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Leder:

Hvilken vei velger du?

Våren er endelig kommet 
med grønne blader på 
trærne, blomster og 
vakker fuglesang. Jeg blir 
like fascinert hver år på 
denne tiden. 

Alt har vært så dødt ute, 
stillheten, kulden. Men så 
plutselig i løpet av noen 
hektiske uker, kommer 
trekkfuglene tilbake og vi 
opplever på nytt fargespillet 
og lukt av vår og sommer. Jeg 
blir så takknemlig når jeg vet at 
Gud skapte alt det vi har rundt 
oss for at vi skal kunne nyte det 
og ha glede av det. Husker du 
også på å observerer alt det fine 
som skjer rundt oss i naturen?

De siste årene har Den 
Norske Turistforening meldt 
om økt pågang på alle hytter 
som de administrerer rundt 
omkring i det ganske land. 

Foreningen merker løyper 
og bemanner hytter slik at 
vi vandrere kan få en god 
opplevelse og komme frem 
til riktig sted når vi går 
på tur. Å komme frem til 
bestemmelsesstedet, enten 
det er ei hytte, en fjelltopp, 
et hus eller en kirke, gir oss 
en god følelse. Vi kjenner 
på en takknemlighet over å 
være fremme, å ha mestret og 
brukt kroppen vår. Østenstad 
Mannlige Turlag feirer i år 25 
årsjubileum og inviterer nye 
turkamerater med for å oppleve 
naturen og kameratskapet 
når man er flere som vandrer 
sammen. Les mer om dette på 
neste side!

Pilgrimsvandring gir også 
gode opplevelsene. Mennesker 
som har gått en slik vandring, 
forteller at bekymringer 
man måtte ha hatt før man 
dro, forsvinner underveis, 
og livet får en rytme og et 
tempo som er bra for oss. Ei 
dame jeg leste om, fortalte 
at da hun gikk til Santiago 
de Compostela, forsvant de 
fleste bekymringene etter en 
ukes tid. Vi mennesker er 
designet for å gå. Det er en 
naturlig måte for oss å bevege 
seg på. I dette nummeret av 
menighetsbladet, kan du lese 
mer om pilegrimstradisjoner 

Østenstad menighet
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Gudolf Blakstadsvei 40 
1392 Vettre

Tlf: 66 79 99 60 

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

Hjemmeside:  
www.kirken.no/ostenstad
Kontakt menighetens ansatte på 
telefon eller e-post gjennom vår 
hjemmeside 
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Mandag - fredag kl. 9 - 15
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lokalt og internasjonalt.
Til høsten er det valg. Vi 

skal igjen gå til valgurnene 
og velge hvem som skal 
styre landet vårt. Hvilken 
kurs ønsker vi for vårt land? 
Politikerne våre vil fremover 
prøve å overbevise oss velgere 
om hvem det er riktig å 
stemme på. Hva er det som 
gjør at vi velger den retningen 
vi gjør? Er det venner, familie 
og media som påvirker oss, 
eller klarer vi å komme frem 
til en avgjørelse selv? Det er 
viktig å kunne reflektere over 
de små og store spørsmålene 
i livet, og det er viktig å 
gjøre seg opp en mening og 
bruke stemmeretten. Vi er 
privilegerte i Norge som har 
mulighet til å kunne si og 
mene det vi ønsker uten å 
være redde for å bli straffet 
for det. Du møter én av våre 
lokale politikere og kandidat til 
Stortinget når du blar videre i 
dette menighetsbladet. Snart 
har vi igjen mulighet til å velge 
den kursen som vi mener er til 
det beste for samfunnet. Jeg 
oppfordrer deg til å følge med i 
valgkampen og stemme.

Jeg ønsker dere alle en riktig 
god sommer og et godt valg til 
høsten!

