
Øystein Løvdal Knutsen:

– Vi må regne med at overføringene 
fra kommunen kan bli mindre.
Se side 4-5

fra Østenstad 
menighet
Juni 2021

Elisabeth Takle Bye:
–Når vi vet om hverandre og kjenner 
hverandre, er det alltid lettere å ta 
kontakt for å samarbeide og å være 
gode naboer.
Les om bispevisitasen på side 3, 8-9.

Ønsker du dåp?  
Meld barnet eller deg selv til dåp 
gjennom minkirkeside.no/asker

Marit Brandt Lågøyr:
–Kirken er et ankerfeste i folks liv over 
hele landet.  
Les favorittsalmen på side 12

Gateprest  
Solveig Vatn Weisser 
ønsker velkommen til morgenbønn i 
gatekapellet hver onsdag kl 08.00. 
Se side 6
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Leder:

Herre, gje meg dine auge

Herre, gje meg dine auge 
så eg ser når andre har 
det vondt. 
Herre, gje meg dine auge 
så eg kan skimte smerte 
gjennom smil.
Herre, gje meg dine øyre 
så eg høyrer hjertets stille 
gråt. 
Herre, gje meg dine øyre 
så eg kan høyre tause rop 
om hjelp.
Herre, gje meg din munn 
som seier ord som gleder,  
Ord til oppmuntring, ord 
til trøyst, ord som gjev 
håp.
Sølvi I. Hopland

Denne sangen har jeg blitt 
oppmerksom på den siste tiden. 
Vi har vært, og er igjennom en 
vanskelig tid. Pandemien har 
gjort at vi ikke kan møtes, sees, 
klemmes, stå nær hverandre. 

Vi mennesker er ikke skapt 
til å holde avstand, til å unngå 
klemmer og til å unngå å stå 
nær hverandre. 

I dette menighetsbladet 
møter vi mennesker som hver 
på sin side arbeider for det å 
skape nærhet. Kateketen vår, 
Karianne Pettersen, skriver i 
sin andakt på side 11 at savnet 
av nærhet har vært særlig stort 
for ungdommene våre: Tiden 
venter ikke og vi må finne nye 
og gode måter å være sammen 
på.

Vi har nettopp hatt 
bispevisitas i Østenstad kirke, 
og biskop Kari Veiteberg 
var levende og nærværende 
tilstede i alle møtene med 
våre naboer i soknet, både 
kommuneledelse, skoleledere 
og Nærmiljøsentralen i 
Vollen. I spalten «Det skjer 
i kirken» møter vi Elisabeth 
Takle Bye som brenner 
for å skape aktivitet blant 
mennesker i Vollen. Kirken og 
Nærmiljøsentralen retter seg 
mot de samme innbyggerne 
og ønsker at folk skal ha 
en meningsfull fritid. Hva 
kan Østenstad menighet 
og nærmiljøsentralen få til 
sammen? Det er et spørsmål 
vi kommer til å jobbe med 
fremover. 

Godt nytt fra Østenstad 
menighet utgis av Østenstad 
menighet, Den norske kirke. 

Adresse: 
Gudolf Blakstadsvei 40 
1392 Vettre

Tlf: 66 75 40 90 

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

Hjemmeside:  
www.kirken.no/ostenstad
Kontakt menighetens ansatte på 
telefon eller e-post gjennom vår 
hjemmeside 

Åpningstid: 
Mandag - fredag kl. 9 - 15

Redaktør: 
Astrid Sætrang Morvik 
(sokneprest):  
am762@kirken.no

Grafisk design: 
Karen Marie Eien Lillesund

Trykk: 
Asker Print AS

Opplag: 6000 
Fem utgivelser per år.
Abonnement: Gratis.  
Frivillige bladpenger. 
Bankgiro 1620 30 85242
Utensoknsabonnement: 
Kr. 100 per år.

Annonser: 
Kontakt oss på 
tlf. 977 78 560

Kirkens feltarbeid er en 
annen nabo som driver et 
viktig arbeid for rusavhengige i 
Asker. I møte med feltarbeidet 
får mennesker mot til å takle 
livet. Arbeidstiltaket motiverer 
og oppmuntrer mennesker 
til å få struktur og glede i 
hverdagen sin. Gateprest 
Solveig Vatn Weisser skriver 
om dette på side 6.

