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Leder:

Det beste i oss

Når krisen rammer – 
hvem blir vi da? 

De første dagene etter at 
Norge ble «stengt ned», grep 
panikken om seg og dopapir 
ble hamstret for alle pengene. 
Jesu bud: Elsk din neste 
som deg selv, forsvant ut av 
horisonten for mange; «din 
neste» ble glemt, «deg selv» var 
det eneste som sto igjen. 

Da panikken la seg og 
vi skjønte at butikkene ville 
fortsette å få varer, fikk vi tid 
til å besinne oss, og det beste 
i oss kom frem. Hjelpsomhet 
og medmenneskelighet fylte 
Facebook-innleggene og 
avisspalter. Jeg velger å tro at 
det ble mer enn ord og gode 
intensjoner, men at vi faktisk 
også gjorde og fortsetter å gjøre 
hyggelige og hjelpsomme ting 
for dem som er rammet ekstra 
hardt av koronakrisen.

Bortsett fra å holde 
begravelser, spiller ikke 
kirken en stor rolle når krisen 
rammer. Vi har hverken 
husholdningsvarer eller 
medisinsk ekspertise. Vi kan 
ikke stanse smitte eller frykt 
for fremtiden. Kirken har 
ingen maktmidler å stille opp 
med mot ytre fiender. Ham vi 
kaller Kirkens Herre, lærte oss 
å bruke ord og gode gjerninger 
i kampen mot det onde. Kirken 
setter sin ære i å bøye seg ned 
mot de minste og svakeste, 
for når vi tjener hverandre, 
tjener vi Gud. Dette er vår 
gudstjeneste.

Diakon Jarle Klungrehaug 
skriver i spalten Tro & liv om 
hvordan vi alle kan hjelpe 
hverandre i denne tiden. Selv 
har han tatt ringerunder til 
eldre i menigheten som sitter 
alene. Ofte har han fått beskjed 
om at venner og slektninger 
allerede har tatt kontakt for 
å være samtalepartner eller gi 
praktisk hjelp. Det er tydelig 
at nestekjærlighet sitter i 
ryggmargen hos mange. Alle 
døpte er kirken, og Jesu bud 
om å elske sin neste, skal vi 
leve ut i hverdagen i møte med 
dem som trenger oss. Det er 
det heldigvis mange som har 
skjønt. 

Kirkens oppgave er også å 

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: 
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Annonser: 
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formidle tro, håp og kjærlighet 
gjennom ord som trøster 
og musikk som gleder. De 
direktesendte gudstjenestene 
vi har laget i Østenstad kirke 
siden 15. mars, har vært vårt 
bidrag for å samle menigheten 
til arrangementer på nettet. 
Vi trenger å møtes og merke 
at fellesskapet lever, selv om 
vi ikke er fysisk sammen. 
Frivillige medarbeidere har 
med glede stilt opp for å skape 
disse gudstjenestene. På de 
neste sidene kan du lese om 
Simen Udnes, teknikeren som 
meldte seg til tjeneste da han 
skjønte at det var behov for 
noen som kunne hjelpe til å 
lage gode sendinger. 

Jeg er stolt av hva kirken 
har bidratt med i denne tiden. 
Riktignok spiller vi ingen 
livsviktig rolle, men vi har en 
ambisjon om å holde motet 
oppe blant oss. Skal vi lykkes 
med det, er det nødvendig at 
alle tar ansvar og at det beste 
i oss kommer frem når krisen 
rammer.

Astrid Sætrang Morvik
Sokneprest

Åpent hverdager 09.00-21.00 - Lørdager 09.00-15.00

Tlf: 66 90 40 45 - Vettre Torg, 1392 Vettre

T: 67 12 18 17
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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:

DIREKTESENDTE GUDSTJENESTER
Tekst og foto: Svend Aage Madsen

Påsketomme gudstjenester har knapt vært et 
tema siden kristendommen ble innført for nesten 
tusen år siden.  Men i dagene rundt påsken i 
2020 satt folk flest hjemme hos seg selv, med et 
håp om å bli spart fra smitte av covid-19 viruset. 
Påskens gudstjenester fra Østenstad kirke ble 
derfor overført via menighetens side på Facebook. 