Liv Ruud
Daglig leder

T: 66 90 40 63

www.avan.no

ASKER Tlf: 66 98 70 30
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Les mer om kirkens mange aktiviteter på vår hjemmeside:  
kirken.no/ostenstad. I denne spalten vil vi presentere én 
aktivitet hver gang. Denne gangen presenterer vi:

På tur med  
Østenstad Mannlige Turlag i 25 år

Tekst og foto: Helge Næs

Østenstad Mannlige Turlag (ØMT) er 25 år i år, og 
det ble feiret med en jubileumstur til Skiforeningens 
hytte Løvlia i Nordmarka.  12 staute karer hadde en 
flott jubileumsfeiring med mimring og middag på 
Løvlia og en flott fottur til Gyrihaugen (682 moh) i 
Nordmarka. 

Friluftsliv og kameratskap
Ideen om å starte et turlag for menn i Østenstad ble født på en 
skitur til søndre Hardangervidda i mars 1992, da Per Trygve 
Normann, Anders Østeby og Helge Næs hadde en helgetur til 
Daggrø turisthytte. Bakgrunnen for å danne et turlag var både 
gleden over å gå på tur, oppleve friluftsliv og samtidig ha et godt 
kameratskap blant menn med tilknytning til Østenstad menighet.

Skogbrann og leteaksjon
Opp gjennom alle disse 25 årene har turlaget hatt mange flotte 
turer, til nå hele 59 registrerte turer, til en rekke ulike steder, de 
fleste i nærområdene i og rundt Asker, men også lenger vekk 
fra nærområdet.  Som eksempler på turer kan vi her nevne 
Strømstad/Koster i Sverige, Skagen i Danmark, Sardinia i Italia, 
Alta og Besseggen i Norge.  Normalt arrangerer vi ca. tre turer 
i året, gjerne en skitur og to fotturer, men dette varierer fra år 
til år.  Noen av turene har vært dagsturer, men vi har også hatt 
overnattingsturer både under åpen himmel, telt, hytter og hotell.   
Noe dramatikk har det vært på enkelte turer, som for eksempel 
tilløp til skogbrann da vi hadde brent bål og en nesten leteaksjon 
på en vintertur i Nordmarka. I begge tilfellene endte det godt. 

Det skjer  
i kirken:

KIWI Vettre 

Mandag-lørdag 7-23 
KIWI Vettre Mandag - lørdag 7-23

Plass til flere turkamerater
Humor og latter, samtaler om vår menighet, tro og tvil, sport, 
politikk, nye turer og refleksjoner om livene vi lever, – ja, det er 
veldig mange ulike temaer vi kommer inn på som beriker turene.  
Selv om vi har hatt noen lange og fysisk ganske krevende turer, 
særlig de første årene, er ikke turene spesielt krevende og lange. 
Det viktigste er natur, friluftsopplevelsen og kameratskapet 
oss imellom -  det å være sammen.  Vil du være med på tur, så 
heng deg på.  Det eneste kravet er at du er gutt/mann og har en 
eller annen tilknytning til Østenstad menighet og kirke.  Vær 
velkommen i turlaget!

Vi ser fram mot de neste 25 årene i ØMT – Østenstad Mannlige 
Turlag! Kontaktpersoner ØMT: Knut Akselsen og Helge Næs

Vi har fått ny 
hjemmeside:
kirken.no/ostenstad

Jubileumsturen mai 2017 til Løvlia

Lik «Vollen Apotek» på Facebook og vær med  
i trekninger av flotte gaver!

Tlf 66 98 89 00
Åpningstider 9-17 (10-16)
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Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik

Den assisterende generalsekretæren i Senterpartiet 
venter på meg ved Leikvollhallen. Sykkelen står 
parkert i sykkelstativet. Om litt skal han videre på 
befaring på Føyka-området som han kjemper for å 
bevare som idrettsarena i tilknytning til sentrum. 

Som eneste SP-representant i kommunestyret og tredjekandidat 
på Akershus’ liste til Stortingsvalget, hviler mye ansvar på Oddvar 
Iglands skuldre, og mange ettermiddager og kvelder går med til 
møter. Likevel er roen fullkommen.

- Jeg har en historie med hvitveis, forteller han mens han 
poserer for fotografen i nærmeste skogholt der skogbunnen er 
dekket av blomster. Som liten gutt i Grimstad, plukket han og 
kameraten hvitveis og lesset på olabilen, før de fristet lykken som 
selgere i nabolaget. 

