
Biskop Kari Veiteberg: 

– Jeg trenger næringen som 
gudstjenesten gir. Se side 4-5

fra Østenstad 
menighet
Mars 2018

Tid for dåp! 
God og personlig oppfølging og 
høytidelig dåpshandling gir fornøyde 
foreldre og barn i Østenstad kirke. 
Les mer på side 3.

Lørdagsklubben: 
Reidar Tollefsen har vært på sydentur 
med Lørdagsklubben. Asker prosti 
viser vei i arbeidet for mennesker med 
utviklingshemninger. Les mer på side 6.
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Leder:

Å se.

Øynene våre så 
forhåpentligvis inn 
i øynene på en stolt 
mamma og pappa første 
gang de åpnet seg. Vi så 
inn i et ansikt som smilte 
og som uttrykte stolthet 
og glede. 

Etter hvert som vi vokste til, 
var det viktig å se ansiktet til 
de vi snakket med, nettopp 
for å skjønne hvordan vi skal 
samhandle med hverandre.

«Ved å se bakenfor den 
annens ansikt, vil du også 
se din oppgave.» Filosof 
Emmanuel Levinas har skrevet 
dette. Jeg lar meg berøre av 
dette sitatet. Tiden vi lever i 
er blitt så preget av skjerm og 
sosiale medier. Hvordan kan vi 
klare å se bakenfor våre venners 
ansikt, hvis vi ikke treffes 

ansikt til ansikt? Hvor enkelt 
er det ikke å gjemme seg bak 
skjermen og tastaturet og gi 
inntrykk av at alt er fint med 
oss? For å kunne gi hverandre 
den omsorgen som vi alle 
trenger i hverdagen, må vi 
ønske å bry oss om hverandre, 
og da er det de menneskelige 
møtene som er viktige. 

Ei som jeg vil påstå får til 
disse menneskemøtene, er vår 
nye biskop, Kari Veiteberg. 
Hun ønsker å bli kalt «Biskop 
Kari». Alle staber i Asker 
var samlet i Østenstad kirke 
torsdag 1. februar for å ønske 
henne varmt velkommen. 
Biskop Kari har evnen til 
å se bakenfor den annens 
ansikt, hun møter deg og meg 
akkurat der vi er. Vi ble alle 
sett av henne denne torsdag 
formiddagen, og det kjentes 
godt. Biskop Kari kommer 
fra jobb som bymisjonsprest 
ved Bymisjonssenteret 
Tøyenkirken. Veiteberg vil åpne 
kirken for flere enn kvinner. 
Noen av de hun har jobbet 
for å åpne opp kirkerommet 
for – og som er blant dem 
som kjenner henne best - er 
flere av gjestene i Tøyenkirken. 
Blant dem er rusavhengige og 
fattige tilreisende. Det å være 
bymisjonsprest handler mye 
om å se. Og om å lære å se. 

Østenstad menighet

Adresse: 
Gudolf Blakstadsvei 40 
1392 Vettre

Tlf: 66 79 99 60 

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

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

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
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Opplag: 6000 
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Lørdagsklubben i Asker 
Prosti er også en arena hvor 
det å se hverandre er viktig. 
En lørdag hver måned er det 
hyggelig samling med spill, 
kos og gudstjeneste. Holmen 
kirke har vært fast møtested, 
men Østenstad og Vardåsen 
kirke blir også brukt. Det var 
Y’s Men i Holmen som startet 
tilbudet som et fritidstilbud for 
barn med utviklingshemming. 
I tillegg til lørdagstilbudet 
arrangeres det også juletrefest 
i begynnelsen av januar 
og en sommertur.  Det 
er diakoniutvalgene i 
menighetene i Asker 
som er ansvarlige for 
arbeidet. Lørdagsklubben 
er også inkludert i 
tilbudet til konfirmanter i 
Asker.  Lørdagsklubben deltar 
på en gudstjeneste i halvåret i 
en av de fem askermenighetene 
tilknyttet Den norske kirke. 
Dette er en viktig møteplass 
som vi er stolte av å være en 
del av.

   Jeg oppfordrer deg til å se 
din neste, om det er tiggeren på 
gaten, naboen din eller familien 
din. Vi blir bedre mennesker 
av det. 

Og så vil jeg minne deg på 
Loppemarkedet i Østenstad 
kirke fredag og lørdag 20.-21. 
april. Dette er vårens store 
begivenhet.

Vi sees!