- Det føles veldig riktig og spennende å gjøre det på denne 
måten, sier sokneprest Astrid Sætrang Morvik.

Hun forteller at de videooverførte gudstjenestene fra 
Østenstad kirke begynte som en spontan ide, hvor hennes datter 
Torun Sætrang Morvik filmet moren sin med mobiltelefonen 
mens hun sa noen ord til menigheten.

- Utgangspunktet var å gjøre det enkelt. Så kom jeg på at 
jeg kunne ta på prestekjolen, og plutselig var det blitt det en 
hel gudstjeneste ut av det. Noe vi raskt skjønte det var et behov 
og ønske om, da mer enn 800 personer fikk med seg den første 
sendingen.

Selv om NRK sender nasjonale gudstjenester, er det noe eget 
med det som er nært og kjent. Og da Simen Udnes (24) fra Torp 
Høymyr spontant meldte seg til tjeneste for å bidra til en mer 
strømlinjeformet TV-produksjon, var påskeplanene lagt.

- Dette er lokalt, og veldig hyggelig, sier han entusiastisk, før 
han setter seg ned i kontroll-rommet som er rigget opp i kapellet.  
Hit fører alle ledninger med lyd og bilde, før det hele sendes 
videre ut til en ventende menighet.

Sokneprest Astrid er glad for at påsken ble tilnærmet normal, 

Det skjer  
i kirken:
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selv om det til å begynne med føltes uvant å tale til et kamera i 
stedet for til en lyttende menighet.

- Det er jobben vår å ha gudstjenester hver søndag, og TV-
sendte gudstjenester er utgangspunktet ikke mere jobb. Men 
jeg kjente jo at var litt høyere skuldre enn vanlig i møtet med 
kameraene, sier hun.

Bildene til denne reportasjen ble tatt på Palmesøndag, som 
normalt innleder påskehøytidens rekke av fullsatte gudstjenester. 
Andakten var ved kateket Karianne Pettersen, mens sokneprest 
Astrid var liturg.

Kun den ene delen av kirkerommet var fylt med stoler. På den 
andre siden sto stolene så tett at det ikke var plass til å sette seg. 

Det var en uvant opplevelse å være tilstede i en folketom kirke, 
hvor både liturgi og salmer var som de pleier. Samtidig er det 
stille. Her er det ingen som kremter, skubber borti stoler eller 
salmebøker som faller i gulvet.

Musikk og salmesang fyller rommet og sendes lydløst ut til 
en lyttende menighet. Simen har full oversikt. På skjermen ser 
han hvor mange som følger sendingen, og han ser at følgerne blir 
stadig flere.

Kantor Kristin Hesselberg Meland har det musikalske ansvaret 
og skaper musikk sammen med sin ektemann og sanger Roar 
Meland og saksofonist Anja Skjellestad Møgedal (12) fra Bondi 
og Vettre skolekorps.

Dagens tekstleser er Alva Stray (12) fra Bondi, som tidligere 
sang i Østenstad barnekor. 

- Jeg var litt nervøs, men det gikk fint, sier 12-åringen.
Også Facebook-gudstjenesten gikk fint. Og ettersom det ikke 

var noen som kunne gå rundt for å ta opp kollekt, ble det gitt 
beskjed om at offergavene denne gang kunne betales med VIPPS.

Kirkebenkene var tomme, 
men gudstjenesten ble tatt 
godt imot hjemme hos 
menigheten.



Simen Udnes: 

– På grunn av korona-
epidemien har  
engasjementet for kirken 
blusset opp igjen
Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik

Jeg møter ham i Heggedal kirke. Der har den unge 
IT-konsulenten tilbrakt ungdomstiden sin, siden 
han som 14-åring meldte seg til konfirmasjon. 
I dag er det filming og teknikk rundt digitale 
gudstjenester som bringer ham til kirkerommet. 
For omkring ti år siden var det en følelse av at det 
var her han måtte være.

