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Leder: Rikets tilstand
Vi greide det i år også! 

Menighetens årsregnskap viser at vi har kommet vel i havn – med 
et netto driftsresultat på ca. 60.000 kr. Vi hadde et driftsbudsjett 
for 2011 på vel kr. 2.300.000. Til drift mottar menigheten 
219.000 pr. år. Det betyr at over 2 millioner fremskaffes på andre 
måter: Gaver, givertjeneste, konfirmantavgift, leieinntekter, 
konserter m.v. 

Vi er heldige som driver menighet i en kommune som Asker. 
Kirkene i Asker har et svært godt samarbeid med kommunen. 
Staben i Østenstad hadde besøk av både ordfører og rådmann 
i fjor, de tar seg virkelig tid til å lytte og stille spørsmål om 
vår virksomhet. Men det er faktisk ikke slik som noen tror, at 
staten eller kommunen dekker alt. Østenstad menighet mottar 
lønnsmidler til de fleste stillingene, men Østenstad menighetsråd 
ønsker å gjøre mer enn kun lovpålagte oppgaver. Vi har et høyt 
ambisjonsnivå og har valgt å ansette og lønne både en deltids 
ungdomsarbeider og barnearbeider. Det er et høyt prioritert 
arbeid. Vi gleder oss over økende oppslutning i dette arbeidet. 
Østenstad menighet har alltid vært kjent for tensingarbeidet 
med flotte musikaler. Vi opplever igjen et generasjonsskifte, 
mange av våre unge ledere flytter på seg grunnet studier og 
annet. Det som virkelig gleder meg, er at de også er med å sørge 
for at arbeidet fortsetter. (Ikke minst damen på forsiden av 
dette nr!) I februar var 35 ungdommer med på lederhelg/kurs 
for å trenes som ungdomsledere! Alt under regi av vår kateket, 
ungdomsarbeider og menighetspedagog, med velvillig støtte fra 
Østenstad menighetsråd. ”Dette er det viktig å investere i.” I år 
har vi 108 kjekke ungdommer som har valgt å konfirmere seg i 
kirken. Selvsagt ønsker vi at de skal trives og bli en del av vårt 
ungdomsmiljø utover konfirmanttiden, slik som flere av fjorårets 
konfirmanter ble.

Den siste store satsningen er det flotte barnekoret på Vettre 

skole. Vår kantor er mobil – 
hun drar ut til skolen og driver 
korvirksomheten i SFO-tiden. 
Det kan vi vel kalle utadrettet 
virksomhet -. Ca. 30 barn 
er glade sangere som vi også 
har fått nyte i kirken både på 
konsert og i gudstjeneste.

Jeg vil også trekke frem det 
betydelige kulturarbeidet som 
vår kantor er primus motor 
for! ( Jo da, denne gangen er 
det hennes tur – og det er 
vel fortjent!) Det har faktisk 
vakt oppsikt langt utover 
menighetens grenser, og 
Østenstad har fått navn på seg 
for å være en kulturkirke. Dette 
verdsetter Asker kommune, 
de gir sin øremerkede støtte. 
Men først og fremst er det 
altså privatpersoner som støtter 
menighetens mangfoldige 
arbeid. Takk for det du gir! 
Vil du vite mer om mål og 
resultater i menigheten? 
Årsmelding og statistikk gir et 
godt bilde og kan lastes ned fra 
vår hjemmeside.

Magda Flatmo
Daglig leder/ansvarlig redaktør

Østenstad menighet
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Gudolf Blakstadsvei 40 
1392 Vettre

Tlf: 66 79 99 60 

E-post: ostenstad.menighet@
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www.ostenstadkirke.no
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hjemmeside 
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Det skjer i kirken
ØSTENSTAD MANNLIGE TURLAG - ØMT
Helge Næs har vært med i turlaget siden stiftelsen i 1992, og 20 
års jubileet feires selvsagt med en god tur! Helge forteller: - Som 
navnet tilsier, er dette et turlag for menn med tilknytning til 
Østenstad menighet. Turlaget ble stiftet 6. mars 1992 på Daggrø 
turisthytte på Søndre Hardangervidda. Det var Per Trygve 
Normann, Anders Østeby og jeg som hadde en helgetur på ski 
til nettopp Daggrø. Vi ble enige om å starte et turlag for menn 
i Østenstad menighet. Vi mente dette var et spennende tiltak 
som kanskje hadde interesse. Formålet med turlaget skulle være 
å fremme turglede, aktivt friluftsliv og godt kameratskap blant 
menn med tilknytning til Østenstad menighet.