- Det var nok noen som forbarmet seg over oss, smiler han. 
- Du tilhører et «grønt» parti. Du sykler til avtaler. Er du «grønn»?
- Jeg vokste ikke opp med Senterpartiet, men var engasjert 

i Natur og Ungdom tidlig på 80-tallet. Bravo-ulykken gjorde 
et sterkt inntrykk. Vi hadde fokus på konsekvensene av 
oljeutvinning.

Vi rusler bort til svømmehallen hvor Igland byr på kaffe i 
pappkrus fra kafeen. Som Senterparti-politiker er han opptatt av 
å skape tilknytning til nærmiljøet, og valget av Risenga-området 
som møteplass for vår lille tête-à-tête, er helt bevisst: 

- Som folkevalgt i Asker vil jeg gå fullt inn i arbeidet med å 
bygge en ny kommune. Slagordet fra valgkampen 2015 er fortsatt 
en god ledetråd: «Gode nærmiljøer i et grønt Asker». Det blir 
utrolig viktig at vi sørger for å utvikle de mange lokalmiljøene i 
kommunen. Senterpartiet gikk til valg på å videreutvikle dagens 
Asker, og jeg stemte imot kommunesammenslåingen, men nå som 
den blir en realitet, vil jeg kjempe for et levende folkestyre og at vi 
sikrer grunnleggende tjenester nær folk, der de lever og bor, enten 
det er i «gamle» eller «nye» Asker. 

Med meningsmålinger som viser stor framgang over hele 
landet, er senterpartifolk for tiden i godt humør. 

- Drømmer du om å bli stortingspolitiker etter høstens valg?
- Nei, det er ikke mitt høyeste mål, men en varaplass ligger 

det nok an til.
Oddvar Igland tror de gode målingene henger sammen 

med frykten for at tjenestetilbudet kan svekkes, og viser til 

politireformen: – Man 
legger ned et stort antall 
lensmannskontor og river 
dermed opp godt etablerte 
miljøer.  Også i vårt 
område ser vi at tjenester og 
kompetansemiljøer flyttes til 
fra Sandvika til Oslo. Så skal 
man slå sammen Hurum, 
Røyken og Asker og området 
som det nye politidistriktet 
skal ta hånd om blir betydelig 
større. 

- Er du pessimistisk?
- Det er grunn til å være 

kritisk til endringene. De 
kan gå utover de som trenger 
tjenestene mest. 

- Var det også frykten 
for endringer som lå bak 
Senterpartiets motstand til å 
løsne Den norske kirkes bånd til 
Staten?

- Kirken spiller en viktig 
rolle i lokalsamfunnet og har 
stor betydning for oss som 
innbyggere i kommunen. 
Derfor har SP vært veldig 
opptatt av å sikre at vi fortsatt 
har en åpen og inkluderende 
folkekirke med lave terskler. 
Mange i våre kretser har følt en 
usikkerhet på om endringene 
vil svekke dette. Men jeg tror 
det står og faller på den lokale 
menighet. 

- Hvordan tenker du at 
Staten ville være garantist for den 
åpne og inkluderende folkekirken?

- Blant annet ved at 
utnevnelser av biskoper kunne 
fått en større bredde.

- Så det var symbolsaker som 

avgjorde kirkepolitikken?
- Det var ett av elementene, 

men også det at man ved å ha 
en viss tilknytning til Staten, 
kunne sikre at det ble større 
åpenhet, det vil si en kirke som 
folk flest oppfatter at de kan 
henvende seg til i ulike faser av 
livet, og at den ikke kun er for 
de aktive i kirken.

53-åringen minnes sin egen 
oppvekst med foreldrene som 
engasjerte seg både i bedehuset 
og den lokale menigheten. - 
Da jeg skulle konfirmeres i 
Fjære kirke, hadde vi først en 
konservativ prest, men midt i 
konfirmasjonstiden fikk vi en 
ny prest som vi fikk enn helt 
annen kontakt med. 

Møtet med den nye presten 
som var så god til å snakke med 
ungdommen, ble for Igland 
selve symbolet på den kirken 
han senere har kjempet for. 