- Jeg hørte til Østenstad, og da jeg gikk i 8. og 9. klasse pleide jeg 
å være i kafeen i kjelleren etter skoletid, men da det kom brev i 
posten med invitasjon til konfirmasjon, fikk jeg en rar opplevelse 
av at jeg skulle være i Heggedal.

Simen smiler tankefullt og kikker opp i taket: - Kanskje det 
var «han der oppe» som styrte det?

Det karakteriske taket i Heggedal kirke er relativt nymalt, 
det samme gjelder vegger og orgelfasade. Simen har gjennom 
årene fått et nært forhold til kirken både som fellesskap og som 
bygning:

- Jeg ble valgt inn i menighetsrådet i 2015 og ble også med 
i både eiendomsutvalget og orgelkomiteen. Det var lurt, for de 
tingene hang litt sammen. I forbindelse med bispevisitasen i 
2018, ble det bestemt at lys og lydanlegg skulle fornyes. I 2019 
kom det nye orglet på plass. Det var en spennende prosess. 

Simen forteller engasjert om reisen til orgelfabrikken i 
Tyskland. Da kabinpersonalet i SAS gikk til streik våren 2019, 
sto hele reisen i fare, men Simen hadde kontakter som skaffet 
orgelkomiteen plasser på et Lufthansafly. Var det «han der oppe» 
som ordnet opp da også, tro?

Simen er ikke fremmed for å tenke at Gud kan ha en finger 
med i spillet når ting legger seg til rette, men når han snakker om 
troen sin, blir han nøktern.
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«Her kjenner jeg alle og man får 
være den man vil. Det gjør ikke noe 
om man ikke tror»

- Hva er det å være kristen? 
Er det å be, er det å tenne lys..? 
Jeg har hatt lite meninger om 
det og praktisert lite selv. Men 
jeg har en sterk tilhørighet 
til Heggedal menighet. Her 
kjenner jeg alle og man får 
være den man vil. Det gjør ikke 
noe om man ikke tror. 

Den tidligere 
ungdomslederen har fortsatt 
mye kontakt med miljøet i 
menigheten. - Jeg merker 
at når folk ikke får være her, 
sitter de hjemme og klør etter 
å komme hit igjen. De savner 
fellesskapet og vennene sine.

Etter konfirmasjonstiden ble 
Simen spurt om han ville være 
med videre i ungdomsarbeidet, 
det som i Heggedal går under 
navnet Team Heggedal. Det var 
daværende ungdomsarbeider 
Torbjørn Brennum som 
utfordret ham, og Simen 
lot seg utfordre. Han gikk 
«MILK» (Minilederkurs) 
og fikk stadig mer ansvar i 
den store ungdomsgjengen. 
Sammen tok de turer til 
London, New York, Tallinn 
og Praha, men også til 
Nordmarkskapellet. 
Simen ble styreleder og 
har vært med å forme 
ungdomsmiljøet i flere 
år.

- Vi ville ha flat 
struktur og var opptatt 
av åpne samtaler og 
diskusjon blant lederne 
før beslutninger ble 
tatt. Alle stiller likt i 

miljøet. Jeg er stolt av det Team 
Heggedal jeg har vært med å 
forme.

Selv om 24-åringen ikke har 
mange ord for hva han tror på, 
har han en sterk opplevelse av 
hva kirkebesøkene gir ham.

- Jeg har vært her mye 
på gudstjenester i og med 
at jeg også har jobbet som 
kirketjener. Jeg er glad i 
musikken. Jeg får en god følelse 
når jeg er med å synge, eller når 
jeg selv spiller litt på pianoet 
eller orglet. 

Han erkjenner at 
søndagsgudstjenestene ikke er 
det naturlige samlingsstedet for 
ungdommer, men fremholder 
at de unge har sitt eget 
fellesskap. 

- Kveldsandaktene på 
tirsdagskveldene er vår 
gudstjeneste. Det å være helt 
stille sammen, tenne lys, be og 
lytte til musikk, er fint. Det er 
også nokså universelt i kristne 
ungdomsmiljøer, tror Simen.  