 Pandemien har vært 
krevende for alle, også 
for kirkelivet, men «Guds 
menighet er jordens største 
under», heter det i en salme. 
Menigheten lever og snart 
skal det bli bedre tider slik 
at vi igjen kan samles til 
aktiviteter i Østenstad kirke 
med barnelatter, gode samtaler 
og glede. Dette skriver Marit 
Brandt Lågøyr om i spalten 
«Min favorittsalme».

Gudstjenestelisten på 
siste side er trykket i håp 
om at vi igjen kan invitere 
til gudstjenester på helt 
vanlig måte med allsang, 
nattverdsfeiring, dåp og 
fellesskap over en kaffekopp. 
Det håper vi på, og det ser vi 
frem til!

Liv Ruud
Daglig leder

T: 67 12 18 17

GULLHELLA
07-23 (08-21)

ASKER
RØYKENVEIEN 136A, 

1386 ASKER 
9-18 (15)

Vurderer du å flytte?
Snakk med oss og start med en  

uforpliktende verdivurdering. 

Eiendomsmegler Krogsveen Asker - Torvveien 1, Asker, Tlf. 66 76 12 00



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:

RELASJONSBYGGING 

Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik.

En vakker vårdag ved sjøen, glade mennesker på 
en benk utenfor Selvikvillaen, en prat på tunet og 
en kaffekopp på trappen. Slikt kan man oppleve 
hvis man tar en tur utenfor sine egne, trygge 
vegger. 

Jeg har avtalt møte med Elisabeth Takle Bye, daglig leder 
i Nærmiljøsentralen i Vollen. Selvikvillaen ble bygget på 
1880-tallet av to brødre fra Oslo som ønsket seg et landsted. 
Fra siste halvdel av 1900-tallet har den gamle villaen vært eiet 
av Asker kommune og ble brukt til utleieboliger fram til Asker 
museum renoverte den i 1994. Vollen Nærmiljøsentral «flyttet» 
inn i 2016. 

Hvorfor ikke starte en nærmiljøsentral i Vollen? Etter mange 
år med arbeidsted i Oslo, var Elisabeth Takle Bye klar for å 
jobbe lokalt. Det fantes ingen nærmiljøsentraler i området. Det 
trigget henne, og i 2016 ble drømmen virkelighet. I dag er den 
gamle sveitservillaen blitt et pulserende møtepunkt for mange av 
ildsjelene i Vollen.

- Hva foregår egentlig på nærmiljøsentralen, Elisabeth?
- Vollen Nærmiljøsental er en møteplass, samarbeidspart 

og en motor i arbeidet for et godt nærmiljø, sammen med de 
organisasjoner, enkeltpersoner og frivillige som fins i området. 
Vi har godt samarbeid med kommunen og Ungkultur som 
har opprettet et sy-rom der ungdom driver sitt eget re-design 
verksted. Her er det malekurs, yoga, jazz jamsessions, band-øving, 
strikking, bridge og sommerkiosk hvor lokal ungdom er ansatt. 
Det er brukerne selv som setter grenser for hva som kan gjøres, vi 
tilrettelegger for det meste. Til sommeren skal vi bruke hagen til 
forskjellig konserter, og det gleder jeg meg til.

Vi har tatt plass ved langbordet i stuen. Elisabeth byr på 
favoritt-teen sin og så er praten i gang om stort og smått. Slik 
bygges relasjoner og kanskje fremtidig samarbeid mellom ulike 
aktører i samme nabolag. 

Det skjer  
i kirken:
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Tlf: 909 75 276 
morten.gjeruldsen@vollen-marina.no
www.vollen-marina.no 

Ledige 
båtplasser

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

Tlf 66 98 89 00
Åpningstider 9-17 (10-16)

- Kan du se for deg at nærmiljøsentralen og Østenstad menighet 
kan samarbeide i møte med innbyggerne i Vollen?

- Ja, det kan jeg på flere måter. Når vi vet om hverandre 
og kjenner hverandre, er det alltid lettere å ta kontakt for å 
samarbeide og å være gode naboer, avslutter Elisabeth.

Under bispevisitasen i starten av mai ble det arrangert møte 
mellom kirken ved biskop Kari Veiteberg, kommunen ved 
ordfører Lene Conradi, og nærmiljøsentralen ved daglig leder 
Elisabeth Takle Bye. Godt naboskap handler om å bli kjent og 
skape gode relasjoner, og nå er vi godt i gang.