- Jeg opplever denne 
kirken her i Asker. Lokalt 
drives Kirkens feltarbeid i 
sentrum. Det betyr mye for 
mennesker som har ulike 
utfordringer. Som familie har 
vi også benyttet oss av noen av 
de tilbudene som finnes i vår 
lokale menighet, Østenstad. 
Der er tersklene lave.

- Hva tror du om 
finansieringen av fremtidens 
kirke nå som den er løst fra 
Staten?

- Vår holdning i 
Senterpartiet er at kirken har 
en så sentral plass i norsk kultur 
og historie at vi må sikre drift 

Oddvar Igland:

- En inkluderende 
folkekirke står  
og faller med den  
lokale menighet
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og de mange kulturbygg hvor kirken har sitt liv. Kirkebyggene er 
viktige i bygdene som samlingspunkt og fellesskapsarena som det 
bør være en visjon å utvikle. Nå er det viktig at vi sikrer kirken en 
finansiering slik at vi unngår at det innføres medlemskontingent 
eller andre former for egenbetaling.  

- Kjenner du forresten Østenstad menighets nye visjon?
- Nei..?
- «Østenstad kirke – et åpent hus med mange rom. Østenstad 

menighet skal være inkluderende og preget av nestekjærlighet.»
- Det høres jo flott ut!
- Ja, ikke sant? Men hva betyr kirken for deg på det personlige 

planet?
- Når jeg har vært i en gudstjeneste – og det er ikke ofte – er 

det et godt avbrekk fra en travel hverdag. Det gir mulighet til 
å reflektere over livet. Det er viktig at forkynnelsen hjelper oss 
til å se sammenhengen mellom bibelens budskap og hvordan vi 
skal leve som enkeltmennesker og utvikle samfunnet. Men også 
salmene jeg hører som jeg har med meg fra tidligere, gir gode 
refleksjoner.

Som far til en konfirmant, har Oddvar Igland fått med seg flere 
kirkebesøk de siste månedene. Forkynnelsen lytter han til med 

«Jeg har nok beveget meg 
trosmessig og er nok mer av en 
tviler nå enn i ungdommen»

interesse, men ikke uten å gjøre seg egne refleksjoner. 
- Jeg har nok beveget meg trosmessig og er nok mer av en 

tviler nå enn i ungdommen. Det er en del ting som er vanskelig…
- Hva slags kirke ønsker du for dine barn?
- Jeg føler jo at de har møtt en kirke som ønsker dem 

velkommen, et sted hvor det er fint å være. Selv om man 
har undervisning i skolen rundt livssyn og religion, har 
kristendommen en spesiell plass i norsk kultur og historie, og det 
er bra at konfirmantene får møte kirken og få et bredere syn for 
hva den står for og hva en legger i det å tro.

  Oddvar Igland setter seg på sykkelen, denne gangen uten 
hvitveis på bagasjebrettet, og tråkker mot Asker sentrum. En 
travel valgkamp står for døren, men det skal mer til for å få den 
sindige sørlendingen ut av balanse. Kanskje blir han å se på tinget 
fra høsten? Vi ønsker ham og alle våre politikere lykke til med 
valget!

Bygg Østenstad kirke  
for fremtiden!
Med faste givere, får 
kirken en bedre og mer 
uavhengig økonomi å 
møte fremtiden med.

Østenstad kirke lønner i 
dag ungdomsarbeidere, 
diakon, kordirigent 
og barnearbeider av 
innsamlede midler. 

Du kan registrere deg 
som fast giver på 
www.ostenstadkirke.no

Gi en enkeltgave? 
VIPPS til 15370 eller 
bruk kontonummer 
1620 30 85242 og merk 
innbetalingen: GAVE
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På vei mot gamle mål
Av diakon Jarle Klungrehaug
Både innen islam og kristendommen er 
pilegrimsvandring en religiøs skikk og tradisjon.  
Fra katolsk tid var ofte pilegrimsvandring knyttet 
til botstanke og det å vandre mot et mål for å ha 
tankene vendt mot Gud. 