Og slik gikk det. Turlaget ble etablert og det ble holdt en 
konstituerende generalforsamling hjemme hos Per Trygve 
Normann på Bleikerkollen 27. april 1992. Det møtte 9 personer 
på denne generalforsamlingen. Det var stor iver etter å komme i 
gang, og ulike turforslag kom opp på agendaen.

I tiden som har gått fram til i dag, har det blitt arrangert 
42 turer. I mars 2012 arrangeres det en jubileumstur tilbake til 
nettopp Daggrø turisthytte.  Når du leser dette, er den turen 
gjennomført.  Men nye turer kommer, og neste tur er 16.-17. 
juni til den flotte Gaustatoppen (1883 m.o.h)  i det vakre fylket 
Telemark.

Turlaget har ønsket å arrangere 2-3 turer hvert år, og gjerne en 
tur i hver årstid, forteller Helge. 

- Vi synes det er viktig å oppleve de ulike årstidene og 

variasjonen i den flotte naturen vår. Ofte har vi hatt en vintertur 
på ski, deretter en fottur i juni og en fot/sykkel- eller kanotur på 
høsten.  Turene er både dagsturer og overnattingsturer i private 
hytter, DNT-hytter, i telt og under åpen himmel. Turene har som 
oftest gått i nærmiljøet rundt Asker, Bærum, Drammen og Oslo-
området, men vi har også vært flere ganger på Hardangervidda, 
Jotunheimen og sist sommer på Koster i Sverige.

Antall deltagere på turene våre varierer veldig fra to til 12 
deltagere. På kontaktlisten vår er det ca 30 navn.

- Vi har ønsket å bevare en uformell tone i turlaget og en 
form som krever lite administrasjon.  Formålet er at vi gutta 
skal ha et godt turmiljø sammen og dra på noen turer hvert år. 
På turene våre er både turgleden, friluftsopplevelsen, mosjonen, 
kameratskapet, måltidene, de gode samtalene og refleksjonene om 
samfunn, tro og tvil viktige. Vi som har vært med på en del turer, 
setter veldig pris på dette gode og rause miljøet. Hvis andre menn 
i Østenstad menighet har lyst til å delta på turene våre, er det 
bare å ta kontakt med en av kontaktpersonene nedenfor, så vil de 
bli satt på kontaktlisten og invitert med på tur 2-3 uker før turen 
gjennomføres.

- ØMT har også en egen side på Facebook. Gå gjerne inn 
der og klikk på «liker», oppfordrer Helge som ønsker alle et godt 
turår!

Kontaktpersoner: 
Knut Edvard Akselsen (knut.edvard.akselsen@c2i.net) og Helge 
Næs (nashelge@gmail.com)

Les mer over kirkens mange aktiviteter på 
vår hjemmeside: www.ostenstadkirke.no

I denne spalten vil vi presentere 
ett tilbud hver gang. Denne gangen 
presenterer vi:

Konstituerende generalforsamling 27.4.1992.  
Foran fra venstre: Helge Næs, Jan Rune Rønning, Lars Christian Iversen, 
Tormod Wien, Jon Kristian Stranden, Tor Helland Klepp og Morten Jancey.  
Bak fra venstre: Per Trygve Normann og Stein Berge.

ØMT turen til Koster sommeren 2011: Foran fra venstre: Tom Høifors, Knut 
Akselsen, Ketil Hagen.  Bak fra venstre: Finn Simonsen, Jan Duvaland, Jan 
Rune Rønning, Håvard Sporastøyl, Kolbjørn Risan.  Fotograf:  Helge Næs
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Siv-Mari Gabrielsson

 Med hjerte  
for ungdom
”Størst av alt er kjærligheten…” står det på et svært 
hjerte utenfor Domkirken, et minne etter ofrene for 
terroren 22.-juli. Siv-Mari Gabrielsson møter meg 
på kirketrappen. Vi finner et ledig bord på kafeen 
rett rundt hjørnet, og over en chai latte deler hun sin 
troshistorie med meg.