Elisabeth håper på godt naboskap med kirken. Her på trappen utenfor 
Selvikvillaen i Vollen.

Tlf: 66 98 70 30



Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik

– Å ha penger i banken er ingen god business, slår 
Øystein Løvdal Knutsen fast. 

Vi sitter i stua i Myrabakken med utsikt mot en hage der et 
tre med fuglekasser og et trehus er blikkfanget. 40-åringen 
som til daglig er prosjekteringsleder i Bane NOR med ansvar 
for utbyggingen av deler av den nye Ringeriksbanen, er glad i 
å snekre, til glede for de tre barna Jakob, Simon og Siri. Selv 
om samtalen vår skulle handle om hvordan forvalte penger for 
menigheten, føles det naturlig å trekke noen paralleller til det å 
bygge og skape noe nytt. Fellesnevneren er verdiøkning. 

I 2020 mottok Østenstad menighet en arv på 1,2 millioner. 
Hva gjør man med slike penger? Øystein Løvdal Knutsen som er 
medlem av menighetsrådet og menighetens økonomiutvalg, ble 
satt på saken.

- Vi må regne med at overføringene fra kommunen kan bli 
mindre, i alle fall lever vi med en større usikkerhet for kirkens 
økonomi, understreker han. 

I håp om å kunne opprettholde menighetens mange tilbud, 
besluttet menighetsrådet å lage en plan for forvaltning av større 
gaver. 

- Økonomiforskriften i Den norske kirke setter en del 
føringer på hvordan hver enkelt menighet kan forvalte sine egne 
penger. Det går på sikkerhet og tilgjengelighet. I tillegg ønsker 
menighetsrådet å ha en etisk profil på sin sparing, forteller 
Øystein, og legger til: 

- Jeg er ingen økonom, men i menighetsrådet bruker 
vi de menneskene og den kunnskapen vi har. Min lærer i 
bedriftsøkonomi på videregående, sa det slik angående sparing: 
«Aksjer er for dem som følger med hele tiden, renter for dem 
som ikke vet bedre og fond er for dem som ønsker en avkastning 
med moderat risiko.» Jeg har foreslått å forvalte pengene i en 
sparepakke med miks av ulike fond, fremfor å sette dem på 
sparekonto. 

Øystein forteller at ulike banker tilbyr fond som over tid 
gir betydelig større avkastning enn å ha penger i banken. Med 
dagens renter og inflasjon er det å ha penger stående i banken et 
direkte tap. Han foreslår å ikke bruke noe av fondet de første tre 
til fem årene, for deretter å ikke bruke mer enn halvparten av årlig 
avkastningen.

- Håpet er at vi kan bygge opp kapital som vi kan ha glede av 
lenge. Med lang sparingshorisont viser det seg at dette lønner 
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seg, sier 40-åringen som selv 
sparer i fond og aksjer fremfor 
i bankkonto. 

Gjennom koronatiden 
er aksjesparing blitt en stor 
interesse for nordmenn, viser 
det seg. Nettsteder som driver 
med aksjeformidling opplever 
stor pågang av nye kunder. 
Er det kjedsommeligheten 
på hjemmekontor som ligger 
bak, tro? Bleikermannen har 
imidlertid andre hobbyer som 
holder ham i ånde. Siden 
barndommen har han vært 
medlem av Askerspeiderne, 

og i dag er han leder for 
stifinnerne hvor den eldste 
sønnen, Jakob på 11, er med. 

Hakk i hæl følger Simon på 
9, og til sommeren reiser hele 
familien på fem til Bolærne i 
Færder kommune for å være 
med på sommerleiren til den 
store speidergruppen. 

- Det morsomste i speideren 
er helgeturer og sommerleirer, 
slår Øystein fast. Han traff 
kona Silje på KFUK-KFUM-
speidernes landsleir på Røros 
i 2006, og etter noen år med 
jobbtilværelse i regnfulle 

Øystein Løvdal Knutsen: 

– Vi må regne med at overføringene 
fra kommunen kan bli mindre.

«Håpet er at vi kan bygge opp kapital 
som vi kan ha glede av lenge.»



5

Bergen, fikk Øystein overtalt bergenseren til å bli med til 
Østlandet. 

– Bergen er en fin by, forsikrer han forsonende, - men jeg ble 
værsjuk av å være der.

