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Leder:

Forandring fryder

Forandringene står i 
kø i Den norske kirke, 
til glede for noen og 
sorg for andre. Én av 
forandringene ligger 
i selve navnet: Vi 
kan nå slutte å kalle 
Den norske kirke 
for «Statskirken» og 
begynne å kalle den 
for «Folkekirken».

Statskirken utgikk da den fra 
1. januar ble fristilt fra Staten 
- med de fordeler og ulemper 
det medfører. Mest merkbart 
vil det være når kirken i mye 
større grad må sørge for egen 
økonomi. I Østenstad vil 
medlemmene bli oppfordret til 
større giverglede – også til sin 
lokale menighet, noe du kan 
lese mer om i dette nummeret 

av menighetsbladet.
I løpet av høsten vil Oslo 

bispedømme få ny biskop. 
Ole Christian Kvarme har 
varslet sin avgang, og prosessen 
rundt valg av ny biskop er i 
full gang. Også Østenstad 
menighetsråd har en stemme i 
denne prosessen. Så spørs det 
bare om de lokale menighetene 
vil merke forskjell. Sist gang 
en biskop visiterte Østenstad 
menighet, skrev vi 2002. Da 
var Gunnar Stålsett biskop. Vi 
får håpe at den nye biskopen 
har større ambisjoner om 
å være synlig på grasrota i 
bispedømmet sitt. 

Den 30. januar ble ny liturgi 
for vigsel av likekjønnede 
vedtatt på Kirkemøtet. Med 
bryllupssesongen for døren, 
melder nå også homofile og 
lesbiske seg til kirken for å bli 
viet til ektefolk. Synet på hva 
et ekteskap er, har altså også 
endret seg. Noen opplever 
det som om et jordskjelv har 
rammet kirken – og melder 
seg ut. Andre puster lettet ut 
etter at mange års kamp for 
likebehandling er fullført. De 
første vigsler av likekjønnede 
vil finne sted i vårt prosti i 
løpet av de neste månedene. 

Hvorfor alle disse 
endringene? Kanskje finner vi 
svaret hos reformatoren Martin 

Østenstad menighet

Adresse: 
Gudolf Blakstadsvei 40 
1392 Vettre

Tlf: 66 79 99 60 

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

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

Åpningstid: 
Mandag - fredag kl. 9 - 15

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

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. 66 79 99 60

T: 67 12 18 17

Luther som i 1517 slo opp 
sine 95 teser mot avlatshandel 
på kirkedøren i Wittenberg. 
I år feirer vi 500 års-jubileum 
på det som ble starten på 
reformasjonen.  I Luthers ånd 
blir vi lutheranere aldri helt 
fornøyde med tingenes tilstand. 
Ser vi noe vi reagerer på, sitter 
vi ikke passive på gjerdet eller 
bøyer oss i lydighet under 
autoritetene. Nei, vi protesterer! 
Slikt blir det forandring av, til 
glede eller forargelse. 

Jeg er stolt over å tilhøre 
en tradisjon hvor det er rom 
for diskusjon og hvor vi 
ikke er nødt til å avfinne oss 
med tingenes tilstand hvis 
forandring kan være til glede 
for flere. Gode endringer og 
forbedringer fører også vår 
lokale menighet fremover, 
og bak står mennesker du 
kanskje kjenner – naboer og 
venner- som er engasjert i 
menigheten sin og vil gjøre 
en forskjell. Noen av dem kan 
du lese om i denne utgaven av 
menighetsbladet. For midt i 
alle endringene er det én ting 
som ikke har endret seg: At 
Østenstad menighet er full av 
engasjerte folk som bryr seg 
om kirken sin. Og takk for det.

Astrid Sætrang Morvik
Sokneprest

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:  
www.ostenstadkirke.no. I denne spalten vil vi presentere 
én aktivitet hver gang. Denne gangen presenterer vi:

Drop-in-dåp i Asker kirke  
lørdag 6. mai

Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik

Skulle du ønske du var døpt? 