- Mitt første minne fra Østenstad kirke? Det må ha vært da 
jeg sang i ”Gullungene,” barnegospelkoret. Jeg husker at vi satt 
i en ring. Jeg var kanskje 4-5 år. Mens jeg gikk på barneskolen, 
gikk vi på aktiviteter i kirken på fredager. Vi kunne drive med 
sløyd, sying og baking, husker jeg. Men det var nok først etter at 
jeg var konfirmert, at jeg fikk et bevisst forhold til troen, forteller 
27-åringen. 

Siv-Mari har aldri sluttet i Ten Sing. Hva er det som får en 
travel jordmorstudent til å pendle frem og tilbake fra Oslo for å 
bruke hver torsdagskveld i kirken sammen med 14-16-åringer 
og være støtteapparat og voksenleder i Østenstad kirkes 
ungdomsarbeid? Det er dette jeg lurer på når jeg møter Siv-Mari. 
Hun tenker seg om:

- Jeg hadde egentlig lyst til å bli lærer, men slik ble det ikke. I 
Ten Sing får jeg mulighet til å være sammen med ungdom. De 
er en veldig drivkaft. Ten Sing-miljøet er veldig bra for mange. 
De som er der kan være den de er. Det er viktig når man er 
konfirmant. Dessuten får de prøve ut nye ting, utfordre egne 
grenser. Man trenger en slik arena når man er i den alderen. 

Selv var hun musikalkonfirmant og har gått dramalinjen 
på Rud videregående. I Ten Sing har hun blant annet vært 
dramaleder. 

- Å jobbe med en slik gruppe, er fint fordi de har små mye de 
vil og kan gjøre. Man møter utrolig mange forskjellige mennesker 
og lærer masse av å være sammen med dem og snakke med dem.

- Hva er din oppgave nå?
- Ingen spesiell! Jeg prøver å gjøre det som trengs. Jeg tar meg 

av lederne, ser dem litt. Det er stort å bli sett, det følte jeg selv 
som konfirmant. Men man må øve på å se folk, for man kan fort 
bli fokusert på oppgavene. Akkurat nå har vi snakket om at vi 
skulle hatt en samtalegruppe for de eldre lederne hvor vi kunne 
diskutere tro med hverandre. Jeg tror at det å reflektere rundt 
troen sin underveis er viktig for en selv, men også i møte med 
konfirmanter, da de ofte har mange spørsmål.  

- Hva betyr troen din for deg?
- Trygghet. 

Siv-Mari forteller om 
usikkerheten hun opplevde i 
en periode da hun var en del av 
flere kristne miljøer samtidig: 

- Jeg så på meg selv som 
kristen i konfirmanttiden. På 
begynnelsen av videregående 
var jeg litt med på andre 
kristne arrangementer gjennom 
KRIK (Kristen idrettskontakt, 
red.anm) og frikirken, 
og fikk oppleve hvordan 
kristendommen var mer enn 
det jeg hadde trodd til da. Jeg 
begynte å stille flere spørsmål, 
men fikk ikke alltid de svarene 
jeg ønsket. Jeg ville gjerne få 

vite at det var greit å mene 
forskjellig. I Østenstad var man 
veldig inkluderende og ga ikke 
alltid tydelige svar. I de andre 
miljøene var man mer bastant. 
Det endte med at jeg i en 
periode ikke følte at jeg kunne 
kalle med en kristen, forteller 
Siv- Mari.  

- Jeg klarte ikke å bestemme 
meg for hva jeg selv mente. Så 
fikk jeg ting mer på avstand og 
ble tryggere på meg selv. Nå 
har jeg slått meg til ro med at 
det jeg tror på er greit.

- Kan man trekke en parallell 
til hvordan det er å bli voksne; 
når man er barn tar man for 
gitt at det foreldrene mener er 
riktig, men når man blir større 
og  kommer ut i verden, møter 
man andre meninger - og det kan 
være konfliktfylt?

- Ja, det er i grunnen en 
god sammenlikning. Jeg har 
lært mye om kristen tro fra 
både frikirkelig miljø og fra 
Østenstad. Jeg har fått en 
større forståelse. Alle burde 
lære litt av hverandre. Hvis 
man bare er på ett sted, blir 
man veldig fanget av det, og 
tror at det er sånn det må være. 

- Hva betyr dette i forhold til 
konfirmantene; skal man være 
tydelig og direkte, eller skal man 
være litt forsiktig i forhold til å 
fortelle hva kristen tro er?