Liv Ruud
Daglig leder 

www.avan.no T: 66 90 40 63

Tlf: 66 98 70 30 ASKER



Menighetsrådets møter er 
åpne for publikum. 
Les innkalling og 
protokoller på vår 
hjemmeside 
«Om menigheten»: 
kirken.no/ostenstad

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:

Menighetsrådet
Østenstad menighet hadde sitt årsmøte 11. mars. 
Her la menighetsrådet frem sin årsrapport som 
kan leses på kirken.no/ostenstad. Per Johannes 
Helgebostad er rådets leder og oppsummerer 
virksomheten i året som ligger bak:

Året som gikk har vært preget av store, kirkelige milepæler – 
det har vært Lutherjubileum, avvikling av statskirken, vigsling av 
Oslos første kvinnelige biskop, og høringsrunder på ny kirkelov 
som setter vide rammer for hvordan kirken organiserer seg – 
lovvedtak forutsettes gjort i 2019.
På den lokale fronten her i Østenstad har vi i 2017 fortsatt 
virksomheten langs linjer vi har trukket opp tidligere, og det har 
ikke manglet på ting å glede seg over:
•  Oppslutning om menighetens gudstjenenester er jevn og   
 god, og flere gudstjenesteteam medvirker ved gjennomføring
•  Oppgang i deltakelse på babysang høsten 2017
•  Flere deltakende på søndagsskolen! Opplevelse av større   
 stabilitet!
•  Noen barn i menigheten ønsker å starte band som kan   
 akkompagnere ved gudstjenester?! Spennende.
•  Suksess og glede med å jobbe med babyteater! Samarbeid   
 mellom fire menigheters ansatte!
• Menigheten har fått nye nettsider!
• Vi har fremdeles god oppslutning om konfirmantarbeidet.

Menighetsrådet vedtok i oktober 2016 noen kjerneverdier som 
vi ønsker skal prege arbeidet vårt i alle enheter. «Østenstad kirke 
- et åpent hus med mange rom. Østenstad menighet skal være 
inkluderende og preget av nestekjærlighet». 

Dette er ikke bare vår egen visjon, men Jesu, Kristi sterke 
ønske eller visjon for sin menighet: «Det dere vil at andre 
mennesker skal gjøre mot dere, det skal dere gjøre mot dem..», 
sier han. Paulus sier det slik: «Så blir da disse tre stående – tro, 
håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten»

Og hva så? Er disse verdiene noe som har preget Østenstad 
menighet i 2017, eller har vi lagt dem i skuffen? Egentlig et 
dristig spørsmål å stille i en årsrapport, for de fleste av oss som er 
ærlige med oss selv finner fort ut hvor lett vi kommer til kort her. 

Det skjer  
i kirken:
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Kanskje kan tersklene inn i felleskapet vårt bli litt lavere, 
kanskje kan vi få oppmerksomheten litt mer bort fra oss selv og 
vår egen (eller andres) «vellykkethet», og se hverandre slik Jesus 
ser oss – likeverdige og verdifulle så forskjellige vi måtte framstå 
i alder, utrustning eller modenhet. Og ikke minst se ansvaret vi 
har for å vise nestekjærlighet og være med å lindre nød der det 
virkelig trengs.

Per Johannes Helgebostad 
er leder for Østenstad 
menighetsråd.

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

Båtplasser 
ledig

T: 67 12 18 17
Lik «Vollen Apotek» på Facebook og vær med  
i trekninger av flotte gaver!

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

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 18. eller torsdag 19. april etter kl. 18.00.

Aller best er det om dere har anledning til å levere loppene direkte ved 
Østenstad kirke onsdag 18. eller torsdag 19. 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 20. april kl. 18.00 - 21.00
	  lørdag 21. 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.
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Tekst og foto: Johannes Ek Reindal.

Biskop Kari Veiteberg trenger næringen som 
gudstjenestefeiringen gir. Etter noen måneder i ny 
jobb merker hun også at hun trenger mer søvn.

- Alt er nytt det første semesteret i ny jobb, sier hun og rufser 
litt i krøllene. Biskop Kari Veiteberg medgir at det er hektisk.

- Det handler om å være ny på jobb, sånn skal det være. Det 
surrer og går i hodet hele tiden, men jeg sover godt om natta. Jeg 
har også begynt å sove middag, ler hun.