Å bosette seg på Bleiker, var naturlig. Her har han trått sine 
barnesko, ikke minst i Østenstad kirke hvor begge foreldrene 
fortsatt er aktive. Selv tar han gjerne en tur i naturen fremfor 
søndagens gudstjenester. – Med all respekt å melde, Astrid, det er 
også mye god forkynnelse i en skogstur.      

Øystein avbryter seg selv for å gå på kjøkkenet og ta 
brødbaksten ut av ovnen.

- Men livet er mer enn maten, prøver jeg. - Hvor får du åndelig 
påfyll nå?

- Vi har vært med på tirsdagene (med middagsservering 
og barnekor, red. anm), men ikke slitt ned dørstokken på 
gudstjenestene. Det er vrient å finne roen i kirkerommet sammen 
med barna. Men jeg finner stor glede i å ha søndagsskole når vi 
har det. 

- Så hvorfor tar man med barna i kirken?
- De synes det er kjekt og et hyggelig felleskap. Vi vil 

gjerne holde ved like båndene til menigheten og utvide 
bekjentskapskretsen. Dessuten er det innmari deilig å få servert 
middag på tirsdagene, røper han med et smil.

Til tross for preferansen for naturen fremfor 
søndagsgudstjenestene, legger ikke Øystein skjul på at 
kristentroen er viktig i livet hans. 

- Jeg er vokst opp med barnetroen og var nok litt mer i kirken 
enn mange andre. Jeg opplevde en stor trygghet der, og så var det 
mange morsomme aktiviteter. Så gikk jeg på kristen videregående 

skole og deretter på 
folkehøyskole. Det var litt som 
en boble der alle tenkte det 
samme. Det ble lite utfordring 
på hvor jeg selv stod som 
kristen, reflekterer Øystein. 

Da ble det annerledes som 
student hvor kompisene ikke 
alltid delte det samme livssynet 
som ham.

- Jeg fikk også venner 
i Bergen kristelige 
studentforbund og fant et 
fellesskap der. Det kristne 
livssynet var en felles basis, 
og vi hadde mye moro og 
diskusjoner. Utviklingen av 
troen skjer i samtale med 
andre. Det opplevde jeg i 
studietida. 

Å følge opp tre aktive barn 
krever sitt, og samtalene med 
gode venner under en åpen 
himmel, blir det litt mindre tid 
til nå enn før. Likevel: 

- Å kunne samtale om tro 
er en viktig forutsetning for å 
bli trygg og holde den ved like, 
slår Øystein fast.

– Jeg er ingen økonom, men i menighetsrådet bruker vi de menneskene og den kunnskapen vi har, sier ingeniøren Øystein Løvdal Knutsen.
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Kirkens Feltarbeid i Asker sitt Arbeidstiltak 
Tekst og foto: Gateprest Solveig Vatn Weisser

«Jeg får jo vondt av epletreet når vi beskjærer 
greinene sånn som dette, men jeg tenker også at 
vi hjelper det.» 

Bjørn Erik står og trimmer treet og viser meg hvordan man skal 
klippe det ned slik at treet strekker seg utover i stedet for oppover 
– da kan man også nå eplene fra bakken. Vi står under noen 
gamle epletrær og kikker på knoppene som er like ved å sprette. 
Jeg spør hva han syns er bra med arbeidstiltaket. «Det er å få 
noen rutiner, og så lærer jeg hvordan jeg skal drive en hage. Det 
passer godt nå når jeg har fått min egen hage.»

Vi snakker om jordsmonnet, og hvilke trær som evner å gro 
hvor. Vi møtes på fast grunn og deler tanker og kunnskap. Det er 
sola som gir oss varme, og hendene våre berører de samme trærne. 
Vi bygger en felles erfaring og opplevelse. Hun som bor i huset til 
hagen kommer ned med redskap som kan hjelpe oss i arbeidet, og 
vi slår av en prat. I arbeidstiltaket bygges erfaringer og relasjoner 
som er knyttet til mennesker og steder rundt om i Asker, og vi 
møter hverandre på noen grunnleggende menneskelige premisser 
- i et fysisk arbeid. 