For den som ikke ble døpt som barn, kan veien til døpefonten 
virke lang. Menighetene i Asker vil gjøre det enklere å bli døpt, 
enten du er ung eller gammel. Lørdag 6. mai kl. 11-15 åpner 
kirkedørene i Asker kirke for drop-in-dåp. Det betyr at man 
kan komme som man er, uten avtale, uten faddere, uten annen 
forberedelse enn at man har bestemt seg for å døpes.

Hva er dåp?

Gjennom dåpen blir man en del av et fellesskap som strekker 
seg over hele verden – og gjennom alle tider. Dette fellesskapet 
er bygget opp omkring troen på Jesus Kristus, Guds sønn og 
menneskenes frelser. Med tre håndfuller vann - til Faderens og 
Sønnens og Den hellige ånds navn - blir man bundet sammen 
med Jesus Kristus og medlem av i Den norske kirke.

Hvem, hva, hvor?

Sokneprestene Tor Øystein Vaaland i Asker menighet og Astrid 
Sætrang Morvik fra Østenstad menighet vil ta imot alle som 
ønsker å bli døpt denne dagen. Man møter opp på i Asker kirke 
hvor man blir registrert og evt. får en kopp kaffe mens man venter 
på tur. Ta med fødselsattest.  Deretter blir det dåp gjennom en 
kort seremoni i Asker kirke. Organist Kristin Hesselberg Meland 
fra Østenstad medvirker.

Ikke helt sikker?

Vil du snakke om det eller har spørsmål? Ta gjerne kontakt med 
Astrid Sætrang Morvik (t. 66 79 99 62/  
e-post am762@kirken.no)

Det skjer  
i kirken:

Vil du bli døpt helt uformelt? Asker kirke åpner dørene for deg.

KIWI Vettre 

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

NY KUNSTUTSTILLING 
I KIRKEN
Denne våren stiller Runi Langum ut noen av sine verk i 
kirkestuen i Østenstad. Langum (f. 1958) bor og arbeider i 
Vestfold og regnes som en av Norges fremste tegnere.

Kontrastfulle pastelltegninger i hvitt, svart og nyanser av 
brunt og turkis kommer til sin rett på kirkens teglsteinsvegger. 
Hennes spontane metode og følsomme strek preger den figurative 
motivkretsen hvor menneskeskikkelser står i sentrum. Flere av 
bildene som nå henger i Østenstad kirke, har religiøse motiver, 
som for eksempel Maria med barnet.

Er du innom kirken, så ta deg tid til å nyte den flotte 
utstillingen, og har man ikke råd til å kjøpe bilder, er det mulig å 
kjøpe fødselsdagskalendere med de samme, vare motivene som i 
utstillingen - en fin gave til deg selv eller andre. Ta kontakt med 
menighetskontoret.
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Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik

Hver tirsdag ettermiddag, mens duft av 
middagsmat siver ut av kjøkkenet, fylles 
Østenstad kirke av barn og voksne. Der finner vi 
også Jon Kippenes, leder for Småbarnssang i seks 
år, før han tok over som dirigent for Minigospel 
for to år siden. Rolig som selve grunnfjellet er 
han omgitt av barn både i kirken og hjemme. 

36-åringen er ingeniør og pendler jevnlig til Nederland hvor 
Statoil bygger oljeplattformer. Når han er hjemme, holder fire 
barn mellom fem og 11 ham og konen Hilde i ånde. 

- En stor barneflokk er ikke så vanlig lenger?
- Vi er glade for å ha fire barn, de leker med hverandre to og 

to. De er avhengige av hverandre og glade i hverandre.
Men én ting er å følge opp en ungeflokk hjemme, en helt 

annen ting er å få hele familien med seg i kirken på søndager. 
Mange småbarnsforeldre velger bort hele utfordringen. Jon har 
imidlertid noen knep på lager:

- Det er ikke altfor stor motstand når vi skal i kirken, men 
jeg må av og til friste med en tur til Risenga svømmehall etterpå, 

innrømmer han.
- Og hva er tanken med å ta med barna i kirken?
- Filosofien er helt enkelt at de skal få være et sted hvor de 

kan høre om Gud. 
Jon erkjenner at det å ha med fire barn i kirken, ikke gir de 

beste forutsetningene for å få med seg så mye av gudstjenesten 
selv. Søndagsskolen som barna inviteres med i under 
gudstjenesten, er imidlertid en god avlastning.

