller og kaffe og informasjon om kirken og 
menigheten. Deretter går turen videre til Tryvannsstua med 
middag, kaffe og hjemmebakte kaker. Orientering om stuas 
historie og mulighet til å rusle litt rundt i vakker natur. Det 
blir også allsang, åresalg og trekning.  Pris kr. 400,-  
Påmeldingsfrist fredag 19. august til diakon Jarle 
Klungrehaug på mobil 91 36 88 03 fra 1. august.

Gi med Vipps:
Så enkelt kan det gjøres:  
Hvis du har lastet ned Vippsappen på din smarttelefon, kan du 
søke opp Østenstad sokn. Da får du opp både Gudstjeneste og 
Gave. Gudstjeneste med ID-nummer 13115 brukes under 
ofring i kirken. Gave med ID-nummer 15370 brukes til 
andre gaver til menigheten.
Gi gjennom nettbanken:
Bruk kontonummer 1620 30 85242. Skriv «Gave» i 
merknadsfeltet. Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for 
pengegaver hvis du tar kontakt med menighetskontoret og lar 
oss registrere ditt fødsels- og personnummer. 
Takk for hjelpen!

Menigheten sier takk til alle gaver, store og små. Pengene brukes 
blant annet til å lønne ungdomsarbeider, barnekoordinator og 
deler av diakonstillingen. Din gave støtter også utgivelsen av 
menighetsbladet og mye annet som skjer i menighetens regi.

Gi en gave til 
menighetens arbeid?
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Slekters gang

 Dåp

21. februar
Freja Høydahl Iversen
28. februar.
Filippa Kvalheim Broch
6. mars
Lea Maline Briskeby
13. mars
Anna Gilleberg-Sande
Oddbjørg Gilleberg-Sande
27. mars
Christina Låg Paulsrud
3. april
Sondre Sandbeck Kristiansen
10. april
Emmie Sienna Lie-Illevold
Oda Korsmo Halle
17. april
Eira Voldnes  Ørdal
Josephine Ingrid Jensen
Oda Elisabeth Hess Jentoft
19. april
Christer Grant
24. april
Emmie Bârwald Aarflot
Filippa Bârvald Aarflot
Martine Hallèn-Hasaas
Nelly Divert Bjerke
1. mai
Halvor Hårstad Gjørven
Iben Angel With
Matheo Ulseth Olsen

 Gravferd

23. februar
Grete Bakken Andersen
25. februar
Per Lersbryggen
26. februar
Svanhild Dagfrid Simonsen
Inger Sofie Kristiansen
2. mars
Rolf Johansen
3. mars
Anders Rytter
8. mars
Ruth Evelyn Nygård
30. mars 
Reidun Ulrikka Reinhard
1. april 
Randi Lilly Odberg
5. april 
Thor Halvorsen
12. april 
Borghild Elisabeth Skaar
15. april 
Lars Mogens Phillip Munthe
19. april 
Inger Marie Sundby
Svein Aage Skalstad 
Hermansen
26. april
Margit Lorentse Strand
28. april
Tordis Kristine Ingebretsen
10. mai
Ole Fritz Ludvigsen
11. mai
Knut Egil Bekker

Tro & liv
Andakt av kateket Karianne Pettersen

#TROR #TVILER #DENFØLELSEN

Dette er arbeidstittel for årets musikal, som over hundre 
konfirmanter og tensingere jobber med hele våren. Vi prøver å 
finne ord og toner og bilder for tro og tvil, og hva det betyr for 
oss i livet. 

Jeg har stor tro på tro! Tro og tanker har en kraft i seg som kan 
endre og påvirke livet og virkeligheten. Jeg tror virkelig at tro kan 
skape mirakler! Blant annet fordi det umulige ofte ikke er umulig 
i det hele tatt, vi må bare ha tro nok til å prøve. 

Det betyr noe – hva du tenker og hva du tror! Det har 
konsekvenser for hvilke valg og handlinger og ord du går for, 
hver dag, og dermed former det livet. Visst finnes det usunn tro, 
også, det er derfor vi trenger tvilen - den som får oss til å stille 
alle de gode spørsmålene. Til Gud, til mennesker, til alle våre 
overbevisninger, om de nå er religiøse, politiske eller av annet slag.

Du tror det ikke før du får se det, er det noe som heter. Det 
kan hende. Men vi kan like gjerne si: du ser det ikke før du tror 
det. Det har skjedd at jeg har hatt mennesker og situasjoner tett 
på, uten å se hva som foregår før det ble fortalt meg i klartekst. 
Etterpå har jeg tenkt: hvordan var det mulig å være så blind? Her 
var så tydelige tegn at man kunne sett det fra verdensrommet.. 
Men ikke rett foran øynene på meg. Fordi jeg ikke ventet det. 