Fysisk arbeid, det kan være tungt og krevende, men man 
gjør det kroppen evner. Trond, en annen av karene som er med, 
forteller at det fine med arbeidstiltaket er hvordan kroppen får 
komme seg i form etter stygge skader. Han har knust den ene 
skuldra, men jo lenger han jobber, jo sterkere blir han, og kroppen 
tåler etter hvert et tyngre arbeid. Det minner meg på epletrærne 
som beskjæres - det er brutalt å kutte vekk friske greiner, men 
de greinene som står igjen, bærer god frukt og er mulige å nå fra 
bakkeplan. Jobb gjennom arbeidstiltaket kan være fysisk krevende, 
og man må “trimme” dagsrytmen. Man er nødt til å stå opp på 
morgenkvisten og komme seg ned til Asker sentrum, men der får 
man også plante føttene sine i et godt jordsmonn, og smil, lønn, 
muskler, vennskap og kunnskap kan etter hvert høstes inn. 

– Jeg lærer hvordan jeg  
skal drive en hage

Arbeidstiltaket er et lavterskel jobbtilbud for dagarbeidere 
i aktiv rus, men også et springbrett for folk som er på 
vei til et liv uten rus. Den som møter opp på Varmestua 
i Asker sentrum kan få mulighet til å gjøre ulike jobber. 
Det kan være hagearbeid, snømåking, transport/flytting, 
nedvasking av kommunale leiligheter og henting av varer til 
Feltarbeidets bruktbutikk. Bruktbutikken er en viktig del 
av arbeidstiltaket hvor dagarbeiderne betjener kassa, priser 
varer og sorterer det som kjøres til Yggeseth. Butikken tar 
imot det du ikke lenger bruker, og er det noe du trenger, 
kan du ta turen innom for å handle. I tillegg til dette 
holder Lyspunkt1 til i Heggedal Fabrikker hvor deltakere 
får arbeidstrening. Her produseres lys i mange varianter – 
vanlige stearinlys, trearmede lys til jul, globelys og ikke minst 
Norges største produksjon av alterlys. 

Bruktbutikken, og etter hvert også Varmestua, er på 
flyttefot! Et par nummer du kan nå oss på er derfor hendig. 
Arbeidstiltaket: 40449423. Bruktbutikken: 67414022. 

MORGENBØNN I GATEKAPELLET
Kom og tenn lys i gatekapellet i Asker sentrum. Her er et åpent 
rom hvor lysene vitner om et fellesskap for alle. Kapellet ligger på 
den store åpne plassen utenfor biblioteket. Hver onsdagsmorgen 
kl 08.00 holdes det morgenbønn. Dersom du vil at presten skal be 
for deg, eller noen du kjenner, kan du sende en e-post eller sms til 
gatepresten i feltarbeidet: solveig-vatn@hotmail.com/99129936

«Jeg får jo vondt av epletreet når vi 
beskjærer greinene sånn som dette, men 
jeg tenker også at vi hjelper det.»
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Sommertur for seniorer 
Mandag 30. august arrangerer Heggedal/Østenstad 
menighets seniorarbeid busstur til «Kunstnerkirken» 
Holmsbu kirke og serveringsstedet Fossesholm Herregård  
i Vestfossen i Øvre Eiker. 

Program:
Holmsbu kirke: Kort andaktsstund, boller og kaffe, 
informasjon om kirken og den vakre kunsten som er malt 
på veggene der. 
Fossesholm Herregård: Middag og kaffemat, orientering 
om stedets historie og mulighet til å rusle litt rundt i vakker 
natur. Allsang, åresalg og trekning.  

Pris: 400,–   
Påmeldingsfrist: Tirsdag 24. august til diakon Jarle 
Klungrehaug på mobil 91 36 88 03 fra 10. august.

Den årlige 
vandringsgudstjenesten på 
Løkeneshalvøya starter kl. 
11.00 på parkeringsplassen 
ved Spiradammen. Sokneprest 
Astrid Sætrang Morvik 
leder vandringen på det 
naturskjønne området til 
Løkenes gård. Avslutningen 
blir ved våningshuset hvor 
kaffe og te blir servert. Ta 
gjerne med egen niste.

Bevegelseshemmede møter 
direkte ved Løkenes gård hvor 
diakon Jarle Klungrehaug leder 
samlingen.

