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Leder:

Å spise sammen

«Guds familie» er et 
begrep bibelen bruker 
om menigheten. 
Gud er forelder, vi 
er hans barn, og er 
ved dåpen født inn 
i hans familie som 
en stor søskenflokk. 
Et annet navn på 
menighetsbladet 
kunne kanskje vært 
«Familienytt fra 
Østenstad»?

Vi har lagt arbeidsåret 2018 
bak oss i Østenstad menighet. 
Men heldigvis handler ikke 
menighetsliv bare om arbeid 
– som Guds familie har vi også 
fellesskap, utfordringer, gleder 
og sorger - alt som hører med 
når familier lever sammen. Det 

er mye vi i kirka er flinke på, 
men lykkes vi med å leve ut 
visjonen vår om Åpen kirke, 
innkludering og nestekjærlighet?   

Vi forsøker i alle fall.  
Virkemidler for å oppnå dette 
er fellesskapsarenaer, og de har 
vi flere av:

Gudstjenestene hver søndag er 
en fellesskapsarena for alle. 

Personlig fellesskap der vi 
støtter og hjeper hverandre i 
bibelgrupper, husgrupper og 
andre smågrupper

Fellsskap i tjenesten – mange 
har ansvar og oppgaver i 
gudstjenester, tirsdagsmiddager, 
loppemarked, julemarked, 
speiderareid, kor ...  grupper for 
barn, unge og voksne 

Spiser mat gjør vi sammen 
både titt og ofte her i 
Østenstad. Enten vi gjør som 
de eldre på mandager som  har 
med matpakke på kirkefrokost, 
er småbarnsforeldre og 
nyter tirsdagsmiddag  laget 
av frivillige kokker mens 
de yngste har aktiviteter 
rundt i kirken, noen av oss 
spiser kveldsmat sammen 
i bibelgruppa eller i Ys 
men, treffes til påskefrokost 
før gudstjeneste, prates på 
kirkekaffe hver søndag...  ja lista 
over felles måltider er lang. 

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

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

Alle som har familie og 
venner vet at måltidfellsskapet 
er viktig. Det gjelder i alle 
kulturer og Jesus selv la 
stor vekt på det. Han spiste 
daglig sammen med kjente 
og ukjente, tollere, syndere 
fattige og rike. Nattverden 
Skjærtorsdag, var det ultimate, 
siste måltidet han spiste 
sammen med sine venner. Det 
inviterer han oss til å delta i 
hver eneste søndag hele året. 
Ikke for å spise oss mette, men 
for som søsken på en konkret 
måte oppleve å ha del i hans 
frelse.

«Se, jeg står for døren og 
banker. Om noen hører min 
røst og åpner døren, vil jeg gå 
inn til ham og holde måltid, jeg 
med ham og han med meg.» sier 
Jesus i Åp 3.20.  På samme 
måte som Jesus bør vi som har 
vært her en stund være rause 
og innkluderende i hvem vi tar 
imot i våre fellesskap – enten vi 
spiser, drikker kirkekaffe eller 
gjør andre ting sammen.

Alle er velkomne Guds 
storfamilie i Østenstad! Har 
du ikke vært i Østenstad kirke 
før, kan du jo ta en tur innom 
og sjekke hva som foregår – vi 
holder til i Gudolf Blakstads 
vei 40. Kanskje finner du 
også en plass i fellesskapet. 
Ta gjerne kontakt med 
menighetskontoret.

Og takk til ansatte og 
hundrevis av frivillige 
som arbeider i dette store 
menighetsfellsskapet vårt – 
mat lager seg ikke sjøl, og ikke 
noe annet gjør seg sjøl heller. 
Takk skal dere ha!

Per Johannes Helgebostad
Menighetsrådets leder

GULLHELLA
08-22 (20)

T: 67 12 18 17

Tlf: 66 98 70 30

Åpent hverdager 09.00-21.00 - Lørdager 09.00-17.00

Tlf: 66 90 40 45 - Langenga 1, 1392 Vettre



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:

Hvert fjerde år velger vi våre ledere i 
menighetsråd og bispedømmeråd. Den 9. 
september er det valgdag. Før den tid har 
nominasjonskomiteen en stor jobb å gjøre.