I Norge har pilegrimstradisjonen fått en fornyelse de senere årene.  
Flere regionale sentre har oppstått, og i Norge er Nidarosdomen 
og Selje kloster to sentrale endemål for pilegrimer. I tillegg er 
det etablert mange pilegrimsleder rundt om i landet hvor lokale 
lag og menigheter arrangerer turer og opplegg. I Asker går 
den offisielle leden fra Tanum kirke til Asker kirke, og derfra 
videre via Dikemark til Røyken kirke. Leden er merka med faste 
symboler, og mellom Tanum og Asker kirker er det laget en egen 
brosjyre hvor ruta er inntegnet og ulike steder langs leden er 
kommentert slik at en kan vandre på egenhånd. Denne brosjyren 
finnes på menighetskontoret i Asker. Vardåsen menighet har 
begynt å arrangere en årlig guidet vandring mellom Vardåsen og 
Røyken kirker i mai.    

Pilegrimsvandring 
på Løkeneshalvøya
Søndag 20. august inviterer sokneprest Astrid Sætrang Morvik 
for tredje året på rad til vandringsgudstjeneste på Løkeneshalvøya.  
Temaet for årets vandring er pilegrimstradisjoner og bibeltekster 
og salmer med vandringsmotiv. Vandringen blir gjennomført 
uansett vær og avsluttes med medbrakt niste. Oppmøte på 
parkeringsplassen ved Spira kl. 11. 

Eget opplegg for bevegelseshemmede
Fra en plattform i hagen med flott fjordutsikt vil diakon Jarle 
Klungrehaug lede en alternativ «vandring» med det samme 
opplegg, men uten å vandre.  Ved regnvær, inviteres deltakerne 
inn på Løkenes gård. Oppmøte kl. 11 ved Løkenes gård.  Det blir 
enkel servering.

Margareth og Michael Rustad stiller 
vakre Løkenes gård til disposisjon for 

pilegrimsvandring 20. august.  
Foto: Karl Braanaas

Veien til et bedre liv
Fengselspresten ved Bastøy fengsel 
har flere ganger hatt med innsatte på 
pilegrimstur til Nidaros.  De innsatte 
har da båret på en stein i sekken som de 
får lagt av seg når de kommer til kirken. 
Dette er et symbol på de byrder og den 
bagasje de har med seg i livet som de kan 
legge av seg hos Gud.  

Veien er målet
For noen pilegrimer er det å komme til ett av de store 
pilegrimsmålene det viktige, som Peterskirken i Roma eller 
katedralen i Santiago de Compostela i Nord-Spania. Noen bruker 
flere ferier og år på å komme helt fram, og fortsetter gjerne fra 
det stedet en kom til ved forrige tur. For andre er veien en går 
underveis, minst like viktig og nærmest et mål i seg selv, der 
vandringen blir en anledning til å reflektere over eget liv eller 
sitt forhold til Gud. Da jeg for noen år siden gikk ruta i Nord-
Spania sammen med min far, opplevde jeg fellesskapet med andre 
pilegrimer som veldig spennende. Du møter folk i alle aldre og 
livssituasjoner, og fra hele verden. Mens en rusler får en rikelig 
anledning til å prate med andre medvandrere, eller en kan bare 
gå i stillhet i egne tanker mens en nyter den vakre naturen en 
opplever langs ruta.  

Servering og overnatting
Noe av det som er typisk på disse internasjonale ledene, er at det 
er mange serveringssteder og åpne kirker langs ruta hvor en kan 
sette seg ned. I Norge er det langt igjen før en kan vise til samme 
tetthet av overnattingssteder, spisemuligheter og åpne kirker som 
i Sør-Europa. Men en må utstyre deg etter forholdene. Mange 
menigheter og lokale historielag arrangerer korte fellesturer med 
innlagte pauser ved kirker og spesielle steder langs ruta. Du kan 
finne oversikt over disse ved å gå inn på nettsiden  
www.pilegrim.no. Ved siden av å oppleve en fantastisk fottur, 
får en med seg mye lokalhistorie, fellesskap og mulighet til å 
reflektere over eget liv og tro.    