Tiden som leder i Team 
Heggedal er avsluttet. Etter 
videregående skole og læretid, 

Tlf: 66 98 70 30
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Simen Udnes styrer lyd og bilde fra Mariakapellet 
som tjener som kontrollrom.

fikk Simen fast jobb som IT-konsulent i et internasjonalt 
firma, og dagene fylles opp med reising til kunder, salg av utstyr 
og opplæring. Arbeidslysten er stor, og uten egen familie er 
fleksibilitet og tilgjengelighet nesten ubegrenset. Unntaket 
er søndag formiddag. Da har Simen full konsentrasjon om 
gudstjenestene i Østenstad kirke.

- På grunn av koronapandemien har engasjementet for kirken 
blusset opp igjen, forteller han.

- Jeg visste det skulle være NRK-gudstjeneste fra Tromsø, men 
syntes det ble veldig lite personlig. Det hadde ikke noe med meg 
å gjøre, men jeg så på Facebook at det skulle være gudstjenestene 
fra Østenstad kirke, så jeg «tunet» meg inn på sendingen kl. 11 
den 15. mars. 

Simen forsikrer at han ikke syntes den første sendingen filmet 
med kun en mobiltelefon, var dårlig, men han visste at han hadde 
utstyret og kunnskapen til å heve nivået. Dermed kontaktet han 
soknepresten som var glad for å få hjelp.

- Og når jeg først er i gang, tenker jeg stort og går all in, slår 
han fast og forsikrer at han var klar over at engasjementet kunne 
bli langvarig.

I skrivende stund har ikke Simen hatt én søndag fri siden 
han meldte seg til tjeneste i Østenstad. Menigheten planlegger 
å sende gudstjenester frem til det igjen blir mulig å samle folk i 
kirken. Stor takk til Simen som gjør dette mulig!

Musikalsk ungdomsarbeider 
ansatt i Østenstad
Magnus Brekke Aalbu (26) er ansatt som 
ny ungdomsarbeider i 50 % stilling etter 
Andreas Falch Pettersen som sluttet 31. mai. 
Magnus starter i jobben allerede 1. juni og 
får hovedansvaret for å følge opp Ten Sing-
koret «Pappas barn» og ledertreningen i regi av 
menigheten. 

Magnus har lang erfaring med ungdomsarbeider i kirken. Han 
begynte som frivillig dirigent og ungdomsleder i Nanset Ten 
Sing i Larvik som 16-åring. Siden har han fortsatt å jobbe som 
menighetsarbeider i hjemmenigheten og i KFUK-KFUM. 
Han har bred erfaring med Ten Sing arbeid både nasjonalt og 
internasjonalt og har utdannet seg innen musikk. For tiden 
arbeider han som dirigent i unge voksne-koret «Kor Major» i 
Oslo. Den unge musikeren synger og spiller piano og har også 
mye erfaring fra amatørteateroppsetninger.

Menighetens nye ungdomsarbeider beskriver seg selv som 
en som brenner for ungdomsarbeid. – Jeg er positiv og glad og 
ønsker å bidra til å skape trygge møteplasser for ungdommer, 
uttaler Magnus Brekke Aalbu. 

Magnus Brekke Aallbu blir ny ungdomsarbeider 
i Østenstad menighet. Ta godt imot ham!

Korona-situasjonen:

HVA SKJER 
I KIRKEN?
Som følge av 
koronasituasjonen har  
mange planer blitt lagt om. 
Dette skjer:

Y’s men’s loppemarked ble 
avlyst. Neste loppemarked blir 
23.-24. april 2021
Bispevisitas er utsatt ett år til 
mai 2021. Dato settes senere.
Konfirmantene følger 
Sjømannskirkens nettbaserte 
undervisningsopplegg. 
Opplegget med leir er 
endret, men det blir 
konfirmasjonsgudstjenester i 
september. Det kan komme 
restriksjoner på antall 
deltakere fra hver familie 
og antall konfirmanter 

i hver gudstjeneste. 
Konfirmantfamiliene får 
skriftlig beskjed i god tid.
Gudstjenester sendes over 
menighetens hjemmeside og 
Østenstad kirkes Facebookside 
frem til og med 14. juni. Lik 
siden og få påminnelser om når 
gudstjenesten starter. Ofring 
skjer via Vipps 13115.
Alle aktiviteter er avlyst, men 
gjenopptas når det blir mulig. 
Følg med på menighetens 
hjemmeside: kirken.no/
ostenstad. 