Nominasjonskomiteen i Østenstad menighet består av Marit 
Brandt Lågøyr, Kjell Kvamme, Jon Knutsen og Per Johannes 
Helgebostad. Innen 29. april skal en liste over kandidater 
være klar. Kandidater både til Østenstad menighetsråd og 
Oslo bispedømmeråd blir presentert i august-nummeret av 
menighetsbladet.

Stiller du til valg?
Å være medlem av et menighetsråd er et viktig folkevalgt 

verv. Man tar på seg å være en del av lokalkirkens styringsorgan 
som har ansvar for kirkelig virksomhet i soknet, eller som det er 
formulert i kirkeloven: Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet 
henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv 
i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende 
betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode 
formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. 

Formuleringen stammer fra 1921 da menighetsråd ble et 
lovfestet organ i Den norske kirke. I dag har menighetsrådene 
ansvar som kan sammenliknes med styrefunksjonen i 
andre virksomheter, og har for øvrig en del lokale, kirkelige 
forvaltningsoppgaver. Og så er det de ansatte og frivillige som 
sørger for å utføre oppgavene. Menighetsrådet har også ansvar for 
økonomien i soknet, og i Østenstad inngår også ansvaret for drift 
av menighetens barnehage.

Det er et spennende og viktig arbeid å sitte i menighetsråd. 
Man må ha fylt 18 år og være medlem av Den norske kirke for 
å være valgbar. Har du lyst til å ta et slik ansvar eller trenger 
mer informasjon om hva det innebærer? Ta kontakt med Per 
Johannes Helgebostad (perjhelg@online.no) eller andre i 
nominasjonskomiteen. Det er også mulig å stille lister uavhengig 
av menighetens nominasjonskomite. Fristen for innlevering av 
listeforslag er 30. april.

Les mer: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-
kirken/menighetsrad/

Det skjer  
i kirken:
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ØSTENSTAD 
MENIGHETSBARNEHAGE
Ledige plasser for barn 1-6 år. 
Åpningstider: 7.30–17.00. 

TRYGGHET og LÆRING gjennom
• LEK, FYSISK AKTIVITET og GODE RELASJONER
• ÈN AVDELING
• STABILT PERSONALE
• NATURLIG OG STORT LEKEOMRÅDE

VÅR VISJON ER:  
GLADE, TRYGGE BARN I GUDS FRIE NATUR!
Les mer på www.ostenstadmenighetsbarnehage.no

Mendelssohns oratorium

ELIAS
Østenstad kirke
lørdag 6. april kl 17.00
Asker kirke
søndag 7. april kl 18.00
Asker kirkekor
HMV Holmen
Vardåsen Vox Cordus
Østenstad Sangeri

Billetter kr 280,– ved inngangen eller billett.holmenkirke.no

Dirigent: Grete Pedersen.
Solister: Ditte Marie Bræin,  
Mari Askvik, Eirik Grøtvedt og
Halvor Melien.
Musikere: Fra strykeorkesteret 
Ensemble Allegria og 
sammensatt blåsergruppe.
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Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik

«Hjelp meg, min sønn er syk!» Ditte Marie Bræin 
siterer fra rollen sin i oratoriet «Elias» av Felix 
Mendelssohn. Det kjente oratoriet fremføres 6. 
og 7. april i henholdsvis Østenstad og Asker kirke. 
Hvordan opplever en klassisk sanger å synge slike 
bibelske tekster i kirken? 

- Jeg har ikke selv mistet et sønn, men jeg kjenner noen som 
har mistet et barn, og jeg har jo to sønner selv, sier Ditte. - Jeg 
må søke inn i de erfaringene jeg selv har gjort meg når jeg skal 
formidle denne rollen på en troverdig måte.