- Jeg har sendt dem dit uten å være med selv. Det er ikke 
alltid de husker hva som er blitt fortalt, men de er stort sett 
fornøyde, og det gjør at man kan komme tilbake. Noe synker nok 
inn, mener Jon, - og på ett eller annet tidspunkt når de blir 15-16 

år, må de selv ta et standpunkt. Jeg vet ikke om jeg kan gjøre noe 
mer enn at de har fått et godt grunnlagt til å ta en god avgjørelse 
når den tid kommer. 

- Men det hjelper kanskje at dere er to som vil det samme?
- Ja det gjør det. 
Jon og Hilde møttes på Valdres folkehøyskole i 1999 og giftet 

seg 3 år senere. Til Vollen flyttet de da førstemann var født, og 
selv om de på det tidspunktet ikke hadde annen tilknytning til 
Asker enn at det var lett å få barnehageplass, har familien nå 
slått rot i bygda. Den lokale kirken har de hatt et forhold til 
siden ettåringen begynte på Småbarnssang for 10 år siden. Da 
daværende leder sluttet, fant Jon ut at han kunne ta i et tak – til 
tross for at han ikke hadde særlig musikalsk bakgrunn:

- Jeg har en mor som sang mye, så jeg kan mange sanger, men 
det er ikke noen høye krav til det musikalske nivået, understreker 
han. Stort sett har han en forsangerfunksjon, men på ett område 
bringer han likevel inn noe nytt:

- Jeg var nok den første pappaen som var aktivt med i 
Småbarnssang. Siden har det kommet mange flere, sier Jon, og 
erkjenner at han nok har banet veien for småbarnspappaene og 
gjort det mer naturlig for menn å engasjere seg i denne type 
aktiviteter.

Alle de fire barna har gått løpet gjennom Småbarnssang (for 
1-3-åringer), og noen videre inn i Minigospel (for 4-6-åringer) 
og inn i barnekoret (barn i skolealder). 

– Da yngstebarnet Julie (5) begynte i Minigospel, sluttet 
dirigenten der, og vi steg i gradene begge to, smiler Jon. Han tok 
over dirigentjobben i Minigospel sammen med Linda Moen 
(frivillig) og Karoline Wadseth Aase som er menighetspedagog, 
mens en ny pappa tok over ansvaret for Småbarnssang. 

- Og det går bra?
- Det går veldig bra, smiler Jon og forteller at det bare var 

4-6 barn med da han tok over, mens antallet i Minigospel nå har 
steget til over 20.

- Hva er hemmeligheten bak suksessen?
- Jeg tror de som kommer, føler at det er et ordentlig tilbud, 

sier Jon, og henviser til hele konseptet med middagsservering 
på tirsdager og kor for alle aldersgrupper. På en vanlig tirsdag 
benytter 80-100 små og store seg av tilbudet som har eksistert i 
mange år.

- Dette er en uformell måte å være i kirken og bli kjent der. 
Det gir et felleskap både for barn og voksne.

- Har du noen ambisjoner for koret?

Jon Kippenes:

Bryter med kjønnsroller  
i kirken

«Av og til må jeg friste 
med en tur i Risenga 
svømmehall etterpå»

Åpent hverdager 09.00-21.00 - Lørdager 09.00-17.00

Tlf: 66 90 40 45 - Langenga 1, 1392 Vettre
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- Nei, jeg holder på fordi 
jeg ser at barna har glede av 
det, men jeg opplever jo at 
det arbeidet jeg gjør, har en 
verdi utover å underholde en 
tirsdags ettermiddag. Det er 
fint å kunne være med å lage et 
tilbud med stor takhøyde, der 
man kan være med, selv om 
man ikke går i kirken til vanlig. 