Gladsak: Kjøkkenet er malt og 
vasket og innvendige dører i 
kirken er pusset opp.
Gladsak: Urtekasser er snekret 
og tatt i bruk. Velkommen til å 
plante og høste!
Gladsak: Ingen av kirkens 
ansatte er permittert. De er 
tilgjengelige på telefon 66 75 
40 90 og e-post. Se detaljert 
kontaktinformasjon på kirken.
no/ostenstad. Ta kontakt for 
samtale og forbønn!



6

Tekst: Carl Weisser og Astrid Sætrang Morvik. Foto: Karl Braanaas.

Østenstad kirke ble innviet i mars 1980. I år feirer 
kirken 40-årsjubileum, og det er tid for et lite 
tilbakeblikk. Carl Weisser, bosatt i Jørgens vei, var 
menighetens første organist og sterkt engasjert 
i byggingen av orglet i Østenstad kirke. Han 
forteller:

«På den tiden bygde orgelbygger Paul Ott orgelet i Asker 
kirke. Han ble engasjert som orgelbygger i Østenstad. Konsulent 
var Bjørn Boysen.

Ved innvielsen av kirken var orgelet på plass med kun 
fasadepipene. Arkitekten for kirken, Harald Hille, tegnet 
orgelfasaden. Mestermaler Limset blandet blåfargen og fikk tak i 
ekte sinoberrødt som gjør seg så godt.

Ved innvielsen hadde organisten med seg sitt lille Yamaha 
Electrone. Ellers var både korps og kor på plass. Det var 
selvfølgelig «stinn brakke» og høyttaleranlegget streiket. 
Redningen be en ung mann som holdt «myggen» som fungerte så 
noenlunde.

Menigheten fikk heldigvis låne det lille orgelpositivet fra 
Borgen. Det var bare tre stemmer, men et deilig instrument som 
gjorde god nytte både til gudstjenester og konserter. Det var også 
fra Ott-firmaet.

Det oppsto et varmt vennskap mellom orgelbygger Paul og 
organist Carl, ikke minst mellom konene Emmy og Sara. Paul var 
omkring de åtti da han intonerte orgelet i Østenstad. Kirkeverge 
Christian hadde tatt ham under sine vinger og installert dem hos 
Hanevold. Paul glemte aldri det.

Emmy hjalp ved intonasjon og stemming, men innrømmet at 
hun syntes det var ganske kjedelig. Hun var en god støtte for sin 
mann. Da han klatret opp stigen med masse småpiper i hendene, 
bemerket hun: «Slik kommer han til å entre himmelen med 
fanget fullt av piper.»

Gullsmed Claudi graverte og gav gullmerket med Otts 
signatur. Navnet ble naturligvis Gullorgelet».

Den tidligere organisten har nå vært pensjonist i 22 år, men 
har et sterkt forhold til orgelet i Østenstad som han beskriver 
som «et spenstig barokkorgel med varme i klangen.» På telefon 
forteller han at tegningen av orglet foregikk samtidig med 
tegningen av kirken. Hjørnet som orglet ble plassert inn i, fikk et 
innhuk som orglet skulle passe perfekt inn i. Dessuten ble det lagt 
inn en trapp ned til underetasjen fra orgelhjørnet. 

- Dette var min idé, forteller Weisser.  – Det kunne jo hende 
man trengte å gå en tur på toalettet, forklarer han med et smil.