Til tross for de bisarre og brutale hendelsene, opplever hun 
bibelfortellingen fra 1. og 2. Kongebok som høyst aktuell: - Jeg 
kan ikke relatere helt konkret til fortellingene, men det er relativt 
enkelt å overføre temaene til dagsaktuelle ting som skjer i verden 
på godt og ondt: Krig og uenighet, slemme og gode, det som kan 
oppfattes som undere eller det som er som vonde hendelser – alt 
dette blir vi konfrontert med daglig gjennom mediene.

Ulike former for kirkemusikk er en stor del av repertoaret til 
en klassisk sanger. - Jeg er ikke troende, men er enig i mye av 
det kirken står for. Gjennom yrket mitt har jeg vært på mange 
gudstjenester og har hatt stort utbytte av å lytte til prekenen. 
Prekenteksten blir ofte utlagt på en dagsaktuell måte og tar 
for seg temaer som stadig er aktuelle, som nestekjærlighet og 
grunnleggende verdier.

Vi tar oss en tur inn i kirkerommet. Selv om Ditte er delvis 
oppvokst i Bærum, har hun ikke vært i Østenstad kirke før. Hun 
tar noen prøvende toner, kjenner på akustikken og synger noen 
takter fra en folketoneinspirert salme. – Fint kirkerom. Særlig 
taket, sier hun begeistret.

Ditte gleder seg til å synge «Elias», men det å innstudere et 
helt nytt verk er en lang prosess. – Jeg må få tonene og melodiene 
inn i muskulaturen i stemmen. Parallelt må man gå inn i teksten, 
uttale, betoning i frasene og sammenhengen i verket. Hva skal 

jeg formidle i denne rollen, hva 
er det i teksten som jeg kan 
relatere til, slik at det blir ekte i 
formidlingen? 

Dette er grunnleggende 
spørsmål for en sanger som 
ønsker å berøre. – Det må 
komme innenfra, slår hun fast.

Den unge sopranen har viet 
seg til musikken. Utdanningen 
innen klassisk sang har hun 
fra Norges musikkhøyskole, 
i likhet med de tre andre 
solistene som skal delta i 
oppføringen av Elias. Med et 
slikt nivå, undrer jeg hvordan 
det er å møte amatørsangere 
som kanskje strever med å få 
tekster og melodi til å sitte?

- Amatørene, de er 
fantastiske, utbryter Ditte. – 
Det kan være ensomt å være 
solist, men når man møter den 
energien som koret kommer 
med, samholdet og fellesskapet, 

Ditte Marie Bræin:

– Musikken må komme innenfra

« – Jeg må søke inn i de 
erfaringene jeg selv har gjort 
meg når jeg skal formidle 
denne rollen på en troverdig 
måte.»

er det en fin motvekt.
Ditte uttrykker stor 

takknemlighet overfor 
amatørkorbevegelsen som 
hun selv var en del av da hun 
vokste opp som ungdom på 
Blommenholm. – Norge har 
en sterk kortradisjon med 
et høyt nivå generelt. Rundt 
omkring i Norge skaper korene 
arbeidsplasser for sånne som 
meg, slår frilanseren fast. 

Å oppføre «Elias» er et stort 
løft for de fire kirkekorene i 
Asker. Grete Pedersen som til 
vanlig dirigerer Det Norske 
Solistkor hvor også Ditte 
synger, skal være dirigent når 
over 100 amatørsangere, et 
stort ensemble med strykere 
og blåsere og noen av landets 
dyktigste solister møtes i årets 
musikalske høydepunkt i 
Asker-kirkene.

Sopranen Ditte Marie Bræin gleder seg til å synge 
«Elias» i Østenstad kirke.
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Audun Vad Petersson: 

Den nye kapellanen

Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik

Audun Vad Petersson er en gentleman. Etter 
tre år i Kongens klær, har han lært å holde opp 
døren for damene og spandere lunsj – i alle fall 
når den tilkommende sjefen kommer på besøk 
i Gardeleiren for å finne ut hvordan den nye 
kapellanen egentlig er.

- Det er mitt inntrykk at jo høyere grad du har, jo mindre opptatt 
er du av det, svarer Audun når jeg spør om man blir bevisst på 
hierarkiet på et sted hvor Hans Majestet Kongen kommer på 
årlig inspeksjon. Selv har han tre stjerne på brystet, noe som 
indikerer kapteins grad. 