Vandringsgudstjeneste på Løkenes 13. juni

Marianne Rustad stiller vakre 
Løkenes gård til disposisjon for 
vandringsgudstjenesten 13. juni. 
Foto: Karl Braanaas

Ikke alle barn 
gleder seg til ferien
Gi en trygg ferieopplevelse til
familier som har det vanskelig

SMS BK FERIER til 13130 (200 kr),  
VIPPS en gave til 13130 eller 
gi på konto 3201 52 74165

Illustrasjonsfoto
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Stor stas med bispevisitas i Østenstad
Tekst og foto: Svein-Ivar Fors

Biskop Kari Veiteberg 
besøkte Østenstad 
menighet i begynnelsen 
av mai – til gjensidig 
ettertanke, inspirasjon 
og glede. 

Vanligvis skjer det mye i 
Østenstad menighet hver dag 
hele uken igjennom – så lenge 
koronaen ikke preger oss alle.

– Akkurat nå er jeg glad 
for å kunne være her, på min 
første visitas på halvannet år, 
sa biskop Kari Veiteberg. – 
Jeg savner å få være ute blant 
mennesker!

PÅ VISITAS I ØSTENSTAD: 
Biskop Kari Veitebergs mottok 
visitasmeldingen for Østenstad 

FINT OG NÆRT:  
En håndfull ungdommer var 

invitert til å møte biskopen til 
en uformell kveldssamtale om 
det å være ung i koronatid og 
i kirken. Her svarte biskopen 

godt og omsorgsfullt på mange 
ulike spørsmål. Møtet med 

ungdommene ble avsluttet med 
andakt og lystenning ute ved 

lysskulpturen ved minnelunden.

sokn fra sokneprest Astrid 
Sætrang Morvik. 
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SAMARBEID: En av 
de store konsekvensene av 
koronaepidemien er stor ensomhet 
og en problematisk psykisk helse 
for mange. – Det viktig å være 
klar over at kirken er her og kan 
være til hjelp for alle som befinner 
seg i en livskrise, sa sokneprest 
Astrid Sætrang Morvik. – Vi 

er godt kvalifisert til samtaler 
i kriser, vi har åpne dører, lave 
terskler – og alt er gratis.
– Østenstad kirke er en viktig 
aktør i lokalsamfunnet, 
understreket ordfører Lene 
Conradi og kommunedirektør 
Lars Bjerke da de og 
kommuneledelsen møtte biskopen 

under visitasen. Her er ordfører 
Lene Conradi og biskop Kari 
Veiteberg sammen med direktør 
for medborgerskap Kristin Marie 
Felde, daglig leder i Østenstad 
Liv Ruud, kommunedirektør 
Lars Bjerke, kirkesjef John 
Grimsby, sokneprest Astrid 
Sætrang Morvik, direktør for 

samfunnstjenester Ragnar 
Sand Fuglum, prost Tor 
Øystein Vaaland, nestleder i 
menighetsrådet Jan Duvaland 
og leder i Vollen Nærmiljøsentral 
Elisabeth Takle Bye.

GUDSTJENESTE: 
Bispevisitasen i Østenstad ble 
avsluttet med visitasgudstjeneste 
og visitasforedrag. Biskopen fikk 
overrakt sin nye bispestav i sølv, 
laget av William i Østenstad 
menighetsbarnehage.

VAKKER SANG: En liten 
gruppe fra Østenstad barnekor 
sang for biskopen, dirigert 
av kantor Kristin Hesselberg 
Meland.
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Carl Petter Opsahl og Østenstad sangeri:

Sommerkonsert med
JAZZ OG FOLKEMUSIKK 
Klarinettisten fra Caledonia Jazzband setter oss  
i god stemning i samspill med Østenstad sangeri
Søndag 13. juni kl. 19.00

Carl Petter Opsahl har en egen evne til å kombinere jazz og 
folkemusikk. Dette kommer til uttrykk i flere av hans CD-er, og 
det vil vi få mange eksempler på ved konserten. Da vil vi høre 
ham spille alene, sammen med koret og sammen med kantor 
Kristin Hesselberg Meland.

Billetter ved inngangen, kr. 150,-

Sokneprest i permisjon
Sokneprest Astrid Sætrang Morvik har fått permisjon fra 
stillingen i Østenstad i ett år fra 9. august for å arbeide som 
prest ved Institutt for Sjelesorg ved Modum Bad. Der skal hun 
samtidig videreutdanne seg innen sjelesorgfaget.

I hennes fravær skal sokneprest i Heggedal, Magnus Pettersen 
Kjellin, vikariere som sokneprest i Østenstad. Det vil settes inn en 
vikar i hans sted i Heggedal.