Siv-Mari har mange års 
erfaring fra ungdomsmiljøet 
i Østenstad og vet hva hun 
snakker om:

Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik
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Et viktig 
fellesskap 
Ett av mine hjertebarn er 
smågruppene. I en menighet 
finnes mange typer fellesskap. 
Hver uke er ca 1 000 
mennesker innom kirken i 
Østenstad. Smågruppene er et 
viktig supplement. 

Selv har jeg deltatt i 
smågrupper i over 35 år. Første 
møte med smågruppa var på 
ungdomsskolen da jeg ble 
med i bibelgruppe gjennom 
skolelaget. Jeg fant en arena 
der jeg kunne samtale om tvil 
og tro.  Jeg oppdaga at andre 
grubla på de samme tingene 
som meg, og etter et år fikk jeg 
frimodighet til å kunne kalle 
meg kristen. 

De siste 16 årene 
har jeg vært med i en 
husfellesskapsgruppe her i 
Østenstad. Særtrekket ved 
smågrupper er at vi møtes 
i hjemmene, har sosialt 
fellesskap gjerne kombinert 
med måltid, og at det er rom 
for samtale rundt en bibeltekst 
og bønnefellesskap. 

 ”Husgruppa” er en viktig 
grunn til at vi har slått rot 
i bygda, et værested der en 
kan gi og få, et sted troen 
kan utfordres og få rom til å 
vokse. Vi samles og kan dele 
livets gleder og sorger, og det 
blir naturlig å stille opp for 
hverandre som barnevakter, 
flyttehjelp, fellestransport til 
korøvinger m.m. 

Rundt 100 mennesker 
i menigheten deltar i 
smågrupper av ulik karakter. 
Det er plass for flere og 
mulighet til å starte nye 
grupper. Ønsker du vite mer, 
kontakt undertegnende – 
mobil 91 36 88 03. 

Jarle Klungrehaug - diakon

Vollen Handelssted

www.vollenhandelssted.no

 BAKERI    BRASSERI    BÅTER   KLÆR    INTERIØR    FRISØR   KUNST    GALLERI    SKO   FOTOGRAF    HELSE

- en sanselig opplevelse

T: 66 90 40 63
Marit Fyksen Repp  97669720
OSTEOPATEN - ASKER

 Tlf. 41401773

T: 32 84 05 05

- Det er fint å kunne være 
både tydelig å direkte i det man 
tror på, men alle er forskjellig, 
også når det kommer til det å 
dele troen sin med andre. Men 
det er det som er så bra med å 
ha en stor medarbeidergruppe 
på leir. Noen har lett for å 
dele tanker om troen foran 
mange, mens andre synes det 
er lettere i mindre grupper. 
Utfordringen tror jeg ligger i å 
få til å dele mer om troen vår 
når vi samles på torsdagene. 
Disse kveldene går ofte til ulike 
aktiviteter, hovedsakelig kor, og 
vår personlig tro får ikke alltid 
utfolde seg.         

- Vil dette endre seg?
- Jeg føler det er vanskelig 

å svare på det spørsmålet. Ten 
Sing-miljøet forandrer seg jo 

hele tiden ut i fra hvem som 
er med. Hvis man skal bruke 
mer tid på den personlige 
troen, tror jeg at det krever at 
noen tar ansvar for å prøve å 
gjøre noe med det. Endringer 
tar ofte tid, er min erfaring. 
Hvordan miljøet vil utvikle 
seg i tiden fremover tenker 
jeg ligger i hendene til de 
yngre medlemmene, sier 
27-åringen som etter hvert har 
begynt å kjenne på tidspresset 
og vurderer å trappe ned 
engasjementet i Ten Sing.    

- Har du noen visjon for Ten 
Sing, uavhengig av om du selv 
blir med videre eller ikke?

- Jeg ønsker at ungdommen 
skal ha et sted hvor de kan tro 
på Gud og ha troen på seg selv 
også. Ten Sing har vært et sted 

❝ Religion er ikke ting man må gjøre, det er kjærlighet ❞
for troen min, det var der jeg 
fant den, og jeg vil gjerne bidra 
til at andre gjør det samme.

- Det er snart påske; hva betyr 
påsken for deg?