Jon er opptatt av at gutter 
også skal finne sin plass i 
miljøet. – Nå er det tre gutter 
i barnekoret som backer 
hverandre. Det å kjenne noen i 
et kristent miljø har en verdi. 

- Er det noe man kan gjøre 
hjemme for å gi barna et kristent 
fundament?

- Vi ber eller synger 
aftenbønn. Det er det. Men 
vi har også tatt et bevisst valg 
om å dra på kristen familieleir 
om somrene. Jeg vet ikke hvor 
lenge man kan leve på det, men 
det var en del av min oppvekst, 
forteller Jon.

Jon er født i Bhutan hvor 

foreldrene var misjonærer for 
Santalmisjonen og arbeidet 
gjennom ti år med å bygge 
opp en blindeskole, et prosjekt 
faren fortsatt var engasjert 
i etter at familien hadde 
returnert til Norge. Til tross 
for en oppvekst preget av et 
nært forhold til kristen tro og 
praksis, finner misjonærsønnen 
det vanskelig å få nok åndelig 
påfyll i eget liv.

- Å få plass til en levende 
tro har jeg jobbet litt med for 
egen del, fordi jobb og hus og 
alle forpliktelser krever så mye 
oppmerksomhet at det over 
lang tid har vært vanskelig å 
finne roen til å ha en aktiv tro.

- Og med «aktiv tro» mener 
du…?

- Tidligere har jeg hatt en 
sterkere bevissthet rundt at 
Gud skal påvirke alle valg jeg 
tar i store og små situasjoner. 
Det har nok vært fraværende 
noen år. Det er et savn. Troen 
ligger der i bunn og er en 

Arr: Østenstad Y’s Men’s Club

LOPPE-
MARKED

i Østenstad kirke ønsker lopper
Her er vi igjen med anmodning om å få overta brukbare ting som dere 
kan tenke dere å bli kvitt.

Ring enten 66 78 46 16 eller 66 78 32 59 eller send e-post til  
aeeimh@gmail.com og en av våre kjørepatruljer vil hente loppene 
onsdag 19. eller torsdag 20. april etter kl. 18.00.

Aller best er det om dere har anledning til å levere loppene direkte ved 
Østenstad kirke onsdag 19. eller torsdag 20. april etter kl 18.00.  

Vi kan ikke ta imot TVer, hvitevarer, sofaer, veggseksjoner, madrasser, dyner/
puter eller trimapparater.

Selve loppemarkedet holdes i Østenstad kirke
	  fredag 21. april kl. 18.00 - 21.00
	  lørdag 22. april kl. 10.00 - 14.00

Pengene kommer godt med til barne- og ungdomsarbeide i Østenstad menighet, 
til Y’s Men’s internasjonale hjelpearbeid og til nytt orgel i Heggedal kirke.

forankring, men har ikke 
preget livet mitt mye i det siste, 
mener Jon. 

Hva skal en prest som 
leker journalist, si til en slik 
påstand – utover at noen og 
enhver kan kjenne seg igjen? 
Jons innsats for barna i kirken 
gjennom mange år, bærer i alle 
fall frukter, og kanskje skal 
man iblant bare lytte til barnas 
egne vitnesbyrd når de kommer 
hjem etter å ha sunget sammen 
med Jon i kirken og erklærer at 
de gjerne vil være kristne…

- I en travel hverdag er det 
vanskelig å få plass til en levende 
tro, sier Jon.

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 

Båtplasser 
ledig 2017
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Ber om flere givere
Tekst: Kjell Kvamme. Foto: Astrid Sætrang Morvik

Konfirmantarbeidet som Østenstad kirke driver 
er populært. Kirken trenger flere faste givere for å 
fortsatt kunne ta imot store konfirmantkull.

– Nå trengs det flere som gir et fast månedlig beløp som en 
givertjeneste, for at kirken skal opprettholde og forsterke den 
langsiktige satsingen på ungdommen, sier leder av Østenstad 
menighetsråd, Per Johannes Helgebostad.