Magnus er konfirmert i Østenstad, har vært med i Ten Sing 
og arbeidet som ungdomsarbeider i menigheten i 8 år. Etter endt 
utdanning ved Menighetsfakultetet, arbeidet han i Strømsgodset 
menighet i Drammen i 5 år. De siste 6 årene har han vært 
sokneprest i Heggedal. Magnus er gift med Kine og har to døtre 
på 7 og 12 år.

Menighetsbladet får også ny redaktør i Astrids fravær. 
Svein-Ivar Fors, tidligere rektor ved Vettre skole og redaktør 
for ASKER-posten og ASKER-magasinet, har med sin gode 
kjennskap til menigheten de beste forutsetningene for å fylle 
rollen.

Magnus (t.v.) og Svein-Ivar (t.h.) ønskes varmt velkommen til 
Østenstad i sine nye roller!

Foto © Ann Iren Øverby

Foto © Thor Hauknes
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Slekters gang
 

2. mai
Victoria Piekarska
Amund Brattbakk Bilit
Victor Rynning

18. februar
Anna Bjørg Kolberg 
26. februar
Turid Nygaard 
Jens Olav Magnussen 
4. mars
Tore Birkeland 
5. mars
Randi Sveen Ellingsen 

Tro & liv
11. mars
Geir Holm 
12. mars
Egil Hansen 
23. mars
Karen Finseth 
8. april
Ragnhild Ellen Aardal 
9. april
Per Nordahl Fostveit 
16. april
Edgar Inge Ytteborg 

Andakt av kateket Karianne Pettersen

JABE’S BØNN

«We`re the generation, we can’t afford to wait. The future started 
yesterday. And we’re already late.»  

Midt i en pandemi stod høstens konfirmanter i kirken og 
sang, i miniforestilling for et lukket publikum (av stolte foreldre!) 
John Legends «If you´re out there» ble en del av repertoaret for 
ungdommene våre, og den har fulgt oss videre inn i 2021. 

Vente har vi gjort mye av, og fortsatt er vi der. Konfirmanter 
har undervisning digitalt. Ungdommer har møttes ute i kulda, 
rundt en bålpanne, fordi kirkerommet var stengt, sammen med 
konsertsaler og kjøpesentre. Vi venter og håper på bedre tider! 
Men tiden venter ikke.

Barna og ungdommene våre vet det. Det er nå det skjer. Det 
er nå du er førsteklassing, konfirmant, russ, skal søke første jobb. 
Tiden løper som vanlig i en uvanlig tid, og vi må finne nye og 
gode måter å være sammen på, feire, leve. 

I Bibelen finnes en bønn av en ung mann, kalt Jabes’ bønn. 
Jabes påkalte Gud og sa: «Å, om du bare ville velsigne meg og 
utvide grensene mine, og støtte meg med din hånd.» (1 Krøn 4,9)

Å utvide sine grenser, det handler ikke bare om landområde, 
men også som mennesker. Vi utvikler oss hver gang vi utvider 
livet, får nye erfaringer. Frivillig eller ufrivillig. Når vi utvider 
grensene våre, kan vi kanskje få et større rom inni oss selv, både i 
hodet og hjertet? 

Har du lært noe nytt i denne tiden? Om hva fellesskap betyr? 
Hva og hvem som er virkelig viktig for deg? Hvordan det føles 
å være sårbar? Kan vi huske og bruke det vi lærer – i dag, og i 
morgen? 

Jeg tror ikke på en Gud som sender hverken pandemier eller 
annen ulykke! Men i alle slags tider tror jeg Han vil både velsigne 
og støtte oss med sin hånd, som Jabes ba om. Det er godt å ta 
med seg ut i dagen, for framtiden er her, den startet i går! 

Alt i blomster, kranser og oppsatser.
20% rabatt på alle kjøp ved 

henvisning til denne annonsen.

Asker, 66 78 05 33 (24t)    jolstad.no

Begravelse til riktig pris 

Vi har prisgaranti på våre tjenester.  
Det sikrer deg den beste prisen, uten at det  

går på bekostning av service og kvalitet.  
Vi ordner alt det praktiske  

og er tilgjengelig hele døgnet.  
Hos oss er du i trygge hender.