- Vår Gud valgte å komme 
til jorda. I andre religioner 
er Gud ”der oppe.” At han 
ville komme hit og være et 
menneske som oss er veldig 
bra. Hvordan Jesus levde, det 
er vært en inspirasjon for meg 
de siste årene. At han tenkte og 
gjorde ting andre ikke gjorde, 
at det bare var godhet, at han 
døde og sto opp… Religion er 
ikke ting man må gjøre, det er 
kjærlighet, slår Siv-Mari fast. 
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Rettferd og Fred skal kysse hverandre
Han tenkte mer på den unge damen med de myke, røde leppene, 
og hvordan det ville være å kysse henne, enn på Rettferd og 
Fred - den unge, forelskede mannen i Karen Blixens ”Babettes 
gjestebud.” Rettferd og fred, de abstrakte begrepene i Bibelens 
Salme 85 vakte ikke samme interesse hos ham som tanken på et 
sødmefylt kyss. 

Det ble aldri noe kyss, og de to ble gamle uten noen gang å 
få oppfylt sine drømmer, men Rettferd og Fred lever den dag i 
dag og kjemper for sin kjærlighet til hverandre. For kampen om 
Rettferd og Fred er langt fra abstrakt. Den utkjempes på liv og 
død hver dag, mange steder i verden. Håpet om å vinne frem 
slik at Rettferd og Fred endelig kan smelte sammen, er forankret 
i påskens fortelling om Menneskesønnen som ga sitt liv for å 
bekjempe Uretten og vinne Krigen mot Ødeleggeren. I kampen 
mot tyrannene er det mange som er villige til å ofre alt, og mange 
mister også livet, men troen på at rettferdigheten skal seire, lar seg 
ikke knekke.

Fortsatt herjer Ødeleggeren i verden, men håpet om at 
Rettferd og Fred skal kysse hverandre, lever. Gjennom Påskens 
fortelling blir Rettferd og Fred ikledd kjøtt og blod: Jesus ga 
frivillig sin kropp som et offerlam – nettopp det som i jødisk 
tradisjon skulle til for å ta bort folkets 
mange synder og forsone verden med sin 
Skaper. I kristen tro er Jesu dødskamp på 
korset og den mirakuløse oppstandelsen 
påskemorgen blitt håndfaste tegn på at 
kampen for Rettferd og Fred vinner der 
hvor kjærligheten er sterk nok: 

Miskunn og sannhet skal møte hverandre, 
rettferd og fred skal kysse hverandre.
 Sannheten skal spire opp av jorden 
og rettferd se ned fra himmelen.
(Salme 85,10-12)

Påsketroen er dirrende, varm, vill og 
våryr, og den gir kraft til håpet året rundt.

LokaL stenLeverandør
Vi leverer alt innen gravstener og  
nye inskripsjoner

Gravstener fra kr 4900,-

NORSK KUNSTSTEN & GRANITT
Fredtunv. 9, 1386 Asker T: 66905140    www.nkg.no

Annes Catering
God mat til enhver anledning - selskapslokaler
Ring 31 28 05 29 for bestilling

BærumAsker
BEGRAVELSESBYRÅ

A. THRANA ASDøgnvakt Asker 66 78 05 33
Kirkeveien 185, 1384 Asker

www.athrana.no

ASKER 66 75 90 00   •   SLEMMESTAD 31 29 68 88

Tro & liv
Andakt av sokneprest Astrid Sætrang Morvik

Søndag 10. juni kl. 11-14
Årets Østenstaddag blir også semesteravslutningsfest før 
sommerferien, og alle arbeidsgrener i kirken kommer sammen 
til en yrende dag i og rundt Østenstad kirke!

Vi starter med gudstjeneste for store og små kl. 11.00.
Etter gudstjenesten møtes vi på kirketorget og i det store 

partyteltet som slås opp på plassen utenfor. Her blir det salg av 
vafler, pølser, kaffe og brus.  

Leker for barna og mulighet til å klatre i kirkens 14 meter 
høye klatrevegg blir det også. Loddsalg gir inntekter til kirken, 
og fine gevinster til dem som er heldige. Kanskje blir det 
ballongslipp i år også?