Pilegrimsleden er merket med 
pilegrimssymbolet
Foto: Siri Kvande
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Slekters gang
12. mars 
Lotte Melle Sørensen
19. mars
Thorvald Røed Kyhn
2. april
Luna Alexandra Gjerdrum
Line Kristin Bråthen
Oliver Førde Jensen
Mia Sofie Nystad Tafjord
23. april
Andrea Fjeldberg Nyvoll
30. april
Mats Wettre Svalastog
6. mai
Kaia Kittilsen Jakobsen
Mathias Klepp Egidius
Leo Niccolai Klepp Strand
Ella Marie Heder 
Martin Hanevold
7. mai 
Kari Kanutte Platou Gjørven
Elliot Amadeus Ramirez 
Nilsson
Sigurd Bjerkreim Rygg

25. mars
Rakel og Kristian Gabrielsen 

16. mars
Brynjulf Hoff
24. mars
Nina Kathrin Larsson
Ingrid Anne Hverven
30. mars
Leif Helge Hanevold
4. april
Ellen Marie Engøy Hoxmark
Jacob Vilhelm Alec Grüner
5. april
Lars Tore Sand
18. april
Olga Engen
21. april
Arne Leif Eriksson
Kari Nilsen
25. april
Svein Erik Martinsen
26. april
Dag Askheim
3. mai
Knut Foyn
4. mai
Harry Daniel Gunnestad
10. mai
Sidsel Øverland
Bjarne Arvid Kristian Jensen 

Tro & liv

-10% rabatt ved henvisning til annonsen

Andakt av menighetspedagog Elin Oveland

MERKER DERE DET IKKE?
Det sildrer i bekker og grønnes på trær. Naturen er i 
oppstandelsesmodus etter vinterens drepende kulde. Temaet er 
gjennomtrengende, det er gjenoppliving, ja rene vekkelsen i skog 
og mark, by og park. Sterke krefter er i gang, alt skal opp, ut og 
frem. Visst har våren kommet, visst har jorden blitt ny! 

Midt oppe i naturens veldige gjenfødende fase befinner også vi 
oss et sted med våre liv. Hvordan kjennes det? Er du som våren, 
full av futt og fart? Eller er du fastlåst i et karrig vinterlandskap? 

Jeg tror Gud har en melding til oss - uansett hvor vi er eller 
hvordan vi føler oss. Først og fremst vil han si og minne oss på at 
han er der med oss. Ganske nær, men full av respekt for hvor nær 
vi lar ham komme. Han ønsker å fylle oss med det spirende håp 
der motet svikter, med kjærlighet der vi føler vi kommer til kort, 
med nåde der det gikk galt. Jeg tror han ønsker å si at han vil 
gjenskape noe i oss, eller skape noe nytt. Ikke nødvendigvis fordi 
det som var, ikke var godt nok, men for å gi oss fremtid og håp.  

På vei mot forsommerens varme dager, oppfordrer jeg herved 
alle til atter å koble dere på livets kilde og Guds nærhet gjennom 
bønn, bibel og det kristne fellesskap. Let og lytt, se og kjenn etter 
hva Gud gjør i våre og andres liv. Og dersom det er vanskelig å 
oppdage – del det også. Kanskje nettopp å sette ord på og dele gir 
grobunn for vekst, nye erfaringer og nytt perspektiv. 

«Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det 
ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken.» Jesaja 43,19 

Døgnvakt 66 79 70 80
www.akasien.no

Asker
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Ring oss for samtale hjemme eller 
i vår � lial i Askerveien 50. Vi er et 

lokalt, trygt og prisbevisst byrå.

GRAVSTENER
Norsk Kunststein 
& Granitt AS
Lokal familiebedrift
Personlig service

• Gravsteiner
• Inskripsjoner
• Rens og oppussing
• Oppretting og sikring
• Gravlys, lykter og dekor

66 90 51 40 / 970 71 029
www.nkg.no

Gudolf Blakstadsv 42, 1392 Vettre
(Følg skilting mot Østenstad kirke)

Østenstad Sangeri
inviterer til

SOMMERKONSERT
Østenstad kirke  
11. juni kl. 19.00

Gjester:

Askerkoret MellomStemt

Dirigenter: Marilyn Almeida og  
Kristin Hesselberg Meland

Beatles, Taube, folketoner,  
norske komponister
Billett kl. 100,-



    Min 
favorittsalme

Gudstjenester i 
Østenstad kirke
11.06. - 20.08.2017
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på www.kirken.no/ostenstad