17. desember i fjor ble Kari Veiteberg vigslet til biskop i Oslo. 
Den første kvinne og nummer 32 i rekken av biskoper siden 
reformasjonen. Hun har sagt ja til å stille i nominasjonsprosesser 
tidligere, men i Oslo holdt det altså helt frem. Veiteberg sier hun 
har sa ja fordi hun mener hun har en kompetanse som kan være 
nyttig for kirken. Hennes bakgrunn i Kirkens Bymisjon har vært 
viktig i å forme hennes diakonale engasjement, hennes blikk for 
at alle mennesker er ikke bare det du ser. Det gjelder ikke bare på 
gata i sentrum, men også i villastrøk, drabantblokker og i marka. I 
Asker, som på Holmlia. I domkirkeprostiet, som i Lommedalen. 

Vestlandet
Kari Veiteberg er 56 år og er oppvokst på Stord. Men hun 

er tydelig på at det ikke 
betyr at hun besitter 
spisskompetanse på fisking 
og båtliv. Foreldrene hennes 
var lærere, far var fra Jølster, 
mor fra Hallingdal. Veiteberg 
begynte først å studere teologi 
på Menighetsfakultetet, men 
endte opp med å fullføre 
studiene på Teologisk fakultet 
ved Universitetet i Oslo. Hun 
har vært bymisjonsprest i 
Oslo og Bergen. Hun har vært 
studielektor ved Liturgisk 
senter, faglærer i liturgikk og 
hatt prestejobber i Gildeskål, 
Tempe og Oslo. 

Prostirunde
Noe av det første den nye 
biskopen gjorde, var å besøke 
alle prostiene. Det er hun 
glad for. Der har hun forkynt 
over Jesus og kvinnen ved 

brønnen. Hun har løftet 
frem Frivillighetsåret i Oslo 
bispedømme og pekt på 
viktigheten av å føle seg sett og 
akseptert. 

- Hvilke inntrykk sitter du 
med etter å ha besøkt prostiene?

- At folk er veldig på. ”Her 
er vi! Dette er oss”. Mange er 
stolte over og glade i bydelene 
sine. Samtidig tenker de på 
tvers, de samarbeider om for 
eksempel konfirmantarbeidet. 
Det er spennende.

Biskopen tenker litt.
- Samtidig slår det meg 

at det er store forskjeller. Ikke 
nødvendigvis langs aksen 
øst – vest, men i bydeler som 
vokser frem, i bydeler der folk 
bor kun en kort periode. Jeg 
har også blitt veldig var for å si 
at en bydel er sånn eller sånn 
med tanke på velstand. Det 

Biskop Kari Veiteberg:

– Jeg trenger næringen som 
gudstjenesten gir.

Biskop Kari Veiteberg besøkte 
Østenstad kirke i februar og feiret 
gudstjeneste med alle ansatte i 
Asker prosti.
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bor rike og fattige, folk som 
bor alene og i storhusholdning 
på alle kanter og hjørner av 
bispedømmet

Hun ser også en kirke, et 
menighetsliv som er opptatt av 
å jobbe for gode nabolag for 
alle som bor i området. 

- Det har slått meg 
hvor tett på livet til folk 
medarbeiderne i menighetene 
er. Det er mange som er 
ute, nær der livene leves. 
Kontorpultene slites lite. Det 
er jeg veldig stolt av.

- Oslo bispedømme består jo 
av mer enn en by. Det er også 
bygder. Hvilke tanker gjør du deg 
rundt det? Biskop for både bygd 
og by?

- Nå har jeg vært i alle 
prosti, og runden rundt i Asker 
og Bærum, med fjell og kyst, 
vakre hager og hus, blokker og 

lysfabrikk legger jeg i hjertet. 
Jeg er stolt av å være by og 
bygdebybiskop!

  
Gudstjeneste
Kari Veiteberg har en 
doktorgrad i hvordan feire 
gudstjeneste. Det må da bety at 
hun er svært glad i og opptatt 
av nettopp dette fellesskapet. 
Det er hun.

- Jeg trenger næringen 
som gudstjenesten gir. Spesielt 
nattverdfelleskapet. Det søker 
jeg meg hele tiden inn til, 
det blir jeg hele tiden sendt 
ut fra. Jeg trenger rytmen 
fra gudstjenesten i livet, den 
rytmen som gjør at jeg av og til 
går til side. Der får jeg hvile og 
styrke, sier hun.