Hjemmebesøk  
med nattverd?
Er du i en situasjon der du ikke lenger kommer deg 
til gudstjeneste og savner muligheten til å komme 
til nattverd?  Da er et alternativ å få besøk av en av 
prestene eller diakonen og få feiret nattverd hjemme. 
Ta kontakt. Østenstaddagen 2012



7

 Dåp

8. januar 
Julie Andrea Egeness Gelsdorf
Louise Dolmen Pedersen
15. januar
Stine Olstad Myhre
Helena Maria Reiersen 
Stenmarck
22. januar
Jakob Lukashaugen
Oscar Nicolai Wiencke
Ane Kutschera Ravnestad
Martin Kutschera Ravnestad
Carenus Midtgarden 
Christophersen
Marie Barry-Barg
29. januar
Signe Regine Løvhaugen 
Abrahamsen
12. februar
Sofie Holm-Lauritsen
Emma Hølås Mortensen
19. februar
Tindra Felicia Larsdotter 
Nystrøm
Casper Martin Øgaarden
26. februar
Theo Alexander Berlid
Amadeus Hansen Gujord
Emma Alexandra Bugge 
Karsten
Isaak August Huseth 
Fabreguettes
Emilie Holtan-
Grøttumsbraaten
Ulrik Steen-Hansen
4. mars
Simon Aalen Knutsen
11. mars
Aksel Aas Borkenhagen
Noah Rostad-Jensen

 Gravferd

5. januar 
Erik Olaf Nyhus
6. januar  
Mary Elise Fængsrud 
Marit Oline Solum
13. januar 
Lillie Normann
Bergliot Olstad
18. januar 
Sigrid Krogsrud
20. januar 
Ellen Lovise Løvli
26. januar       
Tony André Syrstad 
7. februar 
Lis Harboe Wilhelmsen
13. februar 
Anne-Merete Næss
14. februar 
Odd Georg Reinhoff
17. februar  
Svein W. Marthinsson 
24. februar 
Åse Finsrud 
1. mars
Agnes Amalie Sæther
9. mars
Egil Magne Fronth
Petter Voldengen Næss
15. mars
Ingrid Wøien

Slekters gang

Kristina Søetorp har danset på mange arenaer og i 
mange sammenhenger. Nå skal hun danse påsken inn i 
Østenstad kirke.

Både Langfredag og 1. påskedag inntar hun kirkerommet i 
gudstjenestetid. Østenstad kirke har med sin særegne utforming 
et godt rom for å et kunstnerisk uttrykk som dans. 

Det var kantor Kristin Hesselberg Meland som fant frem til 
Kristina Søetorp.

– Tror du danseren klarer å formidle påskebudskapet, Kristin?
- Ja, det tror jeg virkelig. Jeg så en gang dans brukt i 

gudstjeneste i påsken TV-overført fra i Tromsø Domkirke. Det 
var gripende, og jeg fikk veldig lyst til å gjøre noe lignende i 
Østenstad. Kristina Søetorp har vokst opp med å være kreativ i 
kirken – og det var der hun begynte å danse! Hun sier at dans har 
ikke vært særlig godt mottatt i så mange kirker, så derfor har hun 
jobbet mest med scenekunst i andre sammenhenger. Men hun har 
et sterkt ønske om å få tilbake flerfoldige kunstretninger i kirken 
igjen, der hun også synes det hører hjemme. Så Kristina ser fram 
til å danse i Østenstad kirke og jeg gleder meg til å spille orgel til/
sammen med henne, sier den engasjerte kantoren.

Ideen med å danse påsken frem fødtes på en stabstur for 
de kirkeansatte. Til tross for at påsken er en stor høytid, har 
påskegudstjenestene ikke vært noe satsningsområde de siste årene, 
kanskje på grunn av forventningene om at mange er bortreist. 
Men i år blir det annerledes:

- Hva skjer, Elin?
- Først av alt har jeg lyst til å si at ikke alle drar bort i påska! 

Dessuten håper vi å få til noe så bra at folk får lyst til å komme 
hjem til påskemorgen. Vi starter med påskefrokost og nykokte 
egg kl. 09.30. Deretter forbereder vi ulike ting vi kan bruke i 
gudstjenesten – alt fra påskepynt til ulike innslag som sang og 
tekstlesning. Dette er for alle, ikke bare barnefamilier.

Påsken er drama i mange akter, og spennet er stort fra dyp 
tragedie til ekstatiske gledesscener. I kirken får vi oppleve noe av 
spennet, og det hele avsluttes med festkirkekaffe og kake på  
1. Påskedag. 

Kristina Søetorp, f.1981 

er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo 
med en BA i moderne/samtidsdans  
i 2006. 