11. juni, 
Treenighetssøndagen
Misjonssøndag 
Misjonær Erik Bøhler 
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Søndagsskole
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga

18. juni,  
2 s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad  
og gateprest Gustav Kristoffer 
Schmidt
Offer: Kirkens feltarbeid

25. juni,  
3. s. i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

2. juli,  
4. s. i treenighetstiden 
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Misjonsalliansen

9. juli,  
5. s. i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

16. juli,  
6. s. i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Mission Aviation 
Fellowship

23. juli,  
7. s. i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste i Østenstad.
Se Asker kirke.

30. juli,  
8. s. i treenighetstiden 
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid

6. august,  
9. s. i treenighetstiden 
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid

13. august,  
10. s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Wycliffe

20. august,  
11. s. i treenighetstiden
Vandringsgudstjeneste på 
Løkenes
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Diakon Jarle Klungrehaug
Se egen sak side 6

Jon Knutsen 
Pensjonert sivilingeniør
Jon ble utfordret i salmestafetten av Tormod Wien, medkorist i 
Østenstad sangeri, og begrunner sitt salmevalg slik:

- Jeg synes det er mange fine salmer, så å peke på én 
favorittsalme blir vanskelig. Men da jeg fikk denne utfordringen, 
tenkte jeg umiddelbart på en salme som vi synger i Sangeriet. 
Den står på nummer 460 i Norsk salmebok og heter «Bortom 
tid og rom og tanke». Både tekst og melodi er skrevet i 1999, og 
salmen var vinnerbidrag i Norges Kristelige Studentforbunds 
salmekonkurranse i anledning Forbundets 100-års jubileum 
samme år.

Heidi Strand Harboe har skrevet teksten, en tekst som berører 
meg. Den spenner vidt. Det uttrykkes hvordan Guds rike og vårt 
forhold til Jesus Kristus er «av en annen verden», eller «bortom tid 
og rom og tanke». Men samtidig er teksten veldig nær og konkret 
i sin beskrivelse av hvordan den kristne tro er et ankerfeste 
som gir styrke og trygghet i vårt daglige liv her og nå, uansett 
livssituasjon. Bønnen i siste vers synes jeg er særlig sterk. 

For meg gjør den nynorske språkdrakten og Carl Petter 
Opsahls flotte melodi at jeg får et veldig aktivt forhold til teksten 
når jeg synger salmen. Som prest og jazzmusiker evner Opsahl å 
få fram dybden, ettertenksomheten og oppriktigheten i teksten på 
en vár og fin måte. 

På spørsmålet om hvem han vil utfordrer videre, svarer Jon: - 
Jeg sende stafettpinnen videre til Einar Solbu som velvillig beriker 
oss fra orgelkrakken i Østenstad kirke når han blir spurt om det, 
og som også leder et flott arbeid i Kirkeakademiet i Asker. 

Bortom tid og rom og tanke finst ein stad der alt er annleis,
finst ein stad der alt er heilagt, finst ein stad der Kristus er.
Nær min trøytte, redde tanke. Nær min draum, min lengt, min styrke.
Nær mitt liv og alt eg lever. Det er godt å vera der.

Gjennom ørsmå hol i dagen, får eg venda mine tankar,
ta eit lite steg til sides, søkja Herren, han som er,
gjennom tause, mørke bøner, gjennom lått og gjennom jubel,
leggja fram for Herren Kristus alt det livet som eg ber.
 
Når eg pustar, når eg tenkjer, når eg ler, og når eg sørgjer,
finna ørsmå hol i dagen, som gjer Kristus sterk og nær,
der eg lever midt i livet, midt i verda, midt i dagen,
ber eg med meg Kristi kjærleik, det er lys og salt eg er.

Jesus, ver i mine dagar, i alt liv som kjem imot meg,
ver i mine glade timar, mine skjelvande sekund.
La meg leva sterkt og nakent, våga sjå og våga høyra,
våga leva midt i livet, våga trå på heilag grunn.

T Heidi Strand Harboe 1999
M Carl Petter Opsahl 1999