Det er lettere å se og høre det vi tror vi kommer til å se og 
høre. Vi finner det vi leter etter. Det gjelder mellom mennesker. 
Jeg tror det gjelder i forhold til Gud også. Tro kan våkne og vokse 
der hvor jeg kommer på å se meg rundt, og lete etter tegn på at 
Han er der. 

Bibelen har en tekst som sier: «Den som ber, han får. Den som 
leter, han finner og den som banker på, blir det lukket opp for.» 
Det er et løfte! Det vi trenger, er bare tro nok til å starte med å 
be, lete og banke på, og aldri gi opp søket. 

T: 32 84 05 05 -10% rabatt ved henvisning til annonsen

ASKER 66 75 90 00   •   SLEMMESTAD 31 29 68 88

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

NORSK KUNSTSTEN & GRANITT
Gudolf Blakstadsv 42, 1392 Vettre T: 66 90 51 40    www.nkg.no

Nye 
lokaler ved 
Østenstad 
kirkegård



Min favorittsalme
Kristian Solberg
Gartner

Å få fatt i en gartner midt i mai, er 
ikke alltid like lett. Kristian Solberg ble 
utfordret i salmestafetten av Oddvar 
Igland, men når jeg ringer rett før pinse, 
har Kristian først og fremst tankene 
i agurkproduksjonen. Sammen med 
broren driver han ett av Norges største 
agurkgartnerier midt i Østenstad sokn, 

nærmere bestemt Kalkfjellet.
Han har likevel fått tid til å tenke ut en favorittsalme: - Jeg 

setter veldig stor pris på melodi og stemning, og en salme som jeg 
har betydd mye det siste året er «Mitt hjerte alltid vanker». 

Kristian forteller at han som korpsleder for Bondi og Vettre 
skolekorps har vært med på en cd-innspilling med et, etter hans 
mening, «fantastisk arrangement» av korpsets dirigent Shannon 
Mowday.  –Bare gå på YouTube, så kan du høre selv! Dette er en 
salme og et arrangement som jeg får både frysninger, gåsehud og 
full avslapning av å høre på – og utrolig mye stemning.

Videre i salmestafetten utfordrer Kristian sin gode venn 
Ekhard Baur fra Høvik. – Eckhard er musikalsk leder i Føyka 
storband som jeg spiller i, forklarer Kristian.

Og selv om det er utenom reglene å utfordre noen som ikke 
bor i Østenstad sokn, forsikrer Kristian at Eckahrd kjenner 
mange i Asker, så vi får nok hektet oss tilbake på soknet igjen, 
tror han.

Kristian Solberg reiser til London 17. mai med korpset, og vi 
ønsker god tur mens vi lytter til salmetoner på YouTube.

Salmen står på nr. 38 i Norsk salmebok både på bokmål, 
Lulesamisk og Kvensk. Av de åtte versene presenterer vi her nr. 1, 
2, 7 og 8.

Mitt hjerte alltid vanker 
i Jesu føderom. 
Der samles mine tanker 
som i sin hovedsum. 
Der er min lengsel hjemme, 
der har min tro sin skatt; 
jeg kan deg aldri glemme, 
velsignet julenatt!

Den mørke stall skal være 
mitt hjertes frydeslott, 
der kan jeg daglig lære 
å glemme verdens spott. 
Der kan med takk jeg finne 
hvori min ros består, 
når Jesu krybbes minne 
meg rett til hjerte går.



Gudstjenester i 
Østenstad kirke

12.06. - 14.08.2016
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på www.ostenstadkirke.no

12. juni,  
4. s. i treenighetstiden
Vandringsgudstjeneste  
på Løkenes
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Oppmøte på parkeringsplassen 
ved Spira i Konglungeveien kl. 
11. Vandring fra post til post 
på Løkeneshalvøya.  
Ta med niste.

19. juni,  
5. s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid

26. juni,  
6. s. i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Kirkens bymisjon

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

10. juli,  
8. s. i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga

17. juli,  
9. s. i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik.
Offer: Menighetsfakultetet

24. juli,  
10. s. i treenighetstiden
Ikke gudstjeneste i Østenstad. 
Gudstjeneste i Holmen  
og Asker

31. juli,  
11. s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Wycliffe

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

14. august,  
13. s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Norges kristelige 
student- og skoleungdomslag 
(Laget)

Akk, kom, jeg opp vil lukke 
mitt hjerte og mitt sinn 
og full av lengsel sukke: 
Kom, Jesus, dog herinn! 
Det er ei fremmed bolig, 
du har den selv jo kjøpt, 
så skal du blive trolig 
her i mitt hjerte svøpt. 

Jeg gjerne palmegrene 
vil om din krybbe strø, 
for deg, for deg alene 
jeg leve vil og dø. 
Kom, la min sjel dog finne 
sin rette gledes stund, 
at du er født herinne 
i hjertets dype grunn.

T Hans Adolph Brorson 1732
M Svensk/norsk folketone