Hun har turnert sammen med flere 
kompaniene turnert i mange ulike land. 
Sammen med sin kollega Ida Wigdel 
er Kristina også grunnlegger og utøver 
i kompaniet The Line, som har gjort 
flere show og laget den kritikerroste 
dansefilmen BEyond. Kristina har også 
danset ulike egne prosjekt innenfor ulike 
kirkesammenhenger og utforsker stadig 
nye måter å kunne benytte dans som en 
visuell uttrykksform i kirkerommet.

Hun danser 
påsken inn



Gudstjenester i 
Østenstad kirke

Min favorittsalme
Oskar Erlandsen
Pensjonist og medlem av  
Østenstad menighetsråd 

Som min favorittsalme 
velger jeg: ” Blott en dag, ett 
ögonblick i sänder”. Salmen 
er fra 1872 - tekst av Lina 
Sandell og melodi av Oscar 

Ahnfelt - og står som nr 490 under ”Trygghet og glede” i 
salmeboken.

Denne salmen ble ofte sendt i ”ønskekonserten” da jeg var 
liten. Jeg tror det var budskapet om trygghet og glede som 
appellerte til meg samtidig som den ble nydelig sunget av Olav 
Werner. Det hendte at jeg gikk ut i fjøset og prøvde å synge den 
like bra som ham. Der var det fin akustikk og ingen andre enn 
dyra som hørte meg.

Gjennom mitt arbeid i Asker kommune har jeg blitt kjent med 
Annemor Onarheim og vil gjerne utfordre henne til å fortelle om 
sin favorittsalme.  

1 Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
giver ju åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

2 Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Att sin dyra egendom bevara,
denna omsorg har han lagt på sig.
”Som din dag, så skall din kraft ock vara,”
detta löfte gav han mig. 

3 Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla,
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

T: Lina Sandell 1865, 1872
M: Oscar Ahnfelt 1872
Norsk salmebok nr. 490

01.0 4. - 10. 06. 2012
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet 
er angitt. Det er søndagsskole omtrent annenhver 
søndag kl. 11, bortsett fra i skolens ferier. Endringer 
kan forekomme. Les mer på www.ostenstadkirke.no

Palmesøndag 1. april
Gudstjeneste ved
Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetsarbeidet

Skjærtorsdag 5. april
Heggedal kirke kl. 19.00:
Nattverdgudstjeneste ved 
Toralf Dehli

Langfredag 6. april
Pasjonsgudstjeneste ved 
Astrid Sætrang Morvik.
Kristina Søetorp danser.

Påskedag, søndag 8. april
Kl. 9.30: Påskefrokost og 
verksted
Kl. 11.00: Festgudstjeneste 
ved Astrid Sætrang Morvik
Kristina Søetorp danser 
Offer: Kirkens Nødhjelp

2. søndag i påsketiden, 
15. april
Gudstjeneste ved husgruppe, 
Korsveiprest Øyvind Brun 
Andersen og  
Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetsarbeidet

3.søndag i påsketiden, 
22. april
Gudstjeneste ved 
Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetsarbeidet

Lørdag 28. april kl. 13.15
Gudstjeneste ved
Anne Beate Tjentland 
og Lørdagsklubben

4. søndag i påsketiden, 
29. april
Gudstjeneste ved
Olav Valen-Sendstad
Offer: Kristen Idrettskontakt

5. søndag i påsketiden,  
6. mai
Barnegudstjeneste ved
Astrid Sætrang Morvik.
Østenstad kirkes barnekor 
fremfører bibelspillet ”Tårnet i 
Babel” av Ivar Skippervold
Offer: Menighetsarbeidet

6. søndag i påsketiden, 
13. mai
Gudstjeneste ved
Øyvind Stabrun og 
Olav Valen-Sendstad
Offer: Kirkens feltarbeid.

Søndag 13. mai kl. 19.30
Kveldsmesse ved
Olav Valen-Sendstad og
Torbjørn Brennum m/ band.

Søndag før pinse, 20. mai
Gudstjeneste ved 
Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetsarbeidet

Pinsedag, søndag 27. mai
Gudstjeneste ved 
Astrid Sætrang Morvik
Offer: Blå Kors

Treenighetssøndag,  
3. juni
Gudstjeneste ved 
Olav Valen-Sendstad
Offer: Blakstadspeiderne

2. søndag i 
treenighetstiden,  
10. juni
Østenstaddagen
Gudstjeneste ved 
Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetsarbeidet
(Se egen omtale s. 6)