Den mangeårige organisten ser tilbake på en lang karriere, 
men alltid i nye kirker. Etter en periode som nyutdannet i Lund 
kirke i Kristiansand, gikk turen til Holmen i Asker som var ny 
i 1960. Deretter til Østenstad. Nye musikalske trender var også 
i ferd med å gjøre seg gjeldende fra 60-tallet og fremover, og 
Weisser var en av grunnleggerne av Tensing-koret «Crossing» i 
Holmen. Kongstanken var å bruke de gamle salmene, men øve 
dem inn med gitar og slagverk. Da ny liturgisk musikk ble innført 
i 1977, var det derfor Crossing som øvde den inn først (med gitar 
og trommer) og introduserte den for menigheten. 

– Ungdom fra hele Asker møtte opp i Holmen kirke hver 
søndag og sang med på salmer og liturgi, forteller pensjonisten på 
sin blide sørlandsdialekt.

ORGELET I 
ØSTENSTAD KIRKE 
– EN ORGANIST 
SER TILBAKE

Carl Weisser demonstrerer det nye 
orgelet i september 1980.  
Foto: Asker og Bærums budstikke.

Service på flatskjermer fra  
Samsung, Electrolux, AEG m.m.

www.sev.as
Tlf. 66 98 79 79

Slemmestadvn 145, 1381 Vettre
Man, ons, fre 8-16, tirs og tors 8-17.
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Slekters gang
8. mars
Josefine Singstad
Elise Laura Sloth Hybjerg
26. april
Oliver Ellefesen Skogbrott
3. mai
Elizabeth Anne Kurian 
Ellingsen
Nils Knut Gunnar Orlin
10. mai
Anna Lindøen-Høifors

28. februar
Tor Stokke
5. mars
Aagot Synnøve Lem
10. mars
Ragnar Køltzow
12. mars
Knut Ragnar Olsen

Tro & liv
7. april
Arne Kvamme
16. april
Reidunn Askheim
17. april
Gunnar Jahn Ruud
21. april
Magne Einar Hopstad
23. april
Grethe Birgitte Storli

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

Andakt av ungdomsarbeider Jarle Klungrehaug

FELLESSKAP I KORONATIDER

Det er mange spørsmål og tanker som svirrer i hodet for 
tiden. Hvor lenge vil pandemien vare? Hvor mange vil miste 
livet eller jobbene sine? Vil noen av de jeg kjenner bli borte?  
Vil jeg selv bli smitta?   

Samtidig er de daglige nyhetssendingene en påminnelse om 
hvor heldige vi er som får bo i Norge hvor det er forholdsvis trygt 
og hvor vi har tekniske løsninger, god økonomi og romslig med 
plass som gjør oss mindre sårbare under en pandemi. 

Jeg har snakka med menge eldre på telefonen de seneste ukene. 
Har blant annet spurt dem om de trenger praktisk hjelp til å 
handle. Alle takker for omtanken, men mange forteller at de har 
slektninger eller gode naboer som hjelper dem med det viktigste. 
Mange opplever trøst og støtte i å snakke med familie og kjente 
på telefonen. Både i husfellesskapet vårt og i sorggruppa har vi 
hatt møter på nettet hvor vi kan se og høre hverandre. Barnebarn 
møter besteforeldre på Skype eller kommer på besøk i hagen 
og vinker på avstand. Det er flott å oppleve at folk tar vare på 
hverandre i slike krisetider. Ring venner og kjente som du vet er 
alene i disse tider.   

Like fullt er mangelen på nærhet og fysisk kontakt noe av 
det mest krevende vi opplever denne perioden. «Jeg vil heller dø 
av Korona enn å ikke få treffe mine nærmeste», var det en eldre 
kvinne som uttalte.  Institusjonsbeboere opplever besøksforbud, 
og mange mennesker har dødd uten sine nærmeste til stede. Vi 
får trøste oss med at det kommer en tid da vi igjen kan møtes som 
før og gi hverandre en god klem. Det er også godt å vite at vi har 
en kjærlig Far som ser oss og er hos oss, om alle andre er borte. 
Kong David skrev i Salme 23: «Om jeg så går i dødsskyggenes 
dal, er jeg ikke redd for noe ondt. For du er med meg. Din kjepp 
og din stav, de trøster meg.»  