– Disse stjernene betyr ingenting. For meg er det viktig å 
bygge tillit med soldatene. De er 19-åringer og mange er langt fra 
foreldrene og vennene sine. Da trenger de en voksenperson som 
de kan snakke til, en som ikke har befalingsmyndighet over dem, 
resonnerer presten som foretrekker å bli tiltalt med fornavn.

- Min kjerneoppgave er samtaler med gardistene. Etter tre år 
har jeg hatt flere hundre samtaler, kalkulerer gardepresten. - I 
tillegg har jeg etikkundervisning med dem. Alle skal ha seks 
leksjoner i temaer som hvordan gjøre gode valg som soldat, død 
og liv og hva yrket innebærer.

- Snakker dere mye om døden?
- Vi reflekterer over hva det vil si å komme i en situasjon hvor 

du må drepe andre, men vi snakker nok alt for lite om egen død, 

sier Audun. - En av de viktigste oppgavene som feltprest er å 
tørre å snakke om at vi kan komme til å bli drept selv, og hva det 
gjør med oss. Vi kan øve på mye annet, men ikke på å dø, sier han 
ettertenksomt.

For en sivilist tar det litt tid å venne seg til uniformer og 
strunke hilsninger, og jeg lurer litt på om den nye kapellanen har 
fått med seg noen egenskaper fra det militære liv? 

- Man blir nok litt hjernevasket av å være i Garden, 
innrømmer Audun med et skjevt smil. - Punktlighet, holdninger 
og skikkelighet er viktig.

- Det er vel ikke det verste man kan ha med seg?
- Ellers har vi en direkte tilbakemeldingskultur i forsvaret 

generelt. Det kan oppleves bryskt, men det handler ofte om at 
man ikke har tid til -  

- å gå rundt grøten?
- Man må skjønne kodene.
- Er det en fordel eller en ulempe å være så direkte?
- Jeg liker å tro at det er en fordel og at jeg har lært en hel del 

etter disse årene. 
Som kapellan i Østenstad får Audun mye med konfirmantene 

og ungdommene i kirken å gjøre. Etter å ha vært vant med 
gardister som må rekke opp hånden og presentere seg før de 
snakker, hvordan blir det å ha med «ville» 14-åringer å gjøre?

- Så ville er de da ikke? Den oppvoksende slekt blir bare 
bedre og bedre, mener 31-åringen. Han tror ungdommen i 
menigheten også har behov for en voksenperson slik 19-åringene 
i Gardeleiren har.

- Men du skal jo også være prest for voksne og eldre, hva har du å 
gi til dem?

- Det skal bli fint å «tune» seg inn på menigheten. Det 
håper jeg at jeg kan få til, sier Audun og føyer til at han er 
grunnleggende opptatt av å være relevant i forkynnelsen. 

- Jeg er selv glad i å bli utfordret og liker å utfordre tilhørerne.
- Til hva da?
- Til refleksjon over egne liv og valg – egen tro. Det må være 

et fokus og en funksjon i forkynnelsen; hva vil jeg si og hva vil 
jeg oppnå. Og så ønsker jeg tilbakemeldinger og konstruktiv 
kritikk velkommen – men helst dagen etter! smiler Østenstads 
kommende kapellan. – Kirkekaffen skal være ukens beste kaffe! 

Audun har allerede besøkt menighetens gudstjenester et 
par ganger for å snuse litt på miljøet, men også fordi det er 
søndagsskole under gudstjenesten. Det passer bra når man har 
to barn under skolealder. – Søndagsskole er bra! Det gjør det 
lettere å anbefale Østenstad menighet til vennene våre, sier den 
påtroppende kapellanen.

Audun Vad Petersson innsettes som kapellan i 
Østenstad i gudstjenesten søndag 7. april kl. 11.

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

Båtplasser 
ledig
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Østenstad kirke 
8. mai kl. 19.00
Kom og hør nyskrevne salmer! 