– Hva bruker dere pengene fra giverne til?
– Med egne midler lønner vi tre ungdomsarbeidere, en 

barnearbeider på timebasis og i deltidsstillinger. Det er det 
viktigste. Dessuten finansierer vi noe av den daglige driften av 
menigheten selv. Vi dekker inn en del med kontingenter, utleie 
og salg, men også her utgjør gaver en viktig del.

Asker kommune har bevilget såkalte frivillighetsmidler, 
men ordningen tar slutt neste år. Tallet på faste givere har 
de siste årene gått nedover og ligger nå på 53, det laveste på 
ti år. Overskriften på innsatsen for å få flere givere er «Bygg 
Østenstad kirke for framtiden».

– Hvorfor skal man gi til en kirke som får midler fra det offentlige?
– Vi har sterke og dyktige folk i staben som er lønnet med 

tilskudd fra kommunen, men vi hadde ikke kunnet ha disse høye 
konfirmantkullene og barne- og ungdomsarbeidet uten å spytte i 
egne midler. Den utvidede Asker kommune kommer dessuten til 
å få økonomiske utfordringer på kirkesiden årene som kommer. 
Vi kan derfor ikke regne med øket innsats fra kommunen. Det 
må vi se i øyene, sier Per Johannes Helgebostad.

I vår tar Østenstad, sammen med de øvrige kirkene i Asker, 
i bruk et nytt, digitalt giversystem. Det sparer administrasjon 
og gir en sikrere registrering av gaver som berettiger til 
skattefordeler. 

– Vi har det siste året tatt i bruk elektroniske giverkanaler 
som Vipps, og kirken tar sikte på at man i løpet av 2018 også 
kan gi skattefordeler for dem som benytter disse kanalene, sier 
menighetens leder.

Å bruke penger på kirken verdsetter han like mye som å 
bruke tid på frivillig arbeid der.

– Uten frivillig innsats, enten i form av arbeid eller penger, 
kunne vi ikke drevet menighetens arbeid slik vi gjør i dag, sier 
Per Johannes Helgebostad.

Bygg Østenstad kirke  
for fremtiden!

Årets aksjon har vann som tema. Vann gir liv til planter, dyr 
og mennesker. Men vann kan også ta liv om det er urent og 
forurenset. Det er derfor Kirkens Nødhjelp jobber hvert år, hver 
uke og hver dag for å gjøre rent vann tilgjengelig for flere. 

– Før drakk vi vannet fra elven, og jeg var ofte syk. Vi har 
lært på skolen at skittent vann gjør oss syke. Nå har vi fått en ny 
brønn, vannet er renere og vi er langt friskere enn før, forteller 
Richard Wilson som bor i landsbyen Ikonda i Tanzania.  Han og 
resten av landsbyen fikk i fjor en ny brønn, og mange forteller det 
samme som Richard; at de raskt merket at helsen ble bedre. Barna 
fikk mer tid til å gå på skolen, og de voksne fikk mer overskudd til 
å skaffe inntekter. Et helt samfunn fungerer langt bedre når rent 
vann er tilgjengelig.

I år er det 50. gang KN arrangerer fasteaksjon 
ute i menighetene. I tillegg er årets aksjon en del av 
reformasjonsjubileets markeringer. Østenstad menighet sender 
alle sine konfirmanter ut med bøsser fra kl. 18 tirsdag 4. april.  
Ta godt imot dem når de kommer!

Wilson kan endelig 
drikke rent vann!

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 1537 eller 
bruk kontonummer 
1620 30 85242 og merk 
innbetalingen: GAVE
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Slekters gang
1. januar
Viritrilbia Ruach  
Haugland Nilsen
15. januar
Aurora Svane Hansen
Olivia Kirunda-Stordahl
Savanna Kirunda-Stordahl
29. januar
Axel Hovstein Beck
5. februar
Millian Berge-Lunden
26. februar
Ulrik Kopstad Grønnern

11. februar
Therese Knutsen og 
Hans Fredrik Hannisdal

10. januar
Nina Haavie
13. januar
Sissel Mellbye
Finn Kirkenær
18. januar
Erik Christiansen