Telefon: 4000 2460 
sagabegravelse.no

 

Ny inskripsjon på gravstein kr 5800 
Ny inskripsjon til fast lav pris.

Vi tilbyr også vedlikehold og oppussing

Stort utvalg av nye gravsteiner  
Ring oss på telefon 4000 2448

gravstein24.no

Gravsteiner
Navnetilføyelser

Oppussing

NORSK KUNSTSTEIN & GRANITT AS
www.nkg.no   Tlf. 66 90 51 40

Gudolf Blakstadsv 42, 1392 Vettre 
v/Østenstad kirke

Døgnvakt 66 79 70 80
www.akasien.no

Asker

21
34

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

lokalt, trygt og prisbevisst byrå.



    Min 
favorittsalme

Gudstjenester i 
Østenstad kirke
06.06. -08.08. 2021
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på kirken.no/ostenstad.  
Offer gis med Vipps: 13115

6. juni, 2. søndag  
i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik 
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga

13. juni, 3. søndag  
i treenighetstiden
Vandringsgudstjeneste på 
Løkenes
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Oppmøte på P-plassen ved 
Spiradammen. 
Se omtale s. 7

20. juni, 4. søndag  
i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Østenstad menighets 
arbeid

27. juni, 5. søndag  
i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Evangeliesenteret

4. juli, 6. søndag  
i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Østenstad menighets 
arbeid

11. juli, 7. søndag  
i treenighetstiden
Prest: Prostiprest Liv Jorunn 
Koller
Offer: Østenstad menighets 
arbeid

18. juli, 8. søndag  
i treenighetstiden
Prest: Prost Tor Øystein 
Vaaland
Offer: Mission Aviation 
Fellowship (MAF)

25. juli, 9. søndag  
i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

1. august, 10. søndag  
i treenighetstiden
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: MF vitenskapelige 
høyskole

8. august, 11. søndag  
i treenighetstiden
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Østenstad menighets 
arbeid

Marit Brandt Lågøyr
Direktør for strategi og samfunnskontakt KA (Kirkelig 
arbeidsgiverorganisasjon)

Jeg velger meg «Guds menighet er jordens største under», skriver 
Marit i en e-post. Hun er utfordret av Inge Westly og begrunner 
valget sitt slik: 

«Ronald Fangen var en norsk forfatter og salmedikter. Fangen 
var også sentral ved etableringen av avisa Vårt Land i 1945. 
Under krigen skrev Ronald Fangen en av de flotteste salmene jeg 
vet om: «Guds menighet er jordens største under». Han hadde 
akkurat sluppet ut av to års fangenskap, og salmen bærer sterkt 
preg av kampen mellom det gode og det onde som han hadde følt 
på kroppen. 

Det kristne felleskapet var viktig den gang, men jeg vil påstå at 
det er like viktig i vår tid.  Kirken er et ankerfeste i folks liv over 
hele landet. I en tid der mange opplever økt ensomhet og uro, er 
lokalkirken et fastpunkt. Når smittesituasjonen tilsier det, kan vi 
igjen få oppleve felleskap i Østenstad på tirsdagsmiddag, i kor, 
på gudstjeneste, på julemarked, i Y´s men og i speideren. Folk i 
Asker trenger kirken, og kirken har rom for alle. I sorg og glede, i 
hverdag og høytid.»

Salmen står på nr. 536 i salmeboken. Som nestemann i 
salmestafetten utfordres Jon Harald Skeie Hoff.

Guds menighet er jordens største under!
Mens verdens skikkelse i hast forgår, 
er Kristus i all evighet den samme, 
og fast hans rike på sin klippe står. 
Mens verdens riker stiger og de synker, 
går kirken mot fullkommenhetens vår.

Så kommer dagen da alt hat skal smelte
som sne og is for sol og sommervær. 
Da faller Satans makt, da skal hans velde 
gå tapt for dem som strider i Guds hær. 
Med jubel skal de høste hva de sådde 
og salige få se ham som han er.

Å hellig håp! Å sanne, sikre løfte 
fra ham som aldri skifter sinn og art! 
Er natten lang, er kampen full av kvaler,
som morgenstjernen lyser løftet klart. 
Det er Guds eget ord: Du skal ha trengsel, 
men kjemp frimodig – se, jeg kommer snart!

T Ronald Fangen 1942
M (alt.1) Arild Sandvold 1942
M (alt. 2) Arnfinn Øyen 1967