Tekstforfatter:  
Astrid Sætrang Morvik m.fl.
Komponister: 
Anne Kristine Merkesvik, 
Helge Harila m.fl.
Medvirkende: 
Østenstad barnekor og 
Østenstad sangeri
Dirigent: 
Kristin Hesselberg Meland.

Fri entré

Arrangør: Østenstad Y’s Men 

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 24. eller torsdag 25. april etter kl. 18.00.

Aller best er det om dere har anledning til å levere loppene 
direkte ved Østenstad kirke onsdag 24. eller torsdag 25. 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 26. april kl. 18.00 - 21.00
	  lørdag 27. 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.

SALME-
KONSERT 
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Slekters gang
13. januar
Julie Kvamme Gravningsbråten
20. januar
Johannes Gabrielsen
Mats Melle Sørensen
27. januar
Edvard Riseggen
10. februar
Thelma Haaland
17. februar
Emma Adriana Nacarino 
Torres
Ever Knut Kamphaug
23. februar
Victoria Gjelsvik Zeiner-
Gundersen
Werner Gjelsvik Zeiner-
Gundersen
3. mars
Jacob Treu Ormstad
Carl Gustav Tryti-Almqvist
10. mars
Ola Aakerholt

Tro & liv
23. februar
Veslemøy Gjelsvik Zeiner-
Gundersen og Dag Zeiner-
Gundersen

20. desember
Gerd Johansen
4. januar
Gerd Mørch
Odd Fridtjov Olsen Vernum
11. januar
Anders Havnelid
15. januar
Tove Follestad
16. januar
Berit Aaby
23. januar
Agnes Frydenberg
25. januar
Kenneth Olavsen
1. februar
Erling Skauge
5. februar
John Giæver
8. februar
Inger Marie Johannessen
11. februar
Eddy Marvin Johansen
13. februar
Kate Carlsen
15. februar
Johanne Jensen

-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)

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

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

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.

Stor utvalg av nye gravsteiner 

Ring oss på telefon 4000 2448

gravstein24.no

Andakt av vikarkapellan Hans Aage Gravaas

NOK

Prester får ofte tilbakemeldinger. Noen klager over lange taler, 
andre over korte.

Jeg kjente en prest som holdt korte prekener. Han var konsis 
og forberedte seg godt. Det var ikke noe i veien med verken tanke 
eller innhold. Han hadde vett nok til å gå ned fra talestolen da 
han hadde sagt sitt. Han hatet ordgyteri! En eldre dame syntes 
det ble for mye av det gode: «Nå preker du så kort at det snart 
ikke er verdt trikkebilletten»!

Apostelen Paulus hadde mye på hjertet og var ikke alltid 
ordknapp. Men han kunne også være forbausende poengtert. I ett 
tilfelle setter han navn på noe vanskelig. Han hadde fått «en torn 
i kjødet». Ingen av oss vet sikkert hva dette var, men det var nok 
en sykdom eller en plage. Dette kunne sikkert være grunnlag for 
stor bekymring, men så møtte Gud ham med følgende budskap: 
«Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.»

Selv er jeg blitt så glad i dette ordet «nok»! Hvor befriende er 
det ikke å høre akkurat det? Vi strever, kaver, maser og arbeider. 
Så kommer noen til oss og sier «nok»! 

Min far var byggmester. Som guttunge hendte det jeg hjalp 
ham med å blande sement. Da jeg stod ved blandemaskinen og 
kastet inn sand eller sement fra trillebåren, kom det etterlengtede 
ordet: «Nok»! Da pustet 
jeg lettet ut.

Vi mennesker strever 
med det ene og det 
andre. Det er mye vi 
kunne håndtert bedre, 
men når det gjelder 
Guds-relasjonen, handler 
det ikke om hva vi får til, 
men om hva Gud «har 
fått til for oss». «Min 
nåde er nok for deg, 
for kraften fullendes i 
svakhet.» Jesus Kristus 
bar våre byrder og kan 
fortsatt gjøre det. 

Troen er to tomme 
hender. Vi tar imot det 
Gud har å gi. Som barn 
ble vi båret til dåpen. Vi 
presterte ingenting. Som 
voksne skal vi heller ikke 
prestere noe. Vi kan bli 
berørt av Ham. Det er 
tilstrekkelig. Det er nok. 
Det holder. Punktum.