20. januar
Erik Haugen

26. januar
Svein Harry Knutsen
Margit Fagerheim
27. januar
John Harald Listhaug
Greta Almerud
3. februar
Odd Erling Lohne
8. februar
Tor Bergheim
10. februar
Ingrid Kristine Fønhus
Karl Kristian Møller
16. februar
Trygve Hauge
2. mars
Anne-Lise Høibakk
3. mars
Ingrid Jøldal
7. mars
Kjell Steinar Ellingsen

Tro & liv

-10% rabatt ved henvisning til annonsen

Andakt av Gustav Kristoffer Schmidt, 
Gateprest i Kirkens feltarbeid i Asker

MOT TIL Å TÅLE LIVET
Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi Far, han som i sin rike 
miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi 
oppstandelse fra de døde. 1 Pet 1,3

Du har helt sikkert vært i kirken når dette skriftstedet leses. 
Lovprisningen fra Første Peters brev sies hver gang et barn 
er døpt, og lovprisningen sies hver gang en kiste er senket i 
graven. Både ved livets begynnelse og ved livets slutt minner vi 
hverandre på påskens store mysterium og fantastiske hendelse: 
Jesu oppstandelse fra de døde! Hele våre kristne liv rammes inn 
av håpet om at Jesus er sterkere enn døden og synden. 

Hva gjør dette håpet med oss? Jeg tror at det kan gi mot – mot 
til å leve, mot til å tåle livet. Maria Magdalena og Maria var de 
første som fant mot. Evangelisten Matteus forteller at kvinnene 
«skyndte de seg bort fra graven redde, men jublende glade» etter at 
de fikk høre om Jesu oppstandelse. 

Er det ikke slik vi også erfarer det? Vi kjenner oss også både 
redde og jublende glade. Jublende glade fordi vi har familie, redd 
for å miste mor eller sønn. Glede over å ha på jobb, bekymring for 
å miste den. Glede over å være frisk, redd for å bli syk. Glede av å 
være nykter, redselen for å falle tilbake i rusavhengighet.  

Troen på Jesus og hans oppstandelse tar ikke bort bekymringer, 
sorg eller motgang. Troen på Jesu seier over død og synd gir oss 
mot til å møte livet slik det er, også i det aller vanskeligste. Å leve 
med tro og håp til Jesus er ikke en flukt fra livet. Det er en ressurs 
å møte livet med et håp om en ny start når alt kjennes ødelagt. 
Kirkens feltarbeid visjon er «mot til å tåle livet».  Vi som kirke 
er fellesskapet som bærer håpet for hverandre, og tåler andres 
manglende håp, av og til er vi så langt nede at vi trenger å bli 
båret. Kraften i Kirkens håp kommer fra Jesus, han som er med 
hver og en av oss alle dager inntil verdens ende. 

Velsignet påske!

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.

Vil du bli 
nabokontakt?  
Av diakon Jarle Klungrehaug
Flyktningestrømmen fra krigsherjede områder til europeiske 
land vil være en stor utfordring i årene som kommer.  I 2017 vil 
Asker kommune ta imot ca. 100 flyktninger som vil bli bosatt i 
kommunen.  

Menighetene i Asker er blitt utfordra til å bidra i dette 
arbeidet.  Det er de fire diakonene i Asker som 
koordinerer kirkens tilbud.  Vi ønsker blant annet å 
tilby en ordning med NABOKONTAKT.  Mange 
av våre nye landsmenn sliter litt med å bli kjent med 
nordmenn, og de som blir med i denne ordningen, vil 
vi prøve å koble mot mennesker som bor i nærheten.  
En av familiene i Østenstadområdet som ønsker å bli 
med, er fra Syria. Familien har to barn i førskolealder 
og kona ønsker å lære å strikke, mens mannen er glad 
i å spille sjakk. 
Kan du tenke deg å bli kjent med noen av dine nye 
landsmenn og vil bli nabokontakt?  Ta kontakt med 
diakon Jarle Klungrehaug – 91 36 88 03. 