Siden hun har forsket på 
gudstjenesten, er hun klar på 
at det kan være vel så fint å ta 

del i en salme, en bønn, lytte 
til orgelet eller flygelet, som å 
lytte til ordene. 

- Det har gjort at jeg alltid 
finner noe. 

- Hva er menighet for deg?
- Det er stort. Menighet 

er ikke et uskyldig ord. For 
noen er det de som sitter i 
gudstjenesten på søndagen. 
Andre sier det er alle som bor 
i soknet. Det er viktig å ha alle 
disse tankene i hodet samtidig. 
Både å skape glede hos de som 
møter opp jevnt og trutt og at 
de tenker at ”nå er det oss. Her 
skal det være godt å være”.

Samtidig må vi tenke at hele 
bydelen skal være et godt sted å 
være. Menigheten er et vi, alle 
vi som bor der. Vi må prøve 
å unngå ”oss og de”, sier Kari 
Veiteberg.   

Tid for dåp!
Det er alltid tid for dåp i kirken. 
Har du et barn, stort eller lite, som skal døpes, eller vil du selv 
døpes? Ta kontakt med menighetskontoret på telefon 
66 79 99 60, eller meld dåpen gjennom minkirkeside.no/Asker 
eller via vår hjemmeside: 
kirken.no/ostenstad/dap/pamelding-til-dap

En fornøyd familie fra Blakstad Hageby feiret dåp den 14. januar 
i Østenstad kirke. Fra venstre: Pappa Jens Kvale med storebror 
Iver, mamma Elisabeth Olsen med dåpsbarnet Jakob.  
Fotograf: Jens O. Kvale (farfar).

Tango!
Østenstad sangeri holder sommerkonsert 12. juni 
og har invitert tangokvartetten  «Tango for 3»  hvor 
bl. a. leder og pianist Sverre Indris Joner og Per Arne 
Glorvigen, verdenskjent bandeoneonist, deltar.

Gled dere til tangorytmer i kirken!
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Av prostidiakon Jarle Klungrehaug 

Til sommeren har Lørdagsklubben i Asker eksistert 
i 40 år, og det vil bli behørig feiret. Lørdagsklubben 
er et kirkelig tilrettelagt tilbud for mennesker med 
utviklingshemming som gjelder for hele Asker. 

Fra i år av har vi begynt å rullere på hvor vi har samlinger, og det 
betyr at klubben kommer til å være innom Østenstad kirke minst 
én gang i halvåret ved en lørdagssamling.   

Samlingene er delt i tre deler, først en spillsamling hvor 
deltakerne spiller Ludo, Yatzy, Boccia og andre morsomme spill 
sammen fra kl. 10. Fra 11.30 har vi fellessamling med allsang, 
spising av vafler og frukt og diverse innslag. Lørdagene avsluttes 
med en åpen gudstjeneste fra kl. 13 hvor klubbens deltakere 
bidrar på ulike måter. Mellom 25 og 35 mennesker samles 
vanligvis disse lørdagene.

Reidar Tollefsen, oppvokst i Akser og med mangeårig 
bakgrunn fra Østenstad, er en av klubbens deltakere. Han er 
med i styret og bidrar særlig med fotografering på samlingene 
og som instruktør og primus motor for Boccia-gjengen. Den 
viktigste grunnen for å være med i Lørdagsklubben er det gode 
fellesskapet, og alle vennene han har fått der. Men i tillegg 
er klubben en arena der han får praktisert troen sin. Under 
gudstjenesten pleier Reidar å delta med tekstlesing og forbønn. 
Han er og fast utdeler de gangene vi feirer nattverd sammen. 
Men aller mest er Reidar kjent for sin optimisme, sitt gode 
humør og sin trillende latter. Den er smittsom!  

De siste par årene har vi også hatt en samtalegruppe om liv 
og tro, hvor 6-7 personer har møttes regelmessig hjemme hos 
hverandre i samtale rundt en bibelfortelling eller tema, oftest 
kombinert med pizza, hyggelig prat og en runde boccia til slutt.  
Videre har vi juletrefester og sommerturer. Forrige sommer reiste 
22 av oss til en ukes tur til Solgården i Spania. 

I klubben er vi opptatt av å la vi medlemmene få slippe til med 
de talenter de har, og dem er det mange av. Har du lyst å oppleve 
klubben på nært hold, ta en tur innom da vel! Neste samling i 
Østenstad blir lørdag 24. mars fra kl. 10-14. Eller kom kl. 13 om 
du vil oppleve gudstjenesten.  Vi trenger også flere medhjelpere, 
så liker du spill og mennesker, er Lørdagsklubben et godt sted for 
deg. 