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

henvisning til denne annonsen.

Asker, 66 78 05 33 (24t)    jolstad.no
Lik «Vollen Apotek» på Facebook og vær med  
i trekninger av flotte gaver!

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

Tlf: 909 75 276 
morten.gjeruldsen@vollen-marina.no
www.vollen-marina.no 

Ledige 
båtplasser



    Min 
favorittsalme

Gudstjenester i 
Østenstad kirke
07.06. - 09.08. 2020
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på kirken.no/ostenstad
Til og med 14. juni, sendes gudstjenesten direkte 
på Østenstad kirkes Facebookside og  hjemmeside: 
kirken.no/ostenstad. I tillegg er det åpent for inntil 50 
personer. Etter 15. juni og inntil annet blir bestemt, er 
gudstjenesten åpen for alle. Offer kan gis ved  
Vipps: 13115.

7. juni, 
Treenighetssøndagen
Prest: Audun Vad Petersson 
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga

14. juni, 2. s. i 
treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Østenstad menighets 
arbeid

21. juni, 3. s. i 
treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Vandringsgudstjeneste på 
Løkenes.
Oppmøte ved P-plass ved 
Spiradammen.
Ta med niste!

28. juni, 4. s. i 
treenighetstiden
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Oasis of Hope

5. juli, 5. s. i 
treenighetstiden
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Menighetsfakultetet

12. juli, 6. søndag i 
treenighetstiden
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Østenstad menighets 
arbeid

19. juli, 7. søndag i 
treenighetstiden
Ingen gudstjeneste i Østenstad

26. juli, 8. s. i 
treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: IKO-kirkelig 
pedagogisk senter

2. august, 9. s. i 
treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Østenstad menighets 
arbeid

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

Per Johannes Helgebostad
Pensjonist og leder av menighetsrådet

Salmestafettløper Per Johannes Helgebostad svarer følgende på 
menighetsbladets spørsmål om favorittsalme: 

«Min favorittsalme «Måne og sol» har betydd mye for meg 
særlig i tunge stunder. Spesielt det tredje verset som handler om 
å bli båret av Gud. Som de fleste fedre har jeg opplevd at barna 
mine av og til trengte å bli tatt opp på armen, bli holdt godt 
rundt, og høre noen trøstens ord hvis livet gikk dem imot. Dette 
er også min opplevelse av Gud, min egen far som bærer meg 
og trøster meg når det trengs. Stort sett har jeg det bra, men i 
motgang får jeg trøst av denne salmen, og da nynner jeg den for 
meg selv. Eller jeg bruker den som en bønn for andre som jeg veit 
sliter»

Per har valgt å utfordre Daniela Maas som gjør en strålende 
innsats i kirkens barnearbeid – stafettpinnen gis herved videre.

Favorittsalmen til Per Johannes står på nr. 240 i salmeboken:

Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud.
Himmel og jord, allting er hans, Herren vår Gud vil vi takke.

Omkved:
Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg,
Herre, vi synger ditt hellige navn!

Jesus, Guds Sønn, død på et kors for alle, for oss, lever i dag.
Ja, han er her, ja, han er her. Herren vår Gud vil vi takke.
Omkved

Ånden, vår trøst, levende varm og hellig og sterk, taler om Gud,
bærer oss frem dag etter dag. Herren vår Gud vil vi takke.
Omkved

Tekst: Britt G. Hallqvist 1973
Melodi: Egil Hovland 1974

21. juni blir det vandringsgudstjeneste på Løkeneshalvøya. 
Bildet er fra fjorårets vandring. Fotograf: Svend Aage Madsen.

Trenger du forbønn eller er 
det noen eller noe du ønsker 
vi skal be for? 

Østenstad menighet har en bønnetjeneste der 
vi daglig ber for menigheten og hvor vi også 
ber for konkrete bønneemner som meldes inn. 
Ta kontakt med diakon Jarle Klungrehaug – 
91 36 88 03 eller e-post: jk942@kirken.no  