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)



    Min 
favorittsalme

Gudstjenester i 
Østenstad kirke
02.04. - 04.06.2017
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på www.ostenstadkirke.no

2. april, 4. s. i fastetiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Gudstjenesteteam
Søndagsskole
Offer: Menighetens arbeid
9. april, Palmesøndag
Prest: Olav Valen-Sendstad 
Offer: Menighetens arbeid
13. april, Skjærtorsdag 
Heggedal kirke kl. 19.00
Nattverdgudstjeneste
Prest: Magnus Kjellin
14. april, Langfredag
Meditasjonsmusikk fra kl. 
10.40. Pasjonsgudstjeneste
Prest: Astrid Sætrang Morvik
16. april, Påskedag
Påskefrokost kl. 9.30.  
Ta med et pålegg.
Gudstjeneste kl. 11.00.
Minigospel
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Det norske 
misjonsselskap
17. april, 2. påskedag
Vardåsen kirke kl. 18.00
Påskefest med Vardåsen Vox 
Cordis
Prest: Dag Håland
23. april,  
2. søndag i påsketiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Søndagsskole
Offer: IKO-Kristent 
pedagogisk senter

30. april,  
3. søndag i påsketiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Søndagsskole
Offer: Menighetens arbeid
7. mai,  
4. søndag i påsketiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Gudstjenesteteam 
Søndagsskole
Østenstad sangeri - korgruppe
Offer: Blå kors
14. mai,  
5. søndag i påsketiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Gudstjenesteteam
Søndagsskole
Offer: Menighetens arbeid
21. mai,  
6. søndag i påsketiden
Østenstaddagen
Bibelspillet Josef ved
Østenstad kirkes barnekor
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Norges KFUK-KFUM 
speidere
25. mai,  
Kristi himmelfartsdag
Andakt på Vardåsen (ved 
varden) kl. 12. Avmarsj fra 
Gullhella stasjon kl. 11.
Ta med niste!
28. mai,  
7. søndag i påsketiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Søndagsskole
Offer: Menighetens arbeid
4. juni, 1. pinsedag
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid

Tormod Wien
Senior prosjektingeniør 

- Jeg har valgt denne salmen blant mange fine salmer, fordi den 
passer til årstiden, til våren og vårstemningen, sier Tormod Wien 
som hver mandag kveld er å finne sentralt plassert i tenorrekka i 
Østenstad sangeri. 

Tormod er utfordret i salmestafetten av Kari Hauge og har - 
etter å ha tenkt seg om en stund - funnet fram til salmen Himlen 
blåner for vårt øye av østerdalsdikteren Einar Skjæraasen.

- Den har en fin, sangbar melodi, en folketone fra Hodalen i 
Tolga. Skjæraasen var en naturdikter. Han var jordnær og brukte 
ikke store ord, men hadde mange naturmetaforer på livet. Jeg 
liker hvordan hvert vers avsluttes med en lovprisning. I andre 
verset, som jeg ble spesielt grepet av, heter det «Lovet være 
Han som åpnet første le og siste grind.» Salmen strekker seg 
over hele livet, og her handler det om livet som kommer og går, 
sier Tormod som sender stafettpinnen videre til medkorist og 
bibelgruppekamerat Jon Knutsen.

Salmen står på nummer 296 i Norsk salmebok.

Himlen blåner for vårt øye,
jorden grønnes for vår fot. 
Bekken risler for vår tørste, 
korn og blomst og tre slår rot. 
Fugler spiler sine vinger, 
barnet pludrer med sin mor. 
Lovet være Han som skapte 
drømmen og det første ord.

Vinden har sin sti å vandre, 
bølgen har sin vei å gå, 
vår og sommer, høst og vinter 
skifter i det minste strå, 
gledens tid og sorgens time 
har sin bolig i hvert sinn. 
Lovet være Han som åpnet 
første le og siste grind.

Lyset stiger, lyset faller 
over alle dunkle fjell. 
Morgensol og aftenstjerne 
viser dag og varsler kveld. 
Hjertet har sin lengsels høyde, 
hånden har sin gjernings fred. 
Lovet være Han som er og 
ånder over tid og sted.

T Einar Skjæraasen 1945
M Norsk Folketone (Hodalen)