    Min 
favorittsalme

Gudstjenester i 
Østenstad kirke
31.03. - 02.06. 2019
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på kirken.no/ostenstad

31. mars, 3. s. i fastetiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Lørdagsklubben deltar
Offer: Menighetens arbeid
Søndagsskole

7. april, 4. s. i fastetiden 
Innsettelsesgudstjeneste
Kapellan Audun Vad Petersson
Prost Tor Øystein Vaaland,
Astrid Sætrang Morvik
Offer: Det teologiske 
menighetsfakultet
Søndagsskole

14. april, Palmesøndag
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

18. april, Skjærtorsdag 
Heggedal kirke kl. 19.00
Prest: Magnus Kjellin

19. april, Langfredag
Pasjonsgudstjeneste
Prest: Audun Vad Petersson

21. april, Påskedag
Kl. 9.30: Påskefrokost. Ta med 
et pålegg! 
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste
Prest: Audun Vad Petersson
Minigospel medvirker.
Offer: Det norske 
misjonsselskap
Søndagsskole

28. april, 2. s. i 
påsketiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid
Søndagsskole

5. mai, 3. s. i påsketiden
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Menighetens arbeid
Søndagsskole

12. mai, 4. s. i påsketiden
Østenstaddagen
Bibelspillet Modige 
Mirjam
Østenstad kirkes barnekor 
Se egen annonse s. 6
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Det norske bibelselskap

19. mai, 5. s. i påsketiden 
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Menighetens arbeid
Søndagsskole

26. mai, 6. søndag i 
påsketiden
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Areopagos
Søndagsskole

30. mai, Kristi 
himmelfartsdag
Kl. 12.00 Andakt på Vardåsen 
(ved varden)
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Avmarsj fra Gullhella stasjon 
kl. 11. 
Ta med niste!

2. juni, Søndag før pinse
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

Morten William Jancey
Ingeniør, jobber i Telenor

Morten ble utfordret av Anne Kristi Gisholt Jønland, og 
skriver om sin favorittsalme «Deg å få skode» som er nr. 482 i 
Norsk salmebok:

«Av flere grunner har dette blitt min favorittsalme. Min far var 
fra Wales og en liten forkjærlighet for keltisk kultur, har muligens 
påvirket meg. Keltiske bønner er ofte med ved matbordet, noen 
ganger også som start på dagen, eller som aftenbønn ved dagens 
slutt. En god sans for dialekter og nynorsk har også gjort at 
salmen har festet seg i minnet.

Versene favner egentlig over alle sider ved min tro. Gud og 
Jesus kommer med sin visdom og er ledestjerne og forbilder, 
natt og dag. Vi kan få være som små barn og samtidig få vern og 
trygghet. Han gir oss trøst og løfter oss opp. Vår jordiske rikdom 
og ære varer ikke evig, i motsetning til hans kongerike og til sist 
tennes håpet om livet etter døden.»

Morten utfordrer Ellen Østeby som nestemann i 
salmestafetten.

Deg å få skode er sæla å nå,
Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå;
ver du for tanken min dyraste skatt,
ljoset som strålar ved dag og ved natt!

Ver du min visdom, mi sanning og trøyst,
tal du det levande ord med di røyst!
Far, lat meg vere barn her hjå deg.
Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg!

Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd;
ver du det merket som syner mitt verd,
livd for mi sjel, den tryggaste vakt;
lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!

Rikdom og ære som menneske gjev,
er ikkje meir enn den morknande vev.
Du er min arv som varer til sist,
himmelske konge, det veit eg for visst.

Konge i æva, å lat du meg då
sigrande inn i ditt rike få gå!
Ver du mi tru, den vona eg ber
til eg får skode din herlegdom der.
Amen. 

Tekst: Irsk tekst fra 700-tallet, til engelsk ved Mary Byrne 1905  
og Eleanor Hull 1912
Oversettelse: Arve Brunvoll 1978
Melodi: Irsk folketone