Reidar leser gjerne dikt av skiensjenta Hanne Mathiesen, som 
har Downs og som begynte å skrive dikt etter en TV-debatt hvor 
politikere i panelet gav uttrykk for at mennesker som henne helst 
burde aborteres under svangerskapet. I siste diktsamling skriver 
hun blant annet om sin kristne tro: 

Gud bærer våre tårer når livet er ensomt.
Gud ser oss gråte når vi har det vondt.

Gud kan trøste oss når vi trenger det. Gud er kjærlighet. 
Han skapte sol og regn, vind og blomster, regnbuen og havet, 
og livet mitt!  
     Hanne Mathiesen

Lørdagsklubben i Asker – en unik 
samling mennesker 

Hageprat på 
Heggetun
Tid: Fredag 13. april kl. 11
Sted: Heggetun ved Heggedal kirke
Hva: Kåseri av landskapsarkitekt 
Mette Eggen: «De gamle hagene». 

Mette tar oss med på en 
lokalhistorisk reise der hun nevner 
staudebed, bærbusker, frukttrær og 
grønt og ser på hvilken betydning 
de hadde på siste halvdel av 
1800-tallet og i dag.  Det blir 
også servering, allsang, åresalg, 
sanginnslag og andakt. 

Arrangør: Seniorarbeidet i Heggedal 
og Østenstad



7

Slekters gang
1. januar
Natalia Castillo-Brandal
14. januar
Jakob Olsen Kvale
21. januar
Håkon Kleiv Akerholt
Emma Margrethe Haanes 
Ingier
28. januar
Emily Ellefsen Skogbrott
10. februar
Noah Winther Krogh
Emma Olivia Krogh
11. februar
Tobias Enga Harsem
18. februar
Nicolai Frugård Røisland

Tro & liv
Andakt av Elin Oveland, menighetspedagog

JULA VARER HELT TIL PÅSKE...!?

Det høres for meg litt heseblesende ut, altså hvis det betydde at 
jeg måtte spise julekaker og julemiddager i flere måneder!

Heldigvis er det ikke det det betyr. At jula varer helt til påske 
er likevel sant. Julen henger nøye sammen med påskehøytiden. 
Det siste er fortsettelsen på den første historien.

En salme jeg liker godt sier følgende:
” Du ser kanskje Jesus som barnet i krybben, 
med hyrder på marken og vismenn på kne. 
Med stjerner som stråler og engler som synger, 
gir stemningsfull glede og budskap om fred. 
Men har du sett Jesus som lider på korset,
som soner for din skyld, som lindrer din nød. 
Og har du sett Jesus, som står opp av graven, 
gir håp om et nytt liv, og seier over død?»

Først tas vi med inn i julens gode fredfulle og underlige 
historie. Om gudsbarnet født midt i blant oss, og alle menneskene 
som lar seg berøre og begeistre rundt det. Teksten tegner det 
stemningsfulle og vakre bildet som hører julen til. Men som du 
også ser, går salmeteksten videre. Gutten vokste jo opp og ble 
en voksen mann, en mann som sa så mye rart og gjorde så mye 
underlig. Og som tilslutt fikk så mange reaksjoner mot seg at han 
ble drept. 

Historien om Jesus endte dramatisk. Den har skapt en bølge 
av forandringer. I mennesker, i samfunnet og i historien. For og 
imot det som hendte. For historien sier det sjokkerende at han 
ikke forble i døden. Hvor forunderlig enn det høres ut: Han 
kom levende tilbake med en hilsen til oss om at det onde er 
overvunnet, med hilsen om at ingenting er umulig. Han vil gjøre 
død til liv igjen! Med hilsen om at han vil gjøre det som er vondt 
godt igjen, og det som er i stykker helt igjen.

Hvis vi lar ham slippe til.
God påske, farvel jul.

12. desember
Inger-Lise Hyrum
3. januar
Anne Bibbi Biseth Nilsen
11. januar
Astrid Mary Hilton
12. januar
Brynhild Håland
17. januar
Ragna Eriksen
19. januar
Bjørn Erik Lindland
26. januar
Ivar Hilleren
29. januar
Kåre Asbjørn Brukaas
6. februar
Esther Regine Engvoll
8. februar
Ingrid Rusten
9. februar
Sjur Thomassen
13. februar
Gerd Kirsten Lyshaug
14. februar
Karin Gjertsen Mundal 
16. februar
Thor Burum

-10% rabatt ved henvisning til annonsen

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)

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
24.03. - 03.06.2018
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på kirken.no/ostenstad

24. mars kl. 13.00
Lørdagsklubben
Prest: Olav Valen-Sendstad

25. mars, Palmesøndag 
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid

29. mars, Skjærtorsdag 
Heggedal kirke kl. 19.00
Prest: Magnus Kjellin

30. mars, Langfredag
Meditasjonsmusikk fra  
kl. 10.40.
Pasjonsgudstjeneste
Prest: Astrid Sætrang Morvik

1. april, Påskedag 
Kl. 9.30: Påskefrokost. Ta med 
et pålegg!
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Søndagsskole
Offer: Det norske 
misjonsselskap

8. april, 2. s. i påsketiden
Barnas påskedag 
Prest: Olav Valen-Sendstad
Barnekoret og minigospel
Offer: Menighetens arbeid

15. april, 3. s. i 
påsketiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga
Korgruppe fra Østenstad 
sangeri
Søndagsskole

22. april, 4. søndag i 
påsketiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid
Søndagsskole

29. april, 5. s. i 
påsketiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Oasis of Hope
Søndagsskole

6. mai, 6. s. i påsketiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid

10. mai, Kristi 
himmelfartsdag
Kl. 12. Andakt på Vardåsen 
(ved varden) 
Avmarsj fra Gullhella stasjon 
kl. 11.
Ta med niste!

13. mai, Østenstaddagen.
Bibelspill ved Østenstad 
barnekor.
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

20. mai, Pinsedag
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Mission Aviation 
Fellowship

27. mai, 
Treenighetssøndagen
Prest: Olav Valen-Sendstad
Østenstad Sangeri deltar
Offer: Menighetens arbeid

3. juni, 2. s. i 
treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Gudstjenesteteam
Offer: Menighetens arbeid

Astrid Sørensen
Psykiatrisk sykepleier (pensjonist)

Astrid ble utfordret i «salmestafetten» av Vigdis Rø Berntsen. 
Deres familier har kjent hverandre gjennom mange år, og 
familiene har følt seg hjemme både i kirken og på Blakstad 
misjonssenter.

- Jeg kommer fra Flekkerøya utenfor Kristiansand, forklarer 
Astrid.  - Bedehuskulturen er sterk der nede. Det er et fantastisk, 
trygt og godt miljø med masse musikk og sang, og sangen jeg har 
valgt har jeg med meg fra dette miljøet. Den har båret meg i alle 
år. Livet er så mangt; store gleder og noen sorger, men tenk at 
jeg får være Guds barn uansett! Sangen som er skrevet av Anna 
Jonassen, går på tryggheten av å ha en med seg hele livet. Den 
ble særlig sterk for oss i sommer ved vårt siste barnebarns dåp. 
Svangerskapet hadde vært fylt av frykt for om barnet var skadet, 
men foreldrene ble bedt for. Etter dette følte de seg trygge, og da 
barnet ble født var han velskapt og helt frisk! Sønnen min valgte 
denne salmen som dåpssalme, og etter det de hadde opplevd, 
passet den utrolig flott, sier Astrid som har utfordret kollega 
Mette Walstad videre i salmestafetten.

Jesus er Kongen min, Guds barn jeg er.
Og om jeg liten er, har han meg kjær.
Han tok meg i sin favn, døpte meg i sitt navn.
Jesus er Kongen min, Guds barn jeg er.

Jesus er Kongen min, mektig og god.
Jeg er hans eiendom, kjøpt med hans blod.
Hender og føtter små, allting skal Jesus få.
Jesus er Kongen min, mektig og god.

Jesus er Kongen min, kjemper med meg
mot alle fiender på livets vei.
Alltid han sterkest er, fyrsten for rikets hær.
Jesus er Kongen min, kjemper med meg.

Jesus er Kongen min, ham vil jeg tro.
Hos ham i herlighet skal jeg få bo,
dele hans rikes glans, for jeg er evig hans.
Jesus er Kongen min, ham vil jeg tro.

Jesus er Kongen min. Si, er han din?
Alle skal kjenne ham. Frelseren min.
Barn i fra alle land til Jesus komme kan.
Jesus er Kongen min. Si, er han din?


